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Törvények

2006. évi IV.
törvény

a gazdasági társaságokról*

2006. évi VIII.
törvény

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
1999. évi LXXIV. törvény módosításáról*

Kormányrendeletek

A Kormány
314/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról**

A Kormány a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)
110. §-a (7) bekezdésének c), i), l) és s) pontjában kapott
felhatalmazása alapján a következõket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – az 1–3. számú mellékletben meghatározott
tevékenységekre, létesítményekre, valamint azok jelentõs
módosításaira, változtatásaira (a továbbiakban együtt: te-
vékenység) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a kizárólag a
2. számú mellékletben vagy a 3. számú melléklet 1–140.,
142–144. pontjában szereplõ tevékenységekre, amelyeket
kutatásra, fejlesztésre, valamint új termékek és folyamatok
tesztelésére használnak.

* A törvények teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 4-i 1. szá-
mában jelentek meg.

** A helyesbítésnek megfelelõ szöveg. (A helyesbítés a Magyar Közlöny
2006. évi 9. számában jelent meg.)

(3) A tevékenység megkezdéséhez, ha az
a) csak az 1. számú mellékletben szerepel, a környezeti

hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi,
b) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a

környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati
engedélyezési eljárás alapján egységes környezethaszná-
lati,

c) csak a 2. számú mellékletben szerepel, egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes
környezethasználati,

d) csak a 3. számú mellékletben szerepel, és a tevé-
kenység várható környezeti hatásai jelentõsek, környezeti
hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi,

e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a
tevékenység várható környezeti hatásai

ea) jelentõsek, környezeti hatásvizsgálat és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás,

eb) nem jelentõsek, egységes környezethasználati en-
gedélyezési eljárás
alapján egységes környezethasználati
engedély szükséges.

(4) A (3) bekezdés b) és ea) pontjai szerinti esetekben a
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-
nálati engedélyezési eljárás az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiak-
ban: felügyelõség) elõzetes vizsgálat során hozott döntése
alapján összevonható.

(5) Az 1. vagy a 3. számú mellékletben szereplõ tevé-
kenységeknél, valamint a 2. számú mellékletben szereplõ
új tevékenységeknél – a (2) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárást elõzetes vizsgálati el-
járás elõzi meg.

Fogalommeghatározások

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) érintett nyilvánosság: az a természetes személy, jogi

személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet,

aa) akire (amelyre) az e rendelet szerinti eljárásban ho-
zott döntés kihat, vagy kihathat, vagy

ab) aki (amely) az e rendelet szerinti eljárásban hozott
döntésben egyébként érdekelt.

A Kvt. 98. §-ának (1) bekezdése szerinti környezetvé-
delmi szervezet mindig érdekeltnek minõsül.

b) környezethasználó: aki – a Kvt. 4. §-ának i) pontjára
figyelemmel – az 1. § szerinti tevékenység megvalósítását
kérelmezi vagy olyat folytat.
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(2) A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából
a) jelentõs módosítás:
aa) az 1. számú melléklet 39. pontjában meghatározott

változtatás;
ab) a 3. számú melléklet 142. pontjában felsorolt tevé-

kenység olyan megváltoztatása, különösen a tevékenység
bõvítése, illetve technológia- termékváltás, amelynek kö-
vetkeztében az alábbiakban megadott feltételek valame-
lyike fennáll:

aba) új, határértékhez kötött, legalább egy évig tartó
anyag- vagy energiakibocsátás keletkezik, és a várható ki-
bocsátás több mint a jogszabályban elõírt, az adott tevé-
kenységre vagy kibocsátásra vonatkozó maximálisan
megengedhetõ kibocsátás 25%-a,

abb) olyan mennyiségû vagy fajtájú veszélyes vagy ra-
dioaktív hulladék keletkezik, amely a telephelyen új keze-
lõ létesítmény építését, vagy a meglévõ létesítmény kapa-
citásának 25%-os növelését, vagy új kezelési technológia
alkalmazását teszi szükségessé,

abc) korábban engedélyezett, határértékhez kötött
anyag- vagy energiakibocsátás az engedélyezetthez képest
legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal megnõ,

abd) korábban engedélyezett saját felszín alatti vízki-
vétel növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több
mint 25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,

abe) korábban engedélyezett saját felszíni vízkivétel
növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint
25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,

abf) a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább
25%-kal megnõ, és az új területnek a jelenlegi vagy a tele-
pülésrendezési tervben meghatározott területfelhasználási
módja az igénybevétel miatt megváltozik,

abg) a tevékenység volumene (különösen kapacitása,
az elõállított termék mennyisége, a létesítmény befogadó-
képessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó ko-
rábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább
25%-kal meghaladja;

ac) a 3. számú melléklet 143. pontjában felsorolt tevé-
kenységnek az alábbiakban megadott megváltoztatása:

aca) a tevékenység volumene a megvalósítására vonat-
kozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket leg-
alább 25%-kal meghaladja,

acb) új vasúti pálya létesül,
acc) új forgalmi sáv létesül, kivéve, ha az csak le- vagy

felhajtó- vagy kapaszkodó sáv,
acd) vezeték nyomvonalának megváltoztatása védett

természeti területen;
ad) a tevékenység olyan megváltoztatása, ami egyúttal

az 1. számú mellékletben felsorolt más tevékenység meg-
kezdését jelenti, függetlenül attól, hogy az ab) és ac) pon-
tokban megadott feltételek teljesülnek-e;

b) nem minõsül jelentõsnek az a módosítás, amelynek
következtében az a) pont szerinti jelentõs módosítás felté-
teleinek valamelyike csak a tevékenység módosításának
megvalósításához szükséges építés során áll fenn;

c) nem minõsül a tevékenység módosításának:
ca) a felügyelõség engedélyével, ellenõrzött körülmé-

nyek között lefolytatott, a környezet terhelésének idõleges
megváltozásával járó üzemi kísérlet,

cb) az alkalmazott technológiából származó maradék-
anyag technológiai folyamatba történõ visszavezetésének
helyszíni megoldása.

(3) Az egységes környezethasználati engedélyezési el-
járás szempontjából:

a) új tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplõ
2001. október 30-a után megkezdett tevékenység;

b) meglévõ tevékenység: a 2. számú mellékletben sze-
replõ 2001. október 30-a elõtt megkezdett tevékenység;

c) létesítmény: minden olyan helyhez kötött mûszaki
egység, ahol egy vagy több, a 2. számú mellékletben felso-
rolt tevékenység, és bármely más, azzal technológiailag
összefüggõ tevékenység folyik, amely mûszakilag kapcso-
lódik az adott telephelyen folytatott tevékenységhez, és
amely szennyezõanyag-kibocsátással jár, vagy szennyezõ
hatású;

d) jelentõs változtatás: az üzemeltetésben, annak körül-
ményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében,
termelési kapacitásában végrehajtandó olyan módosítás
vagy bõvítés, amely a tevékenység környezetre, vagy az
emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezõtlenül befo-
lyásolja. A változtatás vagy bõvítés minden esetben jelen-
tõsnek minõsül, ha a fenti módosítás vagy bõvítés önmagá-
ban eléri a 2. számú mellékletben meghatározott bármely
küszöbértéket, amennyiben ilyen küszöbértéket a 2. számú
mellékletben meghatároztak;

e) jelentõs változás: a tevékenységben az üzemeltetõ
szándéka nélkül bekövetkezett olyan módosulás, amely a
tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gya-
korolt hatását kedvezõtlenül befolyásolja.

ELÕZETES VIZSGÁLAT

3. §

(1) A környezethasználó elõzetes vizsgálatot köteles
kezdeményezni a felügyelõségnél, ha olyan tevékenység
megvalósítását tervezi, amely

a) az 1. vagy a 3. számú mellékletben szerepel,
b) a 2. számú mellékletben szerepel, a 2. § (3) bekezdés

a) pontja szerinti új tevékenységnek minõsül, és még nem
rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel.

(2) Az elõzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatol-
ni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elkészített
elõzetes vizsgálati dokumentációt. A kérelmet a melléklet-
tel együtt a felügyelõségnek nyolc nyomtatott példányban
kell benyújtani, emellett a dokumentáció elektronikus adat-
hordozón is benyújtható. Amennyiben az eljárásban részt-
vevõk száma, illetõleg a 12–15. §-ok szerinti rendelkezések
végrehajtása ezt szükségessé teszi, a felügyelõség az elõze-
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tes vizsgálati dokumentáció további példányainak benyúj-
tását írja elõ, amennyiben azt a környezethasználó elektro-
nikus adathordozón nem nyújtotta be.

(3) A kérelem és az elõzetes vizsgálati dokumentáció
benyújtását követõen a felügyelõség – ha a tevékenység
nem esik katonai titokvédelem alá – hivatalában, valamint
honlapján közleményt tesz közzé, amely a külön törvény-
ben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) az eljáró felügyelõség megnevezését, székhelyét, el-
érhetõségét,

b) a közlemény közzétételének idõpontját,
c) az 1. vagy 3. számú melléklet hatálya alá tartozó te-

vékenységek esetében a közvetlen hatásterület (7. számú
melléklet I.1. pontja) vélelmezett határait az érintett tele-
pülések megnevezésével,

d) felhívást arra, hogy a telepítés helyével kapcsolatos
kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességé-
re, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egysé-
ges környezethasználati engedélyezési dokumentáció tar-
talmára vonatkozóan a felügyelõség közleményének meg-
jelenését követõ huszonegy napon belül közvetlenül a fel-
ügyelõséghez észrevételt lehet tenni,

e) milyen döntéseket hozhat a felügyelõség az 5. §
(2) bekezdése alapján.

(4) A felügyelõség a közlemény közzétételével egyide-
jûleg megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a
tevékenység telepítési helye szerinti település, a fõváros-
ban a kerület (a továbbiakban együtt: település) és a felté-
telezetten érintett települések jegyzõjének, aki haladékta-
lanul, de legkésõbb öt napon belül gondoskodik a közle-
mény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon
történõ közhírré tételérõl. A közleményben szerepelnie
kell annak is, hogy hogyan lehet helyben betekinteni a ké-
relembe és mellékleteibe.

(5) Katonai titokvédelem alá esõ tevékenység esetén a
kérelemrõl és az elõzetes vizsgálati dokumentációról a fel-
ügyelõség csak a telepítés helye szerinti, valamint a felté-
telezetten érintett települések jegyzõjét tájékoztatja.

(6) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
14. §-ának (2) bekezdése szerinti egyéves idõtartamba
nem számít bele az elõzetes vizsgálati eljárás idõtartama.

4. §

(1) A felügyelõség az elõzetes vizsgálatba a környezet-
vagy természetvédelemmel összefüggõ hatáskörrel ren-
delkezõ hatóságokat vonja be. A 12. számú mellékletben
megjelölt szakterületekre kiterjedõen az eljárásba

a) az 1. és a 2. h) pontban megjelölt szakhatóságot min-
den esetben bevonja;

b) a 2. pontban felsorolt szakhatóságokat – a 2. h) pont
kivételével – csak akkor vonja be, ha a tevékenység követ-
keztében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselõ
lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti

vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elõ, amely
elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

(2) A felügyelõség a nyilvánosság észrevételeinek beér-
kezését követõen a Kvt. 67. §-ának (2) bekezdése, illetve e
rendelet 5. §-ának (2)–(4) bekezdésében foglaltakkal kap-
csolatban tárgyalást tart, amelyre meghívja a szakhatósá-
gokat és a környezethasználót.

(3) A tárgyalás során tisztázni kell az összes olyan kér-
dést, amely az 5. § szerinti határozat meghozatalához
szükséges.

(4) A felügyelõség a kérelembe és az elõzetes vizsgálati
dokumentációba, a tárgyalásról készült jegyzõkönyvbe, az
írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az ál-
tala kért szakértõi véleményekbe való betekintést – a be-
nyújtásukat, rendelkezésre állásukat követõ, illetve a tár-
gyalást követõ öt munkanapon belül – lehetõvé teszi.

5. §

(1) A felügyelõség a döntéshozatal elõtt a környezetre
gyakorolt hatás jelentõségének megítélésére, valamint a
késõbb benyújtandó engedélykérelem tartalmára vonatko-
zó – és a 3. § (3) bekezdésének d) pontja, illetve a
12–15. §-ok szerint kapott – észrevételeket a szakhatósá-
gok bevonásával érdemben vizsgálja.

(2) A felügyelõség a határozatában
a) a csak az 1. számú mellékletben szereplõ tevékeny-

ség esetén a 6. számú melléklet figyelembevételével meg-
határozza a környezeti hatástanulmány tartalmi követel-
ményeit;

b) a csak a 2. számú mellékletben szereplõ tevékenység
esetén a 8. számú melléklet figyelembevételével meghatá-
rozza az egységes környezethasználati engedély iránti ké-
relem tartalmi követelményeit;

c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplõ te-
vékenység esetén a 6. számú melléklet figyelembevételé-
vel meghatározza a környezeti hatástanulmány és a 8. szá-
mú melléklet figyelembevételével az egységes környezet-
használati engedély iránti kérelem tartalmi követelmé-
nyeit, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
összevonhatóságáról;

d) a 3. számú mellékletben szereplõ tevékenység ese-
tén megállapítja az elõzetes vizsgálat eredményének és az
5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett
tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentõs
környezeti hatások, valamint

da) jelentõs környezeti hatás feltételezése esetén meg-
állapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a kör-
nyezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú
melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet sze-
rint az egységes környezethasználati engedély iránti kére-
lem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti
hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati
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engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcso-
lásáról;

db) ha nem feltételezhetõ jelentõs környezeti hatás, és a
tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a
8. számú melléklet figyelembevételével az egységes kör-
nyezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követel-
ményeit;

dc) ha nem feltételezhetõ jelentõs környezeti hatás, és a
tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik,
megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának
(1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtoká-
ban kezdhetõ meg, és azokhoz meghatározhat elõre látható
figyelembe veendõ szempontokat, illetve feltételeket;

e) ha az elõzetes vizsgálati dokumentáció változatokat
tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat,
amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelõ körülmé-
nyek között lehetségesnek tartja;

f) ha az elõzetes vizsgálat során a tevékenység környe-
zetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélye-
zését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megál-
lapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megva-
lósítására engedély nem adható.

(3) A (2) bekezdés c) és da) pontjai alá tartozó esetek-
ben az eljárások összevonhatóságának eldöntésénél a fel-
ügyelõség figyelembe veszi, hogy az elérhetõ legjobb
technikára vonatkozó információk közül melyek állnak
rendelkezésre, valamint a környezethasználó nyilatko-
zatát.

(4) A tartalmi követelmények meghatározásakor a fel-
ügyelõség figyelembe veszi, hogy mi az az információ,
ami megfelel a tervezés és engedélyezés adott szakaszá-
nak, a tevékenység és a várhatóan hatásviselõ környezeti
elemek, rendszerek jellegének, valamint ami észszerûen és
méltányosan megkövetelhetõ a jelenlegi ismeretek és vizs-
gálati módszerek alapján.

(5) Ha a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenység ese-
tén az elõzetes vizsgálat során kiderül, hogy valószínûsít-
hetõen felléphetnek országhatáron átterjedõ jelentõs kör-
nyezeti hatások, vagy az Európai Gazdasági Térség (a to-
vábbiakban: EGT) tagállama a 12–15. §-ok szerinti nem-
zetközi eljárás lefolytatását kéri, a környezeti hatásvizsgá-
lati eljárást le kell folytatni.

(6) A felügyelõség a (2) bekezdés szerinti határozatról
szóló közleményt megküldi az eljárásban részt vett önkor-
mányzatok jegyzõinek, akik haladéktalanul, de legkésõbb
öt napon belül gondoskodnak annak közterületen, és a
helyben szokásos egyéb módon való közzétételérõl.

(7) A környezethasználó a határozat jogerõre emelkedé-
sét követõ két éven belül kérheti a környezetvédelmi vagy
egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelõség
ezt a határidõt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel
meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul
vett tényállásban nem történt lényeges változás.

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

Általános szabályok

6. §

(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti ha-
tásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek

a) a környezeti elemekre (földre, levegõre, vízre, élõvi-
lágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként a mûemlé-
kekre, mûemléki területekre és régészeti örökségre is),

b) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira,
szerkezetére, különösen a tájra, településre, éghajlatra, ter-
mészeti (ökológiai) rendszerre
való hatásainak, továbbá

c) az elõbbi hatások következtében az érintett népesség
egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági
helyzetében – különösen életminõségében, területhaszná-
lata feltételeiben – várható változásoknak
az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével törté-
nõ meghatározására, valamint a tevékenység ennek alap-
ján történõ engedélyezhetõségére terjed ki a 6–16. §-ok
rendelkezései szerint.

(2) A tevékenységnek az (1) bekezdés a)–c) pontjai sze-
rinti hatásai meghatározását a tevékenység egyes szaka-
szai – telepítés1, megvalósítás2, felhagyás3 – szerint meg-
különböztetve kell elvégezni.

7. §

(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezet-
használó kérelmének és – az elõzetes vizsgálatot lezáró ha-
tározat szerint elkészített – környezeti hatástanulmánynak
a felügyelõséghez való benyújtásával indul.

(2) A kérelmet és annak mellékleteit – ha a felügyelõség
eltérõen nem rendelkezik – nyolc nyomtatott példányban
kell benyújtani, emellett a dokumentáció elektronikus
adathordozón is benyújtható.

(3) A környezeti hatástanulmány általános tartalmi kö-
vetelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza. A hatáste-
rület kiterjedését a 7. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelõen kell meghatározni.

8. §

(1) A felügyelõség a kérelem benyújtását követõen – ha
a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – leg-
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1 Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megte-
remtése, különösen a területfoglalás, az építési terület elõkészítése, az építés,
a berendezések felszerelése.

2 Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesít-
mény mûködtetése, üzemelése, használata.

3 Felhagyás: a tevékenység megszüntetése.



alább egy helyi vagy országos napilapban és a honlapján
közleményt tesz közzé, amely a külön törvényben megha-
tározottakon túl tartalmazza:

a) az eljáró felügyelõség megnevezését, székhelyét, el-
érhetõségét;

b) környezeti hatásvizsgálat megindításának tényét;

c) azt, hogy folyamatban van-e a 12–15. §-ok szerinti
eljárás;

d) azt, hogy milyen módon történik a tájékoztatás és
milyen lehetõségek lesznek az észrevételek megtételére,
kérdések feltevésére;

e) milyen döntéseket hozhat a felügyelõség a 10. §
(2) bekezdése alapján.

(2) A felügyelõség a közlemény közzétételével egyide-
jûleg megküldi a közleményt, továbbá

a) a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési
helye szerinti település,

b) a kérelmet, és a mellékletek közül a közérthetõ
összefoglalót a feltételezetten érintett települések

jegyzõjének, aki haladéktalanul, de legkésõbb öt napon
belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben
szokásos egyéb módon történõ közhírré tételérõl. A közle-
ményben szerepelnie kell annak is, hogy hogyan lehet
helyben betekinteni a kérelembe és mellékleteibe.

(3) A közzététel és a betekintési lehetõség biztosításá-
nak idõtartama legalább harminc nap.

(4) A felügyelõség a környezeti hatásvizsgálati eljárás-
ba a környezet- vagy természetvédelemmel összefüggõ
hatáskörrel rendelkezõ hatóságokat vonja be. A 12. számú
mellékletben megjelölt szakterületekre kiterjedõen az eljá-
rásba

a) az 1. pontban megjelölt szakhatóságot minden eset-
ben bevonja;

b) a 2. pontban felsorolt szakhatóságokat csak akkor
vonja be, ha a tevékenység következtében az a környezeti
elem vagy rendszer hatásviselõ lehet, amelynek védelme
hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetve-
szélyeztetés fordulhat elõ, amely elleni védelmet jogsza-
bály feladat- és hatáskörébe utalja.

(5) A felügyelõség a szakhatósági állásfoglalásokba és
az általa kért szakértõi véleményekbe, továbbá a hiánypót-
lásul készült dokumentációba való betekintést lehetõvé te-
szi a benyújtásukat, illetve rendelkezésre állásukat követõ
– egyeztetés esetén az egyeztetést követõ – öt munkanapon
belül az érintett nyilvánosság számára.

(6) Az ügyben az (5) bekezdésben említetteket követõ-
en keletkezett és a döntéshozatal szempontjából lényeges
környezeti információkat – a Kvt. 12. §-ának (2)–(3) be-
kezdésének megfelelõen – az érintett nyilvánosság számá-
ra hozzáférhetõvé kell tenni.

9. §

(1) A felügyelõség a kérelem benyújtása után – a telepí-
tés helye szerint illetékes önkormányzat területén – köz-
meghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titok-
védelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követõen
elutasította. A titkos katonai tevékenység környezeti hatá-
sairól a felügyelõség a telepítés helye szerinti és az érintett
települési önkormányzat jegyzõjét tájékoztatja.

(2) Több érintett település esetén, vagy ha az érintettek
száma miatt ez indokolt, több helyszínen is tartható köz-
meghallgatás.

(3) A közmeghallgatás helye a (1)–(2) bekezdés szerinti
település(ek) önkormányzata által biztosított helyiség.

(4) A felügyelõség értesíti a közmeghallgatásról az ügy-
ben érdekelt szakhatóságokat és az érintett önkormányza-
tokat, a környezethasználót, továbbá a környezetvédelmi
érdekek képviseletére alakult egyesületet, és más társadal-
mi szervezeteket, ha az eljárásban való részvételi szándé-
kukat bejelentették és ügyféli minõségüket a felügyelõség
számára igazolták.

(5) Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapsza-
bályukkal és a bírósági bejegyzésrõl szóló jogerõs határo-
zattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat.

(6) A felügyelõség a közmeghallgatásra vonatkozó ada-
tokat – ha azok a 8. § (1) bekezdés szerint még nem voltak
megadva – legalább egy helyi vagy országos napilapban
közzéteszi, valamint közterületen való közzétételre
megküldi az eljárásban részt vevõ önkormányzatok jegy-
zõinek.

(7) A közzétételnek legalább harminc nappal a közmeg-
hallgatás idõpontja elõtt kell megtörténnie.

(8) Az észrevételeket a közmeghallgatás idõpontjáig a
felügyelõséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint il-
letékes települési önkormányzat jegyzõjéhez lehet benyúj-
tani.

(9) A közmeghallgatásról a felügyelõség jegyzõkönyvet
készít és arról a közmeghallgatást követõ tizenöt napon
belül másolatot küld a kérelmezõnek és az eljárásban részt
vevõ szakhatóságoknak. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia
kell az észrevételek érdemi összefoglalóját is.

(10) A jegyzõkönyvet a felügyelõség megküldi az eljá-
rásban részt vevõ szervezetnek. A jegyzõkönyv nyilvános-
ságát biztosítani kell a felügyelõségnél és minden érintett
települési önkormányzatnál.

10. §

(1) A felügyelõség az érintett nyilvánosságtól, valamint
a 12–15. §-ok szerint kapott, a környezeti hatás szempont-
jából lényeges észrevételeket a 12. számú melléklet szerin-
ti érintett szakhatóságok bevonásával érdemben megvizs-
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gálja. A felügyelõség határozatának indoklása tartalmazza
az észrevételek értékelését és a nyilvánosság bevonásának
folyamatáról szóló információt. Az észrevételek értékelé-
se magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését,
szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.

(2) A felügyelõség az ügyben rendelkezésre álló összes
adat alapján dönt, és határozattal

a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges kör-
nyezetvédelmi engedélyt,

b) a kérelmet elutasítja,
c) a 25. § (3) bekezdése szerinti végzést hoz.

(3) A határozat vagy a végzés nyilvánosságra hozatalára
az 5. § (6) bekezdése az irányadó.

(4) A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló
határozatban az engedély feltételei között:

a) elõ kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a ká-
ros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére és – ha
lehetséges – megszüntetésére vonatkoznak;

b) elõírhatók:
ba) rendszeres környezetvédelmi és természetvédelmi

ellenõrzés, ideértve mérõ-, megfigyelõ-, ellenõrzõ rend-
szer kialakítása,

bb) jogszabályi feltételek fennállása esetén egyes ha-
tárértékek is,

bc) a környezetvédelmi engedély megadását követõ, a
környezethasználat megkezdéséhez esetlegesen szükséges
további engedélyek megszerzéséhez kielégítendõ és a kör-
nyezeti hatásvizsgálat alapján meghatározható feltételek,

bd) a tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának
feltételei, ideértve a szüneteltetés vagy felhagyás megkez-
dése elõtt végzendõ vizsgálatokra való kötelezést is, ha a
szüneteltetésnek vagy felhagyásnak jelentõs környezeti
hatásai lehetnek, de a tevékenység tervezésének adott sza-
kaszában ez kielégítõ pontossággal még nem jelezhetõ
elõre.

(5) A felügyelõség a határozatában dönt a felügyelõség
hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha an-
nak feltételei fennállnak.

(6) Olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításá-
hoz nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges, a ter-
vezett nyomvonal egyes önállóan használható szakaszai
önálló engedélyezés tárgyát képezik, amennyiben a nyom-
vonal környezet- és természetvédelmi követelményekkel
összeegyeztethetõ továbbvezetése a benyújtott dokumen-
táció szerinti információk alapján valószínûsíthetõ.

(7) A környezetvédelmi engedély megadására irányuló
kérelmet el kell utasítani, ha a tervezett tevékenység gya-
korlása akadályozná

a) a Nemzeti Környezetvédelmi Programban [Kvt.
40. §] meghatározott környezeti célállapotok elérését;
vagy

b) a Magyar Köztársaság nemzetközi szerzõdésben
vállalt környezet- vagy természetvédelmi kötelezettségei-
nek teljesítését.

(8) A felügyelõség a környezetvédelmi engedélyt – hi-
vatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélye-
zéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott
engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

11. §

(1) A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje
a) legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlá-

sának vagy a létesítmény mûködésének idejét más jogsza-
bály ennél rövidebb idõben nem határozza meg, de az en-
gedély határozatlan idõre is megadható, illetõleg külön
jogszabály alapján megadandó4;

b) az új módszerek, termékek kifejlesztésére vagy ki-
próbálására szolgáló, a 3. számú melléklet 141. pontja sze-
rinti tevékenységeknél legfeljebb két év.

(2) Az engedély érvényességi idejét a felügyelõség a te-
vékenység környezeti hatásai, azok elõreláthatósága, a te-
vékenység környezetében beálló változások jellege és elõ-
reláthatósága alapján, valamint a tevékenység telepítésé-
hez szükséges idõ és a tevékenység végzésének tervezett
idõtartama figyelembevételével határozza meg.

(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor,
amennyiben a környezethasználó a tevékenységet tovább-
ra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonat-
kozó rendelkezéseit [Kvt. 73–76. §, 78–80. §] kell alkal-
mazni.

(4) Ha a tevékenység megvalósítása során az önmaguk-
ban nem jelentõs módosítást jelentõ változtatások három
év alatt együttesen elérik a 2. § (2) bekezdésének abf),
abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, a kör-
nyezethasználó ezt köteles jelenteni a felügyelõségnek.
Ezekben az esetekben a felügyelõség a környezetvédelmi
felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el.

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás

12. §

(1) Az országhatáron átterjedõ környezeti hatások vizs-
gálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban (Finnor-
szág) aláírt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihir-
detett egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) hatálya
alá tartozó ügyekben mind az egyezmény részes felei mind
– viszonosság esetén – a nem részes felek tekintetében is,
az egyezmény elõírásait a 12–16. §-ok szerinti rendelkezé-
sek figyelembevételével kell alkalmazni, amennyiben más
nemzetközi szerzõdés ettõl eltérõen nem rendelkezik.

4 Lásd: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 23. §-ának (3) be-
kezdése.
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(2) Az egyezmény I. függelékében felsorolt azon tevé-
kenységek vagy létesítmények mérethatáraként, amelyek-
nél számszerû érték helyett a „nagy” vagy „nagyobb”
megjelölés található, az 1. mellékletben a megfelelõ tevé-
kenységnél vagy létesítménynél a környezeti hatásvizsgá-
lati kötelezettséghez megadott feltételt vagy mérethatárt
kell alkalmazni.

(3) Az egyezmény és e rendelet 12–16. §-ának elõírásait
az egyezményben nem szereplõ, de az e rendelet 1. és
3. számú mellékletében felsorolt minden tevékenységnél
alkalmazni kell, ha országhatáron átterjedõ jelentõs kör-
nyezeti hatás feltételezhetõ, és a hatásviselõ vagy a kibo-
csátó fél az EGT tagállama.

(4) Az egyezmény és e rendelet 12–16. §-a rendelkezé-
seinek végrehajtásához szükséges koordináció és az
egyezmény 1. cikk (iv) pontja szerinti érdekelt felekkel
való kapcsolattartás a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium, illetve az általa kijelölt szerv (a továbbiakban:
Minisztérium) feladata.

Eljárás kibocsátó félként

13. §

(1) A 12. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott esetek-
ben a tevékenység elõzetes vizsgálati eljárása során, ha a
tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjedõ je-
lentõs környezeti hatás bekövetkezése – különösen az
egyezmény III. függelékében szereplõ ismérvek alapján –
feltételezhetõ, a felügyelõség tájékoztatja errõl a Miniszté-
riumot és a környezethasználót.

(2) A Minisztérium tájékoztatásához a felügyelõség
mellékeli:

a) a kérelmet és az elõzetes vizsgálati dokumentáció
két példányát;

b) a 3. § (3) bekezdés szerinti közleményt;
c) a felügyelõség és a szakhatóságok állásfoglalását ar-

ról, hogy
ca) az országhatáron átterjedõ jelentõs környezeti hatás

mi alapján feltételezhetõ,
cb) a hatásviselõ fél [egyezmény 1. cikk (iii) pontja]

hatásterületérõl a környezeti hatástanulmány elkészítésé-
hez milyen adatokat és környezeti információkat kell meg-
kérni;

d) az elõzetes vizsgálati dokumentációnak a környezet-
használó által készíttetett (a hatásviselõ fél nyelvére vagy
angolra való) fordítását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és a (2) bekez-
dés szerinti iratokat az elõzetes vizsgálati eljárás lefolyta-
tásához kell megküldeni.

(4) A Minisztérium a (2) bekezdés szerinti iratok alap-
ján, az elõzetes vizsgálati eljárás ügyintézési idejéhez iga-
zodó válaszadási határidõ megadásával, elkészíti az
egyezmény szerinti értesítést, megküldi azt a hatásviselõ
félnek és a felügyelõségnek, amely azt továbbítja a kör-
nyezethasználónak.

(5) A Minisztérium a hatásviselõ félnek az értesítésre
adott válaszát és észrevételeit, valamint a hatásviselõ fél
területén lévõ hatásterületrõl megküldött adatokat és kör-
nyezeti információkat továbbítja a felügyelõséghez, amely
kézbesíti azokat a környezethasználónak.

(6) Ha a hatásviselõ fél az értesítésre adott válaszában
bejelenti, hogy részt kíván venni a környezeti hatásvizsgá-
lati eljárásban, akkor ezt a felügyelõség és a Minisztérium
honlapján közzé kell tenni, és az eljárást az egyezmény
elõírásai és a 12–15. §-ok szerinti rendelkezések figyelem-
bevételével kell továbbfolytatni.

14. §

(1) A környezethasználó a felügyelõség által meghatá-
rozott határidõig a hatásviselõ fél nyelvén vagy angol
nyelven köteles elkészíttetni a környezeti hatástanulmány
nemzetközi fejezetének és közérthetõ összefoglalójának
fordítását, és azt a felügyelõséghez kell benyújtani. A for-
dítást akkor kell elkészíttetni, ha a felügyelõség az enge-
délykérelmet a környezeti hatástanulmány, illetve az ah-
hoz esetlegesen elõírt hiánypótlás benyújtását közvetlenül
követõen nem utasítja el.

(2) A felügyelõség a 8. § (1) és 9. § (6) bekezdései sze-
rinti információkat megküldi a Minisztériumnak, amint
azok rendelkezésre állnak. A Minisztérium az ezek alapján
készített tájékoztatást megküldi a hatásviselõ félnek.

(3) A felügyelõség a kérelmet, a környezeti hatástanul-
mány két példányát és az (1) bekezdés szerinti fordítást,
továbbá a 8. § (5) bekezdésében említett információkat ha-
ladéktalanul megküldi a Minisztériumnak, amely azt to-
vábbítja a hatásviselõ félnek, és kezdeményezi az ennek
alapján tartandó konzultációt. A konzultációba a Miniszté-
rium bevonja a felügyelõséget és szükség szerint a 12. szá-
mú melléklet szerinti hatóságokat.

(4) A hatásviselõ féllel való konzultáción kapott, vala-
mint a hatásviselõ fél nyilvánossága által adott észrevéte-
lek mérlegelése alapján a felügyelõség az érintett szakha-
tóságok bevonásával a környezeti hatástanulmány kiegé-
szítését rendelheti el.

(5) A felügyelõség a környezeti hatásvizsgálati eljárás-
ban, valamint az egységes környezethasználati engedélye-
zési eljárásban hozott döntését megküldi a Minisztérium-
nak, amely azt továbbítja a hatásviselõ félnek. Amennyi-
ben az ügyben jogorvoslat folytán további döntések szü-
letnek, azokat hasonló módon kell továbbítani.
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15. §

(1) Olyan tevékenység elõzetes vizsgálata, illetõleg kör-
nyezeti hatásvizsgálati eljárása során, amelyben a felügye-
lõség országhatáron átterjedõ jelentõs környezeti hatás be-
következését nem feltételezte, az elõzetes vizsgálatot lezá-
ró határozat, illetve a környezetvédelmi engedély vagy az
egységes környezethasználati engedély még nem került
kiadásra, és a 12. § (1) bekezdésében említett ország az
egyezmény alkalmazását kéri, a Minisztérium haladékta-
lanul tájékoztatja errõl az eljáró felügyelõséget, amely ér-
tesíti errõl a kérelmezõt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követõen
a) a Minisztérium megszervezi – a felügyelõség és az

érintett szakhatóságok bevonásával – az egyezmény sze-
rinti érdekelt felek közötti információcserét, valamint az
országhatáron átterjedõ jelentõs környezeti hatás fellépé-
sének lehetõségérõl való egyeztetést;

b) a felügyelõség az egyeztetés lezárásáig az elõzetes
vizsgálatot legfeljebb hatvan napig, illetve a környezeti
hatásvizsgálati eljárást vagy az eljárás megkezdését legfel-
jebb kilencven napig felfüggesztheti.

(3) Ha az egyeztetést követõen a kapott információk
mérlegelése alapján a felügyelõség az érintett szakhatósá-
gok bevonásával úgy dönt, hogy felléphet országhatáron
átterjedõ jelentõs környezeti hatás, illetve a 12. § (1) be-
kezdésben említett ország továbbra is az egyezmény alkal-
mazását kéri, amennyiben ez az ország az EGT tagállama,
akkor az eljárást az egyezmény és a 12–15. §-ok rendelke-
zéseinek megfelelõ alkalmazásával kell folytatni, és errõl a
felügyelõség és a Minisztérium honlapján tájékoztatást
kell közzétenni.

(4) Ha csak az elõzetes vizsgálatot követõ környezetvé-
delmi vagy egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásban derül ki, hogy feltételezhetõ országhatáron át-
terjedõ jelentõs környezeti hatás, a felügyelõség haladék-
talanul tájékoztatja errõl a minisztériumot, és a továbbiak-
ban a 12–15. §-ok értelemszerû alkalmazásával kell az el-
járást folytatni.

Eljárás hatásviselõ félként

16. §

(1) A kibocsátó fél [egyezmény 1. cikk (ii) pontja] által
megküldött értesítés alapján, a szükséges fordítások elvég-
zését követõen, a Minisztérium az értesítésre adandó vá-
lasz határidejére figyelemmel

a) észszerû határidõ megadásával kikéri a felügyelõség
és a 12. számú melléklet szerinti érintett szervek álláspont-
ját a tervezett tevékenységrõl, annak feltételezhetõ kör-
nyezeti hatásairól, azok jelentõségérõl, valamint a kibo-
csátó fél környezeti hatásvizsgálati eljárásában való rész-
vételének szükségességérõl. A Minisztérium a feltételezett

hatásterület kiterjedésétõl függõen vagy a területi szerve-
ket vagy azok felettes szervét keresi meg;

b) megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánossá-
gának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi ön-
kormányzatok szükség szerinti bevonásával.

(2) A Minisztérium az értesítésre adott válaszában jelzi,
hogy a feltételezett környezeti hatások jelentõsége alapján
Magyarország részt kíván-e venni a kibocsátó fél környe-
zeti hatásvizsgálati eljárásában, és egyidejûleg megküldi a
hozzá beérkezett véleményeket is.

(3) Amennyiben a kibocsátó fél értesítést nem küld,
azonban Magyarország területén jelentõs környezeti hatás
bekövetkezése feltételezhetõ, a Minisztérium a tervezett
tevékenységrõl a rendelkezésre álló információk alapján
kikéri az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek álláspont-
ját. Ha feltételezhetõ ilyen hatás, akkor a Minisztérium jel-
zi ezt a kibocsátó félnek, és kéri az egyezmény alkalma-
zását.

(4) A kibocsátó fél kérésére vagy a magyar álláspont
megalapozására a Minisztérium az (1) bekezdés a) pontja
szerinti szervek bevonásával állítja össze, illetve adja meg
a feltételezhetõ magyar hatásterületrõl rendelkezésre álló
és a hatások vizsgálatához szükséges környezeti informá-
ciókat.

(5) A kibocsátó fél által megküldött környezeti hatás-
vizsgálati dokumentációról a szükséges fordítások elvég-
zését követõen a Minisztérium

a) kikéri az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek ál-
láspontját;

b) megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánossá-
gának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi ön-
kormányzatok szükség szerinti bevonásával;

c) nyilvános fórumot is szervez, és arra meghívja a ki-
bocsátó fél képviselõjét.

(6) A kibocsátó fél által megküldött tájékoztatást a tevé-
kenység engedélyezésérõl szóló döntésérõl – a szükség
szerinti fordítások elvégzését követõen – a Minisztérium
saját honlapján közzéteszi, és a fordítást honlapjukon való
közzététel céljából megküldi azoknak a felügyelõségek-
nek, amelyek illetékességi területe az (5) bekezdés
b) pontja szerinti területet érinti.

AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Általános szabályok

17. §

(1) A környezethasználónak a környezetszennyezés
megelõzése, illetõleg a környezet terhelésének csökkenté-
se érdekében az elérhetõ legjobb technika alkalmazásával
intézkednie kell:
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a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezet-
terhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökken-
tésérõl;

b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia haté-
kony felhasználásáról;

c) a kibocsátás megelõzésérõl, illetõleg az elérhetõ leg-
kisebb mértékûre történõ csökkentésérõl;

d) a hulladékképzõdés megelõzésérõl, illetõleg a kelet-
kezõ hulladék mennyiségének és veszélyességének csök-
kentésérõl, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

e) a környezeti hatással járó balesetek megelõzésérõl,
és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmé-
nyek csökkentésérõl;

f) a tevékenység felhagyása esetén a környezet-
szennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásá-
ról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreál-
lításáról.

(2) A felügyelõség az egységes környezethasználati en-
gedélyben rendelkezik – a 9. és 11. számú mellékletben,
valamint a külön jogszabályokban foglaltak figyelembe-
vételével – az engedélyben meghatározott követelmények
elérése érdekében alkalmazandó elérhetõ legjobb techni-
káról. Az elérhetõ legjobb technika meghatározása érdeké-
ben a felügyelõség a környezethasználóval szakmai kon-
zultációt folytat, szükség szerint szakértõt vesz igénybe.

Engedélyezési eljárás

18. §

A felügyelõség az egységes környezethasználati enge-
délyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasz-
náló – az elõzetes vizsgálat végén a felügyelõség által ki-
adott határozat szerint vagy a környezeti hatásvizsgálati
eljárást lezáró végzés szerint, valamint a 8. melléklet
figyelembevételével elkészített – kérelmére indítja meg.
A kérelmet – ha a felügyelõség eltérõen nem rendelkezik –
nyolc nyomtatott példányban kell benyújtani, emellett a
dokumentáció elektronikus adathordozón is benyújtható.

19. §

(1) A felügyelõség az e rendelet 2. számú melléklete ha-
tálya alá tartozó meglévõ tevékenység esetén a környezet-
használót az egységes környezethasználati engedély elsõ
ízben történõ megszerzése érdekében teljes körû környe-
zetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.

(2) A környezetvédelmi felülvizsgálat során a Kvt.-ben
meghatározottakon túl e rendelet szabályait megfelelõen
alkalmazni kell.

20. §

(1) Ha a kérelem államtitoknak, üzleti vagy szolgálati ti-
toknak minõsülõ adatot tartalmaz, akkor azokat a kérelem-
hez külön iratban kell csatolni.

(2) Az egységes környezethasználati engedély megszer-
zésére irányuló eljárásban a felügyelõség bevonja az érin-
tett szakhatóságokat a 12. számú melléklet szerint.

(3) A felügyelõség hatáskörébe tartozó – külön jogsza-
bályokban meghatározott – engedélyeket az egységes kör-
nyezethasználati engedélybe kell foglalni.

(4) A felügyelõség az egységes környezethasználati en-
gedélyre vonatkozó határozatában – a külön jogszabály-
ban foglaltak figyelembevételével – a talaj, a levegõ és víz
szennyezésének megelõzése, a zajkibocsátás mérséklése, a
hulladékok környezetkímélõ kezelése, illetõleg ártalmat-
lanítása céljából intézkedéseket, környezetvédelmi köve-
telményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok
teljesítésére határidõt határoz meg, különös tekintettel e
rendelet 10. számú mellékletében felsorolt szennyezõ
anyagokra.

(5) Az egységes környezethasználati engedély részletes
tartalmi követelményeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Ha az elérni kívánt környezetvédelmi célállapothoz
és a szennyezettségi határértékek betartásához szigorúbb
követelmények szükségesek, mint amely az elérhetõ leg-
jobb technikával biztosítható, a felügyelõség további felté-
teleket is elõírhat.

(7) Olyan tevékenységek esetében, amelyekre vonatko-
zóan külön törvény biztonsági elemzés, illetve jelentés el-
készítését írja elõ, a biztonsági elemzést, illetve a jelentést
az engedélyezés során a felügyelõség figyelembe veszi.

(8) Az egységes környezethasználati engedély megha-
tározott idõre, de legalább öt évre adható meg. Az enge-
délyben foglalt követelményeket és elõírásokat legalább öt
évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó sza-
bályok szerint, valamint figyelemmel a 19. § (2) bekezdé-
sében foglaltakra felül kell vizsgálni. Ennek a felülvizsgá-
latnak az ügyintézési határideje a felülvizsgálati dokumen-
táció felügyelõséghez történõ benyújtásától számított hat-
van nap.

(9) Ha a felügyelõség megállapítja, hogy
a) a kibocsátások mennyiségi vagy minõségi változása

miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges,
vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest
jelentõs változás történt, vagy a környezethasználó – tevé-
kenységében – jelentõs változtatást kíván végrehajtani;

b) az elérhetõ legjobb technikában bekövetkezett jelen-
tõs változás következtében új kibocsátási határértékek, kö-
vetelmények elõírása szükséges;

c) a mûködtetés biztonsága új technika alkalmazását
igényli;
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d) ha a létesítmény olyan jelentõs környezetterhelést
okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határérté-
kek felülvizsgálatát indokolja,
a környezethasználót – a 19. § (2) bekezdésének figyelem-
bevételével – környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére
kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkö-
vetkezményeket. A felügyelõség a környezetvédelmi fe-
lülvizsgálati eljárás eredménye alapján elvégzi az egysé-
ges környezethasználati engedély (12) bekezdése szerinti
módosítását.

(10) Ha a felügyelõség megállapítja, hogy az egységes
környezethasználati engedélyhez képest olyan változás
történt, amely nem jelentõs, és a környezethasználó részé-
rõl újabb adatok benyújtását nem igényli, a (12) bekezdés-
ben foglaltak szerint járhat el.

(11) Az egységes környezethasználati engedélyezési el-
járás lefolytatásának határideje kilencven nap, amely egy
alkalommal harminc nappal meghosszabbítható.

(12) A felügyelõség az egységes környezethasználati
engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha
az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a ko-
rábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szüksé-
gessé.

(13) Az egységes környezethasználati engedélyezési el-
járásban, ha országhatáron átterjedõ jelentõs környezeti
hatás feltételezhetõ, a 12. § (4) bekezdés, 13–15. §-ok sze-
rinti eljárást kell alkalmazni, ha nemzetközi szerzõdés et-
tõl eltérõen nem rendelkezik.

A nyilvánosság bevonása az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásba

21. §

(1) A nyilvánosság bevonásának szabályait új létesítmé-
nyek engedélyezésénél és a 20. § (9) bekezdés a) és
d) pontjai esetében kell alkalmazni. A környezethasználó-
nak ezekben az esetekben az engedély iránti kérelemhez,
illetve a felülvizsgálati dokumentációhoz csatolnia kell az
abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas kö-
zérthetõ összefoglalót. A közérthetõ összefoglaló tartal-
mazza:

a) a tevékenység ismertetését, különös tekintettel az el-
érhetõ legjobb technika alkalmazására;

b) a hatásterület bemutatását;
c) a tevékenység várható kibocsátásait és ezek környe-

zetre, emberi egészségre gyakorolt hatásait;
d) a szennyezés megelõzésére, illetõleg a terhelés csök-

kentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézkedéseket;
e) a kibocsátások ellenõrzésének módszereit;

f) a környezeti hatással járó balesetek megelõzésére,
ezek bekövetkezése esetén a környezeti következményei-
nek csökkentésére irányuló intézkedéseket;

g) a lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve
tervezett intézkedéseket.

(2) A felügyelõség az egységes környezethasználati en-
gedélyezési eljárása során, amikor minden információ a
rendelkezésre áll, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl
számított tizenöt napon belül

a) tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulá-
sáról azáltal, hogy a saját hirdetõtábláján és honlapján a
(4) bekezdés szerinti hirdetmény szövegét, valamint az
alábbi információkat elérhetõvé teszi:

aa) a kérelem, illetve a felülvizsgálati dokumentáció
elérhetõségét,

ab) azt, hogy a tevékenység hatásvizsgálat köteles-e, és
van-e határon átterjedõ környezeti hatása,

ac) a döntéshozó és a releváns információkkal rendel-
kezõ hatóság adatait,

ad) információt arra nézve, hogy milyen döntést hozhat
a hatóság,

ae) adott esetben a felülvizsgálati eljárás részleteit,
af) azokat az idõpontokat, helyeket és eszközöket, ami-

kor és ahol releváns információ kerül közzétételre,
ag) a társadalmi részvétel részletes szabályait, különö-

sen a részvétel módjára, a vonatkozó határidõkre, és az
észrevételekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan;

b) az érintett nyilvánosság további tájékoztatása érde-
kében:

ba) a kérelmet, illetve a felülvizsgálati dokumentációt
és a hirdetmény szövegének (4) bekezdés a) pontja szerinti
részét megküldi a telepítés helye szerinti települési önkor-
mányzat jegyzõjének,

bb) a kibocsátással feltételezetten érintett települési
önkormányzat jegyzõjét értesíti az elõtte folyó eljárásról,
mellékelve a közérthetõ összefoglalót.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott települé-
si önkormányzat jegyzõje az iratok megérkezését követõ
öt napon belül, tizenöt napig kifüggesztéssel vagy közterü-
leten való közzététellel, illetõleg a helyben szokásos egyéb
módon hirdetményt tesz közzé.

(4) A hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a telepítés helyét és a tevékenység kérelem szerinti

rövid leírását;
b) azt, hogy a kérelem hol és mikor tekinthetõ meg, il-

letve azzal kapcsolatos, valamint a társadalmi részvétel
szabályaira vonatkozó további információ hol kapható;

c) felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott
határidõig az önkormányzat jegyzõjénél vagy a felügyelõ-
ségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan, írásbeli észrevé-
telt lehet tenni.

(5) Azokat az információkat, amelyek a döntéshozatal-
hoz szükségesek, de amelyek csak a nyilvánosság (2) be-
kezdés a) pontja szerinti tájékoztatása után váltak ismertté,
elérhetõvé kell tenni az érintett nyilvánosság számára.
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(6) A települési önkormányzat jegyzõje az észrevétele-
ket legkésõbb a hirdetmény levételét követõ öt napon belül
megküldi a felügyelõségnek, amely ezeket, továbbá a köz-
vetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérel-
mezõnek, aki ezekre vonatkozó álláspontját a felügyelõ-
séghez továbbítja.

(7) A felügyelõség a döntéshozatal elõtt a létesítmény
megvalósításának, vagy a mûködés jelentõs változtatásá-
nak környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevétele-
ket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. Az
észrevételek értékelését a felügyelõség határozatának in-
dokolásában ismerteti. Az értékelés magában foglalja az
észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését
és a jogi következtetéseket.

(8) Az egységes környezethasználati engedélyrõl szóló
határozatot a felügyelõség a határozat kiadmányozását, az
eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzõje an-
nak kézhezvételét követõen tizenöt napon át közszemlére
teszi.

(9) Az eljárásban részt vett települési önkormányzat
jegyzõje tájékoztatást ad – külön jogszabály rendelkezései
szerint – az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás irataiba történõ betekintés módjáról.

A próbaüzemre és az ellenõrzésre vonatkozó elõírások

22. §

(1) A felügyelõség új létesítményekre, illetve jelentõs
változtatás esetén, ha az egységes környezethasználati en-
gedélyben rögzített követelmények betartása a (3) bekez-
dés szerinti hatósági ellenõrzéssel a technológia jellegébõl
adódóan nem állapítható meg, próbaüzemet írhat elõ.
A próbaüzem ideje alatt a normál üzemmódnak megfelelõ
elõírásoktól való eltérést a felügyelõség engedélyezhet.
A tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környe-
zethasználati engedélyben rögzített feltételek teljesítésé-
vel folytatható.

(2) A felügyelõség által elõírt próbaüzem lejárta, de leg-
késõbb a próbaüzem kezdetétõl számított hat hónap után a
környezethasználó köteles bizonyítani, és a felügyelõség
köteles ellenõrizni, hogy a létesítmény mûködtetése során
teljesülnek-e az egységes környezethasználati engedély-
ben foglaltak. A környezethasználónak a bizonyításhoz
megvalósulási dokumentációt kell benyújtania, amely tar-
talmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel va-
lósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvaló-
sult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati
engedélyben foglaltaknak.

(3) A felügyelõség az egységes környezethasználati en-
gedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben évente
legalább egyszer helyszíni szemlével egybekötött ellenõr-

zést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környe-
zethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

(4) Az ellenõrzésrõl a felügyelõség jegyzõkönyvet ké-
szít.

(5) Az ellenõrzés tapasztalatai alapján a felügyelõség
megteszi a szükséges, a 20. § (9) és (10) bekezdése, vala-
mint a 26. § szerinti intézkedéseket.

Adatszolgáltatás

23. §

(1) Az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egy-
séges környezethasználati engedélyben foglaltak szerint
kell teljesíteni.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség a minisztérium hi-
vatalos lapjában közzétett nyomtatványon vagy számító-
gépes adathordozón teljesítendõ.

(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körû-
ségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb
nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adatai-
val való egyezésért a bejelentésre kötelezett felelõs.

(4) A felügyelõség az általa nyilvántartott adatokról
– külön jogszabály rendelkezései szerint – megkeresésre
felvilágosítást ad, és biztosítja az adatokhoz való hozzáfé-
rés lehetõségét.

(5) A 96/61/EK tanácsi irányelv szerinti, valamint a
Szennyezõanyag Kibocsátási és Szállítási Nyilvántartás-
sal kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentésadási kötele-
zettség teljesítése a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
feladata.

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS
ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEVONÁSÁNAK
SZABÁLYAI

24. §

(1) Amennyiben az elõzetes vizsgálatban hozott határo-
zat szerint lehetõség van a környezeti hatásvizsgálati eljá-
rás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljá-
rás összevont lefolytatására, az összevont eljárást a
(2)–(13) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint kell
végrehajtani.

(2) Az összevont eljárás a környezethasználó – az elõze-
tes vizsgálatban kiadott határozat szerint, illetve a
6–8. számú melléklet figyelembevételével elkészített – ké-
relmének a felügyelõséghez való benyújtásával indul.
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(3) A kérelmet és mellékleteit nyolc nyomtatott pél-
dányban kell benyújtani, emellett a dokumentáció elektro-
nikus adathordozón is benyújtható.

(4) A kérelmet úgy kell összeállítani, hogy felesleges is-
métlések ne szerepeljenek benne.

(5) A kérelem és mellékletei nyilvánosságra hozható
közérdekû adatok.

(6) A felügyelõség az eljárásba bevonja a 12. számú
melléklet szerinti érintett szakhatóságokat, valamint a
nyilvánosságot.

(7) A szakhatóságok és a nyilvánosság bevonására a
8. §–10. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) Országhatáron átterjedõ jelentõs környezeti hatás
esetén alkalmazni kell a 12–15. §-ban foglalt rendelkezé-
seket.

(9) A felügyelõség az összes adat ismeretében határoz és
a) megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
b) elutasítja a kérelmet.

(10) A határozat tartalmára vonatkozóan a 10. § (4)–(6),
a 20. § (3)–(8), 22. § (1) bekezdései az irányadók.

(11) A határozat nyilvánosságra hozatalával kapcsolat-
ban az 5. § (6) bekezdése az irányadó.

(12) Az engedély módosítására a 20. § (9) és (10), vala-
mint (12) bekezdésekben, a próbaüzem és az ellenõrzések
feltételeire a 22. §, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a
23. §-ban foglaltak az irányadók.

(13) Az (1) bekezdés szerinti összevont eljárásban az
ügyintézés határideje százhúsz nap. Az eljárást a felügye-
lõség a 12–15. §-okban foglalt nemzetközi kötelezettségek
teljesítése miatt legfeljebb kilencven napra felfüggeszt-
heti.

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS
ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

25. §

(1) Ha az elõzetes vizsgálatban hozott határozat szerint
egy tevékenység környezeti hatásvizsgálat és egységes
környezethasználati engedély köteles, és a környezeti ha-
tásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárás nem vonható össze, két szakaszból
álló eljárást (a továbbiakban: összekapcsolt eljárás) kell le-
folytatni a (2)–(11) bekezdésekben foglaltak figyelembe-
vételével.

(2) Az összekapcsolt eljárás elsõ szakasza a környezet-
használó – az elõzetes vizsgálatban kiadott határozat sze-
rint, és a 6. és 7. számú melléklet figyelembevételével el-

készített – kérelmének a felügyelõséghez való benyújtásá-
val indul.

(3) Az összekapcsolt eljárás elsõ szakaszát a környezeti
hatásvizsgálati eljárás szabályai (8–15. §-ok) szerint kell
lefolytatni. Ha a felügyelõség az elsõ szakaszban nem uta-
sítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat fi-
gyelembe véve végzésben állapítja meg, hogy a környezeti
hatásvizsgálat során a tevékenység megvalósítását kizáró
ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezet-
használati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alap-
ján érvényesítendõ feltételek, és szükség esetén, az eljárás
második szakaszához benyújtandó dokumentáció tartal-
mára és példányszámára vonatkozó rendelkezéseket.

(4) A határozat vagy a végzés nyilvánosságra hozatalára
az 5. § (6) bekezdése az irányadó.

(5) A felügyelõség a végzésben lehetõvé teheti, hogy az
összekapcsolt eljárás második szakasza elõtt a tevékeny-
ség megkezdéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruhá-
zások és a nem technológiai jellegû építési tevékenységek
– egyéb, nem környezetvédelmi típusú, jogerõs és végre-
hajtható engedélyek birtokában – már megkezdhetõek le-
gyenek, amennyiben biztosítottnak látja, hogy környezet-
veszélyeztetés lehetõsége nem áll fenn és a környezethasz-
náló közigazgatási szerzõdésben vállalja, hogy az egysé-
ges környezethasználati engedélyezés sikertelensége ese-
tén a felhagyásról intézkedik. A környezetterhelést, kibo-
csátásokat befolyásoló technológiák létesítése csak az
egységes környezethasználati engedély birtokában kezd-
hetõ meg.

(6) Az összekapcsolt eljárás második szakasza a (3) be-
kezdésben szereplõ végzés szerint és a 8. számú melléklet
figyelembevételével elkészített dokumentáció felügyelõ-
séghez való benyújtásával indul.

(7) A felügyelõség az eljárást megszünteti, ha a környe-
zethasználó a végzés jogerõre emelkedésétõl számított hat
hónapon belül nem nyújtja be a végzésben elõírt, az eljárás
második szakaszának megindításához szükséges doku-
mentációt. A környezethasználó kérésére indokolt esetben
az eljárás további hat hónappal meghosszabbítható.

(8) Az összekapcsolt eljárás második szakaszát az egy-
séges környezethasználati engedélyezési eljárásra vonat-
kozó, a 17–18. §-ok, valamint 20. § (1)–(8) bekezdése, to-
vábbá a 21. § szerint kell lefolytatni.

(9) Az engedély módosítására a 20. §-ának (9), (10),
(12) bekezdésében, a próbaüzem és az ellenõrzések felté-
teleire a 22. §-ban, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a
23. §-ban foglaltak az irányadók.

(10) Az eljárás második szakaszában, ha országhatáron
átterjedõ jelentõs környezeti hatás feltételezhetõ, és az el-
járás elsõ szakaszában

a) a 12–15. §-ok szerinti eljárást nem folytatták le, il-
letve
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b) a 12–15. §-ok szerinti eljárást lefolytatták, de ahhoz
képest új, az országhatárokon átterjedõ környezeti hatáso-
kat befolyásoló körülmények merültek fel,
nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában a
12. § (4) bekezdése és a 13–15. §-ok szerinti rendelkezése-
ket kell megfelelõen alkalmazni.

(11) Az (1) bekezdés szerinti összekapcsolt eljárás idõ-
tartama eljárási szakaszonként kilencven nap. Az eljárást a
felügyelõség a 12–15. §-okban foglalt és a (10) bekezdés
szerinti nemzetközi kötelezettségek teljesítése miatt leg-
feljebb kilencven napra felfüggesztheti.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

26. §

(1) E rendeletben vagy hatósági határozatban foglalt ha-
táridõn túl jogerõs egységes környezethasználati engedély
nélkül folytatott tevékenység vagy egy részének gyakorlá-
sát a felügyelõség határozatában a környezetre gyakorolt
hatás jelentõségétõl függõen

a) korlátozhatja,
b) felfüggesztheti,
c) megtilthatja.

(2) Ha az 1. § (3) bekezdés a) pontjának hatálya alá tar-
tozó tevékenységet környezetvédelmi engedély nélkül, va-
lamint d) pontjának hatálya alá tartozó tevékenységet az
elõzetes vizsgálat lefolytatása nélkül, illetve az elõzetes
vizsgálatban hozott határozat alapján szükséges környe-
zetvédelmi engedély nélkül kezdtek meg, akkor a felügye-
lõség a környezetre gyakorolt hatás jelentõségétõl függõen
az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmaz-
hatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéssel
egyidejûleg a felügyelõség határozatában a tevékenység
engedély, illetve elõzetes vizsgálat nélküli folytatásának
idõtartamára a környezethasználót a tevékenység környe-
zetre való veszélyességétõl függõen ötvenezer–százezer
forint/nap összegû bírság megfizetésére kötelezi.

(4) A környezetvédelmi, illetve egységes környezet-
használati engedély elõírásaitól eltérõen folytatott tevé-
kenység esetén a felügyelõség határozatában kötelezi a
környezethasználót kettõszázezer forinttól ötszázezer fo-
rintig terjedõ bírság megfizetésére, az engedélyben rögzí-
tett feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos
határidõvel intézkedési terv készítésére, vagy a 20. §
(9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizs-
gálat elvégzésére.

(5) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén
az (1) bekezdés jogkövetkezményei alkalmazhatóak.
Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglal-
taknak nem tesz eleget, a felügyelõség az (1) bekezdés jog-
következményeit alkalmazhatja, vagy a környezetvédel-

mi, illetve az egységes környezethasználati engedélyt
visszavonhatja, és az üzemeltetõt a (3) bekezdésben fog-
lalt mértékû bírság megfizetésére kötelezi.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

27. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a hatálybalépést követõen indult eljárásokban kell
alkalmazni. A hatálybalépéskor már megindult eljárások
esetén a 28. §-ban foglalt rendelkezések szerint kell el-
járni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a környe-
zeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: R.), valamint az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárás általános szabályairól
szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) hatályát veszti.

(3) A meglévõ létesítményeknek – ha jogszabály koráb-
bi határidõt nem állapít meg – legkésõbb 2007. októ-
ber 31-ig kell az egységes környezethasználati engedély-
ben foglaltakat teljesíteniük.

28. §

(1) Ahol az R. szerinti környezeti hatásvizsgálat elõké-
szítõ szakasza folyamatban van, az az R. rendelkezése sze-
rint folytatódik, és

a) az R. szerint fejezõdik be, ha környezetvédelmi en-
gedély megadására vagy a kérelem elutasítására kerül sor;

b) ha részletes környezeti hatástanulmány benyújtásá-
nak elõírására kerülne sor, akkor

ba) a csak az 1. számú mellékletben szereplõ tevékeny-
ség esetén a határozatot az e rendelet szerint kell meghozni
[5. § (2) bekezdés a) pont],

bb) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplõ
tevékenység esetén a felügyelõség felhívja a környezet-
használót, hogy nyilatkozzon arról, hogy az e rendelet sze-
rinti környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárás összevonását vagy
összekapcsolását kéri. A felügyelõség határozatát az e ren-
delet 5. § (2) bekezdés c) pontja szerint hozza meg,

bc) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szereplõ te-
vékenység esetén a felügyelõség felhívja a környezethasz-
nálót a bb) pont szerinti nyilatkozat tételére. A felügyelõ-
ség határozatát az e rendelet 5. § (2) bekezdés da) pontja
szerint hozza meg.

(2) Ahol az R. szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás
elõkészítõ szakasza lezárult és részletes környezeti hatás-
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tanulmány benyújtásának elõírása megtörtént, de azt még
nem nyújtották be, akkor az e rendelet szerinti

a) környezeti hatásvizsgálati eljárásra csak az 1. vagy
csak a 3. számú mellékletében,

b) összekapcsolt eljárásra a 2. számú mellékletben is
szereplõ tevékenység esetén kerül sor.

(3) Ahol az R. szerinti környezeti hatásvizsgálat részle-
tes szakasza már folyamatban van

a) a csak az 1. vagy 3. számú mellékletben szereplõ te-
vékenység esetén az eljárás az R. rendelkezései szerint
folytatódik és fejezõdik be,

b) a 2. számú mellékletben is szereplõ tevékenység ese-
tén az eljárás az R. szabályai szerint folytatódik, és

ba) az R. szabályai szerinti döntést kell hozni, ha a ké-
relem elutasítására kerül sor,

bb) az R. elõírásai szerint zárul le, ha a részletes sza-
kasz lefolytatásával egyidejûleg történik az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezés,

bc) ha környezetvédelmi engedélyre való jogosultságot
megállapító határozat kiadására kerülne sor, akkor az e
rendelet szerinti végzést kell kiadni [25. § (3) bekezdés],
és az eljárást a továbbiakban az e rendelet 25. §
(4)–(11) bekezdései szerint kell folytatni.

(4) Az egységes környezethasználati engedélyezési el-
járás esetén a folyamatban lévõ eljárásokat a Kr. szerint
kell lefolytatni.

29. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény vég-
rehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bt. Vhr.) 1/B. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1/B. § A bányavállalkozónak – a külön jogszabály sze-
rinti5 – elõzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet a kutatás
befejezése után legkésõbb 9 hónappal be kell nyújtania a
környezetvédelmi hatósághoz.”

5 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény, továbbá a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-
nálati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

(2) A Bt. Vhr. 11/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[11/A. § (2) A kérelemhez mellékelni kell:]
„a) a megállapításra kért bányatelek egészére vonatko-

zóan a külön jogszabály1 hatálya alá tartozó tevékenység
esetén

aa) azt a határozatot, amelyben a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség megállapította,
hogy a tervezett tevékenység nem környezetvédelmi enge-
dély- és nem egységes környezethasználati engedély-köte-
les, vagy

ab) a környezetvédelmi engedélyt, vagy
ac) az egységes környezethasználati engedélyt.”

30. §

Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt a következõ uniós jogi
aktusoknak való megfeleltetést szolgálja:

a) A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.)
az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt
hatásainak vizsgálatáról,

b) A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.)
a környezetszennyezés integrált megelõzésérõl és csökken-
tésérõl,

c) A Tanács 97/11/EK irányelve (1997. március 3.) az
egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásai-
nak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról,

d) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irány-
elve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes ter-
vek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvéte-
lérõl, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszol-
gáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás

1. Baromfitelep több mint 85 ezer férõhellyel broilerek vagy 60 ezer férõhellyel tojók számára

2. Sertéstelep több mint 3 ezer férõhellyel 30 kg feletti hízók vagy 900 férõhellyel kocák számára

3. Vadaskert védett természeti területen és erdõterületen

4. Erdõterület igénybevétele1

– nem termõföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól,
– termõföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól

Halászat

5. Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelõ üzemben országos jelentõségû védett természeti terü-
leten

Bányászat

6. Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területtõl is;
a külszíni bányászat esetén védett természeti területen vagy annak védõövezetén méretmegkötés nélkül

7. Tõzegkitermelés 25 ha területtõl;
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

8. Kõolaj-kitermelés 500 t/nap-tól, földgázkitermelés 500 ezer m3/nap-tól

9. Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától

10. Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén 1 millió t/év,
nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányászatától;
külszíni bányászat esetén 25 ha területtõl

11. Egyéb külszíni bányászat 25 ha területtõl;
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

Feldolgozóipar

12. Papír- és kartongyártás 200 t/nap késztermékgyártástól

13. Papíripari rostos alapanyag elõállítása fából és más hasonló szálas nyersanyagból

14. Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól

15. Kõolajfinomító, kivéve a kõolajból kizárólag kenõanyagokat elõállító üzemeket

16. Nukleáris üzemanyagot elõállító vagy dúsító létesítmény

17. Kiégett nukleáris üzemanyagot újrafeldolgozó létesítmény

18. Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti vagy végleges tároló

19. Radioaktív hulladékot feldolgozó telep

20. Radioaktív hulladéktároló telep átmeneti vagy végleges tárolásra
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21. Komplex vegyimûvek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva
csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik:

a) szerves vegyi alapanyagok gyártása, vagy

b) szervetlen vegyi alapanyagok gyártása, vagy

c) foszfor-, nitrogén- és káliumalapú mûtrágya gyártása, vagy

d) növény-egészségügyi hatóanyagok és biocidek gyártása, vagy

e) biológiai vagy kémiai eljárással gyógyszer hatóanyaggyártás, vagy

f) robbanóanyag-gyártás

22. Cementgyártás 500 t/nap termelési kapacitástól

23. Azbesztcement termékek gyártása 20 ezer t/év késztermék-elõállítástól

24. Azbeszt súrlódóanyag elõállítása 50 t/év késztermék-elõállítástól

25. Azbeszttartalmú termékek elõállítása 200 t/év azbesztfelhasználástól

26. Kohómû (vas, acél)

27. Nemvas fémek elõállítása ércbõl, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy
elektrolitikus eljárásokkal

Villamosenergia-, gõz-, vízellátás

28. Hõerõmû 20 MW villamos teljesítménytõl, egyéb égetõ berendezés 300 MW kimenõ hõteljesítménytõl

29. Vízerõmû országos jelentõségû védett természeti területen

30. Szélerõmû telep 10 MW összteljesítménytõl országos jelentõségû védett természeti területen

31. Atomerõmû, atomreaktor, valamint atomerõmû, atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása, továbbá atomerõ-
mû, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktív anyag-
gal szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása

32. Villamos légvezeték 220 kV feszültségtõl és 15 km hosszúságtól

33. Atomfûtõmû, valamint atomfûtõmû felhagyása, ideértve minden nukleráris üzemanyag és a létesítmény egyéb
radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását

34. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5 millió m3/év vízkivé-
teltõl

35. Felszíni vizet átvezetõ létesítmény 100 millió m3/év vízszállító kapacitástól (nem tartozik ide az ivóvíz vezeték-
ben történõ átvezetése)

Szállítás, raktározás

36. Országos közforgalmú vasútvonal

37. Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút)

38. Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggõ új pályától (ha nem tartozik a 37. pontba)

39. Meglévõ út négy- vagy több forgalmi sávúra bõvítése a meglévõ vagy módosított nyomvonalon, legalább 10 km
hosszan egybefüggõ új pályától, illetve forgalmi sávtól

40. Gáz-, kõolaj- vagy vegyianyag szállító vezeték 800 mm átmérõtõl és 40 km hossztól
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41. Víziút2 1350 tonnánál nagyobb hordképességû hajók számára

42. Kikötõ 1350 tonnánál nagyobb hordképességû hajók számára, ideértve kikötõn kívüli hajórakodót a parttal
összekötött mólóval 1350 tonnánál nagyobb hordképességû hajók be- és kirakodására. A kompmóló és a kikö-
tésre szolgáló ponton nem tartozik ide.

43. Repülõtér 2100 m alaphosszúságú futópályától

44. Kõolaj, kõolajtermék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól

45. Földgáz tárolása 200 ezer m3 össztároló kapacitástól

46. Vegyi termék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól

47. Állandó árvízvédelmi mû létesítése országos jelentõségû védett természeti területen

Egyéb közösségi szolgáltatás

48. Szennyvíztisztító telep 50 ezer lakosegyenérték3 kapacitástól

49. Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény 100 t/nap kapacitástól

50. Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó ka-
pacitástól

51. Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény

Sport

52. Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel4 együtt) országos jelentõségû védett természeti területen

53. 18 vagy több lyukú golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel4 együtt) országos jelentõségû védett természeti te-
rületen

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények

54. Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesít-
mény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását

55. Duzzasztómû vagy víztározó, 2 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtõl

56. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m3/év víz bejuttatásától

57. Halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos jelentõségû védett természeti területet

1 Lásd 1996. évi LIV. törvény 8. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontja.
2 Lásd 2000. évi XLII. törvény 87. §-ának 44. pontja.
3 Lakosegyenérték azt a szerves biológiailag lebontható terhelést jelenti a szennyvízben, amelynek öt napos biokémiai oxigénigénye 60 g/nap.
4 Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elõsegítõ, kiegészítõ, kiszolgáló építmény a telepítési helyen.
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2. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységek

A megadott (termelési) küszöbértékek általában a ter-
melési vagy a kibocsátási kapacitásokra vonatkoznak.
Amennyiben egy üzemeltetõ több, azonos jellegû tevé-
kenységet végez azonos létesítményben (pl. „Vasfémek”
feldolgozására szolgáló létesítmények) vagy azonos telep-
helyen, akkor ezen tevékenységek kapacitásának összegét
kell figyelembe venni a küszöbértékkel történõ összeha-
sonlításnál.

Iparág, illetve tevékenység

1. Energiaipar

1.1. Tüzelõberendezések 50 MWth-ot meghaladó be-
menõ hõteljesítménnyel.

1.2. Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók).
1.3. Kokszolókemencék.
1.4. Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek.

2. Fémek termelése és feldolgozása

2.1. Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölõ és szin-
terelõ létesítmények.

2.2. Vas vagy acél termelésére szolgáló létesítmények
(elsõdleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folya-
matos öntést is, 2,5 tonna/óra kapacitás felett.

2.3. Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények:
a) meleghengersorok 20 tonna nyersacél/óra kapacitá-

son felül,
b) kalapácsos kovácsmûhelyek 50 kJ/kalapács feletti

energiafogyasztással, ahol a felhasznált hõenergia megha-
ladja a 20 MW-ot,

c) védõ olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyers-
acél/óra kapacitás felett.

2.4. Vasöntödék 20 tonna/nap feletti termelési kapaci-
tással.

2.5. Létesítmények:
a) nemvas fémeknek ércekbõl, koncentrátumokból

vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohásza-
ti, kémiai vagy elektrolitikus eljárással,

b) nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvözést),
visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás,
öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb
nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás
felett.

2.6. Fémek és mûanyagok felületi kezelésére szolgáló
létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal,
ahol az összes kezelõkád térfogata meghaladja a 30 m3-t.

3. Építõanyag-ipar

3.1. Cement-klinkernek forgókemencében történõ
gyártására szolgáló létesítmények 500 tonna/nap termelési
kapacitáson felül vagy mésznek forgókemencében történõ
gyártására 50 tonna/nap kapacitáson felül vagy egyéb ége-
tõkemencék 50 tonna/nap kapacitáson felül.

3.2. Azbeszt gyártására és azbeszt alapú termékek
gyártására szolgáló létesítmények.

3.3. Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve
az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül.

3.4. Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmé-
nyek, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 ton-
na/nap olvasztókapacitáson felül.

3.5. Kerámia termékek égetéssel történõ gyártására
szolgáló létesítmények, különösen csempék, téglák, tûzál-
ló téglák, kõáruk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap
termelési kapacitáson felül, és/vagy ahol a kemence térfo-
gata 4 m3 és abban az árusûrûség a 300 kg/m3-t megha-
ladja.

4. Vegyipar

Csak az ipari méretû elõállításra vonatkozóan:
4.1. Vegyipari létesítmények, alapvetõ szerves anya-

gok, nevezetesen
a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy

telítetlen, alifás vagy aromás),
b) oxigéntartalmú szénhidrogének, nevezetesen alko-

holok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetá-
tok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek,

c) kéntartalmú szénhidrogének,
d) nitrogéntartalmú szénhidrogének, nevezetesen ami-

nok, amidok, nitrovegyületek vagy nitrátvegyületek, nitri-
lek, cianátok, izocianátok,

e) foszfortartalmú szénhidrogének,
f) halogénezett szénhidrogének,
g) szerves fémvegyületek,
h) mûanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellu-

lóz alapú szálak),
i) szintetikus gumik,
j) színezékek és pigmentek,
k) aktív felületû anyagok és felületaktív anyagok,
l) egyéb vegyipari létesítmények, alapvetõ szerves

anyagok ipari méretû gyártására.
4.2. Vegyipari létesítmények, alapvetõ szervetlen

anyagok, nevezetesen
a) gázok, nevezetesen ammónia, klór, hidrogén-klorid,

fluor vagy hidrogén-fluorid, szén-oxidok, kénvegyületek,
nitrogén-oxidok, hidrogén, kén-dioxid, karbonil-klorid
(foszgén),

b) savak, nevezetesen krómsav, fluorsav, foszforsav,
salétromsav, sósav, kénsav, óleum, kénessav,

c) lúgok, nevezetesen ammónium-hidroxid, káliumhid-
roxid, nátrium-hidroxid,
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d) sók, nevezetesen ammónium-klorid, kálium-klorát,
kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüstnitrát,

e) nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen ve-
gyületek, nevezetesen kalcium-karbid, szilícium, szilíci-
umkarbid,

f) egyéb vegyipari létesítmények, alapvetõ szervetlen
anyagok ipari méretû
gyártására.

4.3. Vegyipari létesítmények foszfor, nitrogén vagy ká-
lium alapú mûtrágyák (egyszerû vagy összetett mûtrá-
gyák) gyártásához.

4.4. Vegyipari létesítmények növényvédõ szer ható-
anyagok és biocidek gyártásához.

4.5. Gyógyszeralapanyagok gyártására kémiai vagy
biológiai folyamatokat felhasználó létesítmények.

4.6. Vegyipari létesítmények robbanóanyagok gyártá-
sára.

5. Hulladékkezelés (radioaktív hulladékok és települési
folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történõ
kezelése kivételével)

5.1. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve
az égetést) végzõ telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson fe-
lül.

5.2. Kommunális hulladékégetõ berendezések 3 ton-
na/óra kapacitáson felül.

5.3. Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végzõ
telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül.

5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitá-
son felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson fe-
lül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

6. Papíripar

Ipari üzemek a következõ termékek gyártására:
a) faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szá-

las anyagok,
b) papír és karton 20 tonna/nap termelési kapacitáson

felül.

7. Textilipar

Üzemek textilanyagok elõkészítésére (olyan mûveletek
mint mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálas anyagok,
fonalak és kelmék színezése, nyomása, kikészítése, ahol a
kezelés kapacitása meghaladja a 10 tonna/nap értéket.

8. Bõripar

Üzemek állati bõrök és nyersbõrök kikészítésére, ahol a
kezelési kapacitás meghaladja a 12 tonna kikészített ter-
mék/nap értéket.

9. Élelmiszeripar

9.1. Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb
termelési kapacitással.

9.2. Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelõ és fel-
dolgozó üzemek

a) állati nyersanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 ton-
na/napnál nagyobb késztermék termelõ kapacitással,

b) növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/nap-
nál nagyobb késztermék termelõ kapacitással (negyedévi
átlagban).

9.3. Tej kezelése és feldolgozása, ahol a beérkezett tej
mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).

10. Állati anyagok feldolgozása

Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártal-
matlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál na-
gyobb kezelési kapacitással.

11. Nagy létszámú állattartás

Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés-
re, több mint

a) 40 000 férõhely baromfi számára,
b) 2000 férõhely (30 kg-on felüli) sertések számára,
c) 750 férõhely kocák számára.

12. Gépipar, fémfeldolgozás

Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére
szerves oldószereket használó létesítmények, különösen
felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolás-
ra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre,
tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra vagy 200 ton-
na/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett.

13. Bányászat

13.1. Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától,
külszíni bányászat esetén 25 ha területtõl is.

13.2. Kõolaj-kitermelés éves átlagban 500 t/nap-tól,
földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m3/nap-tól.

13.3. Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányá-
szatától.

13.4. Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén
1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányásza-
tától.

14. Egyéb létesítmények

Létesítmények szén (jól kiégetett szén) termelésére
vagy elektrografit termelésére égetéssel vagy grafitizáció-
val.
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3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A felügyelõség döntésétõl függõen környezeti hatásvizsgálat köteles
tevékenységek

Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás

1. Birtokrendezés 300 ha-tól;
védett természeti területen vagy annak védõövezetén 10 ha-tól,
ha az nem csak a tulajdonviszonyok és a telkek méretének megváltozásával jár, és a birtokrendezési tervben a
3. melléklet 2., 3., 4., 6., 8., 9., 134., 136., 137., 138., 140. méretmegkötések nélkül értelmezett pontjai közül
legalább három megvalósítása szerepel

2. Intenzív mezõgazdasági célú földhasználatra való áttérés mûvelés alól kivettként nyilvántartott területeken
50 ha-tól,
vízbázis védõövezetén, védett természeti területen vagy annak védõövezetén 1 ha-tól

3. Mezõgazdasági vízrendezés
– síkvidéken 500 ha-tól,
– dombvidéken 300 ha-tól,
– vízbázis védõövezetén, település külterületén lévõ védett természeti területen méretmegkötés nélkül

4. Öntözõtelep 300 ha öntözendõ területtõl, illetve 0,45 m3/sec vízfelhasználástól;
védett természeti területen vagy annak védõövezetén méretmegkötés nélkül

5. Nyílt felszínû öntözõ fõcsatorna 2 m3/sec vízszállító kapacitástól; védett természeti területen méretmegkötés nél-
kül

6. Állattartó telep (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
– broilerek számára 100 számosállattól,
– tojók számára 200 számosállattól,
– sertés hízók számára 500 számosállattól,
– sertés kocák számára 150 számosállattól,
– egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól;
– vízbázis védõövezetén, védett természeti területen vagy annak védõövezetén baromfi esetén 10 számosállat-
tól, egyéb állat esetén 50 számosállattól

7. Erdõterület igénybevétele1

– nem termõföldként való további hasznosítás esetén 10 ha-tól,
– termõföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

8. Faültetvény telepítése 30 ha-tól

Halászat

9. Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelõ üzemben (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

Bányászat

10. Szénbányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása

11. Önállóan létesített szénosztályozó, elõkészítõ, brikettgyártó, meddõhányó hasznosító üzem

12. Tõzegkitermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

13. Kõolaj-, földgázkitermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), a kutatófúrás csak védett természeti területen és
felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védõövezetén

14. Önállóan létesített kõolaj és földgáz elõkészítõ üzem (különösen tisztítás, víztelenítés, kéntelenítés)

15. Uránércbányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása

16. Önállóan létesített uránérc elõkészítõ, ércdúsító, meddõhányó hasznosító mû

17. Fémtartalmú ércek bányászata (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása

18. Önállóan létesített fémérc-elõkészítõ, -dúsító, -pörkölõ, -zsugorító, meddõhányó hasznosító mû

19. Egyéb bányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet

Feldolgozóipar

20. Húsfeldolgozás 10 ezer t/év késztermék elõállításától

21. Önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágott súly kapacitástól

22. Halfeldolgozás 10 ezer t/év késztermék elõállításától
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23. Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 40 ezer t/év késztermék elõállításától

24. Növényi, állati olaj gyártása 40 ezer t/év késztermék elõállításától

25. Tejtermékek gyártása 200 t/nap beérkezett tejmennyiségtõl

26. Keményítõgyártás 100 t/nap késztermék elõállításától

27. Cukorgyártás 5 ezer t/nap répafeldolgozó kapacitástól

28. Édesség gyártása 10 ezer t/év késztermék elõállításától

29. Sörgyártás 30 millió l/év kapacitástól

30. Malátagyártás 25 ezer t/év késztermék elõállításától

31. Egyéb élelmiszergyártás 40 ezer t/év késztermék elõállítástól

32. Textilkikészítés (elõkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítésétõl

33. Nyersbõrcserzés 12 t/nap kikészített bõr elõállításától

34. Papír-, kartongyártás 20 t/nap késztermék gyártásától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

35. Kokszolómû (száraz szénlepárlás)

36. Kenõanyag elõállítása kõolajból 15 ezer t/év késztermék elõállításától

37. Vegyi anyagok (kivéve a peroxidokat) gyártása 20 ezer t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az
1. mellékletbe)

38. Peroxidok gyártása 1000 t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

39. Mûtrágyagyártás 20 ezer t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

40. Cellulózgyártás

41. Peszticidek gyártása, formálása és kiszerelése 20 ezer t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az
1. mellékletbe)

42. Lakk és festék gyártása 20 ezer t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

43. Gyógyszerkészítmény gyártása 20 ezer t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

44. Mosó- és tisztítószer gyártás 20 ezer t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

45. Robbanóanyag gyártása (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

46. Robbanóanyag, lõszer regenerálására, felújítására vagy megsemmisítésére szolgáló létesítmény

47. Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék elõállításától

48. 10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldat készítése és felhasználása 5 ezer t/év gumioldattól (ha nem tarto-
zik az 1. mellékletbe)

49. Gumikeverék-gyártás 20 ezer t/év gumikeverék elõállításától

50. Gumikeverék-feldolgozás 20 ezer t/év gumikeverék feldolgozásától

51. Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap olvasztó kapacitástól

52. Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építõanyag-gyártás 75 t/nap gyártási kapacitástól, illetve
ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az árusûrûség a 300 kg/m3-t meghaladja

53. Cementgyártás (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

54. Azbesztcement termékek gyártása 10 ezer t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

55. Azbeszt súrlódó anyag gyártás 25 t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

56. Azbeszt termékek gyártása 100 t/év késztermék elõállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

57. Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó kapacitástól

58. Vas és acél (elsõdleges vagy másodlagos) olvasztása, beleértve a folyamatos öntést 2,5 tonna/óra
kapacitástól

59. Meleghengermû 20 t/óra nyersacél feldolgozásától

60. Kovácsolóüzem 50 kJ/kalapács energiafogyasztástól vagy 20 MW hõteljesítmény felvételtõl

61. Nemvas fémek olvasztása, ötvözése, visszanyerése, finomítása 2 t/nap kapacitástól

62. Vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitástól

63. Bevonatolt termékek gyártása 2 t/óra nyersacél feldolgozó kapacitástól
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64. Alakformázás robbantással

65. Fémek és mûanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 20 ezer m2/év felület kezelésétõl,
vagy ahol az összes kezelõkád térfogata meghaladja a 30 m3-t

66. Akkumulátorgyártás

67. Nyomtatott áramkör elõállítása automata gépsoron

68. Közúti gépjármû gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 ezer db/év késztermék elõállításától

69. Hajógyártás (szabadidõ-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)

70. Vasúti kötöttpályás jármû gyártása

71. 5700 kg felszállósúly feletti légijármûvek gyártása és nagyjavítása

Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás

72. Vízerõmû 5 MW villamos teljesítménytõl;
vízbázis védõövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

73. Geotermikus erõmû 20 MW villamos teljesítménytõl;
ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis védõövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

74. Szélerõmû és szélerõmû telep 600 kW villamos teljesítménytõl;
védett természeti területen 200 kW teljesítménytõl
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

75. Villamos légvezeték 20 kV-tól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

76. Föld alatti vezeték település külterületén lévõ védett természeti területen 1 km hossztól
(az ivóvíz távvezeték és a gáz-, kõolaj-, kõolajtermék-szállító vezeték nem tartozik ide)

77. Földgáz elosztó vezeték 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól (ha nem tartozik a 76. pontba)

78. Hõenergiát termelõ létesítmény (gõz és meleg víz elõállítása) 50 MW kimenõ teljesítménytõl (ha nem tartozik
az 1. mellékletbe)

79. Gõz- és melegvíz-elosztó vezeték település külterületén felszín felett vezetve 10 km hossztól;
település külterületén lévõ védett természeti területen 1 km-tõl (üzemen belüli vezeték nem tartozik ide)

80. Felszín alatti vizek igénybevétele, ha egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból a napi vízkivétel

– talajvízbõl az 1 000 m3-t

– termál karsztvízbõl az 500 m3-t

– rétegvízbõl az 5 000 m3-t

– hideg karsztvízbõl a 2500 m3-t

– partiszûrésû vízbõl a 5 000 m3-t

– termál rétegvízbõl a 2 000 m3-t

– forrásból a mindenkori forráshozam 33%-át és az 50 m3-t

meghaladja
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

81. Ivóvíz távvezeték védett természeti területen

82. Felszíni vizek közötti vízátvezetés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), ha az átvezetett víz
– a vízadó tó közepes, illetõleg a vízadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének

20%-át egy év alatt, vagy
– a vízadó vízfolyás2 augusztusi 80%-os vízhozamának (Qaug80%) 20%-át, illetve, ha
– a befogadó tó közepes, illetõleg a befogadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének

5%-át egy év alatt, vagy az ezeket tápláló vízfolyások Qaug80% vízhozamának 10%-át, vagy
– a befogadó vízfolyás Qaug80% vízhozamának 10%-át meghaladja.

Kereskedelem, jármûjavítás

83. Közúti gépjármûjavító telep 50 db egy idõben javítható gépjármûtõl

84. Bevásárlóközpont (több üzletbõl álló, eltérõ profilú kereskedelmi egységeket és egyéb szolgáltatóhelyeket
magába foglaló bevásárlóhely) a parkoló területe nélkül számított 10 ezer m2 nettó össz-szintterülettõl vagy
300 parkolóhelytõl
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Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

85. Szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel3 együtt) mezõ-, erdõ-, víz-
gazdálkodási célra használt területen 500 szálláshelytõl vagy 3 ha területfelhasználástól;
település külterületén lévõ védett természeti területen 50 szálláshelytõl vagy 0,5 ha területfoglalástól4

86. Kemping település külterületén lévõ védett természeti területen 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó helytõl

Szállítás, raktározás

87. I. rendû fõút (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

88. Országos közúthálózati kategóriába sorolható út5 (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), ha
– 50 ha-nál nagyobb erdõtömböt szel át, vagy
– védett természeti területen halad át, vagy
– gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármû vagy annál több

89. Erdõgazdasági vagy mezõgazdasági út védett természeti területen 1 km hossztól

90. Autóbusz-pályaudvar 24 gépkocsiállástól

91. Kikötõ 400 t vagy annál nagyobb hordképességû hajók számára (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), kivéve a
pontont

92. Legalább 100 hajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kikötõ, védett természeti területen 20 db vízijár-
mûtõl

93. Víziút6 400 t vagy annál nagyobb hordképességû hajók számára (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

94. Gáz-, kõolaj-, kõolajtermék-szállító vezeték (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

95. Földgáztárolás 20 ezer m3 össztároló kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe);
egyéb égethetõ gázok felszín alatti tárolása 10 ezer m3-tõl;
mindkét esetben védett természeti területen 5 ezer m3-tõl

96. Szén, lignit önálló felszíni tárolása 100 ezer t tárolókapacitástól

97. Kõolaj, kõolajtermék tárolása 100 ezer t tárolókapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

98. Vegyi termék önálló tárolása 30 ezer m3 tárolókapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

99. a) Helyi közforgalmú vasút
– magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekû vasút, vagy
– közúti vasút (villamos) 1 km pályahossztól;

b) különleges pályával rendelkezõ vasút (fogaskerekû, sikló, függõpálya), kivéve a sífelvonót

100. Mezõgazdasági, erdõgazdasági, ipari vagy kiránduló (erdei) vasút védett természeti területen

101. Vasúti pályaudvar

a) személypályaudvar megyei jogú városban és a fõvárosban a megállóhelyek kivételével, vagy 120 vonat/nap
tervezett forgalom fölött,

b) teherpályaudvar 400 kocsi/nap elegy tervezett feldolgozása fölött,

c) állomás
– 50 kocsi/nap helyi kezelésû tervezett teherkocsi forgalom fölött,
– veszélyes anyag rakodására alkalmas berendezéssel,
– kocsimosó berendezéssel,

d) határállomás

102. Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló – beleértve a parkolóházat is – 300 parkolóhelytõl;
védett természeti területen vagy annak védõövezetén 100 parkolóhelytõl

103. Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény 3 ha területfoglalástól7

104. Nyilvános repülõtér és polgári célú nem nyilvános repülõtér 800 m alaphosszúságú szilárd burkolatú futópályá-
tól;
védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

Közigazgatás, védelem

105. Magyar Honvédség állandó laktanyai elhelyezése ezred, illetve ennél nagyobb szervezet esetén, vagy 3 ha terü-
letfoglalástól7;
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

2. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 353



106. Magyar Honvédség lõ- és gyakorlótere ezred vagy ennél nagyobb szervezet esetén, vagy 50 ha területfoglalás-
tól7;
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

107. Állami repülések céljára szolgáló repülõtér 800 m alaphosszúságú futópályától;
védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

108. Állandó árvízvédelmi mû létesítése vízbázis védõövezetén, védett természeti területen
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás

109. Szennyvíztisztító telep 10 ezer lakosegyenérték8 kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe);
vízbázis védõövezetén, védett természeti területen vagy annak védõövezetén méretmegkötés nélkül

110. Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól

111. Önállóan létesített szennyvíziszap lerakó 100 t/év szárazanyagtól;
védett természeti területen vagy annak védõövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védõövezetén méret-
megkötés nélkül

112. Öntözéses szennyvízelhelyezõ telep 50 ha-tól;
védett természeti területen vagy annak védõövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai B védõövezetén mé-
retmegkötés nélkül

113. Szûrõmezõs elszikkasztó rendszer 15 ha-tól;
védett természeti területen vagy annak védõövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védõövezetén méret-
megkötés nélkül

114. Föld alatti vezetékkel történõ szennyvíz beinjektálás védett természeti területen vagy annak védõövezetén, víz-
bázis védõövezetén

115. Szennyvízleürítõ és ürítõ-kezelõ telep, 100 m3/nap kapacitástól;
védett természeti területen vagy annak védõövezetén, vízbázis védõövezetén méretmegkötés nélkül

116. Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása
– égetéssel 3 t/óra kapacitástól
– kémiai kezeléssel 10 t/nap kapacitástól
– lerakással napi 10 t hulladék lerakásától vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitástól
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

117. Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól

118. Fémhulladék gyûjtõhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történõ elõ-
készítéssel 5 db/nap gépjármûtõl vagy 5 t/nap kapacitástól

119. Veszélyes hulladék tároló telep 2 ezer t/év kapacitástól

120. Veszélyes hulladék hasznosító 2 ezer t/év kapacitástól

121. Állatihulladék-temetõ9

Szórakoztatás, kultúra, sport

122. Stadion, sportcsarnok 10 ezer fõ befogadóképességtõl

123. Állandó vidámpark, vízi vidámpark, szafari park (a kapcsolódó létesítményekkel10 együtt), ha a tervezett befo-
gadóképesség egyidejûleg a 10 ezer fõt, vagy a felhasznált terület a 3 ha-t meghaladja;
védett természeti területen állandó vidámpark, vízi vidámpark esetén 1000 fõ egyidejû befogadóképességtõl,
szafari park esetén méretmegkötés nélkül

124. Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel10 együtt) védett természeti területen (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

125. 18 vagy több lyukú golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel10 együtt) település külterületén lévõ védett termé-
szeti területen, vízbázis védõövezetén (a minigolf nem tartozik ide)
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

126. Terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó pálya

Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények

127. „A” típusú izotóplaboratórium

128. Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtõl (ha nem az 1. vagy a 3. mellékletben felsorolt
más tevékenység része) vízbázis védõövezetén vagy védett természeti területen

129. Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történõ vizsgálatához 500 kN tolóerõ-
tõl vagy ha a kapacitás egy idõben legalább 10 MW
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130. Állandó szabadtéri próbapálya motoros jármûvek részére 3 ha területfoglalástól7; védett természeti területen mé-
retmegkötés nélkül

131. Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (mûszaki infrastruktúrával való ellá-
tása) más célra használt területen 3 ha-tól;
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

132. Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen

133. Duzzasztómû vagy víztározó 1 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtõl (ha nem tartozik
az 1. mellékletbe);
vízbázis védõövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

134. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

135. Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen
– síkvidéken 500 ha-tól,
– dombvidéken 300 ha-tól,
– vízbázis védõövezetén, település külterületén lévõ védett természeti területen méretmegkötés nélkül

136. Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól;
vízbázis védõövezetén, védett természeti területen vagy annak védõövezetén méretmegkötés nélkül
(ha nem tartozik az 1. mellékletbe)

137. Állóvíz- és holtágszabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülettõl vagy 1 km partvonal hossztól;
vízbázis védõövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

138. Folyószabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-tõl;
kanyarátvágás esetén vagy vízbázis védõövezetén, védett természeti területen, hosszmegkötés nélkül

139. Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezetõ-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltá-
volítást és rézsûrendezést) 1 km vízfolyáshossztól;
vízbázis védõövezetén 50 m vízfolyáshossztól,
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

140. Egyéb, az 1. mellékletbe vagy a 3. melléklet 1–139. pontjába nem tartozó építmény vagy építmény együttes
beépített, vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól11, vagy 300 parkolóhelytõl

141. Az 1. mellékletben felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig, kizárólag vagy fõként új
módszerek vagy termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák létre

142. Az 1. melléklet 1–3., 5–31., 33–35., 42–46., 48–57. pontjaiban, valamint a 3. melléklet 3–6., 9–74., 78., 80.,
82–86., 90–92., 95–98., 101–107., 109–136., 140., 141. pontjaiban felsorolt tevékenység vagy létesítmény
2. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti jelentõs módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. mellékletben szereplõ
tevékenység vagy létesítmény megvalósítása

143. Az 1. melléklet 32., 36–38., 40., 41., 47. pontjaiban, valamint a 3. melléklet 75–77., 79., 81., 87–89., 93–94.,
99., 100., 108. pontjaiban felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés ac) pontja szerinti
jelentõs módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. mellékletben szereplõ tevékenység vagy létesítmény
megvalósítása

144. A 3. melléklet 1–140. pontjaiban feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bõvítése, ha az a bõví-
tés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, és a bõvítés egyúttal legalább 25%-os növekedést je-
lent a tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz képest.

1 Lásd 1996. évi LIV. törvény 8. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontja.
2 E pont alkalmazásában vízfolyások azok a természetes úton létrejött terepalakulatok, amelyekben az év bármely idõszakában meghatározható mennyisé-

gû víz áramlik.
3 Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elõsegítõ, kiegészítõ, kiszolgáló építmény a telepítési helyen..
4 Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni.
5 Lásd 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 1. melléklet.
6 Lásd 2000. évi XLII. törvény 87. §-ának 44. pontja.
7 Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni.
8 Lakosegyenérték azt a szerves biológiailag lebontható terhelést jelenti a szennyvízben, amelynek öt napos biokémiai oxigénigénye 60 g/nap.
9 Lásd 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. függelékének 2. 1 pontja.
10 Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elõsegítõ, kiegészítõ, kiszolgáló építmény a telepítési helyen..
11 Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni.

2. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 355



4. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az elõzetes vizsgálati dokumentáció tartalma

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek
esetén

a) a tervezett tevékenység célja;
b) a tervezett tevékenység számításba vett változatai-

nak alapadatai
ba) a tevékenység volumene,
bb) a telepítés és a mûködés (használat) megkezdésé-

nek várható idõpontja és idõtartama, a kapacitáskihaszná-
lás tervezett idõbeli megoszlása,

bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe
veendõ terület használatának jelenlegi és a településrende-
zési tervben rögzített módja,

bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesít-
mény(ek) (felsorolása és helye),

be) kapcsolódó mûveletek20,
bf) a tervezett technológia, illetve, ahol nem értelmez-

hetõ, a tevékenység megvalósításának leírása (ideértve az
anyagfelhasználás fõbb mutatóinak megadását),

bg) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott
technológia bevezetése esetében külföldi referencia,

bh) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszál-
lítás nagyságrendje (szállításigényessége), szolgáltatást
nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevõk által
keltett jármû- és személyforgalomé is,

bi) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények
és intézkedések,

bj) a ba)–bi) pont szerinti adatok bizonytalansága (ren-
delkezésre állása), megadva azt, hogy a tervezés mely ké-
sõbbi szakaszában és milyen információk ismeretében le-
het azokat pontosítani,

bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a
telepítési hely szomszédságában meglévõ, illetve – a tele-
pülésrendezési tervben szereplõ – tervezett területfelhasz-
nálási módokat;

c) a számításba vett változatok összefüggése olyan ko-
rábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve
rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel
és természeti erõforrás felhasználási vagy védelmi kon-
cepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a
megvalósítási mód kiválasztását;

d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal
továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a
továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti
szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése;

20 Kapcsolódó mûvelet a tevékenység
a) telepítése miatt megnyitott anyagnyerõ- vagy lerakóhelyek létesítése

és üzemeltetése;
b) telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítás, raktározás, tá-

rolás;
c) megvalósítása során keletkezõ hulladék és szennyvíz kezelése;
d) energia- és vízellátása, ha az saját energiaellátó rendszerrel vagy víz-

kivétellel történik.

e) a b) pontban számításba vett változatok környezet-
terhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban
együtt: hatótényezõk) várható mértékének elõzetes becslé-
se a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülö-
nítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek
vagy meghibásodások elõfordulási lehetõségeire figye-
lemmel;

f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások elõzetes
becslése, különösen

fa) a hatótényezõk milyen jellegû hatásfolyamatokat
indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a te-
rület állapota és funkciói miként változhatnak meg a tele-
pítés következtében,

fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek
ki; e területeket térképen is körül kell határolni,

fc) az fb) pont szerinti területrõl rendelkezésre álló kör-
nyezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok,
valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében mi-
lyen és mennyire jelentõs környezeti állapotváltozások
(hatások) léphetnek fel.

2. A csak a 2. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
a) a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jel-

lemzõi,
b) a tervezett létesítmény, illetve tevékenység leírása,

beleértve a telephelyen lévõ mûszakilag kapcsolódó léte-
sítményeket,

c) a tervezett létesítmény, illetve tevékenység 2. mel-
léklet szerinti besorolása,

d) a létesítmény tervezett termelési kapacitása,
e) az alkalmazandó technikák rövid ismertetése,
f) a létesítmény várható környezeti hatásainak leírása,
g) a létesítményben tervezett tevékenység hatásterüle-

tének meghatározása a szakterületi jogszabályok figye-
lembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron átter-
jedõ hatásokat,

h) az engedélykérõ által tanulmányozott fõbb alternatí-
vák rövid leírása,

i) a nyilvánosság tájékoztatása érdekében esetlegesen
megtett intézkedések bemutatása és a vélemények össze-
foglalása.

3. Az 1–3. mellékletbe tartozó tevékenységek doku-
mentációjának egyéb (közös) követelményei

a) az engedélykérõ azonosító adatai;
b) azokat az adatokat, amelyek államtitoknak, szolgá-

lati titoknak minõsülnek, vagy a környezethasználó szerint
üzleti titkot képeznek, azt így megjelölve, elkülönítve kell
ismertetni a dokumentációban, és a nyilvánosságra hozan-
dó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell
helyettesítenie, amelyek a tevékenység megítélését lehetõ-
vé teszik;

c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia,
felhasználandó anyagok és elõállítandó termék környezet-
védelmi minõsítése korábban már megtörtént, a vonatkozó
minõsítési okiratot (okiratokat) csatolni kell;

d) országhatáron átterjedõ környezeti hatás bekövetke-
zésének lehetõsége;
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e) amennyiben a tevékenység az 1. vagy 3. és egyidejû-
leg a 2. melléklet hatálya alá is tartozik, a környezethasz-
náló nyilatkozata arról, kéri-e a 24. § szerinti összevont el-
járás alkalmazását, ha a tevékenység az elõzetes vizsgálat-
ban környezeti hatásvizsgálat-kötelesnek minõsül.

5. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A környezeti hatásvizsgálat szükségességének
szempontjai

1. A tevékenység jellemzõi, különösen
a) terület igénybevételének nagysága, beleértve a kap-

csolódó mûveletek, létesítmények területigényét is;
b) más természeti erõforrás igénybevételének, illetve

használata korlátozásának nagysága;
c) kapacitásának vagy más méretjellemzõjének nagy-

sága;
d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során kelet-

kezõ hulladék mennyisége, veszélyessége, kezelhetõsége;
e) környezetterhelésének nagysága, jelentõsége;
f) baleset, üzemzavar kockázatának mértéke, különös

tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott tech-
nológiára;

g) vonzereje más jelentõs környezeti hatású tevékeny-
ségek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szom-
szédságában.

2. A telepítési hely és a feltételezhetõ hatásterületek ér-
zékenysége, különösen

a) a táj érzékenysége, tekintettel a jelenlegi területhasz-
nálatra, tájhasználatra és a tájképre;

b) az érintett természeti erõforrások relatív szûkössége,
minõsége, megújulási képessége;

c) abszorpciós kapacitása (beleértve az érintett környe-
zeti elemek és rendszerek terhelhetõségét, megújulási ké-
pességét, szennyezésmegkötõ- és pufferkapacitását), külö-
nösen az alábbi területeken:

ca) vizes élõhelyek, hegyvidéki és erdõterületek,
cb) védett természeti területek, Natura 2000 területek,

természeti területek, érzékeny természeti területek, az
ökológiai hálózat elemei,

cc) ahol valamely szennyezettségi határértéket már túl-
léptek,

cd) sûrûn lakott területek,
ce) történeti tájak, mûemléki területek, mûemlékek és

régészeti örökség területei, megõrzendõ karakterû telepü-
lések vagy településrészek.

3. A várható környezeti hatások jellemzõi, különösen
a) területi kiterjedésük és a területen élõ, várhatóan

érintettek számának nagysága;
b) országhatáron történõ átterjedésük lehetõsége;

c) összetettségük, bonyolultságuk (különös tekintettel
a több környezeti elemre kiterjedõ hatásfolyamatok kivál-
tásának lehetõségére, valamint a hatások szinergiájára);

d) hozzáadódás lehetõsége a térségben másutt folyta-
tott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz;

e) nagyságuk, erõsségük;
f) bekövetkezésük valószínûsége;
g) tartósságuk, gyakoriságuk, visszafordíthatóságuk

(figyelembe véve az elkerülésükre, csökkentésükre tehetõ
intézkedéseket);

h) a végsõ hatásviselõket (embert, természeti rendsze-
reket) érõ káros vagy zavaró hatások mértéke.

6. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A környezeti hatástanulmány általános tartalmi
követelményei

A helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott környezeti ha-
tástanulmánynak – az elõzetes vizsgálatban elfogadott vál-
tozat(ok)ra a felügyelõség által meghatározott mélységben
és részletezettségben – a következõket kell tartalmaznia:

1. Az elõzmények összefoglalása, különösen
a) a felügyelõség és a szakhatóságok állásfoglalásai, a

nyilvánosság észrevételei az elõzetes vizsgálatban;
b) a környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete;
c) a környezethasználó által korábban számba vett fõ

változatok és azoknak a fõ okoknak a megjelölése, ame-
lyek e korábbi változatok közüli választását – figyelembe
véve a környezeti hatásokat – indokolták.

2. A tervezett tevékenység számba vett változata(i)nak
részletes leírása, különösen

a) az elõzetes vizsgálati dokumentáció szerinti alap-
adatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelölve
azt, ha az ott leírtakhoz képest változás történt;

b) az egyes hatótényezõk21 részletezése
ba) a hatótényezõ jellege, nagysága, idõbeli változása,

térbeli kiterjedése,
bb) a hatótényezõ a tevékenység mely szakaszában je-

lenik meg, s az adott szakaszon belül a tevékenység mely
részéhez rendelhetõ hozzá, mely környezeti elemeket22

érinti;
c) az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek,

meghibásodások lehetõségei, az ebbõl származó hatóté-
nyezõk.

21 Hatótényezõ: környezetterhelés vagy a környezet igénybevétele
[4. melléklet 1. fa) pontja].

22 Környezeti elem: föld, levegõ, víz, élõvilág, épített környezet, ez utób-
bi részeként a mûemlékek, mûemléki területek és régészeti örökség
[6. § a) pontja].
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3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
a) A hatótényezõk kiváltotta hatásfolyamatokat kör-

nyezeti elemenként külön-külön és környezeti rendszer-
ként23 összességükben is elemezni kell. Fel kell tárni a köz-
vetetten érvényesülõ hatásfolyamatokat is.

b) A hatásterületek kiterjedését a 7. mellékletében fog-
laltaknak megfelelõen kell meghatározni, és térképen is be
kell mutatni.

c) A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nél-
kül fennálló környezeti állapotát is le kell írni. A leírásnak

ca) csak azokra a tényezõkre kell kiterjednie, amelyek
ismeretére a tevékenység miatt várható változásokkal való
összevetésnél szükség van;

cb) a környezeti állapot – a tevékenység megvalósításá-
tól független – várható változását is tartalmazni kell,
amennyiben a rendelkezésre álló adatok ezt lehetõvé teszik;

cc) új telepítés esetén tartalmaznia kell
cca) a telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi

állapotának ismertetését, különösen a természeti és épített
környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat bemutatását,

ccb) a terület környezet-, természet- és tájvédelmi
funkcióinak elemzését.

4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése
a) a bekövetkezõ környezeti állapotváltozások jellem-

zése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint,
különösen az alábbi tényezõk figyelembevételével:

aa) a hatás erõssége, tartóssága, visszafordíthatósága,
térbeli kiterjedése és idõbeli eloszlása, kedvezõ vagy ked-
vezõtlen mivolta,

ab) a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatása-
ihoz,

ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsé-
ge, környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak
megváltozása,

ad) a településkarakter (településkép, településszerke-
zet) megváltozása,

ae) tájkép, tájhasználat, tájszerkezet megváltozása,
af) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, meg-

semmisülõ természeti és épített környezet értékeinek ritka-
sága, pótolhatósága,

ag) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, meg-
semmisülõ természeti erõforrások pótolhatósága,

ah) a környezetkárosodás elkerülésének, mérséklésé-
nek lehetõségei;

b) ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi
állapotának kedvezõtlen megváltozását okozhatja, akkor a
környezet-egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell
adni különösen

ba) a hatásterületen élõ lakosság számát, korösszetéte-
lét, mortalitási és morbiditási adataik értékelését, a hatá-
sokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakosságot érõ környezetterhelés becslését alapul
véve az érintettek egészségi állapotára gyakorolt rövid és
hosszú távú hatások ismertetését,

23 Környezeti rendszer: táj, település, éghajlat, természeti (ökológiai)
rendszer [7. § b) pontja].

bc) amennyire számszerûsíthetõ, az egészségi kockázat
mértékét,

bd) az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésé-
nek, az egészségi kockázat elfogadható mértékûre való
csökkentésének lehetõségeit;

c) a környezet állapotának változása miatt várható köz-
vetlen gazdasági és társadalmi következmények becslése,
amennyiben lehetséges, különösen:

ca) a bekövetkezõ károk és felmerülõ költségek,
cb) a hatásterületek használatának és használhatóságá-

nak megváltozása, és az ennek következtében esetleg beál-
ló életminõség és életmódbeli változások.

5. Ha a 12–15. § szerinti eljárás megindult, akkor külön
fejezetben összefüggõen kell ismertetni az országhatáron
átterjedõ környezeti hatások vizsgálatát, különösen

a) a hatásviselõ fél és nyilvánossága által adott észre-
vételek figyelembevételének módját;

b) az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezõ-
ket, illetve eseményeket;

c) az országhatáron átterjedõ hatásfolyamatokat;
d) e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselõket, a ha-

tásviselõ fél által közölt adatokat is alapul véve, valamint
azok várható állapotváltozásait;

e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását;
f) az országhatáron túli hatásokat megelõzõ vagy elfo-

gadható mértékûre csökkentõ intézkedéseket, nyomon kö-
vetésükhöz, ellenõrzésükhöz szükséges utólagos mérése-
ket és megfigyeléseket;

g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat.

6. Környezetvédelmi intézkedések
a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és

károsítást megelõzõ, csökkentõ, kompenzáló, illetve elhá-
rító intézkedések meghatározása;

b) a környezetet érõ hatások mérésének, elemzésének
módja a tevékenység folytatása során;

c) az utóellenõrzés módja a tevékenység felhagyását
követõen.

7. Egyéb adatok
a) a környezeti hatástanulmány összeállításához fel-

használt adatok forrása, az alkalmazott módszerek, azok
korlátai és alkalmazási körülményei, az elõrejelzések ér-
vényességi határai (valószínûsége), a tanulmány összeállí-
tásához szükséges információkkal kapcsolatban felmerült
nehézségek, bizonytalanságok;

b) a felhasznált tanulmányok listája, a tanulmányokhoz
való hozzáférés módja;

c) azoknak az adatoknak a megjelölése, amelyek törvény
értelmében állam- vagy szolgálati titoknak minõsülnek, vagy
a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek;

d) annak jelzése, hogy a környezeti hatástanulmány
mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez
fûzõdõ jogok.

8. Közérthetõ összefoglaló
a) a tevékenység lényegének ismertetése;
b) a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása;
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c) a környezeti hatások becslése, értékelése;
d) a környezeti állapotváltozások által érintett emberek

egészségi állapotában, életminõségében és életmódjában
várható változások;

e) a környezet és az emberi egészség védelmére foga-
natosítandó intézkedések.

7. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A hatásterület meghatározása a környezeti
hatástanulmány készítésekor

I. Hatásterület típusok

1. A közvetlen hatások területei: az egyes hatóténye-
zõkhöz hozzárendelhetõ területek, amelyek lehetnek

a) a földbe, vízbe, levegõbe való egyes anyag- vagy
energiakibocsátások terjedési területei az érintett környe-
zeti elemben, valamint

b) a föld, víz, élõvilág, épített környezet közvetlen
igénybevételének területei.

2. A közvetett hatások területei: a közvetlen hatások te-
rületein bekövetkezõ környezeti állapotváltozások miatt
továbbterjedõ hatásfolyamatok terjedési területe azon kör-
nyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely
hatásfolyamat érint.

3. A teljes hatásterület: a közvetlen és közvetett hatá-
sok területeinek együttese.

II. A hatásterület meghatározásának szempontjai

1. A közvetlen hatások területeinek meghatározásához
meg kell adni az érintett környezeti elemek szerint is

a) a kibocsátások terjedési területeinek becslését a ki-
bocsátás jellegének, a feltételezhetõ terjedési viszonyok-
nak és az érintett környezeti elem közvetítõképességének
figyelembevételével, valamint

b) a környezet közvetlen igénybevételének területeit a
telepítési hely változatok és a tervezési adatok szerint.

2. A közvetlen hatások területei azok ahol
a) a kibocsátás még észlelhetõ és feltehetõen változást

okoz az érintett környezeti elem állapotában,
b) a környezet közvetlen igénybevételét tervezik.
E területek közül meg kell nevezni azokat, ahonnan a

kibocsátás vagy igénybevétel által kiváltott hatásfolyamat
más környezeti elemen keresztül feltételezhetõen tovább-
terjedhet.

3. A közvetlen hatások területeit hatótényezõnként és a
tevékenység szakaszainak [6. § (2) bekezdés] megfelelõ-
en, valamint az esetleges meghibásodás vagy baleset ha-
tásterülete szerint is meg kell adni.

4. A közvetett hatások területeinek nagyságát becslés-
sel, a környezet állapotának már ismert adatai és a feltéte-
lezett hatásfolyamatokról való korábbi tapasztalatok és a
tudományos ismeretek alapján, az érintett környezeti elem
vagy rendszer közvetítõképességének és érzékenységének
figyelembevételével kell megadni.

5. A teljes hatásterület meghatározásakor azokat a terü-
leteket kell figyelembe venni, ahol a lefolytatott vizsgála-
tok és elõrejelzések alapján valamely környezeti elemben
és rendszerben, közvetve vagy közvetlenül (negatív vagy
pozitív) állapotváltozás várható, megjelölve, hogy

a) a hatásterület egyes részei mely környezeti elemre és
rendszerre és a tevékenység mely szakaszára vonatkoznak,

b) e részeken belül hogyan változik a hatás erõssége és
idõtartama,

c) mely területeken összegezõdnek különféle hatások.

8. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményei

A)

Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartal-
maznia kell az alábbiak részletes ismertetését:

a) az engedélykérõ azonosító adatai (KÜJ számmal),
b) a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jel-

lemzõi (KTJ számmal és létesítmény azonosító számmal),
c) a létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza

a szennyezõ források bejelölésével, egységes országos ve-
tületi rendszer (EOV) koordináták feltüntetésével,

d) a létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és
annak jellemzõ termelési kapacitása, beleértve a telephe-
lyen lévõ mûszakilag kapcsolódó létesítményeket,

e) az alkalmazott elérhetõ legjobb technika ismertetése,
f) a létesítményben, illetve technológiában felhasznált,

valamint az ott elõállított anyagok, illetve energia jellem-
zõi és mennyiségi adatai,

g) a létesítmény szennyezõ forrásai,
h) a létesítménybõl származó kibocsátások minõségi és

mennyiségi jellemzõi, valamint várható környezeti hatásai
a környezeti elemek összességére vonatkozóan,

i) a létesítményben folytatott tevékenység hatásterüle-
tének meghatározása a szakterületi jogszabályok figye-
lembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron átter-
jedõ hatásokat,

j) a létesítménybõl származó kibocsátás megelõzésére,
vagy amennyiben a megelõzés nem lehetséges, a kibocsá-
tás csökkentésére szolgáló technológiai eljárások és egyéb
mûszaki megoldások, valamint ezeknek a mindenkori el-
érhetõ legjobb technika való megfelelése,

k) szükség esetén a hulladék keletkezésének megelõzé-
sére, a keletkezett hulladék hasznosítására, valamint a nem
hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve -ká-
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rosítást kizáró módon történõ ártalmatlanítására szolgáló
megoldás,

l) minden olyan intézkedést, amely az energiahaté-
konyságot, a biztonságot, a szennyezések megelõzését, il-
letve csökkentését szolgálják, különös tekintettel a
17. §-ban meghatározott követelmények teljesülésére,

m) a létesítménybõl származó kibocsátások mérésére
(monitoring), folyamatos ellenõrzésére szolgáló módsze-
rek, intézkedések,

n) az engedélykérõ által tanulmányozott fõbb alternatí-
vák rövid leírása,

o) biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos,
külön jogszabályban meghatározott adatokat.

B)

Azon létesítmények esetében, amelyekre nem vonatko-
zik az 1999. évi LXXIV. törvény, mellékelniük kell az
üzembiztonságra vonatkozó és havária esetén megteendõ
intézkedések bemutatását.

C)

A 20. § (3) bekezdés esetében a külön jogszabályokban
meghatározott engedélyek iránti kérelem tartalmi követel-
ményeit.

9. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az elérhetõ legjobb technika meghatározásának
szempontjai

Az elérhetõ legjobb technika meghatározásánál figye-
lembe kell venni különösen a következõ szempontokat, az
intézkedés valószínû költségeit és elõnyeit, továbbá az
elõvigyázatosság és a megelõzés alapelveit is:

1. kevés hulladékot termelõ technológia alkalmazása,
2. kevésbé veszélyes anyagok használata,
3. a folyamatban keletkezõ és felhasznált anyagok és

hulladékok regenerálásának és újrafelhasználásának elõ-
segítése,

4. alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések
vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari mé-
retekben,

5. a mûszaki fejlõdésben és felfogásban bekövetkezõ
változások,

6. a vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és
mennyisége,

7. az új, illetve a meglévõ létesítmények engedélyezé-
sének idõpontjai,

8. az elérhetõ legjobb technika bevezetéséhez szüksé-
ges idõ,

9. a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a
vizet is) fogyasztása és jellemzõi és a folyamat energiaha-
tékonysága,

10. annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre
gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csök-
kentsék vagy megelõzzék,

11. annak igénye, hogy megelõzzék a baleseteket és a mi-
nimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt hatását,

12. a magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek
vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett informáci-
ók, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az
érintett iparágak között az elérhetõ legjobb technikákról, a
kapcsolódó monitoringról és a fejlõdésrõl szervezett infor-
mációcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai.

10. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A kibocsátási határértékek megállapítása során
minden esetben figyelembe veendõ szennyezõ

anyagok

Levegõ
1. Kén-dioxid és egyéb kéntartalmú vegyületek
2. Nitrogén-oxidok és egyéb nitrogéntartalmú vegyüle-

tek
3. Szén-monoxid
4. Illékony szerves vegyületek
5. Fémek és vegyületeik
6. Por (szilárd anyag)
7. Azbeszt (lebegõ részecskék, szálak)
8. Klór és vegyületei
9. Fluor és vegyületei
10. Arzén és vegyületei
11. Cianidok
12. Anyagok és készítmények, amelyekrõl bebizonyo-

sodott, hogy mutagén vagy karcinogén tulajdonságaik
vannak, vagy amelyek a levegõ közvetítésével befolyással
lehetnek a reprodukcióra

13. Poliklórozott dibenzo-dioxinok és poliklórozott di-
benzo-furánok

Felszíni víz
1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, ame-

lyek a vízi környezetben ilyen vegyületeket képezhetnek
2. Szerves foszfortartalmú vegyületek
3. Szerves ónvegyületek
4. Anyagok és készítmények, amelyekrõl bebizonyo-

sodott, hogy mutagén vagy karcinogén tulajdonságaik
vannak, vagy amelyek a vízi környezet közvetítésével ha-
tással lehetnek a reprodukcióra

5. A környezetben tartósan megmaradó szénhidrogé-
nek, valamint a környezetben tartósan megmaradó és az
élõ szervezetben való felhalmozódásra hajlamos szerves
mérgezõ anyagok
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6. Cianidok
7. Fémek és vegyületeik
8. Arzén és vegyületei
9. Biocidek és növényvédõ szerek
10. Szuszpendált anyagok
11. Eutrofizációt okozó anyagok (különösen nitrátok és

foszfátok)
12. Az oxigén-háztartásra kedvezõtlenül ható anyagok

(és amelyeket mérni lehet a BOI, KOI stb. jellemzõkkel).

11. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedély tartalmi
követelményei

Az engedélynek a 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) be-
kezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell különösen
az alábbiakat:

1. a) A jogosult ügyfél azonosító adatait (KÜJ szám-
mal),

b) a telephely, létesítmény, tevékenység telepítési he-
lyének jellemzõi (KTJ számmal és létesítmény azonosító
számmal),

c) a telephely helyrajzi számát, illetve a létesítmény
szennyezõ forrásai egységes országos vetületi rendszer
(EOV) koordinátáit,

d) a tevékenység és a kapcsolódó tevékenységek meg-
nevezését, TEÁOR és NOSE-P kódjait,

e) a tevékenység 2. melléklet szerinti besorolását,
f) a kiépített termelési kapacitást.

2. A felügyelõség
a) az engedélyben kibocsátási határértéket állapít meg,

különösen az 10. mellékletben felsorolt szennyezõ anya-
gokra, továbbá azon szennyezõ anyagokra, amelyekre kü-
lön jogszabály alapján határérték megállapítása kötelezõ,

b) amennyiben valamely szennyezõ anyagra jogsza-
bály kibocsátási határértéket állapít meg, az engedélyben
csak a jogszabályban elõírt vagy annál szigorúbb határér-
téket állapíthat meg,

c) a kibocsátási határérték megállapításánál figyelem-
be veszi a szennyezõ anyagok azon természetét és azon ké-
pességét, hogy egyik környezeti elembõl a másikba
szennyezést közvetíthetnek,

d) a kibocsátási határértékeket, illetve indokolt esetben
az azzal egyenértékû környezetvédelmi és mûszaki köve-
telményeket az elérhetõ legjobb technika alapján meghatá-
rozza, figyelembe véve a létesítmény mûszaki jellemzõit,
annak földrajzi elhelyezkedését és a környezet jelenlegi és
célállapotát,

e) az engedélyben nem állapít meg kibocsátási határér-
téket a 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú mel-

lékletében szereplõ tevékenységek üvegházhatású gáz ki-
bocsátásaira, amennyiben biztosított, hogy jelentõs helyi
szennyezés nem következik be.

3. Az engedélyben feltételeket kell elõírni az egyes
környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó
külön jogszabályok szerint, különösen

a) a levegõ, a felszíni, illetve a felszín alatti vizek, a ta-
laj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére;

b) szükség esetén a létesítmény üzemeltetése során ke-
letkezett hulladék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására;

c) – amennyiben szükséges – a nagy távolságra jutó
vagy országhatáron átterjedõ szennyezés megelõzésére,
illetve a lehetõ legkisebb értékre történõ csökkentésére;

d) amelyek biztosítják a 17. §-ban meghatározott köve-
telmények teljesülését.

4. A fentieken túlmenõen, az engedély tartalmazza
a) a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának fi-

gyelemmel kíséréséhez szükséges megfelelõ mérés-ellen-
õrzési (monitoring) feltételeket, meghatározva a mérési
módszert és gyakoriságot, az értékelési eljárást és a ható-
ságok részére történõ kötelezõ adatszolgáltatás módját,
tartalmát és gyakoriságát. Amennyiben a felügyelõség
másképp nem rendelkezik, az engedélyes köteles évente
legalább egyszer adatot szolgáltatni;

b) feltételeket a rendeltetésszerû üzemeltetéstõl eltérõ
üzemi állapotok (pl. indítás, azonnali leállítás, üzemzavar
és a tevékenység megszüntetése) esetén betartandó köve-
telményekre;

c) intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan
szennyezések megelõzéséhez, illetve annak bekövetkezé-
se esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatósá-
gok errõl történõ tájékoztatásának módját, tartalmát;

d) a 20. § (3) bekezdés esetében a külön jogszabályok-
ban meghatározott engedélyek tartalmi követelményeit;

e) biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos,
külön jogszabályban meghatározott elõírásokat;

f) amennyiben szükséges
fa) a próbaüzem idõtartamát,
fb) az elõírt követelmények teljesítését biztosító intéz-

kedési tervkészítési, végrehajtási kötelezettséget és a telje-
sítés határidejét,

fc) a környezeti vezetési rendszerekkel kapcsolatos
elõírásokat.

5. Az elérhetõ legjobb technika alkalmazására vonat-
kozó rendelkezések

a) az engedélyben egyedileg meghatározott technika,
illetve technológia használata nem írható elõ;

b) amennyiben az elérhetõ legjobb technika használata
nem biztosítja a környezet célállapota által megkövetelt
valamely igénybevételi, illetve szennyezettségi határérték
betartását, akkor az engedélyben kiegészítõ feltételt kell
elõírni, amely biztosítja az adott határérték betartását.
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12. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Közremûködõ hatóságok

1. Az eljárásba minden esetben bevonandó szakhatóság
környezet- és település-egészségügyre kiterjedõen:

elsõ fokon: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes megyei (fõvárosi) inté-
zete,

másodfokon: az Országos Tisztifõorvosi Hivatal.

2. Az eljárásba hatásköri érintettség esetén bevonandó szakhatóságok
a) helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedõen:

elsõ fokon: az érintett települési önkormányzat jegyzõje
másodfokon: az illetékes megyei közigazgatási hivatal;

b) erdõvédelemre kiterjedõen:
elsõ fokon: az Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága
másodfokon: a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;

c) talaj {termõföld} védelemre kiterjedõen:
elsõ fokon: a megyei (fõvárosi) növény- és talajvédelmi szolgálat
másodfokon: a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Növény- és Talajvédelmi Köz-

ponti Szolgálata;

d) a termõföld mennyiségi védelmére kiterjedõen:
elsõ fokon: az illetékes körzeti földhivatal (a fõvárosban a Fõvárosi Kerületek Földhivatala), több

körzeti földhivatal illetékességi területét érintõ esetekben a megyei földhivatal (a fõ-
városban a Fõvárosi Földhivatal)

másodfokon: a megyei földhivatal (a fõvárosban a Fõvárosi Földhivatal), ha elsõ fokon a megyei
földhivatal járt el, akkor a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;

e) ásványi nyersanyag védelmére kiterjedõen:
elsõ fokon: az illetékes kerületi bányakapitányság
másodfokon: Magyar Bányászati Hivatal;

f) földtani közeg védelmére kiterjedõen:
elsõ fokon: a Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala
másodfokon: a Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala;

g) a természetes gyógytényezõk, gyógyhelyek természeti adottságainak védelmére kiterjedõen:
elsõ fokon: az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigaz-

gatósága
másodfokon: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal;

h) kulturális örökség (mûemlékvédelem, mûemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelõhelyek) védelmé-
re kiterjedõen:

elsõ fokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége
másodfokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke;

i) a lakosság életének, életfeltételeinek védelmére kiterjedõen:
ia) a külön jogszabály szerinti alsó küszöbértéket el nem érõ veszélyes anyagot tároló, elõállító, felhasználó tevé-

kenységnél:
elsõ fokon: az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, fõvárosban a Fõvárosi Polgári

Védelmi Igazgatóság
másodfokon: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság,

362 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 2. szám



ib) a külön jogszabály szerinti alsó küszöbértéket elérõ vagy meghaladó veszélyes anyagot tároló, elõállító, felhasz-
náló tevékenységnél:

elsõ fokon: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Hatósági Fõigaz-
gató-helyettese

másodfokon: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Fõigazgatója;

j) nukleáris biztonságra kiterjedõen:
elsõ fokon: az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
másodfokon: az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága fõigazgatója;

k) a településrendezési és építési elõírásokkal való összhang tekintetében:
elsõ fokon: az illetékes kiemelt építésügyi hatóság
másodfokon: az illetékes közigazgatási hivatal;

l) az állati anyagok feldolgozása és a nagy létszámú állattartás tekintetében:
elsõ fokon: az illetékes megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás
másodfokon: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;

m) éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítése és üzemeltetése tekintetében:
elsõ fokon: az illetékes területi mûszaki biztonsági felügyelõség
másodfokon: Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal;

n) az 1. vagy 3. melléklet hatálya alá tartozó, a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletben meghatározott mûszaki infra-
struktúra hálózatok és egyedi építmények esetén a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében:

elsõ fokon: az illetékes területi fõépítész
másodfokon: Országos Területfejlesztési Hivatal;

o) közutak létesítésének mûszaki megvalósíthatósága tekintetében:
oa) országos közutak (gyorsforgalmi utak kivételével), valamint a települési önkormányzat tulajdonában lévõ helyi

közutak esetében
elsõ fokon: az illetékes megyei közlekedési felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Fõfelügyelet

ob) a fõvárosi önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetében
elsõ fokon: a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Fõfelügyelet

oc) a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ helyi közutak esetében
elsõ fokon: a fõvárosi fõjegyzõ
másodfokon: a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet;

p) vasutak létesítésének mûszaki megvalósíthatósága tekintetében:
pa) országos közforgalmú vasút esetében

elsõ fokon: a Központi Közlekedési Felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Fõfelügyelet

pb) helyi közforgalmú vasút esetén
elsõ fokon: a illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Fõfelügyelet;

q) víziút és kikötõ mûszaki megvalósíthatósága tekintetében
elsõ fokon: a Központi Közlekedési Felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Fõfelügyelet
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A Kormány
15/2006. (I. 26.) Korm.

rendelete
a géntechnológiai tevékenység

engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint
az eljárás során az Európai Bizottsággal való

kapcsolattartásról szóló
132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról*

A Kormány
18/2006. (I. 26.) Korm.

rendelete
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek

elleni védekezésrõl*

A Kormány
21/2006. (I. 31.) Korm.

rendelete
a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint

a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári

gátak által védett területek értékének csökkenésével
kapcsolatos eljárásról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 24. §-ának (5) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározások

1. §

E rendelet alkalmazásában
1. fakadó vizes területek: az árvízvédelmi töltés (fal)

mentett oldalán lévõ, olyan mélyfekvésû területek, ame-
lyeken az árvízi víznyomás hatására szivárgó víz jut a fel-
színre és különbözõ nagyságú és idõtartamú vízborítást
okoz;

* A rendeletek teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 26-i 7. szá-
mában jelent meg.

2. fenntartó: a vizek és közcélú vízilétesítmények tulaj-
donjogából eredõ, illetõleg az ezzel járó vagyonkezelõi jo-
gok és kötelezettségek gyakorlását teljesítõ, továbbá a
fenntartási szakfeladatokat – mint közfeladatokat – a jog-
szabály rendelkezése folytán, illetve egyéb jogviszony
alapján ellátó személy (szervezet);

3. holtág (holtmeder): a folyók szabályozása vagy a
természetes medervándorlás következtében keletkezett
olyan meder (mederszakasz), amely a természetes vízszál-
lításban nem vesz részt;

4. hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az ár-
védelmi fõvédvonal közötti terület;

5. középsõ sáv: a folyók hullámterében a védõ erdõsáv
és a parti sáv közötti terület;

6. mértékadó árvízszint: az árvízvédelmi mûvek, vala-
mint a folyók medrét, a hullámteret és a nyílt árteret ke-
resztezõ építmények megvalósításánál (tervezésénél) fi-
gyelembe veendõ, a vízgazdálkodásért felelõs miniszter
által megállapított árvízszint;

7. nyári gát: a hullámtéren épült vízilétesítmény, a fõ-
védvonalnál alacsonyabb töltés, amely a mértékadó árvíz-
szintnél alacsonyabb és ezért gyakoribb árvíz ellen véd;

8. parti sáv: a vizek partvonala, valamint egyes közcé-
lú vízilétesítmények (csatornák, tározók) mentén húzódó
és e rendelet szerint meghatározott szélességû területsáv,
amely az azokkal kapcsolatos szakfeladatok ellátását szol-
gálja;

9. partvonal: a meder és a part találkozási vonala;
10. tereptárgy: a terepbõl kiemelkedõ mesterséges lé-

tesítmény (így például: építmény, kereszttöltés, tuskóde-
pónia, a hullámtéren a bányamûvelés során keletkezett
meddõhányó);

11. védõ erdõsáv: az árvízvédelmi töltés hullámtéri vé-
dõsávja mellett húzódó, a töltés hullámverés és jég elleni
védelmét szolgáló területsáv (erdõsáv);

12. védõsáv (töltés menti sáv): az árvízvédelmi töltés
mindkét oldalán, annak lábvonalától számított, 10-10 mé-
ter szélességû területsáv;

13. vízjárta területek: idõszakosan elöntésre kerülõ
vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:

a) a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terep-
mélyedések, amelyek a területet érintõ vízszabályozás,
vízrendezés elõtt rendszeresen, a szabályozást követõen
pedig idõszakosan vízzel borítottak,

b) a természetes állóvizek feltöltõdése során kialakult
vizenyõs, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyo-
mó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telí-
tett,

c) a dombvidéki patakok, állandó vagy idõszakos víz-
folyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan terüle-
tek, amelyekre az idõszakos elöntés jellemzõ,

d) a folyók elhagyott „õsmedrei”, vagyis a folyókat kí-
sérõ, a jelenlegi medertõl távolabb elhelyezkedõ olyan vo-
nulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a
folyó egykori medrére vezethetõ vissza.
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II.

A PARTI SÁVRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2. §

(1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére
jogosult és köteles személyek (tulajdonos, vagyonkezelõ,
illetõleg a fenntartást egyéb jogviszony alapján ellátók) a
vizek és egyes közcélú vízilétesítmények mentén az azok-
kal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására,
a meder megközelítésére e rendeletben meghatározott szé-
lességig terjedõ parti sávot használhatnak.

(2) Az (1) bekezdésben érintett szakfeladatok: mérések,
vizsgálatok, szemlék, ellenõrzések, továbbá fenntartási
munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.

(3) A parti sáv szélessége:
a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog

mindkét partján a partvonaltól számított 10 méterig,
b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami

tulajdonú vízfolyások (folyók, patakok, csatornák), tavak,
tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 mé-
terig,

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízi-
létesítmények (tározók, belvíz- és öntözõcsatornák) part-
vonalától számított 3 méterig
terjed.

(4) A tulajdonos (fenntartó) kérelmére a környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továb-
biakban: felügyelõség) a (3) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott méretektõl eltérõ, de legfeljebb 10 méter
szélességû parti sávot is megállapíthat, ha azt a szakfelada-
tok ellátása feltétlenül indokolja.

(5) Az árvízvédelmi mûvek, belvízvédelmi és egyéb
csatornák, továbbá a tározók vízjogi üzemeltetési engedé-
lyének részét képezõ üzemeltetési szabályzatnak azokat a
rendelkezéseit, amelyek a parti sáv méretének meghatáro-
zását tartalmazzák, az érintettekkel közszemlére (közhír-
ré) tétel útján kell közölni.

(6) A parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a
(2) bekezdésben meghatározott szakfeladatok közérdekû
ellátására figyelemmel használható, hasznosítható.

3. §

(1) Külterületen a parti sávban – a (2) bekezdésben
meghatározott kivételekkel – csak gyepgazdálkodás foly-
tatható. Tilos az olyan növényzet (így például fák) ülteté-
se, továbbá az olyan tevékenység, amely a szakfeladatok
ellátását akadályozza.

(2) Ha a parti sáv rendeltetését és ennek megfelelõ hasz-
nálatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozza,
illetõleg a meder állapotát nem veszélyezteti, a felügyelõ-
ség – a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóság véleményének kikérését követõen – a parti

sávban a termõföld mûvelési ágának megfelelõ hasznosí-
tást is engedélyezhet.

(3) A parti sávban épületet, építményt csak kivételesen
– ha azt a természet védelmérõl szóló törvény, különösen a
természeti területekre, illetve a védett természeti területek-
re vonatkozó rendelkezései lehetõvé teszik, továbbá az Or-
szágos Településrendezési és Építésügyi Követelmények-
rõl szóló külön jogszabály szerint meghatározott körben,
az arra hatáskörrel rendelkezõ hatóság, valamint az illeté-
kes felügyelõség szakhatósági hozzájárulásával – lehet el-
helyezni.

(4) A parti sáv területét érintõ építmény elhelyezésének,
megvalósításának, megvalósított létesítmények fennmara-
dásának, vízgazdálkodási szempontból az a feltétele, hogy
a vizek kártételei elleni védelemmel és védekezéssel, ille-
tõleg a fenntartással járó szakfeladatok ellátását ne akadá-
lyozza.

4. §

(1) A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, kü-
lönösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási
munkák elvégzését akadályozó tevékenység vagy állapot
esetén az ingatlan használója – a fenntartó felhívására –
köteles a jogellenes állapotot megszüntetni, és a jogsza-
bálynak megfelelõ állapotot fenntartani.

(2) Amennyiben az ingatlan használója a fenntartó fel-
hívásának – arra megállapított megfelelõ idõtartamon be-
lül – nem tesz eleget, a fenntartó a jogellenes tevékenység,
illetve a jogellenesen létesített építmény szerint hatáskör-
rel rendelkezõ és területileg illetékes hatóság megkeresé-
sével kéri a vízgazdálkodási szempontból káros állapot
megszüntetésére irányuló eljárás megindítását.

III.

A FOLYÓK NAGYVÍZI MEDRÉNEK HASZNÁLATA
ÉS HASZNOSÍTÁSA

5. §

(1) A nagyvízi medret csak jogszabályban meghatáro-
zott módon szabad használni (hasznosítani). A nagyvízi
meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig elõ-
fordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki.
A nagyvízi meder rendeltetése a mederbõl kilépõ árvizek
és a jég levezetése.

(2) A nagyvízi meder – ha nem minõsül védett termé-
szeti területnek – természeti területként kezelendõ, ahol az
árvíz biztonságos levezetésének elsõdlegességét kell fi-
gyelembe venni.

(3) A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a
nagyvízi mederben fekvõ ingatlanok tulajdonosai (hasz-
nálói) a nagyvízi mederben mezõgazdasági mûvelést, er-
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dõgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizáró-
lag saját kockázatukra, a környezetvédelmi, természetvé-
delmi és a kulturális örökségvédelmi elõírások betartásá-
val és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül foly-
tathatnak.

(4) A nagyvízi mederben – az (5) bekezdésben meghatá-
rozott kivétellel – csak a meder használatával, a vízfolyás
fenntartásával közvetlenül összefüggõ megfigyelõ, jelzõ
állomást, a nagyvízi meder használatával összefüggõ vízi-
létesítményt, továbbá kikötõi, rév- és kompátkelõhelyi,
vízirendészeti épületet, építményt szabad elhelyezni. A lé-
tesítés során az engedélyezõ hatóság eljárásában a fel-
ügyelõség szakhatóságként mûködik közre. A vízügyi
szakhatósági állásfoglalások során – egyebek mellett –
vizsgálni kell az építménynek az árvíz és a jég levonulásá-
ra gyakorolt hatását. A magassági elhelyezés tekintetében
a mértékadó árvízszint és az eddig elõfordult legmagasabb
árvízszint közül a magasabbat kell figyelembe venni.

(5) Nagyvízi mederben építmények, a helyi építési sza-
bályzat, valamint a szabályozási terv, illetõleg nagyvízi
mederkezelési terv szerint helyezhetõk el. A vizek haszná-
latával közvetlenül összefüggõ építmények, amelyek pél-
dául a vízisportot, horgászatot szolgálják – ha a szabályzat
vagy a tervek másképp nem rendelkeznek – csak abban az
esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célo-
kat szolgál.

(6) A nagyvízi meder hasznosításának korlátozásáért és
a vizek által ott okozott károkért, ideértve a nyári gátak
megszüntetésével vagy védõképessége mérséklésével
összefüggõ károkat is, kártalanítás csak akkor igényelhetõ,
ha a nagyvízi meder hasznosítása, beépítése, betelepítése,
nem volt jogellenes, és a kártalanítást jogszabály nem kor-
látozta, vagy nem zárta ki.

(7) A földrészlet használatára vonatkozó, a földrészlet
tulajdonosa és használója között kötött szerzõdésben fel
kell tüntetni azt a tényt, hogy a földrészlet nagyvízi meder-
ben fekszik.

6. §

(1) A vízjogi engedély alapján létesített és üzemeltetett
nyári gátaknak közérdekbõl a nagyvízi meder vízszállító
képességének növelése érdekében történõ megszüntetése
vagy védõképességének mérséklése miatti kártalanítás
esetén a nyári gát által védett terület értékcsökkenésének
meghatározásánál figyelembe kell venni a nyári gát meg-
szüntetése vagy védõképességének csökkenése miatt be-
következett árvízi elöntések gyakoriságának növekedését.
Ezt az elmúlt 50 év adatainak alapulvételével kell megha-
tározni.

(2) A nyári gát megszüntetésének vagy védõképessége
mérséklésének szükségességét, valamint a kártalanítás
mértékét a felügyelõség állapítja meg a védekezésért fele-

lõs kérelme alapján. A kártalanítás mértékének megállapí-
tását az érintett földrészlet tulajdonosa is kérheti. A kárta-
lanítás, mint egyszeri térítés egy összegben, a jogosult ne-
vére és címére vagy az általa megnevezett hitelintézet
számlaszámára történõ kifizetésérõl a határozat jogerõre
emelkedését követõ 60 napon belül a védekezésért felelõs
gondoskodik.

(3) A felügyelõség az eljárásba a kártalanítás mértéké-
nek meghatározásához az igazságügyi szakértõi névjegy-
zékben szereplõ szakértõt von be.

(4) Az eljárás költségei a védekezésért felelõst terhelik.

7. §

(1) A jogszerûtlenül fennálló nyári gátak és egyéb terep-
tárgyak megszüntetésérõl, illetve a nyári gát vízjogi enge-
délynek megfelelõ állapotának helyreállításáról a felügye-
lõség határozata alapján – a vízgazdálkodási hatósági jog-
kör gyakorlásáról szóló kormányrendelet rendelkezésétõl
eltérõen – a védekezésért felelõs a saját költségére gondos-
kodik. Az érintett ingatlan tulajdonosa a munkálatok el-
végzését köteles tûrni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a védekezésért fele-
lõs kezdeményezi a nagyvízi meder vízszállító képességé-
nek biztosítása érdekében.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot helyreál-
lítása esetén az érintett terület vonatkozásában értékcsök-
kenés nem állapítható meg.

8. §

(1) Az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég elleni vé-
delmére az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló törvény
alapján védõerdõ telepítését elrendelõ hatósági határozat-
ban

a) a Duna mentén 60 m,
b) a Tisza mentén 80 m,
c) egyéb folyók mentén 30 m

szélességû erdõ telepítését kell elrendelni (védõ erdõsáv).

(2) A védõ erdõsáv szélességét a helyi körülmények
– különösen az uralkodó szélirány, a vízmélység, a vízfe-
lület nagysága, a termõhely szerint telepíthetõ fafajok, a
hullámtér hasznosításának módja és az árvízvédelmi töltés
kiépítettsége – együttes mérlegelésével, külön jogszabá-
lyok védõ erdõkre vonatkozó elõírásaival összhangban,
a védekezésért felelõs véleményének kikérését követõen
a felügyelõség az (1) bekezdésben meghatározottól eltérõ
méretben is meghatározhatja.

(3) Gondoskodni kell arról, hogy a területen az árvizek
után pangó vizek ne maradjanak. Ezt a védõ erdõsáv terü-
letének megfelelõ elhelyezésével vagy vízelvezetõ csator-
nák létesítésével kell megvalósítani.
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9. §

(1) A hullámtér középsõ sávja az 5. § (2)–(3) bekezdésé-
ben foglaltak szerint hasznosítható.

(2) A gyakori vagy tartós elöntések miatt szántó mûve-
lésre nem alkalmas területeken – a természetvédelmi és a
kulturális örökségvédelmi célokkal összhangban – külter-
jes erdõ-, vad- és gyepgazdálkodás folytatható.

10. §

(1) A nagyvízi meder jogellenes használata, hasznosítá-
sa esetén a védekezésért felelõs kezdeményezi a felügye-
lõségnél a jogszerû állapot helyreállítására irányuló eljárás
megindítását. Jogellenes használatnak, hasznosításnak mi-
nõsül különösen, ha a vízszállító képesség a használati
korlátozások be nem tartása, illetve a vízszállító képesség
figyelembevételével meghatározott mûvelési módtól elté-
rõ használat miatt csökken.

(2) A felügyelõség az (1) bekezdésben meghatározottak
alapján kötelezi az ingatlan tulajdonosát, illetve egyéb jog-
címen használóját a jogszabályoknak megfelelõ állapot
helyreállítására és folyamatos fenntartására, vagy megke-
resi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságot a
szükséges intézkedések megtétele érdekében.

(3) Ha az érintett a (2) bekezdésben említett hatóság ha-
tározatában foglalt kötelezésnek az ott elõírt határidõn be-
lül nem tesz eleget, a szükséges munkálatok elvégzésérõl a
– közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény végrehajtásra vonatkozó általá-
nos szabályaira figyelemmel – a védekezésért felelõs be-
vonásával a hatóság gondoskodik.

IV.

A FAKADÓ ÉS SZIVÁRGÓ VIZEK ÁLTAL
VESZÉLYEZTETETT ÉS A VÍZJÁRTA TERÜLETEKRE

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

11. §

(1) Az árvízvédelmi töltések mentesített oldalán lévõ,
az árvízi víznyomás miatt felszínre törõ fakadó és szivárgó
vizek által veszélyeztetett területeken bármilyen építmény
elhelyezését az engedélyezésre hatáskörrel rendelkezõ ha-
tóság csak az illetékes felügyelõség szakhatósági állásfog-
lalására figyelemmel engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdésben érintett területen mezõgazdasá-
gi használat, hasznosítás csak a tulajdonos (használó) saját
felelõsségére (kockázatára) történhet. A terület adottságai-
ból eredõ esetleges károkért kártalanítás nem jár.

(3) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett terü-
leteket – külön jogszabály szerint – a településszerkezeti

tervben, illetve a helyi építési szabályzatban a felügyelõ-
ség, illetve fenntartó javaslata alapján kell feltüntetni.

(4) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett terü-
letekre vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat – külön jog-
szabály szerint – a helyi építési szabályzatban, szabályozá-
si tervben kell megállapítani az arra illetékes vízügyi, kör-
nyezetvédelmi, továbbá természetvédelmi szervek és az
árvízvédelmi töltés fenntartójának véleménye alapján.

(5) A természeti környezet veszélyeztetettségének meg-
elõzése érdekében a fakadó és szivárgó vizek által veszé-
lyeztetett területekre – külön jogszabály szerint – építési
tilalom rendelhetõ el.

12. §

(1) A vízjárta területekre a 11. § (1)–(2) bekezdés ren-
delkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal, hogy az
ilyen területeket a településrendezési tervekben és a helyi
építési szabályzatban – a terület felhasználását veszélyez-
tetõ körülményekkel együtt – szintén fel kell tüntetni.

(2) Ha a vízjárta terület – a természetvédelemrõl szóló
törvényben meghatározott – természeti értékeket, illetve
ezzel összefüggõ, külön nevesített természeti területet, vé-
dett természeti területet, vizes élõhelyeket érint, a terület
esetleges igénybevétele kapcsán a természet védelmérõl
szóló jogszabályok rendelkezéseit is alkalmazni kell.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

(1) Amennyiben a nagyvízi mederben fekvõ területek
vagyonkezelõje a környezetvédelmi és vízügyi igazgató-
ság akkor az igazgatóság gondoskodik a nagyvízi meder-
ben elhelyezkedõ területek megfelelõ hasznosításáról.

(2) Amennyiben a nagyvízi mederben fekvõ terület nem
állami tulajdonban van, a jogszabálynak megfelelõ hasz-
nosításról, használatról és az ennek megfelelõ intézkedé-
sekrõl az érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek gon-
doskodni.

(3) Azon nyári gátak vonatkozásában, amelyek vízjogi
üzemeltetési engedélye érvényét vesztette, vagy más ok-
ból az engedélyt visszavonták, de amelyek mûszaki álla-
pota egyébként megfelelõ, 2007. december 31-éig üzemel-
tetési engedélyt lehet kérni.

(4) Az építmények, illetve a növényzet eltávolításáért
e rendelet hatálybalépését megelõzõen megvalósított léte-
sítés, illetve telepítés esetén az ingatlan tulajdonosát csak
akkor illeti meg kártalanítás, ha a parti sávot magában fog-
laló terület beépítése, betelepítése a beépítés idõpontjában
nem volt jogellenes.
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14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról
és a hasznosításáról szóló 46/1999. (III. 18.) Korm. rende-
let; az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-
ügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrende-
letek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. ren-
delet 14. § (1)–(3) bekezdése; a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és ha-
táskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.)
Korm. rendelet 15. § (1)–(2) bekezdése; a vízügyrõl szóló
1964. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 32/1964.
(XII. 13.) Korm. rendelet; a vízügyrõl szóló 1964. évi IV.
törvény végrehajtásáról rendelkezõ 32/1964. (XII. 13.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 52/1990. (IX. 15.)
Korm. rendelet; a vízügyi törvény végrehajtásáról szóló
32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról, illetõleg
kiegészítésérõl szóló 10/1984. (II. 7.) MT rendelet; az
egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helye-
zésérõl szóló 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. számú
mellékletének 11. a) pontja; valamint a vízügyrõl szóló
1964. évi IV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 32/1964.
(XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/1991.
(I. 23.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
23/2006. (II. 3.) Korm.

rendelete
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes

nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl*

A Kormány
24/2006. (II. 3.) Korm

rendelete
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenõrzésére

vonatkozó egységes eljárásról szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról*

* A rendeletek teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. február 3-i 12. szá-
mában jelent meg.

A Kormány
25/2006. (II. 3.) Korm.

rendelete
egyes festékek, lakkok és jármûvek

javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a követke-
zõket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja a szerves oldószerek egyes festékek-
ben, lakkokban és jármûvek javító fényezésére szolgáló
termékekben történõ felhasználása során keletkezõ illé-
kony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása.

(2) A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben megha-
tározott kategóriákba tartozó termékekre terjed ki.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei ter-

mészetes formájukban vagy iparilag elõállított formában
akár szilárd, akár folyékony, akár gáz halmazállapotban;

b) készítmény: két vagy több anyagból álló keverék
vagy oldat;

c) szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy
vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-,
nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a
szénoxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivé-
telével;

d) illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves
vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K
(250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve;

e) VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék
összetételében az illékony szerves vegyületek tömege
gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás
során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony
szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott ter-
mék VOC-tartalmába;

f) szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagá-
ban, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, ter-
mékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztító-
szerként szennyezõ anyagok feloldására, vagy diszperziós
közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi
feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tar-
tósítószerként használnak;
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g) bevonóanyag: bármely készítmény, amellyel adott
felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcio-
nális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi
szerves oldószert vagy olyan készítményt, amely a megfe-
lelõ alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;

h) film: egy vagy többféle bevonóanyagnak a festendõ
felületre való felvitelével kialakított összefüggõ réteg;

i) vízbázisú festékek (VB): festékek, amelyek viszkozi-
tását víz hozzáadásával állítják be;

j) oldószerbázisú festékek (OB): festékek, amelyek
viszkozitását szerves oldószer hozzáadásával állítják be;

k) forgalomba hozatal: hozzáférhetõvé tétel harmadik
személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyene-
sen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból
származó import forgalomba hozatalnak minõsül;

l) kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó
festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import ese-
tében az elsõ belföldi forgalomba hozója, illetve annak
elsõ vevõje, amennyiben – a 4. § (5) bekezdésének kivéte-
lével – a rendelet elõírásainak meg nem felelõ festékeket
tovább forgalmaz.

Illékony szerves oldószer tartalmú termékek
forgalomba hozatala

3. §

(1) A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatáro-
zott kategóriákba tartozó terméket akkor hozhat forgalom-
ba, ha a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) a kötelezettet közhitelû hatósági
nyilvántartásba felvette.

(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Hivatal. A
Hivatal a nyilvántartásba vett kötelezettrõl országos köz-
hitelû hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statisztikai, il-
letve ellenõrzési célokra az erre feljogosított szervek ren-
delkezésére bocsát. A nyilvántartásba felvettek jegyzékét
a Hivatal honlapján – hetenkénti frissítéssel – folyamato-
san teszi közzé az alábbi tartalommal: a kötelezett megne-
vezése, székhelyének és telephelyének elérhetõsége (pos-
tai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), a nyil-
vántartás határozatszáma.

(3) A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba,
ha rendelkezik:

a) üzletenként vagy telephelyenként mûködési illetve
telephelyengedéllyel,

b) a kötelezett vagy annak alkalmazottja a külön jog-
szabályban meghatározott szakképesítéssel,

c) a gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, illetve
az egyéni vállalkozó büntetlen elõéletet igazoló három hó-
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal,

d) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
szerinti (VPOP, APEH) igazolással, mely tanúsítja, hogy
köztartozása nincs,

e) az e jogszabályban elõírt feltételekkel.

(4) A (3) bekezdés által elõírtakban bekövetkezett vál-
tozásokat harminc napon belül a Hivatalhoz be kell jelen-
teni, s azzal a nyilvántartást módosítani kell.

(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet sze-
rinti kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a
gazdálkodó szervezet harminc napnál nem régebbi cégki-
vonatát, valamint a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti fel-
tételek fennállását igazoló okiratok, engedélyek és a szak-
képesítésrõl szóló bizonyítvány – a kiadmányozó vagy
közjegyzõ által hitelesített – másolatát.

(6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni
kell a külön jogszabályban meghatározott eljárási díj befi-
zetését igazoló bizonylatot.

(7) A Hivatal a kötelezett nyilvántartásba vétele tekinte-
tében ellenõrzést folytathat le.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység
csak a nyilvántartásba vételrõl szóló értesítés kézhezvétele
után kezdhetõ meg.

(9) A Hivatal a kötelezettet a nyilvántartásból határozat-
tal törli, ha

a) az e rendeletben elõírt feltételeknek nem felel meg;
b) az e rendelet alapján ellenõrzésre jogosult hatóságok

megállapítása szerint tevékenységét az e rendeletben elõírt
kötelezettségeinek megsértésével folytatja.

(10) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban
elsõfokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysé-
ge jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsõfo-
kú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezé-
seket másodfokon a Hivatal fõigazgatója bírálja el.

(11) A nyilvántartásból a (8) bekezdés b) pontja szerint
törölt kötelezett a törlés napjától számított egy éven belül
nem vehetõ nyilvántartásba.

(12) Nem jegyeztethetõ be az a kötelezett, akit az Euró-
pai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szer-
vezetet, vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy
szervezetet nevesítettek, és aki ellen az Európai Unió jogi
aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését
írták elõ.

4. §

(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott csoportok-
ba tartozó termékek – az (5) bekezdésben és az 5. §-ban
foglaltak kivételével – a 2. számú mellékletben megállapí-
tott idõpontokat követõen csak akkor hozhatók forgalom-
ba és azokat csak akkor használhatja a végfelhasználó, ha

a) felhasználásra kész állapotukban VOC-tartalmuk
nem lépi túl a 2. számú mellékletben megadott határértéke-
ket, és

b) a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú címkével
vannak ellátva.
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(2) A címkén a termék VOC-tartalmára vonatkozóan az
alábbiaknak kell szerepelniük:

a) a termék 2. számú melléklet szerinti alkategóriája és
a vonatkozó VOC határérték g/l-ben megadva,

b) a felhasználásra kész állapotú terméknek a 3. számú
mellékletben meghatározott vizsgálati módszerekkel mért,
illetve a számított maximális VOC-tartalma g/l-ben meg-
adva.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok címkén történõ fel-
tüntetésének módját, egységes szövegét a 4. számú mellék-
let tartalmazza.

(4) Az 1. számú mellékletben meghatározott azon ter-
mék esetében, amelyhez oldószereket vagy egyéb oldószer
tartalmú összetevõket kell hozzáadni a használatra kész ál-
lapot eléréséhez, a 2. számú melléklet határértékei a hasz-
nálatra kész állapotú termék VOC-tartalmára vonatkoz-
nak.

(5) A 2. számú mellékletben meghatározott idõpontok
elõtt gyártott, az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott
követelményeknek nem megfelelõ termék a kötelezett ál-
tal forgalomba hozható az adott termék VOC-tartalmára
vonatkozó követelmény hatálybalépésétõl számított
12 hónapos idõszakban, és tovább forgalmazható a fel-
használhatósági idõ lejártáig.

(6) A rendelet hatálybalépését követõen gyártott, az
(1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelõ termé-
ket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevõ írásban nyi-
latkozik arról, hogy

a) a környezetvédelmi engedéllyel végzett tevékenysé-
ge az egyes tevékenységek és berendezések illékony szer-
ves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001.
(IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége
keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább
nem értékesíti.

(7) A kötelezett a (6) bekezdésben meghatározott nyilat-
kozatot a termék értékesítésétõl számított 5 évig köteles
megõrizni és a 7. §-ban foglaltak alapján eljáró ellenõrzõ
hatóság kérésére azt bemutatni.

(8) E rendelet alapján – VOC-tartalmára való hivatko-
zással – nem tiltható meg, továbbá nem akadályozható
vagy korlátozható a rendelet hatálya alá tartozó termék
forgalomba hozatala, ha felhasználásra kész állapotában
teljesíti az e rendeletben rá vonatkozóan elõírt követelmé-
nyeket.

5. §

(1) A kötelezett a (2) bekezdés szerinti engedély alapján
jogosult a mûemlék és mûemléki értékû épület fenntartója,
valamint a muzeális jellegû gépjármû tulajdonosa részére

a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem telje-
sítõ terméket forgalomba hozni.

(2) A mûemlék és a mûemléki értékû épület fenntartójá-
nak kérelmére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a to-
vábbiakban: KÖH), a muzeális jellegû gépjármû tulajdo-
nosának kérelmére a Központi Közlekedési Felügyelet
(a továbbiakban: KKF) ad engedélyt a felsorolt értékek
karbantartásához és felújításához a 2. számú melléklet sze-
rinti VOC határértéket nem teljesítõ termék forgalomba
hozatalára. A forgalomba hozatali engedély formáját az
5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A haditechnikai eszközök körébe tartozó muzeális
jellegû gépjármû karbantartásához és felújításához a
2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítõ
termék forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatko-
zó kérelem esetén a KKF köteles szakhatósági állásfogla-
lást kérni a Honvédelmi Minisztériumtól a termék forga-
lomba hozatalának, felhasználásának indokoltságára vo-
natkozólag.

(4) A (2) bekezdés szerinti engedélyben a forgalomba
hozható, az e rendelet szerint rá vonatkozó határértéket
nem teljesítõ termék mennyiségét a kérelmezõ által megje-
lölt és az engedélyezõ hatóság által elfogadott célhoz
szükséges legkisebb mértékben kell megállapítani.

(5) A (2) bekezdés szerinti engedély birtokosa a VOC
határértéket nem teljesítõ termék megrendelésekor köteles
az engedély hiteles másolatának egy példányát a forga-
lomba hozó kötelezettnek átadni. A kötelezett az enge-
délyt köteles legalább 5 évig megõrizni és ellenõrzés során
az engedéllyel igazolni a 4. § (1) bekezdésében foglalt elõ-
írásnak nem megfelelõ termék forgalomba hozatalának
jogszerûségét.

Adatszolgáltatás és ellenõrzés

6. §

(1) Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó termé-
ket gyártó vagy elsõ forgalomba hozó minden év január
31-ig köteles a Hivatal részére bejelenteni – a cég azonosí-
tó adatainak megadása mellett – az általa az elõzõ évben
forgalmazott, az 1. számú mellékletben meghatározott al-
kategóriákba sorolt termékek VOC-tartalmát, melyet a Hi-
vatal összesítve a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség (a to-
vábbiakban: FVF) részére továbbít.

(2) Az engedélyezõ hatóságok – a KÖH és a KKF – az
5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kiadott forgalomba
hozatali engedélyekrõl negyedévente tájékoztatják az
FVF-t.

(3) A VOC-tartalmú termékekre vonatkozó jelentéstéte-
li kötelezettséget az Európai Bizottság felé a 2004/42/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének megfe-
lelõen az FVF teljesíti.
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7. §

(1) Az FVF piacfelügyeleti monitoring rendszert üze-
meltet a forgalomba hozott, az 1. számú mellékletben fel-
sorolt kategóriákba tartozó, VOC-tartalmú termékek
2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek
való megfelelõségének ellenõrzésére. A piacfelügyeleti el-
lenõrzést az FVF és a területi fogyasztóvédelmi felügyelõ-
ségek (a továbbiakban együtt: piacfelügyeleti hatóság)
végzik.

(2) A monitoring rendszer keretében végzett piac-fel-
ügyeleti ellenõrzés során a piacfelügyeleti hatóság jo-
gosult:

a) a termék 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartal-
mú címkéje meglétének és tartalmának ellenõrzésére,

b) a termékbõl mintavételre és a címkén feltüntetett
VOC-tartalomnak méréssel való ellenõrzésére a 3. számú
mellékletben megnevezett módszerekkel.

(3) A kötelezett az ellenõrzõ hatóságok kérésére a cím-
kén a VOC-tartalomra vonatkozóan feltüntetett értékeket
megalapozó dokumentumokat vagy azok másolatát, to-
vábbá a nyilvántartásba vétel dokumentumait köteles be-
mutatni.

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenõrzõ hatóság a monitor-
ing rendszerben végzett piac-felügyeleti ellenõrzés és az
Európai Bizottság felé történõ jelentéstétel tekintetében a
piacfelügyeleti hatóság, a tevékenység nyilvántartásba vé-
tele tekintetében a Hivatal.

8. §

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az ellenõrzés
során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e ren-
deletben elõírt követelményeknek, a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban:
Fgytv.), valamint az áruk és a szolgáltatások biztonságos-
ságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott
jogkövetkezményeken túlmenõen

a) elrendelheti a címkézési hiányosságok meghatáro-
zott idõn belül történõ pótlását,

b) javaslatot tehet a Hivatalnak a nyilvántartásból való
törlésre.

(2) Az ellenõrzés során az eljáró piacfelügyeleti ható-
ság által vett minta vizsgálatának költsége az ellenõrzöttet

terheli, ha a minta az elõírt követelményeknek nem felel
meg.

(3) Az Fgytv. 48. §-a alkalmazása szempontjából az
e rendeletben elõírt, a piacfelügyeleti hatóság által ellenõr-
zött követelmények fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek
minõsülnek.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivé-
telekkel – 2006. február 15-én lép hatályba, egyidejûleg az
egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves ve-
gyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001.
(IV. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklete 3. pontjának
a) alpontja hatályát veszti.

(2) A 3. § (1) bekezdése 2006. június 15-én lép hatályba.

(3) A 6. § (1) bekezdése, a 7. § és a 8. § 2007. január
1-jén lép hatályba.

(4) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a a követke-
zõ j) ponttal egészül ki:

[A Hivatal kereskedelmi igazgatási feladat- és hatáskö-
rében:]

„j) ellátja az illékony szerves vegyület (VOC) tartalmú
festékek és lakkok esetében az egyes festékek, lakkok és
jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek szerves ol-
dószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.)
Korm. rendeletben meghatározott kötelezettnek, valamint
üzletének vagy telephelyének közhitelû hatósági nyilván-
tartásba vételét.”

(5) Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes festékek-
ben, lakkokban és jármûvek javító fényezésére szolgáló
termékekben történõ felhasználása során keletkezõ illé-
kony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és
az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április
21-én kelt, 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet
a 25/2006. ( II. 3.) Korm. rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó
VOC-tartalmú termékek kategóriái

A. Festékek és lakkok

Ezen rendelet alkalmazásában a festékek és lakkok kife-
jezés az alábbi alkategóriákban felsorolt termékeket jelen-
ti, az aeroszolok kivételével. Ezek olyan bevonóanyagok,
amelyeket épületeken, az épületek díszítõelemein, tartozé-
kain és kapcsolódó részein dekorációs, funkcionális és ál-
lagmegóvási célból használnak. Alkategóriák:

a) ,,belsõ falak és mennyezetek matt hatású bevonó-
anyaga”: belsõ falakon és mennyezeteken használt festé-
kek, amelyek bevonatának fényességi foka ≤25@60°.

b) ,,belsõ falak és mennyezetek fényes bevonóanyaga”:
belsõ falakon és mennyezeteken használt festékek, ame-
lyek bevonatának fényességi foka >25@60°.

c) ,,ásványi anyagból készült külsõ falak bevonóanya-
ga”: kõ-, tégla- vagy gipszanyagú külsõ falakon használt
festékek;

d) ,,kültéri/beltéri díszítõ- és átvonófestékek fára, fém-
re vagy mûanyagra”: díszítõ- vagy burkolóelemekre hasz-
nált, átlátszatlan filmet képezõ bevonóanyagok. Ezeket a
bevonóanyagokat fa-, fém- vagy mûanyag felületek keze-
lésére fejlesztették ki. Ebbe az alkategóriába tartoznak az
alapozó festékek és a közbensõ festékek;

e) ,,kültéri/beltéri díszítõ lakkok és falazúrok (fapá-
cok)”: díszítõelemekre alkalmazott, átlátszó vagy félig át-
látszó filmet képzõ bevonóanyagok, amelyeket dekorációs
vagy állagmegóvási célból fára, fémre és mûanyagokra
használnak. Ebbe az alkategóriába tartoznak az átlátszat-
lan fapácok is. Az átlátszatlan fapácok olyan bevonóanya-
gok, amelyek a fa díszítését és idõjárás elleni védelmét
szolgáló nem átlátszó filmréteget képeznek a fafelületen,
ahogyan azt az MSZ EN 927-1:2000 szabvány a félstabil
kategórián belül definiálja;

f) ,,kis testanyagú fapácok”: olyan fapácok, amelyek-
nek az MSZ EN 927-1:2000 szabvány szerint az átlagos
rétegvastagsága kisebb mint 5 µm, az MSZ EN ISO
2808:2000 szabvány 5A módszerével mérve;

g) ,,alapozók”: olyan bevonóanyagok, amelyek szige-
telõ és/vagy pórustömítõ tulajdonsággal rendelkeznek, és
fafelületek, falak vagy mennyezetek kezelésére szolgál-
nak;

h) ,,mélyalapozók és/vagy beeresztõk”: laza, porló fe-
lületek stabilizálásra, hidrofób tulajdonságok kialakítására
és/vagy fafelületek kék gombásodásának megakadályozá-
sára használt bevonatok;

i) ,,egykomponensû speciális bevonóanyagok”: film-
képzõ anyagot tartalmazó speciális tulajdonságú bevona-
tokat adó festékek. E a bevonóanyagokat speciális célokra

fejlesztették ki, úgymint a mûanyagok alapozó- és fedõbe-
vonatának, vastartalmú felületek alapozó bevonatának, re-
aktív fémek, mint pl. cink és alumínium alapozó bevonatá-
nak, a korróziógátló bevonatoknak, a padlóbevonatoknak,
ideértve a fa- és cementpadlókat, a falfirka-álló bevona-
toknak, a tûzgátló védõrétegeknek és fokozott higiéniai el-
várások teljesítésére az élelmiszer- és italiparban, valamint
az egészségügyben alkalmazott bevonatok kialakítására
alkalmas festékeket;

j) ,,kétkomponensû speciális (reaktív) bevonóanya-
gok”: az egykomponensû bevonóanyaggal megegyezõ
felhasználású festékek, de az alkalmazásuk elõtt egy má-
sodik komponens hozzáadása szükséges (pl. tercier
aminok);

k) ,,többszínû bevonatok”: közvetlen elsõdleges alkal-
mazással is kéttónusú vagy többszínû hatás elérésére kifej-
lesztett bevonóanyagok;

l) ,,dekorációs ún. effekt bevonóanyagok”: jellemzõ-
jük, hogy speciálisan festett vagy lealapozott felületekre
történõ felhordást követõen, a száradás során különbözõ
szerszámokkal kezelve különleges mintázatú felületeket
adnak.

B. Jármûvek javító fényezésére szolgáló termékek

Ezen rendelet alkalmazásában a „jármû javító fényezé-
sére szolgáló termékek”: az alábbi alkategóriákban felso-
rolt termékek. Ezeket az anyagokat a közúti jármûvek mû-
szaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet meghatározása szerinti jármûvek vagy azok ré-
szeinek festésére használják jármûjavítási, konzerválási
vagy dekorációs céllal, és ezt nem az eredeti gyártó beren-
dezésben (gyártósoron) végzik el. Alkategóriák:

a) ,,elõkészítõ és tisztító”: anyagok azok a termékek,
amelyeket a régi bevonatok és rozsda kémiai vagy mecha-
nikai eltávolítására vagy az új bevonathoz szükséges
tapadó-híd kialakítására fejlesztettek ki:

(i) az elõkészítõ anyagok közé tartoznak a pisztolymo-
sók (a szórópisztoly és egyéb eszközök átmosására szolgá-
ló tisztítók), festékeltávolítók, zsírtalanítók (a mûanya-
goknál alkalmazott antisztatikus típusúak is) és a szilikon
lemosók,

(ii) ,,felülettisztítók”: azok a tisztításra szolgáló termé-
kek, amelyeket az elõkészítés során, a végsõ bevonat felvi-
tele elõtt a felület szennyezõdéseinek eltávolítására alkal-
maznak;

b) ,,karosszéria kitt”: nagysûrûségû anyagok, amelye-
ket a mély felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére alkal-
maznak a felületképzõ/simító felvitele elõtt;

c) ,,alapozó”: bármely bevonat, amelyet fémtiszta vagy
meglévõ bevonatokra visznek fel korrózióvédelem céljá-
ból a közbensõ réteg felvitele elõtt:

(i) „felületképzõ/simító”: közvetlenül a fedõréteg felvi-
tele elõtt a korrózióvédelem, a fedõréteg megfelelõ tapadá-
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sának biztosítása, valamint a kisebb felületi egyenetlensé-
gek kitöltésével az egységes, sima felület kialakítása céljá-
ból alkalmazott bevonóanyag,

(ii) ,,általános fémalapozó”: alapozóként történõ alkal-
mazásra szolgáló bevonóanyag, mint pl. tapadásjavítók,
töltõalapozók, bevonatalapok, mûanyag alapozók, nedves
alapozók, nem szemcsés kittek, szóró kittek,

(iii) ,,mosó alapozó”: legalább 0,5 tömegszázalék fosz-
forsavat tartalmazó, közvetlenül fémtiszta felületeken kor-
rózióvédelem vagy tapadásbiztosítás céljából alkalmazott
bevonatok; hegeszthetõ alapozóként használt bevonatok;
galvanizált vagy cink felületek kezelésére használt pácol-
datok;

d) ,,átvonó festék”: pigmentált bevonóanyag, amelyet
egy vagy több rétegben visznek fel a felület csillogásának
vagy ellenálló képességének kialakítására. Idetartozik va-
lamennyi színes bázisfestékként és lakk fedõrétegként
használt termék:

(i) „bázis festék”: a szín és a kívánt optikai hatás elérése
érdekében alkalmazott pigmentált bevonatok, de ezek nem
a bevonatrendszer fényességének vagy felületi ellenálló
képességének kialakítására szolgálnak,

(ii) ,,fedõréteg”: a bevonatrendszer fényességének és
ellenálló képességének kialakítására használt átlátszó be-
vonat;

e) ,,speciális bevonatok”: speciális tulajdonságokkal
rendelkezõ felsõ bevonatként használt bevonatok, úgy-
mint metál- vagy gyöngyházfény egy rétegben, különleges
egyszínû vagy átlátszó fedõrétegek (mint pl. karcálló és
fluorozott fedõréteg), visszatükrözõ alapréteg, felületki-
képzések (pl. kalapácslakk hatású felület), csúszásgátló,
tömítõ, lepattogzás álló bevonatok, belsõ felületkezelések;
és aeroszolok.

2. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A. Festékek és lakkok VOC-tartalmának
felsõ határértékei

Termék alkategória Típus

I. szakasz
(g/l*)

(2007.
I. 1-jétõl)

II. szakasz
(g/l*)

(2010.
I. 1-jétõl)

a belsõ matt falak és mennyezetek
(fényesség <25@60°)

VB
OB

75
400

30
30

b belsõ fényes falak és mennyezetek
(fényesség >25@60°)

VB
OB

150
400

100
100

Termék alkategória Típus

I. szakasz
(g/l*)

(2007.
I. 1-jétõl)

II. szakasz
(g/l*)

(2010.
I. 1-jétõl)

c ásványi anyagból készült külsõ fa-
lak

VB
OB

75
450

40
430

d beltéri/kültéri díszítõ- és átvonó
festékek fára, fémre

VB
OB

150
400

130
300

e beltéri/kültéri díszítõlakkok és fa-
lazúrok (fapácok), ideértve az át-
látszatlan falazúrokat

VB
OB 150

500
130
400

f beltéri/kültéri kis testanyagú
fa pácok (fa vékonylazúrok)

VB
OB

150
700

130
700

g alapozók VB
OB

50
450

30
350

h mélyalapozók VB
OB

50
750

30
750

i egykomponensû speciális bevonó-
anyagok

VB
OB

140
600

140
500

j kétkomponensû reaktív bevonó-
anyagok, speciális felhasználásra,
pl. padlókra

VB
OB 140

550
140
500

k többszínû bevonóanyagok VB
OB

150
400

100
100

l dekorációs (effekt hatású) bevonó-
anyagok

VB
OB

300
500

200
200

* g/l közvetlen használatra kész állapotban.

B. Jármûvek
javító fényezésére szolgáló termékek
VOC-tartalmának felsõ határértékei

Termék
alkategória Bevonóanyagok VOC g/l*

(2007. I. 1.)

a elõkészítõ és tisztító
anyagok

elõkészítõ
tisztító

850
200

b karosszéria kitt minden típus 250
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Termék
alkategória Bevonóanyagok VOC g/l*

(2007. I. 1.)

c alapozó festék felületképzõ/simító
és általános (fém)
alapozó
mosó alapozó

540

780

d fedõ bevonóanyag minden típus 420

e speciális bevonóanyag minden típus 840

* g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) alkategória kivételével
a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó.

3. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

VOC-tartalom mérési módszerek

Paraméter Mérték-
egység

Vizsgálat

Módszer Kiadás éve

VOC-tartalom g/l MSZ EN ISO
11890-2:2001

2002

VOC-tartalom reaktív ol-
dószerek jelenlétében

g/l ASTMD 2369 2003

4. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

EU limit value for this product (cat./subcat.):
........g/l (2007)/.....g/l (2010)*
This product contains max ....g/l VOC

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória):
....g/l (2007)/.....g/l (2010)*.
Ez a termék legfeljebb ...g/l VOC-t tartalmaz.

kategória:
festékek és lakkok esetében „A”,

jármû javító fényezésére szolgáló termékek esetében
„B”,

alkategória:
a 2. számú mellékletben meghatározott alkategória be-

tûjele

* 2010. január 1. elõtt csak a 2007. január 1-jével, 2010. január 1. után
csak az ezen idõponttól hatályos határérték feltüntetése kötelezõ, de mindkét
határérték feltüntetésére is lehetõség van.
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5. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Engedély száma: ........................

Egyedi engedély VOC-tartalmú termékek forgalomba hozatalára

Termék megnevezése: ......................................................................................................................................................

Termék alkategóriája*: .....................................................................................................................................................

Termék VOC-tartalma: ............................................................................................................................................ (g/l)

Termék megrendelt mennyisége: ............................................................................................................................. (kg)

Termék forgalomba hozható mennyisége: ............................................................................................................... (kg)

A termék felhasználásának célja: .....................................................................................................................................

A vásárlásra jogosult

– Természetes személy
neve: .....................................................................................................................................................................
lakcíme: ................................................................................................................................................................
állampolgársága: ...................................................................................................................................................
aláírása: .................................................................................................................................................................

– Vállalkozás
neve: .....................................................................................................................................................................
címe: .....................................................................................................................................................................

képviseletére jogosult személy
neve: .....................................................................................................................................................................
beosztása: ..............................................................................................................................................................
aláírása: .................................................................................................................................................................

Az MKEH által vezetett nyilvántartási száma: .................................................................................................................

Engedélyezõ szerv
neve: .....................................................................................................................................................................
címe: .....................................................................................................................................................................

Az engedélyezõ szervnél engedélyezésre jogosult személy
neve: .....................................................................................................................................................................
beosztása: ..............................................................................................................................................................
aláírása: .................................................................................................................................................................

Dátum: .............................................................................

* Az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.
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6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
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K É R E L E M

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, MÓDOSÍTÁSHOZ 

FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA 

I. Tevékenység megnevezése II. TEÁOR kódja 

VOC-tartalmú festék- és lakk gyártás/forgalmazás 

- – új nyilvántartásba vétel 

- – nyilvántartás módosítása   nyilvántartás száma: 

III. Kérelmez
neve: adószáma: 

székhelye:  (irányítószám, város, utca, házszám)

megye: 
telefonszáma: faxszáma: 
e-mail:  internet cím: 
vállalkozói igazolvány/cégkivonat száma: 
vezet  (I)  neve: 
beosztása: 
születési helye, id pontja:
anyja neve: 
vezet  (II)  neve:  
beosztása: 
születési helye, id pontja:
anyja neve: 

IV. A kérelmezett üzlet, telephely

címe: (irányítószám, város, utca, házszám)

megye: 
m ködési engedélyt kiállító hatóság neve: 
m ködési engedélyt kiállító hatóság címe: 
m ködési engedély száma: 
üzletköri megjelölés: 
szakképesítéssel rendelkez  neve: 
bizonyítvány száma: 
szakképesítés megnevezése: 



HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

V. A vonatkozó rendeletben elõírt igazolások, nyilatkozatok felsorolása

1. vállalkozói igazolvány, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat hitelesített másolata

2. helyiségek bérleti szerzõdése vagy tulajdoni lapja eredeti vagy hitelesített másolatban
(amennyiben az 1. pont szerinti dokumentumokban a kérelmezett üzlet/telephely nem
szerepel)

3. a vezetõk büntetlen elõéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti

hatósági erkölcsi bizonyítvány/ok*

4. adóhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmezõ mentes
a köztartozásoktól*

5. vámhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása, hogy a kérelmezõnek nincs
vámtartozása*

6. a kérelmezõ nyilatkozata, hogy nincs egyéb jogerõsen megállapított köztartozása
(a mellékelt nyilatkozat minta alapján)

7. amennyiben rendelkezik mûködési engedéllyel (üzletre, illetve telephelyre vonatkozóan),
akkor a kiállító hatóság megnevezése és a mûködési engedély száma (a mûködési engedély
hitelesített másolatban is elfogadható)

8. üzletenként, illetve telephelyenként a kereskedõ vagy alkalmazottja szakképesítésének igazolása
hitelesített másolatban

9. munkaszerzõdés eredeti vagy hitelesített másolata, amennyiben szakképesítéssel a teljes
munkaidõben foglalkoztatott alkalmazott rendelkezik

10. ........... Ft eljárási díj befizetésének igazolása

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszáma: 10032000-00282448-00000000

Kincstári tranzakciós kód: 310

* Kivéve, ha az ügyfél kéri és írásban nyilatkozza, hogy azt az MKEH szerezze be helyette a megfelelõ illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj ellenében,
továbbá felhatalmazást ad személyes adatai kezelésére.

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vételhez az MKEH-nak az illetékes környezetvédelmi felügyelõség egyetér-
tését is be kell szerezni, és a nyilvántartásba vételrõl szóló értesítés kézhezvételéig a tevékenység nem gyakorolható.

Dátum: .....................................................
........................................................

aláírás
(pecsét vagy személyi igazolvány száma)

Megjegyzés:

kitöltése „x”-szel, a megfelelõ melléklet megléte esetén.
MKEH címe: 1537 Budapest, Pf. 345

Nyilatkozat

Alulírott, ...................................................................................... a vállalkozás (székhely: ........................................
. .......................................) ügyvezetõ igazgatója a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja és (9) be-
kezdése alapján nyilatkozom, hogy az adóhatóság, vámhatóság által kiállított/andó dokumentumokon kívül nincs egyéb,
jogerõsen megállapított köztartozásom.

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

aláírás
(pecsét vagy szig. szám)
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A Kormány
27/2006. (II. 7.) Korm.

rendelete
a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel

szembeni védelmérõl

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, valamint 110. §-ának
(7) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvénnyel összhang-
ban – a Kormány a következõket rendeli el:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a vizek védelme a mezõgazdasági ere-
detû nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglé-
võ nitrátszennyezettségének csökkentése.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya a mezõgazdasági tevékenységet foly-
tatókra, valamint azokra a mezõgazdasági tevékenységek-
re terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre (a to-
vábbiakban együttesen: víz) hatással vannak, illetõleg le-
hetnek.

Értelmezõ rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában
a) állatállomány: minden saját felhasználásra vagy jö-

vedelem-, illetve vagyonszerzési célból tartott haszon-
állat;

b) állattartó telep: a külön jogszabály szerint a magán-
személyek háztartási igényeit meghaladó mértékû állattar-
tásra szolgáló létesítmény;

c) eutrofizáció: algák és magasabb rendû vízinövények
szaporodásának felgyorsulása, amihez hozzájárul a nitro-
génvegyületek vízben történõ feldúsulása, és amelynek
következtében kedvezõtlen változások jelentkeznek a vízi
élõvilágban és a víz minõségében;

d) érintett nyilvánosság: a nyilvánosság azon része,
da) amelyre a 7. § szerinti cselekvési programról való

döntés kihat vagy kihathat, valamint
db) amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan

környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek te-
vékenységi körét a cselekvési programról való döntés
érinti;

e) helyes mezõgazdasági gyakorlat: a vizek nitrát-
szennyezésének megelõzése, csökkentése érdekében a
mezõgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó, a kü-
lön jogszabályban meghatározott elõírások összessége,
amely kiterjed különösen az állattartó telepek trágya táro-
lására és a trágya mezõgazdasági felhasználására, vala-
mint egyéb agrotechnikai mûveletek vízvédelmi szabá-
lyaira;

f) mûtrágya: iparilag elõállított trágya;
g) nitrátszennyezés: mezõgazdasági eredetû nitrogén-

vegyületek vizekbe, illetve környezetükbe történõ közvet-
len vagy közvetett bejutása, illetve bejuttatása, aminek kö-
vetkeztében veszélybe kerül az emberi egészség, az élõvi-
lág, a vízi ökoszisztéma és a vizek rendeltetésszerû fel-
használása, romlik a vizek esztétikai értéke;

h) nitrátszennyezéssel szemben érzékeny víz (a további-
akban: érzékeny víz):

ha) az a felszíni víz, melyben
haa) a nitráttartalom az 50 mg/l értéket, ivóvíz célú

használat esetén a 25 mg/l értéket meghaladja,
hab) a nitrogénvegyületek jelenléte hozzájárul az eut-

rofizáció kialakulásához,
hb) az a felszín alatti víz, amelynek nitráttartalma meg-

haladja az 50 mg/l értéket,
hc) az a víz, amelyben a nitráttartalom meghaladhatja a

ha) és hb) pontok szerinti határértékeket, illetve a ha) pont
esetén eutrofizáció léphet fel, ha a mezõgazdasági tevé-
kenység során nem a helyes mezõgazdasági gyakorlatot
folytatják;

i) nitrogénvegyület: minden nitrogéntartalmú anyag, a
gáz halmazállapotú molekuláris nitrogén kivételével;

j) szervestrágya: az állatállomány által ürített trágya,
illetve a trágya és az alom keveréke, feldolgozott formá-
ban is, idetartozik különösen a hígtrágya, az istállótrágya;

k) trágya: minden olyan nitrogénvegyületet, illetve
egyéb olyan összetevõket tartalmazó anyag, amely a ter-
mesztett növények tápanyagellátását szolgálja, szolgál-
hatja;

l) trágyázás: a trágya kijuttatása a talajba vagy a talajra.

Nitrátérzékeny területek kijelölése

4. §

(1) A nitrátszennyezés szempontjából érzékeny terüle-
teket (a továbbiakban: nitrátérzékeny terület) elsõdlegesen
a vizek nitrátszennyezéssel szembeni érzékenysége alap-
ján kell kijelölni, amelyet legalább négyévente felül kell
vizsgálni a (2) bekezdésben meghatározottak, valamint a
12. § szerinti vizsgálati eredmények alapján.

(2) A nitrátérzékeny területek kijelölésénél a (1) bekez-
désben foglaltakon túlmenõen figyelembe kell venni

a) a vizek és a talaj jellemzõit és környezeti adottságait;
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b) a nitrogénvegyületek viselkedését a környezetben;
c) az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen készített

cselekvési program hatásait.

Nitrátérzékeny területek

5. §

(1) Nitrátérzékeny terület:
a) a felszíni vizek tekintetében
aa) a Balaton, a Velencei-tó, a Fertõ tó,
ab) valamennyi ivóvíz ellátási célt szolgáló tározó

vízgyûjtõ területe;
b) a felszín alatti vizek tekintetében minden
ba) karsztos terület, ahol a felszínen vagy 10 m-en be-

lül a felszín alatt mészkõ, dolomit, mész- és dolomitmárga
képzõdmények találhatók,

bb) üzemelõ és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógy-
vízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön jogszabály sze-
rint kijelölt vagy lehatárolt védõterülete,

bc) a ba) és bb) pontba nem tartozó karsztos terület,
ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkõ, dolomit, mész-
és dolomitmárga képzõdmények találhatók, kivéve, ha lo-
kális vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag
a felszínrõl 100 év alatt sem érheti el a nevezett képzõdmé-
nyeket,

bd) olyan terület, ahol a fõ porózus-vízadó összlet te-
teje a felszíntõl számítva 50 m-nél kisebb mélységben van,

be) belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartal-
ma bizonyítottan nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és
ahol a települési rendezési terv alapján állattartás folytat-
ható;

c) a bányatavak 300 méteres parti sávja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nitrátérzékeny területek
mezõgazdasági mûvelés alá esõ területeit – amelyek a
MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szint-
jén, blokk azonosító által kerülnek meghatározásra –, a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezet-
védelemért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendeletben
teszi közzé.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjai szerint nitrátérzé-
keny területeket a (2) bekezdés szerinti közzététel idõpont-
jáig – a nitrátérzékeny területek által a település közigaz-
gatási területének legalább 10%-ában érintett települések
felsorolásával, az (1) bekezdés be) pontja alá tartozó terü-
letek kivételével – a mellékletben felsorolt települések
közigazgatási területe alkotja.

(4) Az (1) bekezdés be) pontjában a felszín alatti víz nit-
rát tartalmára vonatkozó bizonyítási kötelezettség a mezõ-
gazdasági tevékenységet folytatót, azt folytatni kívánót
terheli.

6. §

A nitrátérzékeny területeken mezõgazdasági tevékeny-
séget folytatónak mezõgazdasági tevékenységét a cselek-
vési program, valamint a helyes mezõgazdasági gyakorlat-
nak a cselekvési programban meghatározott kötelezõ elõ-
írásai szerint kell végeznie.

Cselekvési program

7. §

(1) Az országosan egységes, összehangolt cselekvési
programot, amely tartalmazza a helyes mezõgazdasági
gyakorlat kötelezõ elemeit, a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter a környezetvédelemért felelõs miniszter-
rel egyetértésben, jogszabályban hirdeti ki. A cselekvési
program négyéves szakaszokra tagolódik. A cselekvési
program készítése és értékelése során figyelembe kell ven-
ni a környezeti feltételeket, a hozzáférhetõ tudományos és
mûszaki adatokat, fõként a mezõgazdasági és egyéb erede-
tû nitrogénterhelés vonatkozásában, valamint az intézke-
dések hatékonyságát és költségeit.

(2) A Kormány négyévente értékeli a cselekvési prog-
ram végrehajtását, hatásait.

(3) A cselekvési program elkészítése során az érintett
nyilvánosság részvételét a külön jogszabályban meghatá-
rozottak szerint kell biztosítani.

A vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelmét szolgáló
általános szabályok

8. §

(1) Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók
csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe.

(2) Állattartótelep nem létesíthetõ, meglévõ nem bõvít-
hetõ:

a) külön jogszabály szerint hullámtéren, illetve a faka-
dó vizes területen,

b) vízbázisok védõterületén külön jogszabályban rög-
zítettek szerint,

c) külön jogszabály szerint árvízi tározó területén, illet-
ve külön jogszabály szerinti parti és védõsáv területen.

(3) Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthetõ:
a) külön jogszabály szerinti vízjárta területeken,
b) felszíni víztõl, valamint jogszabály által nem szabá-

lyozott, ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti vízkivételtõl
számított 100 méteren belül,

c) bányatavak 300 méteres parti sávjában.

(4) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) a (3) bekez-
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dés b) pontja szerinti esetben a helyi adottságok alapján ki-
sebb védõtávolságot is megállapíthat.

(5) Állattartó telep és annak szervestrágya tárolója e
rendelet és a külön jogszabály elõírásainak figyelembevé-
telével létesíthetõ és üzemeltethetõ.

Tájékoztatás, adatszolgáltatás

9. §

(1) A mezõgazdasági tevékenységet folytatók részére a
tájékoztatásról, így különösen a helyes mezõgazdasági
gyakorlat szabályairól, az azt segítõ mûszaki, illetve agro-
technikai megoldásokról, támogatási lehetõségekrõl a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezet-
védelemért felelõs miniszter bevonásával gondoskodik.

(2) A mezõgazdasági tevékenységet folytató a külön
jogszabály szerint folyamatos nyilvántartásra és adatszol-
gáltatásra köteles.

Hatósági intézkedések

10. §

(1) A 6–8. §-ban és a 15–17. §-ban foglalt elõírások vég-
rehajtását, megtartását a vizek nitrát szennyezésének ve-
szélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen
a felügyelõség, termõföldön a talajvédelmi hatóság ellen-
õrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály
szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi
hatóság ellenõrzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóságok – a 9. § (2) be-
kezdés kivételével – az (1) bekezdésben foglalt elõírásokat
megsértõ tevékenységet a kötelezettségszegés és az elõ-
idézett veszély súlyától függõen határozatban

a) felfüggesztik,
b) korlátozzák,
c) megtiltják.

11. §

(1) A mezõgazdasági tevékenység folytatója
6–8. §-ban, a 9. § (2) bekezdésében, valamint a
15–17. §-ban foglalt elõírások nem vagy nem megfelelõ
teljesítése esetén bírságot köteles fizetni.

(2) A mezõgazdasági tevékenység folytatóját, az (1) be-
kezdéssel összhangban,

a) állattartó telepen a felügyelõség, termõföldön a ta-
lajvédelmi hatóság a 6–8. §-ban, valamint a 15–17. §-ban
meghatározott esetekben nitrátszennyezési bírság,

b) a talajvédelmi hatóság a 9. § (2) bekezdése alapján a
külön jogszabály szerinti adatszolgáltatás és nyilvántartás
esetében nitrát adatszolgáltatási bírság
megfizetésére kötelezi.

(3) A nitrátszennyezési bírság mértéke a mulasztás, il-
letve az elõírások megszegésének mértékétõl függõen
50 000–500 000 forint közötti összeg.

(4) A nitrát adatszolgáltatási bírság mértéke a mulasz-
tás, illetve az elõírások megszegésének mértékétõl függõ-
en 10 000–100 000 forint közötti összeg.

(5) A (2) bekezdés alapján kiadott határozatban megál-
lapított határidõ letelte után – a kötelezettség teljesítésé-
ig – ismételhetõ a (2) bekezdésben meghatározott bírság.

(6) A felügyelõség, illetõleg a talajvédelmi hatóság a
bírságot elrendelõ hatósági határozatban a bírság megfize-
tésére legfeljebb 30 napos határidõt állapít meg.

(7) A (2) bekezdés szerinti bírságot az azt kiszabó ható-
ság által meghatározott számlára kell befizetni.

Az országos monitoring mûködtetése

12. §

(1) A vizekben a nitrát szennyezettséget, továbbá a fel-
színi vizek eutrofizációs állapotát – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott
gyakorisággal ellenõrizni kell.

(2) Az ellenõrzést 2008-ban kell elvégezni, majd azt kö-
vetõen négyévente, egy éven keresztül tartó méréssoro-
zattal.

(3) A nitráttartalom ellenõrzéséhez felszíni vízbõl leg-
alább havonta, nagyvízi idõszak esetén ennél gyakrabban
szükséges a mintavétel. A mintavételi helyeknek jellemzõ-
eknek kell lenni a felszíni vízre, és az ivóvízellátásra
igénybe vett vizek esetében vizsgálni kell a külön jogsza-
bály szerinti mintavételi helyeket is.

(4) Felszín alatti víz vizsgálatához a vízkészlet szem-
pontjából jellemzõ helyeket kell kiválasztani, és a minta-
vételeket szabályos idõközönként kell végezni. Gyakori-
ságukat a hidrogeológiai adottságoktól és a vízkivétel
mennyiségétõl függõen kell megállapítani.

(5) A (1)–(4) bekezdésekben meghatározott ellenõrzési
feladatokról – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
a környezetvédelemért felelõs miniszter gondoskodik.

(6) A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatot arra
akkreditált laboratóriumok az EK-mûtrágyák, az ivóvízki-
vételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni vi-
zek, valamint a felszín alatti vizek vizsgálatára a külön
jogszabályban meghatározott referencia módszerek alkal-
mazásával végezhetik.
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Tájékoztatás az Európai Unió számára

13. §

(1) Az Európai Bizottság részére a vizek mezõgazdasági
eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló,
1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv (a to-
vábbiakban: tanácsi irányelv) 3. cikk (4) bekezdése,
4. cikk (2) bekezdése, 5. cikk (7) bekezdése, valamint
10. cikke szerinti tájékoztatásról a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelõs mi-
niszterrel egyetértésben gondoskodik.

(2) A tanácsi irányelv 10. cikke szerinti tájékoztatás so-
rán meg kell adni:

a) a helyes mezõgazdasági gyakorlat elõírásait,
b) térképen feltüntetve az érzékeny területeket és azok

változását, megjelölve a kijelölés és felülvizsgálat szem-
pontjait,

c) a 12. § szerinti ellenõrzés eredményeit,
d) a cselekvési programról szóló összefoglalót, amely

tartalmazza a 6–11. §, valamint a 15–18. § szerinti elõírá-
sok alkalmazását,

e) a vizek állapotának – a cselekvési program intézke-
déseinek hatására kialakuló – várható változását.

Záró és átmeneti rendelkezések

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg

a) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rende-
let (a továbbiakban: R.) 1–8. §-a, 10–15. §-a, továbbá
2. melléklete, valamint

b) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezésével
szembeni védelméhez szükséges intézkedésekrõl szóló
2070/2001. (IV. 10.) Korm. határozat
hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejûleg az R. 1. mel-
lékletének címében a „jó mezõgazdasági gyakorlat” szö-
vegrész helyébe „helyes mezõgazdasági gyakorlat” szö-
vegrész lép.

15. §

(1) E rendelet hatálybalépésekor már üzemelõ, vagy en-
gedéllyel rendelkezõ, a külön jogszabálynak nem megfele-
lõ állattartó telepek trágyatárolóit a 16–17. § szerinti határ-
idõk lejárta után

a) nem lehet használni, és
b) legkésõbb egy évvel fel kell számolni.

(2) E rendelet hatálybalépésekor már üzemelõ vagy en-
gedéllyel rendelkezõ állattartó telepek esetében, amennyi-
ben az állattartó telep trágyatárolójának vízvédelmi elõírá-
sok miatti megszüntetésére, illetve átalakítására korábban
jogszabály alapján a felügyelõség határozatban határidõt
állapított meg és a mezõgazdasági tevékenységet folytató
e határidõt nem tudta teljesíteni, e rendelet hatálybalépését
követõ 60 napon belül a határidõ módosítását kérelmezheti
a felügyelõségtõl. A kérelemben be kell mutatni a tervezett
szennyezés csökkentési intézkedéseket, így különösen:

a) a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez
szükséges feladatokat,

b) a feladatok megoldására elõzetesen tervezett mûsza-
ki megoldást,

c) a beruházás finanszírozására vonatkozó elképzelé-
seket,

d) a megvalósítás várható idõbeli ütemezését.

(3) Az e §-ban foglaltak szerinti eljárás lefolytatásáért
igazgatási szolgáltatási díj nem állapítható meg.

16. §

Nitrátérzékeny területeken e rendelet hatálybalépésekor
már üzemelõ vagy engedéllyel rendelkezõ állattartó tele-
pek trágyatároló mûtárgyainak kialakítására a cselekvési
programban meghatározott helyes mezõgazdasági gyakor-
latra vonatkozó követelmények végrehajtásának határ-
ideje:

a) az egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységek esetében 2007. október 31.,

b) a 5. § (1) bekezdés ab), ba) és bb) pontja szerinti ér-
zékeny területen lévõ állattartó telepek hígtrágya tárolóira
2009. október 31.,

c) a b) pont alá nem tartozó érzékeny területeken lévõ
állattartó telepek hígtrágya tárolóira, továbbá a b) pont alá
tartozó területeken lévõ állattartó telepek istállótrágya tá-
rolóira 2013. január 1.,

d) a b) pont alá nem tartozó érzékeny területeken lévõ
állattartó telepek istállótrágya tárolóira 2014. január 1.

17. §

Nem nitrátérzékeny területeken e rendelet hatálybalépé-
sekor már üzemelõ vagy engedéllyel rendelkezõ állattartó
telepek trágyatárolóit a leghatékonyabb megoldást kielé-
gítõ mûszaki védelemmel, vagy ha jogszabály úgy rendel-
kezik, az elérhetõ legjobb technika alkalmazásával kell el-
látni:

a) az egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységek esetében 2007. október 31-ig,

b) az állattartó telepek hígtrágya tárolóira legkésõbb
2014. január 1-ig,

c) az állattartó telepek istállótrágya tárolóira legkésõbb
2015. december 22-ig.
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18. §

Az állattartó telepek trágyatárolóinak e rendelet szerinti
kialakításának ösztönzése érdekében az agrár- és vidékfej-
lesztési támogatásokat a 16. és a 17. §-ban foglalt határ-
idõk sorrendjére figyelemmel kell meghirdetni.

19. §

(1) Az R. 9. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hígtrágya hasznosítására szolgáló, valamint ön-

tözött területek felszín alatti vizeinek vízminõségére vo-
natkozó adatait a talajvédelmi hatóság évente megküldi az
illetékes felügyelõség részére.”

(2) Az R. 1. mellékletének 6.2. pontjának elsõ bekezdé-
se a következõ szövegrésszel egészül ki:

[6.2. Istállótrágya tároló
Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyûj-

tésére szolgáló gyûjtõcsatornákkal és aknával ellátott trá-
gyatelepen kell tárolni. A csurgalékvíz a hígtrágyával azo-
nos módon használható fel, vagy a trágyára visszaöntöz-
hetõ.]

„Legeltetéses állattartás esetén a trágyatároló kapacitá-
sát az istállózott idõszak alapján kell idõarányosan megál-
lapítani.”

20. §

Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú függelék 6. pontjá-
nak második mondata helyébe a következõ szövegrész lép:

„Az állomás indokolt esetben az e függelékben felsorolt
egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat,
azonban a környezetvédelmi szempontok miatt is megépí-
tendõ létesítmények esetén a felmentés csak a telepen be-
lüli megvalósításra vonatkozhat.”

21. §

E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való meg-
felelést szolgálja:

a) a Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. decem-
ber 12.) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezés-
sel szembeni védelmérõl,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irány-
elve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság rész-
vételérõl, valamint a nyilvánosság részvétele és az igaz-
ságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, 2. cikk.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelethez

A nitrátérzékeny területek

A) RÉSZ

Az 5. § (1) bekezdés ab), ba) és a bb) pontjában foglalt

nitrátérzékeny területek

(a település közigazgatási területének legalább

10%-ában érintett települések felsorolása)

A lista 640 települést tartalmaz

Abaliget
Abod
Adásztevel
Adony
Ágfalva
Aggtelek
Ajka
Alcsútdoboz
Almáskamarás
Alsónemesapáti
Alsószentmárton
Alsótelekes
Alsózsolca
Ambrózfalva
Andornaktálya
Annavölgy
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apostag
Aranyosgadány
Arnót
Ároktõ
Árpás
Aszaló
Aszófõ
Babarcszõlõs
Baj
Bakóca
Bakonybél
Bakonyjákó
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyszentlászló
Bakonyszücs
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonfüred
Balatonfûzfõ
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonlelle
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Balatonszõlõs
Balatonudvari
Balogunyom
Bánd
Bánréve
Barnag
Báta
Battonya
Bátya
Becskeháza
Bekecs
Bélapátfalva
Bélavár
Belsõsárd
Bernecebaráti
Benk
Berhida
Berzék
Biatorbágy
Bicsérd
Bisse
Boba
Bocskaikert
Bodonhely
Bodrogkeresztúr
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bokod
Bolhó
Borsodbóta
Borzavár
Bozsok
Bõcs
Bököny
Bölcske
Búcsúszentlászló
Budajenõ
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Budapest II. kerület
Budapest IV. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXII. kerület
Buj
Bük
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszentkereszt
Bükkzsérc
Csabdi
Csabrendek
Csákánydoroszló
Csákberény

Csákvár
Csanádapáca
Csarnóta
Csebény
Csehbánya
Csemõ
Cserépfalu
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csesznek
Csobánka
Csókakõ
Csokvaomány
Csolnok
Csopak
Csór
Csönge
Csõvár
Cún
Dág
Darnózseli
Debrecen
Decs
Dédestapolcsány
Dejtár
Devecser
Diósd
Dióskál
Diósviszló
Dorog
Döbrönte
Dörgicse
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Dudar
Dunaalmás
Dunabogdány
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakeszi
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Ebes
Écs
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Edelény
Eger
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyházasharaszti
Eplény
Ercsi
Érd
Érsekcsanád
Fadd
Fajsz
Farkasgyepû
Fehérvárcsurgó
Felsõmarác
Felsõörs
Felsõszentmárton
Felsõtárkány
Felsõtelekes
Felsõzsolca
Fenyõfõ
Fertõrákos
Foktõ
Fót
Füzér
Füzesabony
Gadna
Galgaguta
Galvács
Ganna
Gánt
Gávavencsellõ
Géderlak
Gerjen
Gesztely
Geszteréd
Golop
Gordisa
Gödöllõ
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyöngyös
Gyöngyösfalu
Gyöngyössolymos
Gyõr
Györgytarló
Gyõröcske
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Gyulakeszi
Hajdúsámson
Hajmáskér
Halásztelek
Halimba
Halmaj
Harkány

Hárskút
Harta
Hédervár
Hegyesd
Hegyszentmárton
Hejõbába
Hejõkürt
Hercegkút
Heréd
Héreg
Herend
Heresznye
Hernádkak
Hernádnémeti
Hernyék
Hetvehely
Hidas
Hidegkút
Hidvégardó
Homokbödöge
Hosszúhetény
Ibrány
Ikervár
Ikrény
Ipacsfa
Ipolytarnóc
Irota
Isaszeg
Ispánk
Iszkaszentgyörgy
Isztimér
Ivánc
Iváncsa
Jákfa
Jósvafõ
Kács
Kállósemjén
Kánó
Kapolcs
Káptalanfa
Kéked
Kemenesmihályfa
Kémes
Kemse
Kenéz
Kerepes
Kerkateskánd
Keszeg
Kesznyéten
Keszü
Kimle
Kincsesbánya
Királyszentistván
Kisbabot
Kisbajcs
Kisbodak
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Kiscsécs
Kisgyõr
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kislõd
Kismaros
Kisoroszi
Kisszentmárton
Kistarcsa
Kistolmács
Kistótfalu
Kisvarsány
Kolontár
Komjáti
Korlát
Kórós
Kótaj
Kovácshida
Kölcse
Kõszárhegy
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös
Köveskál
Külsõsárd
Lakócsa
Leányfalu
Leányvár
Legyesbénye
Lénárddaróc
Lenti
Lesencefalu
Lesencetomaj
Letenye
Lipót
Litér
Litke
Lókút
Lórév
Lovas
Lõkösháza
Lúzsok
Madocsa
Magyarbánhegyes
Magyaregregy
Magyarmecske
Magyarpolány
Makád
Maklár
Malomsok
Mályinka
Mándok
Mánfa
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd

Márkó
Markóc
Martonyi
Mátészalka
Mátraszentimre
Mátraverebély
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Medgyesegyháza
Meggyeskovácsi
Megyehíd
Méhtelek
Mencshely
Méra
Mérges
Mesteri
Meszes
Mezõladány
Mezõszemere
Mezõtárkány
Milota
Mindszentgodisa
Miskolc
Mogyorósbánya
Mohács
Molnári
Mónosbél
Monoszló
Monyoród
Mórichida
Mosdós
Nagybajcs
Nagyhalász
Nagyharsány
Nagykálló
Nagykamarás
Nagykovácsi
Nagymaros
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagytálya
Nagytarcsa
Nagytevel
Nagytótfalu
Nagyvázsony
Nagyvisnyó
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesborzova
Nemeshany
Nemesvámos
Németbánya
Nézsa
Nick
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Noszvaj
Nova
Novajidrány
Nyergesújfalu
Nyirád
Nyírbátor
Nyõgér
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Olaszfalu
Onga
Ordas
Orfû
Oroszlány
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszlár
Öcs
Õcsény
Örvényes
Öskü
Páka
Pálháza
Palkonya
Paloznak
Pányok
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Paszab
Pásztó
Patvarc
Páty
Pecöl
Pécs
Pécsely
Pécsvárad
Pellérd
Pénzesgyõr
Perbál
Perkupa
Pétervására
Pétfürdõ
Pethõhenye
Piliny
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisszentkereszt
Pilisvörösvár
Piskó
Pócsmegyer
Pomáz

Porva
Pördefölde
Pula
Pusztaföldvár
Pusztamiske
Püski
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Ráckeve
Rádfalva
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rakamaz
Rédics
Remeteszõlõs
Répáshuta
Resznek
Rezi
Ricse
Rinyakovácsi
Rudabánya
Rum
Sajóivánka
Sajólád
Sajóörös
Salomvár
Sály
Sámod
Sárhida
Sárisáp
Sárvár
Sáska
Sáta
Sé
Siklós
Sima
Simaság
Simonfa
Sobor
Solt
Sóly
Solymár
Somberek
Sopron
Sóskút
Sósvertike
Sümeg
Süttõ
Szabadbattyán
Szabadi
Szakácsi
Szalafõ
Szalkszentmárton
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Szalonna
Szamostatárfalva
Szaporca
Szár
Szárliget
Szarvaskend
Szarvaskõ
Szászvár
Szatmárcseke
Szava
Szécsisziget
Szederkény
Szegerdõ
Székelyszabar
Szekszárd
Szendrõ
Szendrõlád
Szentantalfa
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentendre
Szentgál
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirályszabadja
Szigetcsép
Szigetmonostor
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Szihalom
Szilaspogony
Szilvásvárad
Szin
Szinpetri
Szirák
Szob
Szombathely
Szorgalmatos
Szõc
Szögliget
Szõlõsardó
Tagyon
Tahitótfalu
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tapolca
Tardos
Tarján
Tass
Tát
Tatabánya
Telki
Teresztenye

Tés
Tésa
Tésenfa
Tikos
Timár
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszacsege
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszagyulaháza
Tiszakarád
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszanagyfalu
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
Tófej
Tokaj
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Torony
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Tököl
Törökbálint
Tura
Túristvándi
Túrony
Ugod
Újbarok
Újkígyós
Úny
Uppony
Uraiújfalu
Úrhida
Úrkút
Uszód
Uzsa
Üröm
Vadna
Vállus
Vámosszabadi
Váralja
Varbó
Varbóc
Várgesztes
Városlõd
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Várpalota
Vásárosdombó
Vásárosnamény
Vászoly
Vasszécseny
Vát
Vejti
Vékény
Velem
Velény
Vének
Verõce
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszõlõs
Veszprém
Veszprémfajsz
Vigántpetend
Villány
Villánykövesd
Vilonya
Visegrád
Vízvár
Vokány
Vonyarcvashegy
Vönöck
Vöröstó
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalahaláp
Zalaköveskút
Zalalövõ
Zalaszentiván
Zaláta
Zámoly
Zánka
Zebegény
Zengõvárkony
Zirc
Zók

B) RÉSZ

Az 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a bd) pontjában foglalt

nitrátérzékeny területek

(a település közigazgatási területének legalább

10%-ában érintett települések felsorolása)

A lista 1139 települést tartalmaz

Aba
Abádszalók
Abasár

Abaújkér
Abaújszántó
Abda
Ábrahámhegy
Ács
Adorjás
Ágasegyháza
Agyagosszergény
Ajak
Akasztó
Alap
Albertirsa
Aldebrõ
Alibánfa
Almásfüzitõ
Almásháza
Alsóberecki
Alsónána
Alsónémedi
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsószenterzsébet
Alsóújlak
Anarcs
Andrásfa
Apácatorna
Apaj
Áporka
Aranyosapáti
Ártánd
Ásványráró
Atkár
Babócsa
Bábolna
Babosdöbréte
Babót
Bácsszentgyörgy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Bag
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baja
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakonya
Bakonykoppány
Bakonyoszlop
Bakonypölöske
Bakonyszentkirály
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Baktalórántháza
Baktüttös
Balassagyarmat
Balatonalmádi
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfõkajár
Balatonföldvár
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdõ
Balatonõszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Balkány
Ballószög
Balmazújváros
Balsa
Bálványos
Bánokszentgyörgy
Bár
Barabás
Baracska
Baranyahídvég
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Barcs
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátonyterenye
Bátor
Bátorliget
Batyk
Bazsi
Béb
Bejcgyertyános
Békás
Békéscsaba
Beleg
Beloiannisz
Bérbaltavár
Beregdaróc
Beregsurány
Beremend
Berente

Berzence
Besence
Besenyõd
Bezenye
Bezeréd
Bicske
Biharkeresztes
Biharugra
Bikal
Biri
Bocfölde
Bodajk
Bodmér
Bodolyabér
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bókaháza
Boldog
Boldva
Boncodfölde
Bonyhád
Borgáta
Borsfa
Borsodgeszt
Borsodszirák
Borszörcsök
Bozzai
Bõ
Böde
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Börcs
Budapest III. kerület
Budapest XI. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XXIII. kerület
Bugyi
Buzsák
Bükkaranyos
Bürüs
Cece
Cegléd
Ceglédbercel
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Celldömölk
Chernelházadamonya
Cigánd
Cikó
Csabaszabadi
Csajág
Csákány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csány
Csányoszró
Csapi
Csapod
Csaroda
Csátalja
Csatár
Csehi
Csehimindszent
Csempeszkopács
Csengõd
Csénye
Csepreg
Cserépváralja
Csesztreg
Csévharaszt
Csibrák
Csikóstõttõs
Csipkerek
Csobád
Csobaj
Csokonyavisonta
Csombárd
Csonkahegyhát
Csorna
Csorvás
Csöde
Csököly
Csömend
Csömödér
Csömör
Dabas
Dabronc
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Dávod
Délegyháza
Demjén
Dinnyeberki
Dobronhegy
Dombegyház
Dombiratos
Dombóvár
Dombrád
Domony

Domoszló
Döbörhegy
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dötk
Drágszél
Drégelypalánk
Duka
Dunaharaszti
Dunaszeg
Dunaszekcsõ
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dunavarsány
Dunavecse
Dusnok
Dúzs
Ebergõc
Ecséd
Ecser
Edve
Egeraracsa
Egerbakta
Egyed
Egyek
Egyházasfalu
Egyházashetye
Egyházaskeszõ
Egyházaskozár
Elek
Emõd
Encs
Encsencs
Endrõc
Enese
Enying
Eperjeske
Epöl
Erdõkertes
Erdõsmecske
Érpatak
Esztergályhorváti
Esztergom
Etyek
Fácánkert
Fancsal
Farád
Fehérgyarmat
Feketeerdõ
Felcsút
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Feldebrõ
Felsõberecki
Felsõdobsza
Felsõegerszeg
Felsõjánosfa
Felsõlajos
Felsõpáhok
Felsõpakony
Felsõrajk
Felsõszenterzsébet
Felsõszölnök
Fényeslitke
Fertõboz
Fertõd
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fiad
Fityeház
Folyás
Fonyód
Forró
Fõnyed
Füle
Fülesd
Fülöpháza
Fülöpszállás
Gáborjánháza
Gadány
Galambok
Galgahévíz
Gamás
Gara
Garabonc
Garadna
Gárdony
Gelénes
Gencsapáti
Gerde
Gerendás
Gersekarát
Geszt
Gétye
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Göd
Gönc
Göncruszka
Görbeháza
Görgeteg
Gõsfa
Gulács
Gyál

Gyanógeregye
Gyékényes
Gyermely
Gyód
Gyömrõ
Gyöngyfa
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Györköny
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrsövényház
Gyõrvár
Gyugy
Gyula
Gyúró
Gyüre
Gyûrûs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúhadház
Hajdúszoboszló
Hajós
Halastó
Halászi
Halogy
Harc
Harsány
Hatvan
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentpéter
Hegykõ
Hegymagas
Hejõkeresztúr
Hejõpapi
Hejõszalonta
Hercegszántó
Hernád
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetyefõ
Hévíz
Hévízgyörk
Hidasnémeti
Hidegség
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Hirics
Hollád
Homokmégy
Homorúd
Hort
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosztót
Hottó
Hövej
Hugyag
Igal
Iharosberény
Iklanberény
Iklódbördõce
Imola
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Ivánbattyán
Izsák
Jágónak
Jákó
Jánd
Jánosháza
Jánossomorja
Jásd
Jászágó
Jászberény
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jéke
Jobaháza
Kaba
Kajászó
Kajdacs
Kákics
Kakucs
Kallósd
Kalocsa
Káloz
Kám
Kamond
Kányavár
Kápolna
Kápolnásnyék
Kaposszekcsõ
Kaposvár
Káptalantóti
Kapuvár
Karakó
Karakószörcsök
Kárász
Karcsa

Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Kávás
Kazincbarcika
Kázsmárk
Kecel
Kehidakustány
Kékcse
Kékkút
Keléd
Kelevíz
Kemendollár
Kemeneshõgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kenézlõ
Kenyeri
Kercaszomor
Kerecsend
Kerecseny
Kerekegyháza
Kereki
Kerkabarabás
Kérsemjén
Keszthely
Kesztölc
Kétegyháza
Kéthely
Kétújfalu
Kevermes
Kisapáti
Kisar
Kisasszonyfa
Kisbajom
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbucsa
Kisdombegyház
Kisgörbõ
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskõrös
Kiskunlacháza
Kiskutas
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Kisléta
Kismányok
Kispáli
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissomlyó
Kisszekeres
Kissziget
Kistapolca
Kistokaj
Kisunyom
Kisvárda
Komárom
Komló
Komlósd
Komoró
Kompolt
Kondorfa
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kovácsszénája
Köcsk
Kökény
Kölesd
Kölked
Kömörõ
Körmend
Köröm
Kõröshegy
Körösnagyharsány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kötcse
Kõvágóörs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaracs
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Kunsziget
Kup
Kurd
Külsõvat
Lábatlan
Lábod
Lácacséke
Ladánybene
Ládbesenyõ
Lajosmizse
Lakhegy
Látrány
Lébény
Legénd

Lengyeltóti
Lepsény
Lesenceistvánd
Létavértes
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Ligetfalva
Lócs
Lónya
Lovasberény
Lövõpetri
Lukácsháza
Maglód
Mágocs
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyardombegyház
Magyarföld
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarszék
Magyartelek
Majosháza
Majs
Mályi
Mánd
Mány
Marcalgergelyi
Marcali
Marcaltõ
Máriapócs
Markaz
Marócsa
Márokpapi
Martonvásár
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyer
Mende
Mersevát
Mesterháza
Mesztegnyõ
Mezõcsát
Mezõcsokonya
Mezõd
Mezõgyán
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Mezõlak
Mezõszentgyörgy
Miháld
Mihályháza
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Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikosszéplak
Milejszeg
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Mogyoród
Moha
Monor
Monostorapáti
Mór
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mõcsény
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádudvar
Nagyacsád
Nagyar
Nagyatád
Nagybajom
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagydobos
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagygörbõ
Nagygyimót
Nagykanizsa
Nagykapornak
Nagykinizs
Nagykorpád
Nagykutas
Nagylengyel
Nagylózs
Nagymányok
Nagynyárád
Nagypáli
Nagypirit
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse

Nagyréde
Nagyrozvágy
Nagyszakácsi
Nagytilaj
Nagyvarsány
Nárai
Nemesbikk
Nemesbük
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshetés
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesnádudvar
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Nemesvid
Nemesvita
Németfalu
Neszmély
Nikla
Nóráp
Noszlop
Novaj
Nyáregyháza
Nyékládháza
Nyíradony
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlövõ
Nyírmada
Nyírmártonfalva
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírtelek
Ócsa
Ófalu
Ófehértó
Okorág
Olaszfa
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ónod
Orbányosfa
Ordacsehi
Orfalu
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Orosháza
Oroszló
Orosztony
Oszkó
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ömböly
Öregcsertõ
Öreglak
Õrhalom
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Örkény
Öttevény
Pácin
Pacsa
Pácsony
Padár
Páhi
Pakod
Pákozd
Paks
Palé
Páli
Pálmajor
Pamuk
Pankasz
Pannonhalma
Panyola
Pap
Pápa
Pápakovácsi
Pápoc
Páprád
Pásztori
Pat
Patak
Pátka
Pázmánd
Pázmándfalu
Pécel
Penyige
Pere
Péterhida
Péteri
Petõháza
Petõmihályfa
Pilis
Piliscsév
Pilisjászfalu
Pinnye
Piricse
Pitvaros
Pócsa
Pócspetri

Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polgár
Polgárdi
Porpác
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefõ
Pörböly
Pötréte
Prügy
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztavacs
Pusztavám
Pusztazámor
Putnok
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábatöttös
Ráksi
Raposka
Répcelak
Révfülöp
Révleányvár
Rigács
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Romhány
Röjtökmuzsaj
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókeresztúr
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajószöged
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salgótarján
Sand
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Sárazsadány
Sárfimizdó
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sármellék
Sárospatak
Sárpilis
Sarród
Sárszentágota
Sásd
Sátoraljaújhely
Sátorhely
Sávoly
Sellye
Semjén
Sénye
Seregélyes
Serényfalva
Siklósnagyfalu
Sióagárd
Siófok
Sirok
Sitke
Soltszentimre
Somlójenõ
Somlóvásárhely
Somogyaracs
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogyfajsz
Somogyjád
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyzsitfa
Sonkád
Soponya
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Sóstófalva
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Sükösd
Sülysáp

Sümegprága
Szabadkígyós
Szabadszállás
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsveresmart
Szada
Szakáld
Szakály
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szántód
Szany
Százhalombatta
Szedres
Szegi
Szegilong
Székesfehérvár
Szentegát
Szentgotthárd
Szentgyörgyvár
Szentimrefalva
Szentistvánbaksa
Szentlõrinc
Szentlõrinckáta
Szentpéterúr
Szenyér
Szeremle
Szerencs
Szergény
Szigetbecse
Szigethalom
Szigliget
Szijártóháza
Szikszó
Szil
Szilsárkány
Szilvásszentmárton
Szirmabesenyõ
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szõce
Szõd
Szõdliget
Szõkedencs
Szõlõsgyörök
Szörény
Szuhafõ
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Szuhakálló
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tákos
Taksony
Taktabáj
Taktakenéz
Taktaszada
Tapsony
Tar
Tard
Tarnaszentmária
Tárnok
Tarpa
Tarrós
Táska
Tata
Tatárszentgyörgy
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Tengelic
Tengeri
Téseny
Teskánd
Tibolddaróc
Tihany
Tilaj
Tinnye
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszaeszlár
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tiszamogyorós
Tiszaörs
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszaszõlõs
Tiszatardos
Tiszatelek
Tiszavasvári
Tiszavid
Tivadar

Tófalu
Tolcsva
Told
Tolna
Tomajmonostora
Tompaládony
Tordas
Tormásliget
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Tótkomlós
Tök
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Udvar
Újhartyán
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újrónafõ
Újsolt
Újszentmargita
Újtelek
Újtikos
Újvárfalva
Ukk
Uszka
Üllõ
Vác
Vácegres
Vácszentlászló
Vág
Vaja
Vajdácska
Vajszló
Vál
Valkó
Vámosatya
Vámosmikola
Vámospércs
Vámosújfalu
Varászló
Várbalog
Várda
Várdomb
Várkeszõ
Várvölgy
Vasad
Vásárosmiske
Vasboldogasszony
Vaskút
Vaspör
Vasvár
Vatta
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Vázsnok
Vécs
Vecsés
Végegyháza
Velence
Vép
Vereb
Veresegyház
Verpelét
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vése
Veszprémgalsa
Vilmány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Vitnyéd
Vizsoly
Vöckönd
Vörs
Zádor
Záhony
Zajk
Zákány
Zákányfalu
Zalaapáti
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakaros
Zalakomár
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgrót
Zalaszentgyörgy
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmárton

Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zamárdi
Zebecke
Zemplénagárd
Ziliz
Zsámbék
Zsámbok
Zsebeháza
Zsennye
Zsujta
Zsurk

A Kormány
29/2006. (II. 7.) Korm.

rendelete
a vízi árufuvarozásról szóló egyes rendeletek

hatályon kívül helyezésérõl*

Miniszteri rendeletek

Az egészségügyi miniszter
2/2006. (I. 26.) EüM

rendelete
a közfürdõk létesítésének és üzemeltetésének

közegészségügyi feltételeirõl szóló
37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosításáról**

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
6/2006. (I. 20.) FVM

rendelete
a halászatról és a horgászatról szóló

1997. évi XLI. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól szóló

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról***

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. február 7-i 13. szá-
mában jelent meg.

** A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 26-i 7. szá-
mában jelent meg.

*** A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 20-i 6. szá-
mában jelent meg.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
33/2005. (XII. 27.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások

igazgatási szolgáltatási díjairól*

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (13) bekezdésében, az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség, valamint a környezet-
védelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek
hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárásokra terjed ki.

2. §

(1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni e rendelet
1. mellékletében meghatározott kérelemre induló környe-
zetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági
eljárásokért.

(2) A használt vagy hulladékká vált kenõolaj hasznosí-
tásával kapcsolatos termékdíj visszaigénylés esetében a
kérelem elõterjesztésekor a kérelemben megjelölt kenõ-
olaj mennyiség után kell az igazgatási szolgáltatási díjat
megfizetni. Amennyiben a környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi felügyelõség vizsgálatát követõen elfo-
gadott és határozatban megállapított hasznosításra átadott
mennyiség több, mint a kérelemben megjelölt a környezet-
védelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a befi-
zetett és a befizetendõ igazgatási szolgáltatási díj különb-
ségét kiszabás alapján állapítja meg. Ez esetben az eljáró
közigazgatási szerv a határozat meghozatalával egyidejû-
leg fizetési meghagyást (határozatot) bocsát ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fize-
tendõ díj mértékét e rendelet melléklete határozza meg.

(4) A jogorvoslati eljárás díja – az (5)–(7) bekezdésben
foglalt eset kivételével – e rendelet mellékletében megha-
tározott díjtétel 50%-a.

(5) Az egységes környezethasználati engedélyezés ha-
tálya alá tartozó tevékenységeknél, továbbá a környezeti
hatásvizsgálat köteles tevékenységeknél a jogorvoslati
eljárás díja természetes személyek esetében e rendelet
mellékletében meghatározott díjtétel 1%-a.

* A helyesbítésnek megfelelõ szöveg. (A helyesbítés a Magyar Közlöny
2006. évi 9. számában jelent meg.)

(6) A vízügyi hatóság által hivatalból alapított vízveze-
tési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan min-
denkori birtokosa esetében a jogorvoslati eljárás díja e ren-
delet mellékletében meghatározott díjtétel 5%-a.

(7) Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélye-
zési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a
jogorvoslati eljárás díja e rendelet mellékletében meghatá-
rozott díjtétel 1%-a.

3. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az elsõ fokon eljáró
közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál veze-
tett, e rendelet 2. mellékletében meghatározott elõirányzat-
felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesí-
teni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai
úton befizetni. A jogorvoslati eljárásért befizetett igazga-
tási szolgáltatási díjat az elsõ fokon eljáró közigazgatási
szerv a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratai-
nak a felterjesztésével egyidejûleg átutalja a másodfokon
eljáró közigazgatási szervhez.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat – a (6) bekezdésben
foglalt kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor kell a
kérelmezõnek megfizetnie.

(3) A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eljáró
közigazgatási szerv számlát állít ki és a befizetését követõ
tizenöt napon belül megküldi a kérelmezõnek, illetve a
környezethasználónak.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló
befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem,
illetve a jogorvoslati kérelem elõterjesztéséhez – a (6) be-
kezdés kivételével – mellékelni kell.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatá-
si szerv bevétele.

(6) Amennyiben az ügyfél a kérelmét elektronikus úton
intézi az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a külön
jogszabályban foglaltakat1 kell alkalmazni.

4. §

(1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját
az elsõ fokon eljárt hatóságnak vissza kell fizetnie, ha
megállapítást nyer, hogy az elsõfokú határozat részben
vagy egészben jogszabálysértõ volt. A visszatérítést hiva-
talból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell
elrendelni.

(2) Ha az ügyfél eljárás megindítása nélkül (tévesen)
fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a befizetési
bizonylattal vagy annak másolatával kérheti az igazgatási
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szolgáltatási díj visszatérítését. Az eljáró közigazgatási
szerv a visszatérítési igényt ellenõrzi és a tévesen befize-
tett igazgatási szolgáltatási díjat visszatéríti vagy határoza-
tot hoz a visszatérítés megtagadásáról.

5. §

Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és
elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségérõl szóló jogszabály elõírása-
it kell alkalmazni.

6. §

Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az ille-
tékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,
b) 28. §-ában foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,
c) 31. §-a (2) és (4), valamint (6) és (7) bekezdésében

foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,
d) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvos-

lati eljárás díjának visszatérítésére,

e) 73/A. §-ában foglaltakat a hiánypótlásra,
f) 78. §-ának (1)–(3) bekezdésében, valamint

87. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a fizetési megha-
gyás kibocsátására és a késedelmi pótlék megfizetésére,

g) 82. §-ában foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és
a mulasztási bírságra,

h) 86. §-ában foglaltakat pedig az elévülés tekintetében

értelemszerûen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
ahol a törvény „illetékhivatalt” említ azon az „eljárásra il-
letékes és hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervet”,
ahol „illetéket” említ azon „díjat”, ahol „leletet” említ
azon „jegyzõkönyvet” kell érteni.

7. §

Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba, rendelke-
zéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell
alkalmazni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjköteles egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági
eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

I.

Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások,
illetve az igazgatási szolgáltatatási díj mértéke

Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)(fõ) alszám

1. Hulladék hasznosítást koordináló, illetve töltést koordi-
náló szervezet nyilvántartásba vétele

a) regionális tevékenység esetén
b) országos tevékenység esetén

450 000
600 000

2. Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos igazgatási szolgálta-
tási díjak a kötelezettek (kivéve a hasznosítást koordináló
szervezetek) tekintetében az alábbi jogszabályok alapján:

– a csomagolásról és a csomagolási hulladékok nyil-
vántartásáról szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rende-
let 9. §

– az elektromos és elektronikai berendezések hulla-
dékainak visszavételérõl szóló 264/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, valamint
16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet

75 000



Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)(fõ) alszám

– a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés

– az elemek és akkumulátorok hulladékainak vissza-
vételérõl szóló 109/2005. (V. 31.) Korm. rendelet
6. § (4) bekezdés

– a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6. §-a

3. Hulladék begyûjtés engedélyezése
[Hgt. 15. § (3) bekezdés]

67 500

4. Hulladék szállítás engedélyezése a 9. pont kivételével
[Hgt. 16. § (3) bekezdés]

90 000

5. Hulladék elõkezelés engedélyezése
[Hgt. 14. § (2) bekezdés]

112 500

6. Hulladék tárolás engedélyezése
[Hgt. 14. § (2) bekezdés]

135 000

7. Hulladék hasznosítás engedélyezése
[Hgt. 18. § (4) bekezdés]

360 000

8. Hulladék ártalmatlanítás engedélyezése
[Hgt. 19. § (2) bekezdés]

300 000

9. Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén
való átszállításának engedélyezése
[Hgt. 17. §, 120/2004. (IV. 29.) Korm. r.]

120 000

10. Veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység
engedélyezése
[98/2001. (VI. 15.) Korm. r. 8. §]

A 3–9. pontban megállapított
díjtétel 150%-a

11. Helyhez kötött légszennyezõ pontforrás létesítése, meg-
lévõ bõvítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerûsítése,
alkalmazott technológia váltásának, mûködésének meg-
kezdéséhez engedély
[21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. §]

105 000

12. Helyhez kötött diffúz légszennyezõ forrás létesítése,
meglévõ bõvítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerûsí-
tése, alkalmazott technológia váltásának, mûködésének
megkezdéséhez engedély
[21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. §]

105 000

13. Határérték megállapítása önálló eljárásban a
14. és 15. pont kivételével [21/2001. (II. 14.) Korm. ren-
delet 23. §]

67 500

14. Zajkibocsátási határérték megállapítása
[12/1983. (V. 12.) MT rendelet 6. §]

112 500

15. Egyedi szennyvíz-kibocsátási határérték megállapítása
önálló eljárásban

90 000

16. Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedé-
lyezése a 17. és 18. pont kivételével
[53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. §]

135 000
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Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)(fõ) alszám

17. Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedé-
lyezése [1995. évi LVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének
d) pontja alapján]

22 500

18. Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedé-
lyezése a Cskr. 6. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tarto-
zó kötelezett esetében
[53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. §]

7 500

19. Elvi vízjogi engedély [1995. évi LVII. tv. 28. § (2) bek.
(Vgtv.), 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.]

30 000

20. Vízjogi létesítési engedély, Fennmaradási engedély
[Vgtv. 29. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §]
[Vgtv. 28. § (1) bek., 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3. §]

1. árvízvédelem, vízrendezés, folyó- és tószabályozás – a
beruházás költségéhez igazodva

1.1. 0–10 000 000 Ft 75 000

1.2. 10 000 001–50 000 000 Ft 105 000

1.3. 50 000 001–100 000 000 Ft 150 000

1.4. 100 000 000 Ft felett 300 000

2. mezõgazdasági vízhasznosítás 30 000

3. vízkészlet-gazdálkodás, vízellátás

3.1. vízbeszerzés 5 m3/nap vízigényig 7 500

3.2. vízbeszerzés 5 m3/nap-tól 15 m3/nap vízigényig 30 000

3.3. vízbeszerzés 15 m3/nap felett 75 000

3.4. vízbázis védõterület kijelölés önálló eljárásban 150 000

4. közmûves vízellátás, víztisztítás, szennyvízelvezetés és
tisztítás – a beruházás költségéhez igazodva

4.1. 0–100 000 000 60 000

4.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000

4.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000

4.4. 2 400 000 000 Ft felett 450 000

21. Vízjogi üzemeltetési engedély
[Vgtv. 28. § (1) bek.; 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 5. §]

A vízjogi létesítési engedélyre
megállapított díjtételek 50%-a

22. Partvonal megállapítás
[72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 11. §]

60 000

23. Vízelvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom önálló
eljárásban – az érintett ingatlanok számához igazodva
(Vgtv. 20. §)

1. 1–10 ingatlan 30 000

2. 11–50 ingatlan 75 000

3. 51–100 ingatlan 150 000

4. 100 ingatlan felett 225 000
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Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)(fõ) alszám

24. Az Európai Parlament és a Tanács a mosó- és tisztítósze-
rekrõl szóló 648/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdése
alapján benyújtott gyártói eltérés kérelmezése
(A mosó- és tisztítószerekrõl szóló kormányrendelet 5. §)

450 000

25. Védelmi övezet megállapítása önálló eljárásban
[21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. §]

180 000

26. A használt vagy hulladékká vált kenõolaj hasznosításával
kapcsolatos termékdíj visszaigénylés [53/2003. (IV. 11.)
Korm. rend. 8. § (4) bekezdés] – hasznosításra átadott
hulladékolaj mennyisége tonnában

1. 5-ig 10 000

2. 6–25-ig 50 000

3. 26–50-ig 100 000

4. 51–75-ig 150 000

5. 76–100-ig 200 000

6. 101–150-ig 300 000

7. 151–200-ig 400 000

8. 201–300-ig 600 000

9. 301–400-ig 800 000

10. 401–500-ig 1 000 000

11. 501–1000-ig 2 000 000

12. 1001–2000-ig 4 000 000

13. 2001 felett 5 000 000

27. Kármentesítési eljárás
[219/2004. (VII. 21.) Korm. rend.]

1. Összevont kármentesítési határozat 21. § (7) bek. 750 000

2. Tényfeltárás engedélyezése 22. § (3) bek. 112 500

3. Mûszaki beavatkozás nélkül (D) kármentesítési célálla-
pot- és (E) egyedi szennyezettségi határérték megállapí-
tása 25. § (1) bek. b) pont

3.1. (D) esetében szennyezõanyagonként 150 000

3.2. (E) esetében szennyezõanyagonként 150 000

4. Mûszaki beavatkozás elrendelésével (D) kármentesítési
célállapot határérték megállapítása szennyezõanyagon-
ként 25. § (1) bek. c) pont és 26. § (4) bek.

100 000

5. Mûszaki beavatkozás bármely szakaszának engedélyezé-
se a beruházás költségétõl függõen 26. § (3) bek.

5.1. 10 000 000 Ft alatt 75 000

5.2. 10 000 001–100 000 000 Ft 150 000

5.3. 100 000 001–500 000 000 Ft 300 000

5.4. 500 000 001–1 000 000 000 Ft 750 000
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Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)(fõ) alszám

5.5. 1 000 000 001–10 000 000 000 Ft 1 050 000

5.6. 10 000 000 001 fölött 1 500 000

6. Mûszaki beavatkozási záródokumentáció elfogadása
28. § (2) bek.

Az 5.1–5.6. tételek 50%-a

7. Kármentesítési monitoring 21. § (8) bek.; 29. § (2) bek. 75 000

8. Kármentesítési határozat módosítása 21. § (10) bek.;
26. § (6) bek.

Az eljárási díjtétel 50%-a

9. Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata az ügyfél
kérésére 33. § (5) bek. c) pont

67 500

28. Védett vagy fokozottan védett természeti területen ható-
sági engedélyhez kötött, a jogszabályban meghatározott
tevékenységekkel kapcsolatos eljárás: a természet védel-
mérõl szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiak-
ban: Tvt.) 38. § (1) bekezdésének

1. g) pontja növényvédõ szerek, bioregulátorok és egyéb
irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló
vegyi anyagok felhasználása

20 000

2. h) pontja horgászat 5 000

3. i) pontja közösségi és tömegsportesemények rendezésé-
hez, sportversenyhez, technikai jellegû sporttevékenység
folytatása

100 000

4. j) pontja jármûvel történõ közlekedés, az arra kijelölt
utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szük-
séges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön
jogszabályokban erre feljogosított – személyek jármûvei
kivételével

25 000

29. Védett növényfajokkal kapcsolatos, a jogszabályban
meghatározott tevékenység engedélyezése: a Tvt. 42. §
(3) bekezdésének

1. a) pontja védett növényfaj egyedének, virágának, termé-
sének vagy szaporításra alkalmas szervének gyûjtése

5 000

2. b) pontja védett növényfaj egyedének birtokban tartása,
adásvétele, cseréje, kertekbe, botanikus kertekbe történõ
telepítése

2 000

3. c) pontja védett növényfaj egyedének külföldre vitele, az
országba behozatala, az országon való átszállítása

5 000

4. f) pontja esetében (védett növényfaj egyedével vagy
egyedén végzett nemesítési kísérlet)

25 000

5. g) pontja védett növényfaj egyedének biotechnológiai
célra történõ felhasználása

250 000

30. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, ter-
mésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolítá-
sához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges
engedélye
[Tvt. 42. § (6) bekezdése]

20 000
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Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)(fõ) alszám

31. Védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységre vonatko-
zó engedély, a kártétel megelõzése érdekében riasztási
módszer alkalmazásához és az egyede fészkének áttelepí-
téséhez szükséges engedély kivételével: a Tvt. 43. §
(2) bekezdésének

a) pontja védett állatfaj állományának szabályozása 5 000

b) pontja védett állatfaj egyedeinek gyûjtése, befogása,
elejtése, birtokban tartása, idomítása

10 000

c) pontja védett állatfaj egyedeinek szaporítása 25 000

d) pontja védett állatfaj egyedének kikészítése, preparálá-
sa, a preparátumok birtokban tartása

5 000

e) pontja védett állatfaj egyedének élõállat gyûjtemény-
ben történõ tartása

5 000

h) pontja védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele 10 000

i) pontja védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan
történõ behozatala, az országon való átszállítása

25 000

m) pontja védett állatfaj egyedének háziasítása 25 000

32. Állatgyûjtemények, állatkertek, ideértve az egyéb, de
védett, vadon élõ állatok tartására, idomítására szolgáló
létesítmények, tevékenységek kialakítására, fenntartásá-
ra, illetõleg tevékenység folytatására vonatkozó engedély
[Tvt. 44. § (1) bekezdése]

100 000

33. Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható
hasznosítására vonatkozó engedély [Tvt. 44. § (4) bekez-
dése]

25 forint/kilogramm

34. Barlang, barlangszakasz hasznosításának, illetve a hasz-
nosítási mód megváltoztatásának engedélye [Tvt. 51. §
(1) bekezdésének c) pontja]

50 000

35. A barlangi búvármerüléshez szükséges engedély
[Tvt. 51. § (3) bekezdésének c) pontja]

10 000

36. Barlang védõövezetét megállapító miniszteri rendeletben
meghatározott tevékenységek engedélye [Tvt. 51. §
(3) bekezdésének f) pontja]

20 000

37. Szennyvíz elõtisztításhoz szükséges berendezés víziköz-
mûbe történõ bekötésének engedélyezése
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bek.]

1. alkalmazási engedéllyel rendelkezõ berendezések 10 000

2. egyedileg tervezett berendezés esetén, a beruházás költ-
ségéhez igazodva:

2.1. 3 000 000 forintig 30 000

2.2. 3 000 001–10 000 000 forint között 50 000

2.3. 10 000 001 forinttól 100 000
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Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)(fõ) alszám

38. A veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nem-
zetközi kereskedelmérõl szóló egyezménnyel (CITES)
kapcsolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:

1. A Közösség területére történõ behozatalhoz, illetve a
Közösségbõl történõ kivitel és újrakivitelhez szükséges
engedély kiállítása szállítmányonként (A Tanács
338/97/EK rendelete 4. és 5. cikk):

10 000

2. A Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében megha-
tározott Bizonylat kiállítása példányonként:

2 000

3. Származási igazolás kiállítása példányonként [271/2002.
(XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (4) bek.]:

2 000

4. Tenyésztõi bizonylat kiállítása szaporulatonként
[271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (7) bek.]:

5 000

39. Környezetvédelmi engedélyezési, illetve egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárást megelõzõ elõze-
tes vizsgálat

450 000

40. Az 1–39. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén a
41. pont kivételével

Az 1–39. pontban foglalt díjtétel
50%-a

41. Az 1–39. pontban foglalt engedélyek módosítása, ha azt
csak az engedélyes személyes adataiban bekövetkezett
változások miatt szükséges

15 000

42. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavo-
nása

A vízjogi üzemeltetési engedélyre
megállapított díjtétel 30%-a

1. A vízjogi létesítési és fennmaradási engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a beruházásnak,
az engedélyes által meghatározott létesítési költsége.

2. Az elvi vízjogi engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjat mûszaki megoldásonként kell megfizetni.

3. A vízelvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom esetében az igazgatási szolgáltatási díjat az ingatlanok számá-
hoz igazodva kell megfizetni.

4. A használt, vagy hulladékká vált kenõolaj hasznosításával kapcsolatos termékdíj visszaigénylés esetében az igaz-
gatási szolgáltatási díj fizetés alapja a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség vizsgálatát követõen
az elfogadott és a határozatban megállapított hasznosításra átadott mennyiség.

5. A kármentesítés mûszaki beavatkozási terv esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a kötelezett által a
beruházásnak a beavatkozási tervben bemutatott költsége.

6. Szennyvíz elõtisztításhoz szükséges (egyedileg tervezett) berendezés víziközmûbe történõ bekötésének
engedélyezése esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a beruházásnak az engedélyes által meghatározott lé-
tesítési költsége.
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II.

Környezeti hatásvizsgálat alapján végezhetõ tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai

Sor szám
Kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te les te vé keny sé gek

Igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj mér té ke (Ft)(fõ) al szám

1. Me zõ gaz da ság, er dõ gaz dál ko dás az 1.1. pont ki vé te lé vel 750 000
1.1. Er dõ te rü let igény be vé te le 50 ha erdõ fa ál lo má nyá nak ki ter me lé -

sé tõl
900 000

2. Bá nyá szat 1 350 000
3. Pa pír fel dol go zás 1 350 000

Vegy ipar
4.1. Szén vagy bi tu men pa la le pár lá sa (el gá zo sí tás, csepp fo lyó sí tás)

500 t/nap szén vagy bi tu men pa la fel hasz ná lás tól
1 350 000

4.2. Komp lex ve gyi mû vek, azaz olyan lé te sít mé nyek, ame lyek ben
több gyár tó egy ség funk ci o ná li san össze kap csol va csat la ko zik
egy más hoz, és ame lyek ben ké mi ai át ala kí tá si fo lya ma tok kal ipa ri 
mé ret ben tör té nik

2 250 000

5. Kõ olaj-fel dol go zás, nuk le á ris ipar 2 250 000
6. Fém ipar a 6.1. pont ki vé te lé vel 1 800 000

6.1. Nem vas fé mek elõ ál lí tá sa érc bõl, kon cent rá tu mok ból vagy má -
sod la gos nyers anya gok ból ko há sza ti, ve gyi vagy elekt ro li ti kus
el já rá sok kal

900 000

7. Vil la mos ener gia-, gõz-, víz el lá tás a 7.1. pont ki vé te lé vel 900 000
7.1. Hõ erõ mû 20 MW vil la mos tel je sít mény tõl, egyéb ége tõ be ren de -

zés 300 MW ki me nõ hõ tel je sít mény tõl
2 250 000

Atom erõ mû, atom re ak tor, va la mint atom erõ mû, atom re ak tor
üzem ide jé nek meg hosszab bí tá sa, to váb bá atom erõ mû, atom re ak -
tor fel ha gyá sa, azaz a nuk le rá ris üzem anyag és a lé te sít mény
egyéb ra dio ak tív és ra dio ak tív anyag gal szennye zett al ko tó ré sze -
i nek el tá vo lí tá sa.

8. Szál lí tás, rak tá ro zás a 8.1. és 8.2. pont ki vé te lé vel 900 000
8.1. Or szá gos köz for gal mú vas út vo nal 1 350 000

Re pü lõ tér 2100 m alap hosszú sá gú fu tó pá lyá tól
Föld gáz tá ro lá sa 200 ezer m3 össz tá ro ló ka pa ci tás tól
Ve gyi ter mék tá ro lá sa 200 ezer t össz tá ro ló ka pa ci tás tól

8.2. Gyors for gal mi út (au tó pá lya, au tó út) 1 800 000
Négy- vagy több for gal mi sá vos út, leg alább 10 km hosszan egy -
be füg gõ új pá lyá tól

9. Egyéb kö zös sé gi szol gál ta tás a 9.1. pont ki vé te lé vel 1 350 000
9.1. Ve szé lyes hul la dék ár tal mat la ní tó (le ra kás, ége tés, ké mi ai és bi o -

ló gi ai ke ze lés) lé te sít mény
2 250 000

10. Nó menk la tú rá ba nem be so rolt te vé keny sé gek, il let ve lé te sít mé nyek a
10.1. pont ki vé te lé vel

1 350 000

10.1. Ku ta tó vagy ok ta tó atom re ak tor, va la mint ezek fel ha gyá sa, ide -
ért ve min den nuk le á ris üzem anyag és a lé te sít mény egyéb ra dio -
ak tí van szennye zett al ko tó ré sze i nek vég le ges el tá vo lí tá sát

1 800 000

11. Kör nye zet vé del mi en ge dély mó do sí tá sa Az 1–10. pont ban
fog lalt díj té tel

50%-a
12. A II. pont ban fel so rolt, az itt fel tün te tett mennyi sé gi kü szöb ér ték alat ti te -

vé keny ség, ha az a bõ ví tés kö vet kez té ben el éri, vagy meg ha lad ja a kü -
szöb ér té ket, és a bõ ví tés egy út tal leg alább 25%-os nö ve ke dést je lent a te -
vé keny ség meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó en ge dély ben meg ha tá ro zott nagy -
ság hoz ké pest

ere de ti díj té tel
100%-a
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III.

Egységes környezethasználati engedély alapján végezhetõ tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjai

Sorszám
Egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységek

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)(fõ) alszám

1. Energiaipar az 1.1. pont kivételével 1 500 000
1.1. Tüzelõberendezések 50 MW th-ot meghaladó bemenõ hõteljesít-

ménnyel.
2 100 000

Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók)
2. Fémek termelése és feldolgozása 2.1. és 2.2. pont kivételével 1 050 000

2.1. Vasöntödék 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással 1 500 000
2.2. Fémek és mûanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények

elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelõ-
kád térfogata meghaladja a 30 m3-t.

2 100 000

3. Építõanyagipar 3.1. és 3.2. pont kivételével 2 100 000
3.1. Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat

is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül
1 500 000

Kerámia termékek égetéssel történõ gyártására szolgáló létesít-
mények, különösen csempék, téglák, tûzálló téglák, kõáruk vagy
porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül,
és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m3 és abban az árusûrûség a
300 kg/m3-t meghaladja

3.2. Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve
az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson
felül

1 050 000

4. Hulladékkezelés a 4.1. pont és a radioaktív hulladékok és települési folyé-
kony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történõ kezelése kivételével

1 500 000

4.1. Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végzõ telephelyek
50 tonna/nap kapacitáson felül

1 500 000

5. Papíripar, textilipar, élelmiszeripar 1 500 000
6. Vegyipar, bõripar, állati anyagok feldolgozása, gépipar, fémfeldolgozás 2 100 000
7. Nagy létszámú állattartás 900 000
8. Bányászat 1 500 000
9. Egyéb létesítmények 1 050 000
10. Egységes környezethasználati engedély módosítása a 11. pont kivételével 1–9. pontban foglalt

díjtétel 50%-a
11. Az engedélyes személyes adataiban bekövetkezett változások miatti mó-

dosítás
15 000

IV.

Azon tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai, amelyeknél a felügyelõség elõzetes vizsgálatban
hozott döntése alapján szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Sorszám Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntése alapján
szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)(fõ) alszám

1. Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás, halászat 750 000
2. Bányászat 1 200 000
3. Élelmiszeripar 1 200 000
4. Textilipar 1 200 000
5. Bõripar 1 650 000
6. Papíripar 1 200 000
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Sorszám Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntése alapján
szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)(fõ) alszám

7. Vegyipar a 7.1. pont kivételével 1 650 000
7.1. Kokszolómû (száraz szénlepárlás) 1 200 000

Kenõanyag elõállítása kõolajból 15 ezer t/év késztermék elõállí-
tásától
Cellulózgyártás
Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék elõállításától

8. Nemfém ásványi termék gyártás a 8.1. és 8.2. pont kivételével 1 650 000
8.1. Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap késztermék elõállításától 1 200 000

Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építõ-
anyag-gyártás 75 t/nap gyártási kapacitástól, illetve ahol a ke-
mence térfogata a 4 m3-t, és abban az árusûrûség a 300 kg/m3-t
meghaladja

8.2. Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását
is 20 t/nap feldolgozó kapacitástól

750 000

9. Fémipar a 9.1. és 9.2. pont kivételével 750 000
9.1. Vas- és acélöntöde 20 t/nap kapacitástól 1 200 000

Nyomtatott áramkör elõállítása automata gépsoron
Közúti gépjármû gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás)
10 ezer db/év késztermék elõállításától
Hajógyártás (szabadidõ-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)
Vasúti kötöttpályás jármû gyártása
5700 kg felszállósúly feletti légijármûvek gyártása és nagyjavítá-
sa

9.2. Fémek és mûanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai
folyamatokkal 20 ezer m2/év felület kezelésétõl

1 650 000

Akkumulátorgyártás
10. Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás a 10.1. pont kivételével 750 000

10.1. Vízerõmû 20 MW villamos teljesítménytõl; vízbázis védõöveze-
tén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

1 650 000

Geotermikus erõmû 20 MW villamos teljesítménytõl; ásvány-,
gyógy- és ivóvízbázis védõövezetén, védett természeti területen
méretmegkötés nélkül
Hõenergiát termelõ létesítmény (gõz és melegvíz elõállítása)
50 MW kimenõ teljesítménytõl

11. Kereskedelem 1 200 000
12. Jármûjavítás 750 00
13. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 750 000
14. Szállítás, közlekedés a 14.1. pont kivételével 750 000

14.1. Országos közúthálózati kategóriába sorolható út, ha 1 200 000
– 50 ha-nál nagyobb erdõtömböt szel át, vagy
– védett természeti területen halad át, vagy
– természeti terület, érzékeny természeti területet legalább 1 km
hosszon fed, vagy
– ökológiai (zöld) folyosón halad át, vagy gyógyhelyen a terve-
zett átlagos napi forgalom 1800 egységjármû vagy annál több
Vasúti pályaudvar
Nyilvános és polgári célú nem nyilvános repülõtér 800 m alap-
hosszúságú futópályától; védett természeti területen szilárd bur-
kolatú futópályával hosszmegkötés nélkül

15. Raktározás, tárolás 1 200 000
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Sorszám Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntése alapján
szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)(fõ) alszám

16. Közigazgatás, védelem a 16.1. pont kivételével 750 000
16.1. Állami repülések céljára szolgáló repülõtér 800 m alaphosszúsá-

gú futópályától; védett természeti területen szilárd burkolatú fu-
tópályával hosszmegkötés nélkül

1 200 000

17. Szennyvízkezelés a 17.1. pont kivételével 1 200 000
17.1. Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól 750 000

18. Hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás a 18.1. és 18.2. pont kivételé-
vel

1 650 000

18.1. Fémhulladék gyûjtõhely (beleértve az autóroncstelepeket) fém-
feldolgozással vagy újrahasznosításra történõ elõkészítéssel
5 db/nap gépjármûtõl vagy 5 t/nap kapacitástól

750 000

18.2. Nem veszélyes hulladék biológiai kezelése 1 200 000
Állati hulladék temetõ

19. Szórakoztatás, kultúra, sport 750 000
20. Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények

20.1. „A” típusú izotóplaboratórium 1 650 000
20.2. Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtõl

(ha nem más hatásvizsgálat köteles tevékenység része) vízbázis
védõövezetén vagy védett természeti területen

750 000

Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok pró-
bapadon történõ vizsgálatához 500 kN tólóerõtõl vagy ha a kapa-
citás egy idõben legalább 10 MW

750 000

Állandó szabadtéri próbapálya motoros jármûvek részére 5 ha te-
rületfoglalástól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület
kialakítása (mûszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra
használt területen 5 ha-tól; természeti területen 1 ha-tól, ökológiai
(zöld) folyosón méretmegkötés nélkül

750 000

Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen vagy
természeti területen

750 000

20.3. Duzzasztómû vagy víztározó 2 millió m3 duzzasztott, illetve táro-
zott víz mennyiségtõl; vízbázis védõövezetén, védett természeti
területen, természeti területen méretmegkötés nélkül

1 200 000

20.4. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 1 200 000
20.5. Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen 750 000

– síkvidéken 500 ha-tól,
– dombvidéken 300 ha-tól,
– vízbázis védõövezetén, település külterületén lévõ védett ter-
mészeti területen, természeti területen, érzékeny természeti terü-
leten, ökológiai (zöld) folyosón méretmegkötés nélkül
Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis védõövezetén, védett
természeti területen vagy annak védõövezetén, természeti terüle-
ten, érzékeny természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

Állóvíz- és holtágszabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülettõl
vagy 1 km partvonal hossztól; vízbázis védõövezetén, védett ter-
mészeti területen, természeti területen, érzékeny természeti terü-
leten, ökológiai (zöld) folyosón méretmegkötés nélkül

750 000

Folyószabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-tõl; kanyarátvá-
gás esetén vagy vízbázis védõövezetén, védett természeti terüle-
ten, természeti területen, érzékeny természeti területen, vagy öko-
lógiai (zöld) folyosón hosszmegkötés nélkül

750 000
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szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)(fõ) alszám

Folyógazdálkodás 3 fkm-tõl; kanyarátvágás esetén vagy vízbázis
védõövezetén, védett természeti területen, természeti területen,
érzékeny természeti területen, vagy ökológiai (zöld) folyosón
hosszmegkötés nélkül

750 000

Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezetõ képesség hely-
reállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsû-
rendezést) 1 km vízfolyáshossztól; vízbázis védõövezetén, termé-
szeti területen, érzékeny természeti területen, ökológiai (zöld) fo-
lyosón 200 m vízfolyáshossztól, védett természeti területen mé-
retmegkötés nélkül

750 000

Energia ültetvény létesítése 750 000
A hatásvizsgálat köteles építmények közé nem tartozó építmény
beépített, vagy beépítésre szánt területen, 5 ha fölötti területfogla-
lás esetén, vagy ha a tervezett parkolóhelyek száma meghaladja
az ötszázat

750 000

20.6. Az elõzõekben felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt
legfeljebb két évig, kizárólag vagy fõként új módszerek vagy ter-
mékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák
létre

1 200 000

20.7. A felsorolt tevékenység vagy létesítmény jelentõs módosítása eredeti díjtétel
60%-a

V.

A kérelmezõnek a II–IV. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj együttes összegének 75%-át kell megfi-
zetni igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is
szükséges.

2. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A közigazgatási szervek elõirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sorszám Eljáró szerv Elõirányzat-felhasználási
számlák megnevezése

1. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség 10032000-00287261-00000000

2. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség 10033001-01711899-00000000

3. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 10032000-01711806-00000000

4. Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség 10025004-01711844-00000000

5. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség 10029008-01711882-00000000

6. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség 10024003-01711837-00000000

7. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség 10047004-01711947-00000000

8. Felsõ-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 10044001-01711923-00000000

2. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 411



9. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 10027006-01711868-00000000

10. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség 10034002-01711916-00000000

11. Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 10045002-01711930-00000000

12. Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség 10028007-01711875-00000000

13. Körös Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség 10026005-01711851-00000000

14. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10032000-01468216-00000000
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1/2006. (I. 13.) KvVM

rendelete
a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok

látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl,
valamint a barlangok kiépítésérõl szóló

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
49. §-ának (2) bekezdésében, az 51. §-ának (4) bekezdésé-
ben, valamint a 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásá-
nak és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlan-
gok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(4) A barlang – e rendelet alapján nyilvántartott – ada-
taiban bekövetkezett ingatlan-nyilvántartási adatváltozás-
ról az illetékes földhivatal a változás ingatlan-nyilvántartá-
si bejegyzésérõl szóló határozat egy példányának megkül-
désével értesíti a Minisztériumot. Ez az értesítés nem pótol-
ja a határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény (a továbbiakban: Ket.) 78. §-ának (1) bekezdésében
foglalt közlést.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2006. (I. 13.) KvVM

rendelete
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

valamint szervei szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló

9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet
módosításáról

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény 6. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglal-
tak alapján – figyelemmel az adatvédelmi biztos vélemé-
nyére – a következõket rendelem el:

1. §

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint
szervei szolgálati titokkörének megállapításáról szóló
9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet melléklete az alábbi 12.
ponttal egészül ki:

„12. Az Országos Képzési Jegyzék alapján a környezet-
védelmi és vízügyi miniszter felelõsségébe tartozó szakké-
pesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli téte-
lei, központi gyakorlati feladatai, valamint azok megoldá-
sai. (6 év)”

2. §

Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2006. (I. 13.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és a vízügyi elõirányzatok
felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló

3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9) és (10) bekezdésében, valamint 49. §-ának
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztar-
tás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban – a pénzügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi és a vízügyi elõirányzatok felhasz-
nálásának és ellenõrzésének szabályairól szóló 3/2004.
(II. 24.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
1. számú mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvé-
delmi és vízügyi elõirányzatok közül

a) Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok
10. cím, 2. alcím, 37. jogcímcsoport,

b) Országos Környezeti Kármentesítési Program (a to-
vábbiakban: OKKP) végrehajtása 10. cím, 2. alcím,
39. jogcímcsoport,

c) Állami feladatok költséghatékony átvállalása az
NKP megvalósításában 10. cím, 2. alcím, 41. jogcímcso-
port,

d) Társadalmi szervezetek támogatása 10. cím, 3. alcím
elõirányzatokra (a továbbiakban együtt: Kövi).”

2. §

A KvVM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § a), c) és d) pontjában megjelölt célokra ren-
delkezésre álló Kövi források pályázati eljárás keretében e
jogszabály rendelkezései, illetve – külön jogszabály elõ-
írása esetén – a közbeszerzési eljárás szabályai, valamint a
miniszteri utasításban meghatározottak szerint használha-
tók fel. E kereteket terheli az elõirányzatok céljával össz-
hangban álló, a környezetvédelmi és vízügyi célelõirány-
zat terhére korábbi években 2006. évre vállalt kötelezett-
ségek, valamint a közös pályázati rendszerek mûködte-
tése is.”

3. §

A KvVM rendelet 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) Kamattámogatás, a támogatást igénylõ és a pénzin-
tézet között létrejött hitelszerzõdésben meghatározott fu-
tamidõre, de legfeljebb a tárgyévet követõ két évre nyújt-
ható.”

4. §

A KvVM rendelet 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatások felhasználását a Minisztérium, a
közremûködõ szervezetek, továbbá a külön jogszabályok-
ban, illetve a támogatási szerzõdésben meghatározott szer-
vezetek ellenõrzik. A Minisztérium megbízásából az el-
lenõrzést a közremûködõ szervezet, szükség esetén külsõ
szakértõk, illetve szakértõ szervezetek is végezhetik.”

5. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg ahol a KvVM rendelet az „Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigaz-
gatóságot” vagy „Fõigazgatóságot” említi, azon a „Mi-
nisztériumot” kell érteni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2006. (II. 2.) KvVM

rendelete
a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított

intézményekrõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján – az oktatási miniszterrel egyetértésben – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelõsségi
körébe tartozó iskolarendszeren kívül oktatható államilag
elismert szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére
e rendelet mellékletében felsorolt intézményeket jogosí-
tom fel.
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2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatály-
ba. A vizsgaszervezési jogosultság 2009. december 31-ig
érvényes.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a szakmai vizsgák szervezésére jogosult intézmé-
nyekrõl szóló 5/1998. (II. 20.) KTM rendelet,

b) egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-
ügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri ren-
deletek módosításáról szóló 3/2005. (II. 22.) KvVM rende-
let 2. §-a, valamint melléklete,

c) a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intéz-
ményekrõl szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet mel-
lékletének, a szakmai vizsgák megszervezésére feljogosí-
tott intézményekrõl szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM ren-
delet módosításáról szóló 2/2000. (I. 18.) KHVM rendelet
mellékletének, valamint a szakmai vizsgák szervezésére
feljogosított intézményekrõl szóló 23/1997. (XII. 10.)
KHVM rendelet módosításáról szóló 5/2002. (I. 25.)
KöViM rendelet mellékletének „csatornamû-kezelõ”,
„vízkútfúró” és „vízmûkezelõ” szakképesítésre vonatkozó
rendelkezései.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelõsségi körébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak
szervezésére feljogosított intézmények a szakképesítések megjelölésével

Szakképesítés OKJ
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Intézmény neve Régió

52 7872 01 Barlangi idegen-
vezetõ

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

33 5842 01 Csatornamû-
kezelõ

Építészeti, Faipari és Környezetgazdál-
kodási Szakközép- és Szakiskola
5000 Szolnok, Petõfi S. út 1.

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Észak-Magyarország

TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Körösi Csoma Sándor
u. 9.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország

Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezet-
védelmi-Vízügyi Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

Észak-Alföld

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld



Szakképesítés OKJ
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Intézmény neve Régió

54 5470 01 Környezet- és
hidrotechnológus

Gépipari Tudományos Egyesület
1027 Budapest, Fõ u. 68.

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Észak-Magyarország

OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi
u. 35–39.

Közép-Magyarország

Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

33 7898 02 Környezetvédelmi
laboráns

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környe-
zetvédelmi Szakközépiskola
4024 Debrecen, Csapó u. 29–35.

Észak-Alföld

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Észak-Magyarország

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

53 5470 03 Környezetvédelmi
szakelõadó

Békéscsabai Regionális Képzõ Központ
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.

Dél-Alföld

Építészeti, Faipari és Környezetgazdál-
kodási Szakközép- és Szakiskola
5000 Szolnok, Petõfi S. út 1.

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környe-
zetvédelmi Szakközépiskola
4024 Debrecen, Csapó u. 29–35.

Észak-Alföld
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Szakképesítés OKJ
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Intézmény neve Régió

Gépipari Tudományos Egyesület
1027 Budapest, Fõ u. 68.

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Észak-Magyarország

OK-TAT–60 Oktatást Szervezõ és Szol-
gáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 9.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld

OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi
u. 35–39.

Közép-Magyarország

Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Dél-Alföld

Székesfehérvári Regionális Képzõ
Központ
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

Közép-Dunántúl

Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezet-
védelmi-Vízügyi Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

Észak-Alföld

Veszprémi Egyetem
8201 Veszprém, Egyetem u. 10.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

33 7898 01 Környezetvédelmi
szakmunkás

Építészeti, Faipari és Környezetgazdál-
kodási Szakközép- és Szakiskola
5000 Szolnok, Petõfi S. út 1.

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Észak-Magyarország

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
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Szakképesítés OKJ
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Intézmény neve Régió

21 7898 01 Települési
hulladékgyûjtõ
és -szállító

Építészeti, Faipari és Környezetgazdál-
kodási Szakközép- és Szakiskola
5000 Szolnok, Petõfi S. út 1.

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

Gépipari Tudományos Egyesület
1027 Budapest, Fõ u. 68.

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Észak-Magyarország

OK-TAT–60 Oktatást Szervezõ és Szol-
gáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 9.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld

OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt.
2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi
u. 35–39.

Közép-Magyarország

TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Körösi Csoma Sándor
u. 9.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

33 7898 03 Települési
hulladékkezelõ

Építészeti, Faipari és Környezetgazdál-
kodási Szakközép- és Szakiskola
5000 Szolnok, Petõfi S. út 1.

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környe-
zetvédelmi Szakközépiskola
4024 Debrecen, Csapó u. 29–35.

Észak-Alföld

Kecskeméti Regionális Képzõ Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.

Közép-Magyarország
Dél-Alföld

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Észak-Magyarország

OK-TAT–60 Oktatást Szervezõ és Szol-
gáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 9.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld

Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezet-
védelmi-Vízügyi Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

Észak-Alföld

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
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Szakképesítés OKJ
azonosító száma

Szakképesítés
megnevezése

Intézmény neve Régió

33 5842 04 Vízkútfúró OK-TAT–60 Oktatást Szervezõ és Szol-
gáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 9.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld

Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezet-
védelmi-Vízügyi Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

Észak-Alföld

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

33 5842 05 Vízmûkezelõ Építészeti, Faipari és Környezetgazdál-
kodási Szakközép- és Szakiskola
5000 Szolnok, Petõfi S. út 1.

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Észak-Magyarország

OK-TAT–60 Oktatást Szervezõ és Szol-
gáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács út 9.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld

TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola
és Szakiskola
3200 Gyöngyös, Körösi Csoma Sándor
u. 9.

Közép-Magyarország
Észak-Magyarország

Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezet-
védelmi-Vízügyi Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

Észak-Alföld

„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.
1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.

Nyugat-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2006. (II. 2.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó
szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek

módosításáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján – az oktatási miniszterrel egyetértésben – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) mellékle-
tének „környezet- és vízgazdálkodási technikus” szakké-
pesítésre vonatkozó címe és fejezete helyébe e rendelet
1. számú mellékletében foglaltak lépnek.

2. §

(1) A környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba
tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek kiadásáról szóló 4/1997. (I. 10.) KTM rendelet
(a továbbiakban: Kr.) mellékletének „környezet- és termé-
szetvédelmi szakmunkás”, valamint „környezetvédelmi
technikus (a szakirány megjelölésével)” szakképesítések-
re vonatkozó címei és fejezetei helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

(2) Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 14. számú
környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoportba tar-
tozó szakképesítések közül a 33 7898 01 Környezetvédel-
mi szakmunkás szakképesítéshez meghatározott bemeneti
kompetenciákat e rendelet 3. számú melléklete határozza
meg.

3. §

A Kr. e rendelet 3. számú mellékletével megállapított,
2. számú melléklettel egészül ki. Ezzel egyidejûleg a Kr.
eredeti mellékletének megnevezése 1. számú mellékletre
változik.

4. §

E rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba, és a
2006/2007-es tanévtõl kezdõdõen kell alkalmazni. Ezzel
egyidejûleg

a) az R. mellékletében a „környezet- és vízgazdálkodá-
si technikus” szövegrész helyébe a „víz- és környezetgaz-
dálkodási technikus” szövegrész,

b) a Kr. mellékletében a „környezet- és természetvédel-
mi szakmunkás” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi
szakmunkás” szövegrész
lép.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[Melléklet
a 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelethez]

VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szereplõ adatai

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5842 01
1.2. A szakképesítés megnevezése: víz- és környezet-

gazdálkodási technikus
1.3. Hozzárendelt FEOR szám: 3126
1.4. Szakképzési évfolyamok száma: 2
1.5. Képzési idõ, maximális óraszám: –
1.6. Elméleti képzési idõ aránya: 70%
1.7. Gyakorlati képzési idõ aránya: 30%

II. A szakképesítés egyéb adatai

2.1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szak-
mai elõképzettség, elõírt gyakorlat: érettségi vizsga

2.2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági
követelményeknek kell megfelelni: –

2.3. Szakmai alapképzés idõtartama: –
2.4. Szintvizsga: –

III. A szakképesítés munkaterülete

3.1. A szakképesítéssel betölthetõ munkakörök

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma megnevezése

3129 Víz- és környezetgazdálkodási technikus

3.2. A szakképesítéssel rokon munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma megnevezése

3129 Egyéb technikus
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3.3. A munkaterület rövid, jellemzõ leírása

– Vízrajzi mérõtechnikusi feladatok ellátása.
– Területi vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok – be-

osztottként – megoldása.
– Környezetbarát vízkárelhárítási létesítési munkák

technikusi feladatai.
– Csatornázási rendszerek üzemeltetése.
– Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése.
– Vízellátási hálózat és mûtárgyainak üzemeltetése.
– Víztisztító telep üzemi feladatai technikusi szinten.
– Vízépítési beosztott technikusi feladatok ellátása.
– Kistelepülési környezetvédelmi hatósági feladatok

ellátása.
– Vízszennyezés elleni megelõzés és védekezés.

IV. A szakképesítés szakmai követelményei

4.1. A foglalkozás gyakorlása során elõforduló legfon-
tosabb feladatok

4.1.1. Vízgazdálkodási feladatok
Az idõjárási elemek mérése és az adatok feldolgozása.
– A víz természeti körforgásának megismerése, vízház-

tartás.
– A felszíni vizek jellemzõinek ismerete: a meder, a

vízállás, a vízhozam, a hordalék, a jégképzõdés. Állóvi-
zek, folyóvizek.

– Az erózió folyamata.
– A felszín alatti vizek fajtáinak ismerete, források.
Hidrometria.
– Vízállásészlelés.
– Mederfelvételi módok.
– Vízhozammérési módok: eseti mérések, folyamatos

vízhozam-nyilvántartás. Vízhozammérés mûtárgyakkal.
– Hordalékmérési módok.
– Adathiánypótló eljárások.
Vízminõség.
– A víz fizikai és kémiai jellemzõi.
– A víz biológiai és bakteriológiai jellemzõi.
Hidraulika.
– Hidrostatika.
– Hidrodinamika. Kifolyás edénybõl. Mûtárgy hidrau-

lika.
– Szivárgáshidraulika.
Területi vízgazdálkodási feladatok:
– A vízhasznosítás és vízkár elhárítás.
– Tározás: célok, tározófajták, mûtárgyak. Tározók

üzemeltetése. A tározás hatása vízrendszerben, környezet-
ben.

– Vízlépcsõk: a létesítés céljai, fajtái, mûtárgyismeret.
Víziközlekedés. A vízlépcsõ részeinek üzemeltetése. A
vízlépcsõk járulékos létesítményei. Környezeti hatások.

– Vízerõhasznosítás: alapfogalmak, turbinafajták. Víz-
erõmûvek fajtái. Szivattyús energiatároló. Környezeti ha-
tások.

– Dombvidéki vízrendezés: a vízrendezés célja. Erózi-
ós folyamat. Lejtõk vízrendezése: mûszaki beavatkozá-
sok. Vízmosásrendezés: vízmosás kialakulása, a rendezés
módszerei, mûtárgyai, biotechnológiai módszerek.

– Patakszabályozás: A vízfolyás természetes állapotá-
nak jellemzõi, hordalékmozgás. Rendezési elvek, mûtár-
gyak. Környezetbarát megoldások.

– Belterületi vízrendezés: Célok, mûszaki megoldások.
Az épített környezet elvárásai.

– Síkvidéki vízrendezés: A természetes állapot. A le-
csapolás és talajvízszint-szabályozás alapelvei. Belvízel-
vezetés, belvízvédekezés.

– Folyó- és tószabályozás: A természetes állapotú fo-
lyó. Szabályozási célok, alapelvek, mûtárgyak. Kotrások.
Víziközlekedés: víziút kialakítása, mûtárgyai. Hajóútkitû-
zés. Hajócsatornák. Állóvizek természetes állapota, a sza-
bályozás céljai, módjai. Környezetbarát megoldások.

– Ármentesítés, árvízvédelem. Árvíz keletkezése. Az
árvízvédelmi töltés. Árvízvédelmi készültség. Árvízi je-
lenségek és elhárítási módszereik. Vízminõségi kárelhárí-
tás.

– Öntözés: szükségessége, célja, módszerei. Öntözõvíz
beszerzése, vízszétosztás, mûtárgyak, mûvek.

– Halastavak: típusok, vízigény, vízellátás, üzem.
– Hévízhasznosítás.
Települési vízgazdálkodási feladatok:
– Víz- és szennyvízvizsgálatok. A vízvizsgálatok

elemzési módjai. Víz- és szennyvízkémiai jellemzõk meg-
határozása. Biológiai vízvizsgálatok.

– Vízellátás: Alapfogalmak. Vízbeszerzés. A vízkeze-
lés alapmûveletei és mûtárgyai. Víztermelés – szállítás –
elosztás feladatai és mûtárgyai.

– Csatornázás: célok, alapfogalmak. Csatornázási
rendszerek méretezése. Csatornahálózat elemei és mûtár-
gyai. Csatornahálózat üzemeltetése.

– Szennyvíztisztítás: Mechanikai tisztítás és mûtár-
gyai. A biológiai tisztítás berendezései. Az iszapkezelés
berendezései. Kis szennyvíztisztító berendezések. Fertõt-
lenítés.

– Fürdõk: fajtái, vízminõségi követelményei, üzemel-
tetés.

4.1.2. Földmérési feladatok
– Alapfogalmak.
– Vízszintes mérések:

= hosszmérés, szögkitûzés,
= derékszögû koordinátamérés.

– Szögmérés: a teodolit használata, szögmérés teodo-
littal. Iránymérés.

– Alappontsûrítések.
– Magasságmérés: A szintezés alapelve, a mûszer és

tartozékai. Vonal- és területszintezés. Hossz- és kereszt-
szelvény szintezés. Trigonometriai magasságmérés. Kör-
ívkitûzés.

– Tahimetria: a tahimetria, a mérés végrehajtása.
– Mérési adatok feldolgozása.
– Fotogrammetria.
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4.1.3. Környezetvédelmi feladatok
Rendszertan és ökológia
– Rendszertani alapfogalmak.
– Növényrendszertan.
– Állatrendszertan.
– Ökológiai alapfogalmak.
– Ökológia.
Természetvédelem
– Feladatok. Védendõ értékek megismerése. Termé-

szetvédelmi tevékenységek. Hatósági feladatok. Nemzeti
park, tájvédelmi körzet.

– Természetvédelmi terület, fokozottan védett terület
jellemzõi.

Épített környezet védelme
– Építészettörténet. Népi építészet hazai tájegységen-

ként.
– A mûemlékvédelem és feladatai. Település és terület-

fejlesztés.
Globális kérdések
– Népesedés, ipari civilizációs hatások, észak–dél

probléma, trópusi esõerdõk, idõjárási kérdések, energia.
A föld védelme
– Termõföld védelme.
– Talaj védelme: szennyezõdés és káros természeti fo-

lyamatok ellen.
– Ásványi kincsek védelme.
– Rekultiváció.
A levegõ tisztaságának védelme
– Légszennyezõ anyagok, észlelés, mérés. Mûszaki

megoldások a szennyezés csökkentésére. Jogi szabályo-
zás, hatósági feladatok.

A zaj és rezgés elleni védelem
– Alapfogalmak. A környezeti zaj mérése.
– Jogi szabályozás, hatósági feladatok.
Hulladékgazdálkodás.
– Hulladékfajták.
– Hazai helyzet.
A szilárd települési hulladék: a városi szemét összetéte-

le, a közszolgáltatás szervezete, szállítás. A kommunális
hulladék lerakóhelyei. Kommunális hulladék mûvi ártal-
matlanítása. Jogi szabályozás, hatósági feladatok.

– Termelési, ipari hulladékok: technológiák, jogi sza-
bályozás.

– Veszélyes hulladékok: ártalmatlanítási módok, ve-
szélyességi kategóriák. Nyilvántartás, jogi szabályozás,
hatósági feladatok.

– Hulladékhasznosítás.
– Vizeink környezetvédelme.
Védett területek vízi munkái. Vízfolyások környezetbe

illõ szabályozása. Környezetbarát tószabályozás. Vízmi-
nõségi kárelhárítás. Hidrobiológiai laboratóriumi gyakor-
lat. Baktériumok vizsgálata. Moszatok, gombák, ostoro-
sok vizsgálata. Kerekesférgek, alsórendû rákok vizsgálata.
Halak és puhatestûek. Vízi rovarok. Biológiai vízminták
kezelése. Vízminõsítõ vizsgálatok.

4.1.4. Számítástechnikai feladatok
A számítógép fejlõdésének története:
– Hardver alapismeretek. IBM PC kompatibilis gépek

felépítése.
Külsõ perifériák.
Az operációs rendszer, a DOS.
Hálózati alapismeretek. A SUPERVISOR feladatai.
Utility programok.
Vírusok a számítógépben.
Szoftvervédelem.
Microsoft Windows operációs rendszer.
Word for Windows.
Szövegszerkesztõk, kiadványszerkesztõk:
– Programozási ismeretek
Az AutoCAD alapjai, rajzkészítés.
A mûszaki Hidrológia programcsomag.
A térinformatika alapjai. Térképészet, digitalizálás.
A térinformatika felhasználása.
Terepi adatgyûjtõ rendszerek.
Fajták, adatok feldolgozása.

4.1.5. Építési ismeretek feladatok
– Mûszaki geológiai és talajtan.
Ásványok és kõzetek.
Talajok típusai, talajosztályok. Talajok fizikai és me-

chanikai tulajdonságai.
Építõipari anyagtan:
Kerámiák fajtái, mûszaki tulajdonságai.
Építõfák fajtái, fizikai és mechanikai tulajdonságai.
Rõzse, gyep, nád és egyéb biotechnikai környezetbarát

vízépítési anyagok.
– Fémek, az acél és alumínium felhasználása.
– Kötõanyagok: mész, gipsz, cement. Cementvizsgála-

tok, fajták.
– Betonok: Beton és vasbeton fajták, jelölések. A beton

tulajdonságai. Beton elõre gyártás.
Feszített beton.
– Azbesztcement, a felhasználás környezetegészség-

ügyi problémái.
– Habarcsok, osztályozás, tulajdonságok.
– Mûanyagok.
– Fekete kötõanyagok, szigetelõanyagok.
– Festékek.
– Kõmûvesmunkák:
Szerszámok.
Kitûzések.
Teherhordó szerkezetek.
Kõ- és téglakötések. Elõregyártott nagyelemek. Pillé-

rek, oszlopok. Koszorúk, áthidalások. Födémek. Erkélyek,
folyosók, lépcsõk. Válaszfalak, kémények, szellõzõk. Fe-
lületképzések, vakolatok. Falazási munkák segédszerke-
zetei, állványok. Fedélszerkezet. Fa fedélszerkezetek, fe-
délszékek.

– Alapozások:
Síkalapok, mélyalapok: cölöp-, kút-, szekrény-keszon.
Résfalak.
Munkatér víztelenítések.
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Dúcolások fajtái.
Szádfalkészítés.
Szigetelések.
– Zsaluzás:
Zsaluzatok anyagai, fazsaluzatok, nagytáblás zsaluza-

tok.
Földmûvek építése.
Medrek létesítése.
Hidromechanizáció.
Tereprendezés.
Töltésépítések.
– Bioépítési technológiák: gyeptakarók, nád, fûz tele-

pítése.
– Gravitációs csõvezeték építése.
– Szivattyútelepek.
– Szennyvíztisztító telepek.
– Kõmûvek és partburkolatok. Partfalak, kikötõk építé-

se.
– Nyomócsõvezeték építése.
– Vízadó kutak és vízkivételi mûvek.
– Útépítési és hídépítési alapfeladatok.
– Könnyûszerkezetes építéstechnológia.

4.1.6. Ábrázoló geometriai és mûszaki rajzi feladatok
Térgeometriai alapok.
– Térelemek és kölcsönös helyzetük.
– Térelemek hajlásszöge.
– Térelemek távolsága.
Ábrázoló geometria.
– Képalkotási módszerek.
– Kétképsíkos ábrázolás: pont, egyenes, sík ábrázolása.
– Sík és egyenes metszéspontja, két sík metszésvonala.
– Síkalapú testek síkmetszete és áthatása.
– Görbe vonalak ábrázolása, görbült felületek, forgás-

felületek.
– Felületek kifejtése.
Mérõszámos ábrázolás.
– Térelemek ábrázolása.
– Két sík metszésvonala, transzverzálisok.
– Terepfeladatok, földmunkálatok.
Axonometrikus ábrázolás.
– Gyakorlati tengelykeresztek.
– Mûszaki rajz.
– Szabványírás.
– Rajzi szelvények. Vonalvastagságok, méretarány,

kótázás.
– Alaprajz, metszetek, nézet, axonometrikus kép.
– Épületmetszet.
– Vízépítési mûtárgy ábrázolása.
– Földmunkaterv: helyszínrajz, hossz-szelvény, ke-

resztszelvények.
– Kubatúraszámítás.
– Térképészeti rajzok.
– AutoCAD alkalmazások – számítógépes tervezés.

4.1.7. Gépészeti ismeretek feladatai
4.1.8. Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek fel-

adatai
– Gazdasági ismeretek.
A gazdaság szektorai.
A gazdasági növekedés.
A gazdasági élet szereplõi: az állam, a költségvetési in-

tézmények, a vállalatok (állami, szövetkezeti, magán),
gazdasági társaságok. A különbözõ egységek gazdálkodá-
sa.

Kalkuláció.
Építmények beruházása, fenntartása.
Vállalkozás: alapfogalmak, piaci mechanizmus, pénz-

gazdálkodás.
Adórendszer.
– Jogi ismeretek: Erkölcs és jog. Jogszabályok, jogal-

kalmazás, jogviszony. Polgári jogi alapfogalmak. Szerzõ-
dések.

– Igazgatási ismeretek: Igazgatás fajtái. Államigazga-
tási eljárások. Vízügyi szakigazgatás.

Környezetvédelmi szakigazgatás.

4.1.9. Statika és szilárdságtan feladatai
– Statika
Alapfogalmak. Közös metszéspontú erõk. Erõrendsze-

rek. Egyensúly.
Tartószerkezetek. Támaszerõ. Belsõ erõk. Rácsos tar-

tók. Terhek és hatások.
– Szilárdságtan
Alapfogalmak. Keresztmetszeti jellemzõk. Húzás. Nyo-

más. Nyírás, hajlítás.
– Vasbeton szerkezetek: Alaptulajdonságok. Vasbeton

rúdszerkezetek. Vasbeton felületszerkezetek. Földmûvek.
Talajmechanikai jellemzõk. Rézsûállékonyság.

Földnyomás. Alapozások szilárdságtani méretezése.

4.2. Követelmények

4.2.1. Vízgazdálkodási témakör elméleti követelményei
– Az idõjárási elemek ismerete. Az elemi adatfeldolgo-

zás – idõsarok, területi eloszlás – ismerete.
A csapadékkal kapcsolatos folyamat értelmezése.
– A víz természeti körforgásának elemzése, a vízház-

tartás elemeinek ismerete. A meder, a vízállás, a vízhozam,
a hordalék, a jégképzõdés értelmezése, a folyamatok
összefüggéseinek bemutatása.

Az állóvizek és folyóvizek jellemzése.
A felszín alatti vizek rendszerezése, a források ismerte-

tése.
4.2.1.1. Hidrometria
– A vízállásészlelés részletes ismerete, az adatok érté-

kelése önálló alkalmazás szintjén.
A mederfelvételi módok részletes ismerete, a felvételek

megszervezése, az adatok értékelése, feldolgozása önálló
alkalmazás szintjén. Az eseti vízhozammérési módok
részletes ismerete, a mérések megszervezése, adatértéke-
lés és feldolgozás önálló alkalmazás szintjén.

Ismerni kell a vízhozammérést mûtárgyakkal.
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A hordalék – lebegtetett, görgetett – mérési módszerei-
nek ismerete. A jégmérés ismerete.

A talajvízkutak mérési eljárásának ismertetése.
4.2.1.2. Hidrográfia
– A vízállásadatok rendszerezése az elemi adatfeldol-

gozási eljárások ismerete: vízállás, idõsor, gyakorisági,
tartóssági adatfeldolgozás.

A vízhozamgörbe önálló elkészítése, a mérce kapcsolati
vonal önálló elkészítése.

Hidrológiai hossz-szelvény szerkesztése. Vízkészlet-
gazdálkodási hossz-szelvény ismerete.

Csermák-képlet, racionális vízhozamszámítási módszer
önálló végrehajtása.

Számítógépes adatfeldolgozás ismerete.
4.2.1.3. Vízminõség
A víz fizikai és kémiai jellemzõinek rendszerezése, fel-

sorolása, az egyes jellemzõk leírása.
A víz biológiai és bakteriológiai jellemzõinek rendsze-

rezése, felsorolása, az egyes jellemzõk leírása.
4.2.1.4. Hidraulika
A hidrostatikai fizikai jelenségek elemzése, az Euler-té-

tel értelmezése, a víznyomásábrák szerkesztése, nyomóerõ
számítás.

A Bernoulli-tétel értelmezése szabad felszíni vízmoz-
gás és nyomás alatti vízmozgás esetén.

Veszteségek számítása, méretezési feladatok önálló
végrehajtása. Az edénybõl való kifolyás értelmezése, mû-
tárgy hidraulikai alapösszfüggések ismerete, alkalmazás
méretezési vízhozamszámítási esetekben.

A talajvíz mozgás (Darcy-törvény) ismerete, kutak víz-
adó képességének számítása.

4.2.1.5. Területi vízgazdálkodás
– A vízhasznosítási és vízkárelhárítási tevékenységek

felsorolása, jellemzése.
4.2.1.6. Tározás
– A tározási komplex célok felsorolása a tározók fajtái-

nak elemzése. A tározás mûtárgyainak ábrázolása, rend-
szerezése a tározók üzemi feladatainak ismertetése. A víz-
járási és környezeti hatások elemzése.

4.2.1.7. Vízlépcsõk
– A komplex hasznosítás felsorolása, elemzése.
A mûtárgyak felismerése. A vízi közlekedés feltételei-

nek ismerete. A vízlépcsõk üzemeltetésének bemutatása, a
járulékos létesítmények felsorolása. A vízlépcsõ környe-
zeti hatásainak elemzése.

4.2.1.8. Vízerõ-hasznosítás
– A vízienergia-hasznosítás alapjainak ismerete.
A turbinafajták felismerése. A vízi erõmûvek felsorolá-

sa esés alapján. Környezeti hatások elemzése.
4.2.1.9. Dombvidéki vízrendezés
– Az eróziós folyamat bemutatása. A lejtõk rendezésé-

nek mûszaki megoldás felsorolása.
A vízmosásrendezés mûtárgyainak ismerete, az építési

anyagok ismerete, a biotechnika alkalmazásának bemuta-
tása.

4.2.1.10. Patakszabályozás
– A szakaszjelleg, a hordalékmozgás összefüggéseinek

elemzése. A szabályozási mûtárgyak ábrázolása, a hely-
színrajz, hossz- és keresztszelvények ábrázolása. A szabá-
lyozási elvek ismerete.

4.2.1.11. Belterületi vízrendezés
– Céljainak ismerete. Mûszaki megoldások felsorolása.

A belvízöblözetek kialakulásának ismertetése. A lecsapo-
lás, belvízelvezetés elemzése. A belvízöblözet mûtárgyai-
nak felsorolása és felismerése. A kárelhárítás – védekezés
ismertetése.

– A természetes állapotú folyó jellemzése. A szabályo-
zás céljainak ismerete, a szabályozási tervkészítés bemuta-
tása. A hossz- és keresztirányú szabályozási mûvek ábrá-
zolása.

A kotrási munkák ismertetése.
– A hajóútkitûzés ismertetése.
– A hajócsatornák ismertetése.
– A természetes állapotú állóvizek fajtáinak felsorolá-

sa, feliszapolódás, erózió hatásainak elemzése. A tószabá-
lyozás mûtárgyainak felsorolása.

– Az árvizek keletkezésének elemzése.
Árvízmentesítõ módszerek leírása. Az árvízvédelmi töl-

tés hazai szabványának ismerete.
Töltéstípusok ábrázolása. Készültségi fokozatok jel-

lemzése. Az árvízi jelenségek elemzése, a védekezés mû-
szaki megoldásainak ismertetése.

– Leggyakoribb vízszennyezések felsorolása, a
szennyezõ hatások elemzése.

Havária jellegû vízszennyezés esetén alkalmazott mód-
szerek ismertetése.

– A csapadék idõbeni eloszlása és a vízigény elemzése.
– Öntözési módok ismerete.
Az öntözõvíz mennyiségi és minõségi jellemzés, be-

szerzési módok ismerete. A csatornák, csõvezetékek, mû-
tárgyak és szerelvények funkcionális ismertetése és ábrá-
zolása. Az öntözési üzem megszervezése, az öntözõvíz
mérésének ismerete.

– A halastavak rendszerezése, a tó típusok felismerése,
a mûtárgyak ábrázolása. Tógazdaság üzemének ismerteté-
se.

– Hazai hévizek jellemzése. Hasznosítási lehetõségek
felsorolása.

– Települési vízgazdálkodás
Vízmintavétel és tartósítás szabályainak ismerete. Az

elemzés módszereinek bemutatása, vízkémiai laboratóriu-
mi eljárások ismerete.

A biológiai vízvizsgálatok megszervezése és ismerteté-
se.

A települési vízigény elemzése. A felszíni és felszín
alatti vízbeszerzés mûtárgyainak ismerete, a folyamatok
elemzése, a kezelés mûtárgyainak ábrázolása. A vízelosz-
tás hálózatának elemzése, veszteség, nyomás, mûtárgyak,
szerelvények, üzem szempontjából. A tárolás mûtárgyai-
nak üzeme és ábrázolása. Vízmû üzemek bemutatása, hi-
bafeltárás és -elhárítás feladatainak ismerete.
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– A települési folyékony hulladék keletkezésének és
összetételének elemzése.

Csatornázási rendszerek ismertetése. Csatornamérete-
zési eljárások ismerete. Az egyesített és elválasztó rend-
szer mûtárgyainak ábrázolása. A csatornakarbantartás fel-
adatainak ismerete. A hibaelhárítás megszervezése, a
munkák bemutatása.

– A települési szennyvíz összetételének felsorolása. A
szennyvíz tisztításának technológiai ábrázolása. A mecha-
nikai tisztítás biológiai, kémiai lépéseinek felsorolása, a
tisztítási lépések elemzése, a mûtárgyak ábrázolása, a fo-
lyamatok értelmezése.

A kinyert rácsszemét, homok, zsír, olaj, benzin, iszap
kezelésének ismertetése, a mûtárgyak ábrázolása.

Kis szennyvíztisztító berendezések ismertetése.
A fertõtlenítés ismertetése. Nagyobb tisztítóhelyek is-

merete.
– A fürdõk fajtáinak ismertetése. A gyógytisztasági,

strandfürdõk rendszerezése, a fürdõüzem leírása. A vízmi-
nõségi követelmények ismerete, a vízmegforgatás leírása.

4.2.2. A Vízgazdálkodás témakör gyakorlati követel-
ményei

– Hidrometeorológiai mûszerkert üzemeltetési felada-
tainak ismerete.

Csapadékészlelés végrehajtása ombrométer, ombrog-
ráf.

Hómérés.
Hõmérsékletészlelések végrehajtása: talaj-, víz-, levegõ

hõmérséklet.
Légnyomás mérése.
Párolgás mérése, páratartalom mérése.
Szélmérés.
Beszivárgás mérése.
A mûszerek hibáinak felismerése.
Jegyzõkönyvek készítése.
Mérési adatok ellenõrzése.
Elemi adatfeldolgozások végrehajtása, adatellenõrzése.
– A természetes állapot – meder, hordalék, jégviszo-

nyok – megfigyelése.
Erózió jelenségeinek megfigyelése.
– A lapvízmérce és rajzoló vízmérce telepítésének vég-

rehajtása, észlelések, jegyzõkönyvezés.
A medrek felvételének megszervezése, a munka önálló

végrehajtása, jegyzõkönyv készítése.
A szondirtachio grafikus mederfelvétel megtekintése.
Echolot, echográf adatok felismerése, értékelése.
Köbözés, vízhozammérés önálló megszervezése, végre-

hajtása.
Hígulásos vízhozammérés megtekintése.
– Forgószárnyas vízsebességmérõ mûszer önálló hasz-

nálata, egyszerû hibajavítása, karbantartása. A mûszerrel
vízhozammérés megszervezése, önálló végrehajtása, jegy-
zõkönyvezése.

Vízhozammérõ mûtárgyak felismerése, a mûtárgyhite-
lesítés végrehajtása.

Lebegtetett hordalék mintavétele, a minta elemzése.

Talajvízszint-észlelõ kút vízállásészlelése.
– Vízhozamgörbe szerkesztése.
Gyakoriság, tartóssági görbe szerkesztése. Hidrológiai

hossz-szelvény szerkesztése.
Árvízszámítási képletek alkalmazása méretezési felada-

tokban.
– Vízmintavétel végrehajtása. Vízminõségi laboratóri-

umi megfigyelések és vízminõsítõ mérések.
– Szabad felszíni vízmozgás bemutatása üvegcsatorná-

ban.
Mûtárgy hidraulikai megfigyelések.
Edénybõl való kifolyás kísérleti bemutatása.
Nyomás alatti vízmozgásveszteség bemutatása és méré-

se laboratóriumi modellen.
Szivárgáshidraulikai jelenségek megfigyelése laborató-

riumi szivárgási medencében.
– Tározók és vízlépcsõk megtekintése tanulmányi

szemlén.
Vízmosásrendezõ mûtárgyak felismerése.
Patakszabályozási terv készítése.
Belterületi vízrendszeri terv felismerése.
– Belvízrendezési terv ismerete.
Természetes állapotú folyó törvényszerûségeinek meg-

figyelése terepasztalon, tanulmányi szemlén.
A vízi közlekedés mûtárgyainak felismerése.
Környezetbarát szabályozási mûvek ismerete.
Az árvédelmi töltésben és környezetében jelentkezõ ár-

vízi jelenségek felismerése és az elkészítés módszereinek
alkalmazása.

Vízminõségi kárelhárítási gyakorlat megfigyelése.
Öntözési módok, mûtárgyak, vízgépészeti technikák

felismerése.
Adott terület esõztetõ öntözésének önálló megszervezé-

se, végrehajtása.
Kutak üzemeltetése.
– Ivóvíztisztító telepen üzemi gyakorlat.
Ivóvíz nyomóerõ ellenõrzése, hibafelismerés munkái-

ban részvétel, kivitelezés.
Házi bekötés készítése.
A tárolás mûtárgyainak üzemeltetése.
Vízmérések végrehajtása. Védõterületek üzemeltetése.
– Csatornahálózat mûtárgyainak felismerése.
Üzemeltetési hibaelhárítási munkálatok megfigyelése.
Szennyvíztisztító telep megtekintése, az üzemi felada-

tok ismerete.

4.2.3. Földméréstan témakör elméleti követelményei
– Helymeghatározások rendszerezése. Mértékegysé-

gek ismerete.
– A vízszintes mérések eszközeinek ismerete, a mérési

alapmûveletek ismerete.
A hosszmérés eszközeinek ismerete, a hosszmérési mó-

dok ismerete. Korszerû távmérési eszközök mérési alapel-
veinek ismerete.

A szögkitûzés mûszereinek ismerete. A mérési adatok
rögzítésének ismerete.
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A derékszögû koordinátamérés szervezésének és a mé-
rés végrehajtásának ismerete.

– A teodolit és tartozékainak felsorolása, a használat
bemutatása. A szögmérési eljárás részletes ismerete.

– A koordinátarendszerek ismerete, az irányszög értel-
mezése, koordinátaszámítás végrehajtása.

A háromszögelés ismerete.
A sokszögelés értelmezése, sokszögvonalak bemutatá-

sa, számítási, szerkesztési módok ismerete.
A szögmérési jegyzõkönyv használata, a szabályok be-

tartása. Az ellenõrzések részletes ismerete.
– Magasságmérés elvének ismerete. A szintezõmûszer

és tartozékainak bemutatása, a mérési szabályok betartása.
A jegyzõkönyv vezetése, a mérés megszervezése. Terület-
szintezési szabályok ismerete, szintvonalas térkép önálló
szerkesztése mérési adatokból.

Hossz- és keresztszelvény szintezés szabályainak betar-
tása, a jegyzõkönyv vezetése, a mérés megszervezése,
szintvonalas térképrõl szelvények önálló szerkesztése.

– A trigonometriai magasságmérés alapelvének isme-
rete.

A mérés megszervezésének, végrehajtásának ismerete.
– A körívkitûzés alapeseteinek felsorolása.
Fõpontok és részletpontok kitûzési módjainak rendsze-

rezése.
A körívkitûzõ segédkönyv ismerete.
– Tahimetriai alapok értelmezése. A különbözõ tahi-

méterek felismerése, bemutatása.
A tahimetrálás ismerete, különbözõ feladatokra alkal-

mazás.
– A felmérés és térképezés értelmezése.
Az adatfeldolgozás lehetõségeinek ismerete.
Különbözõ célú térképek felismerése.
Közmûtérképek készítése.
Mûtárgyakhoz kapcsolódó felmérések, ábrázolási fel-

adatok ismerete.
– Fotogrammetriai feladatok felsorolása, vízügyi kör-

nyezetvédelmi alkalmazások rendszerezése.
Alapfogalmak értelmezése, eszközök ismertetése, fel-

vételek értékelése.

4.2.4. Földméréstan témakör gyakorlati követelményei
– A geodéziai feladatok közül a vízügy és a környezet-

védelem területén alkalmazott, a napi gyakorlathoz tartozó
méréseket a tanulóknak önállóan kell megszervezni és
végrehajtani.

– A különbözõ mûszereket fel kell ismerni, azok mérõ-
képességét ellenõrizni kell, a használatukban gyakorlott-
nak kell lenni.

A mérésekhez, feldolgozásokhoz szükséges táblázato-
kat, kézikönyveket önálló munkában kell alkalmazni.

A mérési eredményeket önállóan értékeljék a mérések
során. Az elkövetett hibákat ismerjék fel. A mérési jegyzõ-
könyvek vezetésének szabályait ismerjék, tudjanak önál-
lóan jegyzõkönyvet vezetni. Tudják ábrázolni a jegyzõ-
könyvi eredményeket.

– Önállóan hajtsák végre egyenesek kitûzését, hossz-
mérést mérõszalaggal és közvetett módon.

– Ismerjék a teodolit szerkezeti részeit, tudjanak teodo-
litot vizsgálni. Önállóan hajtsák végre a ponraállást, álló-
tengely függõlegessé tételét, az irányzást, a leolvasásokat
különbözõ mikroszkópon. Ismerjék fel a különbözõ teodo-
litokat.

Tudjanak szöget mérni, tartsák be a jegyzõkönyvveze-
tés szabályait.

– Szervezzék meg a sokszögelés elõkészítõ munkáit,
tûzzék ki a sokszögvonalat, önállóan végezzék el a mérést.
A sokszögpontok koordinátáinak kiszámítása után önálló-
an ábrázolják a mérés eredményét. Ismerjék és végezzék el
az ellenõrzést.

– Ismerjék a szintezõmûszerek mûködését, tudjanak li-
bellás és automata szintezõmûszerrel mérni, jegyzõköny-
vet vezetni és kiszámolni.

Önállóan tudják végrehajtani a vonalszintezést, terület-
szintezést. Önállóan legyenek képesek töltések és medrek
keresztszelvény felvételére. Tartsák be a jegyzõkönyvve-
zetés szabályait, ábrázolják a mérési eredményeket. Ismer-
jék fel a mûszerfajtákat.

– Szervezzék meg a trigonometriai magasságmérést,
önállóan hajtsák végre a mérést és az eredmények feldol-
gozását.

Ismerjék a tahiméterek fõbb típusait, tudjanak a szabá-
lyok betartásával önállóan mérni.

Önállóan szerkesszenek mérési adatok alapján szintvo-
nalas helyszínrajzot.

– Önállóan tûzzenek ki dokumentáció alapján vonalas
létesítményt, kisebb mûtárgyat.

Értsék a poláris koordinátamérést, tudják a szögfelrakó-
kat alkalmazni.

Önállóan végezzék el a derékszögû koordináta mérést,
az adatok feldolgozását.

Önállóan végezzék el a víz- és csatornamû hálózat egy
szakaszának állapotfelvételét a mérési adatok szabályos
feldolgozását.

4.2.5. Környezetvédelem témakör elméleti követelmé-
nyei

– A tanulók ismerjék a biológiai rendszertan alapfogal-
mait.

Rendelkezzenek a növény- és állatrendszertan területén
részletes ismeretekkel, alapvetõen a hazai elõfordulású nö-
vény- és állatfajtákat illetõen.

Ismerjék és sorolják fel ezeket, azonosítsák leggyako-
ribb védett elõfordulási helyeiket.

– Értsék az ökológia alapösszefüggéseit, ismerjék az
alapfogalmakat. Ismerjék az ökoszisztémák fõbb típusait,
adjanak leírást a magyarországi elõfordulásokról.

– Ismerjék a védendõ értékeket, sorolják fel és jelle-
mezzék ezeket. Határozzák meg a természetvédelmi fel-
adatait, rendszerezzék azokat. Ismerjék a természetes álla-
pot fenntartásához szükséges mûszaki beavatkozásokat, a
kármegelõzés módszereit.

– Ismerjék a természetvédelem hatósági feladatait.
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Ismerjék a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a termé-
szetvédelmi terület, a fokozottan védett terület jellemzõit,
rendszerezzék az egyes területhez tartozó tevékenysége-
ket.

– Földrajzi tájegységenként ismerjék és jellemezzék
Magyarország védett területeit, ismerjék a legfontosabb
geológiai, vízi, flóra és fauna egyedi különlegességeket,
melyek védettek.

– Ismerjék a mezõgazdaság, az ipar, a közlekedés, a tu-
rizmus hatásait a védett területeken.

– Az épített környezet védelme érdekében rendszere-
zett építészeti stílustörténeti ismeretekkel rendelkezzenek.
A magyarországi népi építészet stílusjegyeit ismerjék fel,
tájegységenkénti ismereteik legyenek.

– A hazai egyedi mûemlékeket, mûemlékegyütteseket
ismerjék fel, tárgyi ismereteik legyenek róluk. Ismerjék a
mûemlékvédelem tevékenységét, nyilvántartását.

Ismerjék a korszerû településszerkezetet, a város, a köz-
ség fejlesztésének környezetbarát elveit. A településfej-
lesztés és a környezeti állapot javításának módjait ismer-
jék.

– Ismerjék és értsék a környezettel kapcsolatos globális
összefüggéseket.

Sorolják fel a demográfiai adatokat, rendszerezzék az
ipari termelés különbözõ hatásait és ismertessék azokat.
Elemezzék a fejlõdõ országok problémáit, az iparilag fej-
lett térségek tevékenységét.

– Ismerjék a trópusi õserdõk problémáit, elemezzék az
idõjárással kapcsolatos jelenségeket.

– Rendszerezzék az energiatermelés módjait, elemez-
zék azok hatásait. Részletesen ismerjék a megújuló ener-
giaforrások – nap, szél, víz – felhasználásának kérdéseit,
hatásait.

– Ismerjék a föld védelmével kapcsolatos alapfogalma-
kat, a termõtalaj, az ásványi kincsek, a kõzetek jellemzõit,
földrajzi elõfordulásait hazánkban.

Ismerjék a hazai földtörvény fõbb elõírásait.
Ismertessék a talajon leggyakoribb szennyezõ forrásait

ipari, mezõgazdasági, kommunális hatásokra.
Ismerjék azokat a káros természeti folyamatokat, me-

lyek a termõtalaj lepusztulásához vezetnek. Ismerjék a ta-
lajvédelem megelõzõ és kárelhárító munkálatait szennye-
zés ellen.

– Ismerjék azokat a mûszaki beavatkozásokat, melyek-
kel elkerülhetõ a talajpusztulás.

– Legyenek tájékozottak a bányamûvelés, külszíni fej-
tés alaptevékenységeiben, ismerjék a jelentkezõ környeze-
ti károkat, a karszt-, réteg-, mélységi vizek viselkedését.

Ismerjék a rekultiváció feladatait.
– Sorolják fel a levegõt szennyezõ leggyakoribb szilárd

és gáznemû anyagokat, ismerjék azok élettani hatásait.
Ismerjék a leggyakoribb kibocsátókat ipar, közlekedés,

energiatermelés területeken.
Ismerjék az emisszió, imisszió mérését, a leggyakoribb

méréstechnikai eljárásokat.

Értelmezzék az egészségügyi határértékeket, a települé-
si szmog kialakulását.

– Ismerjék azokat a leggyakoribb mûszaki megoldáso-
kat, melyekkel a kibocsátás csökkenthetõ.

Ismerjék a savas esõ kialakulását, hatásait.
Ismerjék a levegõ tisztaságának védelme érdekében ki-

alakított jogi szabályozás, hatósági tevékenység fõ felada-
tait.

– Rendszerezzék a leggyakoribb ipari, közlekedési zaj-
forrásokat.

Ismerjék a zaj és rezgés élettani hatásait. Ismerjék a kör-
nyezeti zaj mérésének módjait.

A közlekedési zaj mérséklésének mûszaki megoldásait
mutassák be. Legyenek tájékozottak e szakhatóság felada-
taiban.

– Rendszerezzék a hulladékfejtéseket, jellemezzék
azokat összetétel és környezeti hatás szempontjából.

– Ismerjék a szilárd települési hulladék összegyûjtésé-
nek, elszállításának szervezését, eszközeit, a hulladék-le-
rakóhelyek kijelölésének elveit, a hulladék kezelését.

Ismerjék e telepek üzemeltetési megoldásait, a hulla-
dékégetõk üzemét.

Legyenek tájékozottak e hatósági feladatokban.
– Legyenek tájékozottak a fõbb ipari technológiák hul-

ladékainak tulajdonságairól, azok kezelésérõl.
Ismerjék a leggyakoribb veszélyes hulladékokat, azok

hatásait az élõ szervezetre, a veszélyes hulladékok tárolá-
sának elõírásait, ezek kezelési technológiáit.

Legyenek tájékozottak a szükséges hatósági tevékeny-
ségrõl.

Ismerjék a hulladékok hasznosításának lehetõségeit.
– Értsék a környezetbarát vízrendezés alapelveit.
Legyenek tájékozottak a védett területek állapotfenntar-

tásához szükséges vízügyi munkákban.
Ismerjék a vízfolyás és tószabályozás környezetbe illõ

szabályozás mûveit.
A vízminõségi figyelõszolgálatot és a kárelhárítás mû-

szaki megoldásait ismerjék.

4.2.6. Környezetvédelem témakör gyakorlati követel-
ményei

– Legyenek képesek növény- és állathatározó haszná-
latával felismerni hazai védett fajokat.

Vegyenek részt védett területen terepgyakorlaton, is-
merjék meg a természetvédelem feladatait.

– Ismerjék meg tanulmányi szemléken a hazai népi épí-
tészet, védett mûemlékek kiemelt objektumait.

– Ismerjék fel a leggyakoribb hazai ásványokat, ritka
kõzetfajtákat.

– Mérjék a levegõszennyezõdést, látogassanak környe-
zetvédelmi laboratóriumot.

– Lássanak települési hulladéktároló, -ártalmatlanító
telepet.

– Hidrológiai laboratóriumi gyakorlat keretében vizs-
gálják a vízi élõvilág egyedeit, legyenek gyakorlottak a
vízminták kezelésében.
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4.2.7. Számítástechnika témakör elméleti és gyakorlati
követelményei

4.2.7.1. Történelmi áttekintés, hardver alapismeretek
– Ismerjék a tanulók a számítógép generációit, Neu-

mann János nevét és a Neumann-elvet, a byte fogalmát.
Ismerjék az iskolában megtalálható összes hardveresz-

köz felhasználásának lehetõségeit, az IBM gépek alaplap-
ját, a csatlakozásokat, az IBM PC kompatíbilis gépeken al-
kalmazott monitortípusokat, felbontásukat.

Önállóan képesek legyenek IBM kompatíbilis gép
összerakására vagy új bõvítõkártya behelyezésére, a csat-
lakozókat fel tudják ismerni. Ismerjék az iskolában talál-
ható nyomtató(k) mûködési elvét, illetve a mátrix – tinta-
sugaras – és lézernyomtatókat.

4.2.7.2. Az operációs rendszer, a DOS
– Ismerjék a tanulók a következõ fogalmakat: operáci-

ós rendszer, file, directory. Ismerjék a fontosabb belsõ és
külsõ DOS parancsokat, önállóan tudjanak egyszerû batch
file-t írni, mágneslemezt formázni, másolni.

Ismerjék az AUTOEXEC.BAT és CONFIG.SYS
file-ok jelentõségét, tudjanak rendszerlemezt formázni.

Ismerjék a cache fogalmát merevlemez és memória ese-
tén.

Ismerjék a backup fogalmát, a DOS fontosabb hibaüze-
neteit, a hibák elhárításának módját.

4.2.7.3. A SHELL programok, lehetõségeik
– Rendelkezésre álló shell programmal a tanulók tudja-

nak bánni. Képesek legyenek pl. az AUTOEXEC.BAT és
a CONFIG.SYS file-ok módosítására a beépített editorral,
ismerjék és értsék a menü fogalmát, használatát. Tudjanak
file-okat másolni floppyról merevlemezre és viszont.

4.2.7.4. Hálózati alapismeretek
Rendelkezésre álló hálózatban a tanulók önállóan képe-

sek legyenek a hálózat segédprogramjainak alkalmazásá-
ra. Értsék a hálózat, az erõforrásmegosztás, a hálózati jo-
gosultság fogalmát.

NOVELL hálózatban képesek legyenek alapvetõ
SUPERVISOR-i feladatok ellátására, azaz új felhasználó
beírása a hálózatba, jogosultságok adása, elvétele, file tit-
kosítás, másolásvédelem, a rendszer bejelentkezés módo-
sítása stb.

Ismerjék a LAN (Local Area Network) és WAN (Wide
Area Network) fogalmát, a BBS-ek jelentõségét. Ha az is-
kolának lehetõsége van, lássanak a tanulók BBS használa-
tot.

4.2.7.5. Utility programok
Ismerjék a tanulók a utility fogalmát, szükségességét a

DOS mellett. Önállóan tudjanak alkalmazni valamilyen
nyomtatókezelõ programot (pl. iskolai faliújság készítés),
másoló programot. Szükség esetén tudják használni a ma-
gyar ékezetes karakterkészletet, képesek legyenek egysze-
rû rajz elkészítésére tetszõleges rajzprogrammal (nem
AutoCad). Önállóan tudjanak backup-ot készíteni a me-
revlemez egy részérõl.

Ismerjék a ShareWare fogalmát, beszerzésének módját,
a másolási jog fogalmát.

Képesek legyenek egy fõbb file-ból álló könyvtár
összetömörítésére, tárolására. Értsék ennek jelentõségét a
backup szempontjából.

4.2.7.6. Norton Utilites csomag
– A tanulók önállóan tudják alkalmazni a programcso-

magot biztonsági formázásra, sérült lemezek adatvisszaál-
lítására, gyors directory váltásra, a hardver pontos megis-
merésére (pl. ismeretlen számítógépen), a merevlemez tel-
jesítõképességének ellenõrzésére, javítására.

4.2.7.7. Vírusok a számítógépben
– Ismerjék és értsék a tanulók a vírusok fogalmát: mû-

ködési elvüket, fajtáit, a vírusokban rejlõ veszélyeket. Ön-
állóan legyenek képesek a megfelelõ víruskeresõ program
kiválasztására és víruskeresésre, az esetleg megtalált vírus
lehetõség szerinti kiirtására.

4.2.7.8. Szoftvervédelem
– Ismerjék a tanulók a szoftvervédelem, a hardver-

kulcs, a kulcslemez fogalmát, önállóan tudják ezeket al-
kalmazni védett programok futtatására.

4.2.7.9. A Microsoft Windows operációs rendszer
– Ismerjék a tanulók a grafikus környezet, az ablak, a

legördülõ menü, az ikon fogalmát, önállóan tudják ezeket
kezelni.

Értsék a multitasking és a spool fogalmát, jelentõségét,
lehetõségeit, lássanak egyszerû példát Windows alatt.

A gép hardverjének, hálózati lehetõségeinek ismereté-
ben legyenek képesek önállóan a Windows installálására
kézikönyv segítségével. Önállóan tudják használni az
ACCESORIES néhány programját, ismerjék a fontosabb
grafikus formátumokat.

Ismerjék és értsék a lapleíró nyelvek alkalmazásának
szükségességét, elõnyeit, a PostScript és a TrueType kap-
csolatát a WYSIWYG megjelenítéssel.

Ismerjék a számítógépes multimédia fogalmát.
4.2.7.10. Szövegszerkesztõk, kiadványszerkesztõk
– A tanulók önállóan legyenek képesek egy többolda-

las szöveg elõállítására számítógépen.
Ismerjék az adott editor korlátait, különösen a magyar

helyesírás szempontjából.
Ismerjék a WYSIWYG (Wat You See Is What You Get)

fogalmát, képesek legyenek teljes magyar betûkészletet
használó editorral szöveget elõállítani. (Ahol van, ott
használjanak magyar helyesírás-ellenõrzõt).

Ismerjék a tanulók az egyszerû szövegszerkesztõ és a
kiadványszerkesztõk közötti különbséget. Ismerjék az
egyszerûbb nyomdatechnikai fogalmakat.

4.2.7.11. Programozási alapismeretek
– Ismerjék a tanulók a kettes és tizenhatos számrend-

szereket, képesek legyenek alapmûveletek elvégzésére, il-
letve átszámításokra. Ismerjék a matematikai logika ele-
meit, mûveleteit, a logikai kapukat. Önállóan legyenek ké-
pesek egyszerû logikai kapcsolások megtervezésére és az
igazságtáblázat elkészítésére a matematikai modell alap-
ján.

Értsék az algoritmus fogalmát, az algoritmikus gondol-
kodást, az algoritmusleíró eszközöket.
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Legyenek képesek önállóan folyamatábra készítésére,
ismerjék az alkalmazható szimbólumokat.

Ismerjék a fontosabb programozási nyelveket, ezek
fõbb felhasználási területeit.

4.2.7.12. A választott programnyelv alapjai
– Ismerjék és értsék a tanulók az interpreter és a compi-

ler különbségét, elõnyeit, hátrányait, a könyvtár (unit) fo-
galmát.

Ismerjék a választott nyelv egyszerû és strukturált típu-
sait, a konstans, a változó, az eljárás, a függvény fogalmát.
Ismerjék a folyamatábrával tanult fogalmak nyelvi megva-
lósítását, legyenek képesek egyszerû folyamatábrával
megadott algoritmus programjának elkészítésére.

4.2.7.13. Az AutoCAD alapjai
– Ismerjék a tanulók az egyszerû síkalakzatok (egyenes

szakasz, kör, körív, ellipszis) koordináta-rendszerben tör-
ténõ egyértelmû megadásának módjait.

Önállóan legyenek képesek az AutoCAD program me-
nüinek és a rajzelemek kezelésére, vonaltípus, rétegek vál-
tására, objektumok törlésére, másolására, mozgatására,
tükrözésére stb., blokkok használatára, méretezések meg-
adására. Ismerjék az alkalmazható betûkészleteket, írás-
módokat.

Lássanak 3 dimenziós rajzokat, ismerjék a vetületek
elõállítását.

4.2.7.14. A választott programnyelv mélyebb megisme-
rése

– Ismerjék a tanulók a rendelkezésre álló gépek grafi-
kus lehetõségeit (felbontás, színek száma), a grafikus kép-
ernyõ inicializálását adott felbontásra. Önállóan legyenek
képesek a grafika utasításainak (pont, egyenes, körív raj-
zolás, bitminta kitöltés, ablak tárolás, mentés, törlés, betû-
típusok, szövegírás grafikában) alkalmazására. Önállóan
tudják a hanggenerátort programozni.

Önállóan tervezzenek meg és állítsanak elõ egyszerû
adatbázis file-t, ismerjék az adatbázis fogalmát, megterve-
zésének alaplépéseit. Halljanak adatbáziskezelõ nyelvek-
rõl, szabványokról (dBase, Clipper, FoxBase, Oracle,
SOL).

Ismerjék a tanulók a team munka lehetõségeit, alkalma-
zási módját. Legyenek képesek önálló programmal más
program kimeneteként elõállított adat kezelésére (pl.
AutoCad DXF file-ban tárolt rajz megjelenítése grafikus
képernyõn).

4.2.7.15. A térinformatika alapjai
– Ismerjék a tanulók a térinformatika fogalmát, a térké-

pek raszteres és vektoros földolgozásának módját, ezek al-
kalmazásának elõnyeit, hátrányait.

Ismerjék és önállóan alkalmazni tudják a térképdigitali-
zálás hardver eszközeit. Legyenek képesek az AutoCad
(vagy ennek hiányában más 3D-s rajzprogram) segítségé-
vel önállóan egyszerû térkép digitalizálására.

Rendelkezésére álló konkrét térinformatikai program
kezelésére önállóan legyenek képesek.

4.2.7.16. Az AutoCAD mélyebb ismerete
– Legyenek képesek önállóan mûszaki rajz elkészítésé-

re AutoCad-ben. Ismerjék az AutoCad lehetõségeit, korlá-
tait.

4.2.7.17. Terepi adatgyûjtõ rendszerek
– Ismerjék a tanulók a számítógéppel segített terepi

adatgyûjtés fogalmát, lehetõségeit, a mérhetõ mennyisége-
ket, a szükséges (hordozható, telepes) számítógépeket, a
mérõátalakítók mûködési elvét (nagy vonalakban).

Ismerjék a számítógépes szabályozás lehetõségeit, váz-
latszerûen a mûködési elvét (adatgyûjtés-szabályozási al-
goritmus-beavatkozás). Halljanak az öntanuló rendszerek-
rõl.

4.2.7.18. Kitekintés más számítógéprendszerek felé
– Ismerjék a PC kategóriában elterjedt más géptípuso-

kat, azok hasonlóságát, különbözõségét az IBM PC gépek-
hez képest (mindenképpen ismerjék az Apple, IBM PS/2
és VAX gépeket) Ismerjék az UNIX operációs rendszer
nevét, a nyitott rendszerek elvét, az UNIX fõbb eltéréseit a
DOS-tól.

Ismerjék az objektumorientált operációs rendszerekhez
kapcsolódó alapfogalmakat.

4.2.8. Építési ismeretek témakör elméleti és gyakorlati
követelményei

– Ismerjék az ásványok és kõzetek kialakulásának fo-
lyamatát, tudják rendszerezni a fõ kõzetalkotó ásványokat,
legyenek képesek felismerni a leggyakoribb ásványokat.

– Tudják rendszerbe foglalni a fõ kõzetcsoportokat ás-
ványi alkotóik és fizikai tulajdonságaik alapján.

– Legyenek képesek elméleti és kõzetmintákon szer-
zett gyakorlati ismereteik alapján felismerni a fõ kõzetcso-
portok legfontosabb elemeit.

– Ismerjék a kõzetrétegek településének mûszaki- geo-
lógiai alapfogalmait. Legyen ismeretük a fontosabb kõze-
tek földrajzi eloszlásáról.

– Ismerjék a vízépítési terméskövek tulajdonságait, a
kõtermékek jelöléseit. Tudjanak a kõbányászat környezet-
és talajvédelmi összefüggéseirõl, hatásairól.

– Ismerjék a talajok kialakulásának folyamatát és a ge-
netikai talajosztályozást.

– Ismerjék a talajon fõbb típusait.
– Ismerjék a legfontosabb talajok fizikai és kémiai tu-

lajdonságait, tudjanak vízgazdálkodásuk minõségérõl.
– Legyen ismeretük a jellemzõ magyar talajok földrajzi

eloszlásáról. Tudjanak azonosítani néhány jellemzõ talaj-
fajtát.

– Ismerjék a talajok osztályozásának szabványos mód-
jait.

– Legyenek képesek a talajok fejtésosztályba sorolásá-
ra.

– Ismerjék a talajfeltárás különféle módszereit, eszkö-
zeit, szerszámait.

– Ismerjék a talajok fizikai és mechanikai jellemzõit,
tudják a szemszerkezettel összefüggõ alapfogalmakat.

– Ismerjék a talajfázisok jellemzõit: víztartalom, hé-
zagtényezõ, hézagtérfogat, telítettség, testsûrûség, hal-
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mazsûrûség, relatív tömörség, s legyenek képesek ezek ér-
tékeit adatokból kiszámítani.

– Ismerjék a konzisztencia határok vizsgálatának mód-
szereit.

– Tudják értelmezni a folyási, a sodrási, illetve a zsugo-
rodási határt, valamint a relatív konzisztencia indexet.

– Legyen fogalmuk a talajok vízáteresztõ képességérõl
(mértékegységek, értékek).

– Ismerjék a legfontosabb talajmechanikai jellemzõket.
– Ismerjék a kerámiák alapanyagait, a kerámiák gyártá-

sának lényegét, a kerámiák választékát.
– Ismerjék az építõfák – építési szempontból – tulaj-

donságait.
– Ismerjék a fa szerkezetét, fizikai és mechanikai tulaj-

donságait, az egyes fajok jellegzetes tulajdonságait, épí-
tésre való alkalmasságát.

– Legyen áttekintésük a fatermékekrõl, a termékjel és a
minõség, illetve a méretek összefüggésérõl.

– Ismerjék a fa hibáit és értsék a fakitermelés és fel-
használás környezeti ellentmondásait.

– Ismerjék a vízépítési biotechnika természetes anya-
gait, értsék meg a természetes anyagok használatának elõ-
nyeit a vízfolyások korszerû szemléletû (környezetbarát)
rendezésében, szabályozásában.

– Ismerjék a természetes anyagok megválasztásának
szempontjait, a rõzse, a gyep, a nád alkalmazási területeit.

– Ismerjék a fémek felosztását, jellegzetes, elsõsorban
mechanikai tulajdonságait, a mechanikai anyagtulajdonsá-
gok vizsgálatának lényegét.

– Ismerjék a fémek építési szerepét, tulajdonságait.
– Legyen világos képük a fémfelhasználás erõforrás és

energia összefüggésérõl, a fémek és a fémtermékek elõál-
lításának környezeti hatásáról.

– Ismerjék a csövek és csõkötések választékát, továbbá
a betonacélok, betonacélhálók fajtáit és méretre, minõség-
re utaló jelöléseit.

– Ismerjék a kötõanyagok felosztásának szempontjait.
– Ismerjék a levegõn szilárduló kötõanyagok: mész,

építési gipsz elõállítását, fizikai, kémiai, mechanikai tulaj-
donságait, a szilárdulás folyamatát, s ennek egyszerû vizs-
gálatait.

– Ismerjék az építési mész és az építési gipsz fajtáit, a
termékjelek, a minõség és a használhatóság összefüggése-
it.

– Ismerjék a cementgyártás folyamatát, környezeti ha-
tásait, a cement kötésének és szilárdulásának szakaszait, a
fontosabb fizikai tulajdonságokat: õrlési finomság, kötés-
idõ, térfogatállandóság, szilárdság, ezek egyszerû vizsgá-
latának módszereit és eszközeit.

– Tudjanak osztályozni cementeket, tudják értelmezni
és alkalmazni a cementjelöléseket.

– Tudják a különféle cementek alkalmazási jellemzõit,
tárolási szabályait.

– Ismerjék a betonfajták osztályozásának elveit, a be-
tonjelöléseket a hatályos szabványok szerint.

– Ismerjék a beton alkotóanyagait: kötõanyag, adalék-
anyagok és ezek vizsgálatának, minõségének szabályait.

– Ismerjék a felhasználható keverõvíz minõségi köve-
telményeit.

– Ismerjék az egyes adalékszerek hatását.
– Részletesen ismerjék a friss beton tulajdonságait,

tudják értelmezni az alapfogalmakat, tudják a vonatkozó
összefüggéseket, s ezek alapján legyenek képesek kiszá-
mítani az egyes betonparamétereket.

– Ismerjék a friss beton konzisztencia-vizsgálatának
szabványos eljárásait, eszközeit, számításait.

– Tudják meghatározni vagy kiszámítani a bedolgozási
tényezõt, a felhasználandó cement mennyiségét, az ada-
lékanyag fajtáját, a frakciók százalékos tömegarányát, a
maximális szemnagyságot.

– Ismerjék a megszilárdult beton tulajdonságait, azok
meghatározását.

– Szabvány (segédleti) táblázatok segítségével legye-
nek képesek egyszerû betonösszetétel tervezésre, meg-
adott minõségi követelmények szerint.

– Ismerjék az ac. termékek, elsõsorban az ac. csövek és
csõkötések anyagtulajdonságait, választékát.

– Ismerjék a habarcsok osztályozását, a felhasználási
célok, illetve a készítéshez felhasznált anyagok szerint.

– Legyenek tájékozottak a habarcsok összetételérõl és
a minõségi elõírásairól, tudják értelmezni a habarcs-jelölé-
seket.

– Ismerjék a mûanyag általános anyagtulajdonságait,
felhasználásuk elõnyeit, hátrányait.

– Ismerjék a bitumentermékek, a hõ- és hangszigetelõ
anyagok választékát.

– Ismerjék a vízépítési mûtárgyak fémszerkezetein al-
kalmazott festékeket, tudjanak a festékanyagok környezeti
hatásáról, a festékhulladékok gyûjtésének és elhelyezésé-
nek környezetvédelmi elõírásairól.

– A tanultak alapján ismerjék fel a tanulók a kõmûves-
munkák szerszámait, és tudják azokat munkanemenként
csoportosítani.

– Értsék az épületek vízszintes és függõleges kitûzését,
a zsinórállvány szerepét, készítését.

– Ismerjék a különbözõ építési módokat (tégla, blok-
kos, paneles, vázas, öntött).

– Tudják alkalmazni a téglakötés szabályait.
– Értsék a tanulók a nyílásáthidalók és a koszorúk szere-

pét, valamint teherviselésének és a teherátadásnak módját.
– Ismerjék a monolit és elõre gyártott födémek fajtáit,

anyagait, a kiválasztás szempontjait, az egyes födémfajták
építéstechnológiájának menetét.

– Legyenek tisztában a lépcsõ szerkezeti rendeltetésé-
vel, csoportosításának szempontjaival.

– Ismerjék a tanulók a hagyományos és a korszerû vá-
laszfalak anyagait, építésük munkamenetét.

– Ismerjék a falszerkezetek belsõ és külsõ felületképzé-
sének célját, anyagait.

– Ismerjék a tanulók a hagyományos és a korszerû épí-
tõállványok fajtáit.
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– Értsék és tudják alkalmazni az állványokra vonatko-
zó mûszaki és biztonságtechnikai elõírásokat.

– Értsék a tanulók a fedélszerkezetek funkcióját.
– Ismerjék a tetõfajtákat és a fedélalakokat.
Legyenek alkalmazható ismereteik az ácsmunkák ha-

gyományos és korszerû fakötéseirõl.
– Ismerjék a kemény héjazatok anyagait, aljzatait.
– Ismerjék a tanulók a talajok fizikai állapotjellemzõit.
– Ismerjék az alapozási módokat és azok fajtáit.
– Ismerjék a különbözõ víztelenítési eljárásokat.
Legyenek alkalmazható ismereteik a tanulóknak a nyílt-

víztartással és a vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel
történõ víztelenítési eljárásban.

– Ismerjék a tanulók a különbözõ dúcolási rendszere-
ket, azok alkalmazási területét.

Ismerjék a hagyományos faanyagú dúcolási módokat és
azok kivitelezését, valamint a korszerû dúcoló rendszere-
ket és dúcoló berendezéseket.

– Ismerjék a szádfalak rendeltetését, alkalmazási terü-
letüket, anyagait, a különbözõ profilú szádfalak kapcsola-
tának kialakításait, a szádpallók tárolását.

Értsék a tanulók a szádfalverés technológiáját.
– Ismerjék a tanulók az épületszerkezeteket érõ víz- és

nedvességhatásokat.
Ismerjék a szigetelés különbözõ anyagait, azok alkal-

mazási területeit.
– Ismerjék a zsaluzatok rendeltetését, anyagait, részeit,

követelményeit.
– Ismerjék és tudják használni a rajzkészítés során az

építési rajzjeleket, a vázlatkészítés szabályait.
– Ismerjék a kivitelezési elõírásokat tartalmazó mûsza-

ki dokumentációkat (típustervek, szabványok, mûszaki
elõírások).

– Értsék a tanulók a kitûzési eszközök alkalmazását és
azok munkahelyi ellenõrzését.

Ismereteiket a szakmai gyakorlatokon tudják alkalmaz-
ni.

– Ismerjék és értsék a tanulók a földmûépítés minõségi
követelményeit és azok munkahelyi ellenõrzési módszere-
it.

– Ismerjék a földmûvek jelöléseit és az ábrázolás sza-
bályait.

– Ismerjék és értsék a földmû keresztmetszet- és térfo-
gatszámítás különbözõ módszereit.

– Ismerjék a tanulók a füvesítés és nádmezõ telepítés
módszereit.

Ismerjék a tanulók az egyes rõzsemûveknél alkalmaz-
ható elemeket.

Ismereteiket tudják alkalmazni a rõzsekitermelés és az
egyes elemek készítése során.

– Ismerjék a vízfolyások területén a cserjék és fák he-
lyét, a vízszállítási, jégelvonulási és a fenntartási követel-
ményeket szem elõtt tartva.

– Ismerjék a beton és vasbeton szerkezetek tulajdonsá-
gait.

Legyenek képesek egyszerû vasalási terveket készíteni,
helyes vasbetét elhelyezéssel.

Ismerjék a betonbedolgozás feltételeit, az acélbetétek és
a zsaluzatkialakítás függvényében.

– Ismerjék és tudják alkalmazni a tanulók a kis vízfo-
lyások mederelzárásának módját és szivattyús vagy gravi-
tációs átvezetését a munkatér felett vagy mellett.

– Ismerjék a gravitációs városi csõvezetékek elõkészí-
tését, módszereit bármilyen csõanyag esetén, ismerjék a
szakaszos építési, valamint a folyamatos gyorsépítési mó-
dot.

Ismerjék a terv tartalmát, a kitûzés és vízzárási próba
módszerét.

– Legyenek tájékozottak a kitakarás nélküli csõvezeték
fektetés technológiájáról.

Ismerjék a különféle nyílt árok és csõcsatorna csatla-
koztatási módját, továbbá a házi bekötések lehetõségét a
közmûbe.

Ismerjék a csatornatározók, záporkiömlõk létesítési
módjait, a szivattyútelepek elrendezését.

– Ismerjék a szennyvíztisztítás épített létesítményeit,
gépi berendezéseit.

Ismerjék a ház szennyvíztisztítás gyártmányait.
– Ismerjék és önállóan tudják vezetni kõmûvek és part-

burkolatok építését egyenes és íves partszakaszokon egy-
aránt.

– Legyenek tájékozottak a gépi talajcsövezés és szûr-
õzés módjairól.

Ismerjék a csapadékvíz szivárgók létesítését, továbbá a
gabionos (kõzsákos) építés technológiáját.

– Ismerjék a természetes vagy ivóvizet szállító nyomó-
csõvezetékek kiviteli terveit, azok alapján mindenfajta
anyagú vezeték építését, a szerelvényekkel együtt, és a
nyomáspróbáját.

– Legyenek tájékozottak parti szûrésû csõkút építésé-
rõl.

Legyenek tájékozottak mélyfúrási kút építési technoló-
giájáról.

– Legyenek tájékozottak a korszerû nagyüzemi talajvíz
dúsításáról, a forrásfoglalásról és a felszíni vízkivételi mû
létesítési módjáról.

– Útépítés, hídépítési területen legyenek rendezett
alapfogalmai.

– A vízi épületgépészet szerelvényeirõl legyenek ala-
posan tájékozottak.

Szerelési alapismeretekkel rendelkezzenek.
A közmû-bekötési ismeretei legyenek önálló alkalma-

zásra elegendõk.

4.2.9. Ábrázoló geometria és mûszaki rajz témakör kö-
vetelményei

– Értsék a tanulók a térgeometria alapvetõ tudnivalóit.
Értsék a térbeli alakzatok képsíkon való ábrázolásának

szerkesztési módjait.
Legyenek képesek kétképsíkos ábrázolási feladatok

megoldására: pont, egyenes, sík, görbe és forgásfelületek
szerkesztésére.
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Metszéspontok, metszésvonalak szerkesztését önállóan
oldják meg.

– Értsék a mérõszámos ábrázolás alapjait, a kóta, a mé-
retarány, a szintsíkok használatát, pont, egyenes, sík ábrá-
zolását.

Önállóan szerkesszenek szintvonalas helyszínrajzot.
Legyenek képesek földmunkaterv terepbe szerkesztésé-

re.
Ismerjék a leggyakoribb axonometrikus szerkesztése-

ket.
– Ismerjék a mûszaki rajzi szabványok elõírásait, a

szabványírást.
Legyenek képesek egyszintes épület jellemzõ metszete-

inek elõállítására, vízépítési mûtárgy ábrázolására.
Töltés és csatornaterv, csõvezetékterv rajzi elõírásait is-

merjék, tervrészlet szerkesztését önállóan oldják meg.
– Ismerjék a térképészeti rajzi jeleket.
A számítógéppel segített tervezés alapjait ismerjék, le-

gyenek képesek AutoCAD vagy más CAD segítségével
rajz készítésére.

4.2.10. Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek té-
makör követelményei

– A tanuló ismerje a munkavezetõ, illetve építésvezetõ
napi feladatait, adminisztrációs kötelmeit.

Legyen képes kiviteli terv alapján költségszámítás
összeállítására, árajánlat tételére és tudjon elszámolást
összeállítani.

Ismerje a vállalkozó szerzõdéskötési, elszámolási mun-
káját.

Értse a munkaszervezés szempontjait, tudjon organizá-
ciós terveket készíteni.

Ismerje a vállalkozási gazdasági szféra szabályait, az
adórendeleteket, formákat.

Ismerje a humán erõforrás fejlesztés elveit, a munkajogi
elõírásokat, a vezetés alapfeladatait.

Ismerje a vízjogi, környezetvédelmi engedélyezés sza-
bályait, a hatósági munkát.

Legyen tájékozott az állampolgár és vállalkozó részére
szükséges államigazgatási eljárásokban, ismerje az alkot-
mányban foglalt jogokat és kötelességeket.

4.2.11. Statika és szilárdságtan témakör elméleti köve-
telményei

– Ismerjék az alapfogalmakat, mértékegységeket és át-
számításaikat, vetületeket és szögfüggvények kapcsolatát.

– Ismerjék az eredõ nagyságának, vetületeinek és irá-
nyának pontos számítását.

– Ismerjék az összetevõ erõrendszer és eredõ erõ nyo-
matékának összefüggését.

– Tudják a redukáló és helyettesítõ erõ és erõpár meg-
határozását.

– Tudják megállapítani az erõrendszerekrõl, hogy azok
egyensúlyi erõrendszerek-e.

Az egyensúly feltételébõl pontosan tudják meghatároz-
ni számítással az egyensúlyozó erõ vagy erõk jellemzõit.

– Ismerjék a gyakorlatban elõforduló különbözõ anya-
gú, alakú, szerkezetû, tengelyû tartókat, azok kapcsolatait

más tartószerkezetekkel és az erõátadást biztosító kény-
szereket.

Ismerjék a határozatlan és határozott tartókat.
– Ismerjék a különbözõ típusú terheléseket és ezek ha-

tására keletkezõ reakcióerõk törvényszerûségeit.
Ismerjék a terhelõ erõk és reakcióerõk – mint külsõ erõk –

hatására keletkezõ belsõ erõk közötti összefüggéseket.
– Ismerjék a csuklóban terhelt rácsos tartó rúderõ meg-

határozás alapelvét, a csomópontok egyensúlyából, illetve
a résztartó egyensúlyából tudják kiszámítani a rúderõket.

Ismerjék a terhelõ erõket.
– Tudniuk kell az egyszerû feszültségek számítását, a

feszültség és alakváltozás összefüggéseit, anyagállandók
alkalmazását.

– Az egyszerû és összetett síkidomok keresztmetszeti
jellemzõinek számítását készségszinten kell tudni.

Bonyolultabb keresztmetszet esetén tudni kell alkal-
mazni a különbözõ képleteket.

Kiemelt fontosságú a súlypont és a súlyponti tengelyek
fõ tehetetlenségi jellemzõinek meghatározása.

– Ismerjék a húzófeszültségek alakulását, eloszlását.
– Ismerjék a nyomófeszültségek meghatározását és az

alakváltozás számítását.
Ismerjék a fa különbözõ irányú teherbírását, a kihajlás

miatti teherbíráscsökkenés meghatározását.
– Ismerjék a nyírófeszültségek számítását, egyszerûbb

feladatok méretezését, ellenõrzését.
– A tartót terhelõ merõleges hajlítás alapján tudják szá-

molni a legnagyobb feszültségeket, a hajlítás alapképleté-
bõl, valamint a hajlításból keletkezõ nyírófeszültségeket
is.

Homogén anyagú egyszerûbb tartószerkezetek mérete-
zését és ellenõrzését önállóan, segédletek segítségével kell
tudni.

– Ismerjék a beton és betonacélok minõségi és szilárd-
sági jellemzõit, beépítés feltételeit, szilárdsági jellemzõ-
ket.

– Ismerjék a központosan nyomott oszlopok teherbírá-
sának meghatározását.

Tudjanak méretezni és ellenõrizni, vasalási tervet készí-
teni.

– Ismerjék a vasbeton falak és lemezek tervezésének
alapjait hagyományos és hálós vasalás esetén.

– Ismerjék a talajt és szerkezetét, szilárdságát befolyá-
soló fõbb jellemzõit és a benne lévõ víz szerepét.

A talajmechanikai szakvélemény adatait tudják alkal-
mazni.

Ismerjék a rézsûállékonyság ellenõrzését, alapozások
egyszerûbb eseteit.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

5.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A vizsgára az jelentkezhet, aki az elméleti és gyakorlati
szakképzésben részt vett, a követelményeket teljesítette,
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és gyakorlata eredményes volt. A vizsgára való jelentkezés
feltétele az érettségi bizonyítvány bemutatása.

5.2. A szakmai vizsga részei

A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga-
részekbõl áll.

A vizsgarészek tantárgyai és idõtartama
a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és idõtartama:
– Vízgazdálkodás: 180 perc.
– Vízépítés: 180 perc.
b) A gyakorlati vizsga tantárgyai és idõtartama:
– Vizsgamunka: építés és vízgazdálkodás tantárgyak:

300 perc.
– Földméréstan: 180 perc.
c) A szóbeli vizsga tantárgyai és idõtartama:
– Vízgazdálkodás.
– Környezetvédelem.
– Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek.
A vizsgázónak minden tantárgyból egy-egy tételt kell

megválaszolni, egy-egy feleletre maximálisan 15 perc for-
dítható.

5.3. A szakmai vizsgán számon kérhetõ feladatok a
szint megjelölésével

5.3.1. Az írásbeli vizsga tartalma
a) A vízgazdálkodás vizsgatárgy tartalma
A hidrológia, hidrográfia és hidraulika témakörökbõl

összeállított méretezési és tervezési feladatok.
b) A vízépítés vizsgatárgy tartalma
– Statikai és szilárdságtani méretezési feladatok.
– Építéstani rajzi feladatok.

5.3.2. A gyakorlati vizsga tartalma
A vizsgamunka tartalma
A vizsgamunka az építés és vízgazdálkodás tantárgyak

gyakorlati követelményeiben megfogalmazott feladatokat
tartalmazza (pl. falkötések, állványzat, zsaluzat, dúcolás
készítése, cement és adalékanyag vizsgálat, betonkeverés
és bedolgozás, betonacélszerelés, földmunka kitûzés, hid-
rometeorológiai észlelések, vízállás észlelés, eseti vízho-
zammérések, mérési vízhozammérõ mûtárgyban, vízszint-
lejtés mérése, csõvezeték-építés, hidraulikai mérések, csõ-
hálózati hibajavítások, vízmû automatikák).

Földméréstan vizsgatárgy tartalma
A földméréstan tantárgy vizsgája a hosszmérés, szögki-

tûzés, derékszögû koordináta mérés, teodolittal való szög-
mérés, vonalszintezés, területszintezés, hossz- és kereszt-
szelvény felvétel, trigonometriai magasságmérés, vala-
mint tahiméterrel történõ felvétel témaköröket tartalmaz-
za.

5.3.3. A szóbeli vizsga tartalma
A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakö-

rökben kell a kérdéseket megválaszolniuk:
– Vízgazdálkodási ismeretek
– Környezetvédelmi ismeretek

– Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek
(A szóbeli vizsga kérdéseit külön kiadott tételsorok tar-

talmazzák.)

5.4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés felté-
telei

Felmenthetõ gyakorlati vizsga alól, aki vízügyi techni-
kusi oklevéllel rendelkezik.

5.5. A vizsga értékelése

a) Szakmai elméleti vizsga
A vizsgarészek tantárgyait külön-külön (1–5-ig terjedõ)

osztályzattal kell értékelni.
– Az írásbeli vizsga értékelését a központi tételekhez

kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1–5-ig
terjedõ) osztályzattal kell minõsíteni.

– A szóbeli vizsgán a tételsorból kihúzott kérdésekre
adott feleletet tantárgyanként (1–5-ig terjedõ) érdem-
jeggyel kell osztályozni.

– A szakmai elméleti vizsga eredményét a szóbeli és
írásbeli vizsgaeredmények alapján kell meghatározni az
alábbiak szerint:

= a szóbeli vizsgatantárgyak kerekített átlagát egyet-
len osztályzatnak kell tekinteni,

= az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét az
írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell meg-
állapítani,

= eredménytelennek kell tekinteni az elméleti vizs-
gát, ha a jelölt a szóbeli vagy írásbeli vizsgájára
elégtelen osztályzatot kapott.

b) Szakmai gyakorlati vizsga

– A vizsgamunka tantárgy eredményét a pontosság, a
szakszerû munkavégzés a munka megtervezése szempont-
jainak figyelembevételével – a központilag kiadott útmu-
tató alapján – egyetlen (1–5-ig terjedõ) osztályzattal kell
értékelni.

– A földméréstan tantárgy eredményét egyetlen osz-
tályzattal (több feladat esetében ezek kerekített átlagával)
kell értékelni.

– A szakmai gyakorlati vizsga eredményét a vizsga-
munka és a földméréstan tantárgy átlagértékének a vizsga-
munka osztályzata felé kerekített értékeként kell meghatá-
rozni. Eredménytelennek kell a gyakorlati vizsgát értékel-
ni, ha egy tantárgy osztályzata elégtelen.

c) A szakképesítõ vizsga értékelése

– Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizs-
garész követelményeit teljesítette.

– A szakmai gyakorlati vizsgarész eredménytelensége
esetén a teljes vizsgát (minden vizsgarész vizsgáját) meg
kell ismételni.

– A szakmai elméleti vizsga eredménytelensége esetén
az eredménytelen vizsgarészbõl a jelölt javítóvizsgát te-
het.
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2. számú melléklet
az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet a 4/1997. (I. 10.) KTM rendelethez]

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMUNKÁS

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplõ
adatai

1. A szakképesítés azonosító száma: 33 7898 01
2. A szakképesítés megnevezése: környezetvédelmi

szakmunkás
3. Hozzárendelt FEOR szám: 5379
4. Képzési idõ, maximális óraszám: –
5. Szakképzési évfolyamok száma: 2
6. Elméleti képzési idõ aránya: 40%
7. Gyakorlati képzési idõ aránya: 60%

II. A szakképesítés egyéb adatai

1. A környezetvédelmi szakmunkás szakképesítés beme-
neti kompetenciáit e rendelet 2. számú melléklete tartal-
mazza.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai
elõképzettség, elõírt gyakorlat:

Iskolai képzettség:
– tizedik évfolyamra épülõ szakképesítés, vagy
– a tizenhatodik életévet betöltött, a közoktatásról

szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közok-
tatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott feltéte-
lekkel a tanulók számára választható szakképesítés, vagy

– a tizenhatodik életévet betöltött, az általános iskola
nyolcadik évfolyamát be nem fejezett és a nappali rendsze-
rû iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. §
(8) bekezdésében szabályozott egy évig tartó szakképzést
elõkészítõ évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelmé-
nyekben a szakképesítés szakmacsoportjára meghatáro-
zott bemeneti kompetenciákat megszerzett tanulók számá-
ra választható szakképesítés.

2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági kö-
vetelményeknek kell megfelelni: –

3. Szakmai alapképzés idõtartama: –

4. Szintvizsga: A gyakorlati képzés szervezõje annak
mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajá-
tította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges
kompetenciákat, szintvizsgát szervezhet.

III. A szakképesítés munkaterülete

1. A munkaterület rövid, jellemzõ leírása:

A környezetvédelem területén a természetvédelmi, a te-
lepülésüzemeltetési és a hulladékgazdálkodási szakirá-
nyok valamelyikéhez tartozó szakmunkás munkakörök el-
látása, ezen belül részirányítói feladatok, ill. beosztott
szakmunkás munkafeladatok elvégzése.

– Falvakban és kisebb településeken segéd- és betaní-
tott munkásokból álló munkacsoport (pl. közmunkások)
szakmai irányítása,

– szakterületén szakmunkás feladatok önálló elvégzése
az alábbiak szerint:

Természetvédelmi (TR) szakirány esetén:
– természetvédelmi értékek védelme,
– védett területeken fenntartási, karbantartási munkák

végzése,
– erõ-és munkagépek üzemeltetése, karbantartása.
Településüzemeltetési (TL) szakirány esetén:
– közterületi tisztítási, állagmegóvási munkák végzése,
– közterületet érintõ gyommentesítési feladatok ellátá-

sa,
– települési hulladékok kezelésével, hasznosításával

kapcsolatos feladatok ellátása,
– speciális kisgépek, célgépek üzemeltetése, karbantar-

tása.
Hulladékgazdálkodási (H) szakirány esetén:
– hulladékok gyûjtése, begyûjtése, szállítása, szaksze-

rû kezelése hulladéklerakón, átrakó állomáson, hulladék-
udvarban, hulladékgyûjtõ helyen, begyûjtõ telephelyen és
egyéb hulladékkezelõ létesítményben munkafeladatok
végzése,

– kapcsoló adminisztrációs feladatok ellátása,
– speciális célgépek üzemeltetése, karbantartása.

2. A szakképesítéssel betölthetõ munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma megnevezése

5369 egyéb védelmi szolgáltatási
foglalkozások

5379 egyéb vízgazdálkodási foglalkozások

5359 egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási
foglalkozások

3. A szakképesítéssel betölthetõ rokon munkakörök,
foglalkozások

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma megnevezése

5399 egyéb szolgáltatási foglalkozások (H)

6140 általános mezõgazdasági foglalkozások
(TR)

5364 természetvédelmi õr (TR)

5355 közterület-felügyelõ (TL)
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A foglalkozások gyakorlásához szükség lehet más szak-
mai képesítésre (gépkocsivezetõi-, nehézgépkezelõi jogo-
sítványra) is.

IV. A szakképesítés szakmai követelményei

A foglalkozás gyakorlása során elõforduló legfontosabb
feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül
kapcsolódó részletes követelmények.

A) Munkavégzés közben gépet kezel

Ismeri:
– a gyakrabban alkalmazott gépelemeket,
– az erõgépek fõbb fajtáit, szerkezeti elemeit,
– a hidraulikus rendszer elemeit, az elemek mûködését,
– a gépkönyvek használatát, az abban foglalt mûszaki

leírások, üzemeltetésre vonatkozó elõírások alkalmazha-
tóságát.

Érti:
– a belsõégésû motorok mûködési elvét,
– a hidraulikus rendszerek mûködési elvét,
– az elektromos berendezések mûködési elvét,
– a gépek, gépcsoportok telepítésére, üzembe helyezé-

sére, a munkahelyi kivonulására vonatkozó elveket,
– az erõátvitelt, a munkavégzést, mûködés szabályzá-

sát biztosító mechanikai, hidraulikai, villamos és elektro-
nikai egységek mûködtetésére, a gépkezelésre vonatkozó
elveket,

– a gépek és gépcsoportok üzemeltetésére, az üzemvi-
tel ellenõrzésére és kiszolgálásra vonatkozó elveket,

– a gépek, gépcsoportok leállítására, üzemen kívül he-
lyezésére, tárolására vonatkozó elveket.

Tudja alkalmazni:
– a gépek üzemére vonatkozó ismereteket,
– a gépek üzeméhez kapcsolódó biztonságtechnikai

elõírásokat.

B) Eszközök, gépek karbantartását végzi

Ismeri:
– a gépek vagy gépcsoportok szerkezeti felépítését, az

egyes gépegységek, illetve a fõbb szerkezeti elemek és
kapcsolatrendszerük mûszaki leírását, elhasználódásuk,
meghibásodásuk okát, jelét, érzékelhetõségét.

Érti:
– a karbantartási, javítási munkákhoz szükséges mérési

és hibafelvételi eljárások lényegét,
– az anyag-, a szerszám- és a technológiaválasztás köz-

ti összefüggéseket.
Tudja alkalmazni:
– gyakorlati ismereteit a karbantartáshoz szükséges

anyagok és eszközök kiválasztásához,
– a gépkönyvekben, üzemeltetési- és technológiai uta-

sításokban leírtakat,
– a vonatkozó biztonságtechnikai elõírásokat,

– a gépek meghibásodása esetén a szükséges, megen-
gedett és elõírt kezelõi beavatkozásokat.

A gyakorlatban is képes:
– a gyakran használt kisgépek hibáit meghatározni, a

szakmûhelyi javítást nem igénylõket elhárítani.

C) Gazdálkodási tevékenységet végez

Ismeri:
– az üzleti vállalkozás célját, érdekeit,
– a piac befolyásolásának lehetõségeit.
Érti:
– a piac mûködésének fõbb szabályait,
– az önköltség fogalmát.
A gyakorlatban is képes:
– egyszerûbb vállalkozás üzleti tervét összeállítani.

D) Természetvédelmi feladatokat lát el
(TR szakirány esetén)

Ismeri:
– a környezetszennyezõ anyagok élõlényekre gyako-

rolt hatását,
– a védett területeken folyó gyakorlati környezet- és

természetvédelmi tevékenységet,
– természetes körülményeik között is (élõhelyeiken) a

védett növény- és állatfajokat.
Érti:
– a természet önszabályozó képességének jelentõségét.
A gyakorlatban, munkahelyi körülmények között is ké-

pes:
– komposztot készíteni zöldhulladékból,
– a vizes élõhelyek, védett gyepek és erdõk rendszeres

gondozási feladatait önállóan elvégezni,
– elsõsorban természetvédelmi területen a környezeti

haváriák elhárításánál irányítással a munkafeladatokat el-
végezni,

– a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, kis- és
erõgépeket kezelni,

– a gyakran használt kisgépek hibáit meghatározni, a
szakmûhelyi javítást nem igénylõket elhárítani,

– a védett területeken elhelyezett berendezési tárgyakat
karbantartani.

E) Települési környezetvédelmi feladatokat végez
(TL szakirány esetén)

Ismeri:
– az önkormányzati alapellátások körét, a kötelezõ ön-

kormányzati és a kapcsolódó egyéb feladatokat,
– a települési hulladékok begyûjtésének, szállításának,

további kezelésének módjait, eszközeit,
– a gyûjtõsziget, hulladékudvar fogalmát, mûködésé-

nek módját.
Érti:
– az önkormányzat feladat- és hatáskörét a vízminõségi

kárelhárítási feladatok ellátása során,
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– a települési hulladékok kezelésével, szállításával, el-
helyezésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat,

– a hulladékgazdálkodás és a közegészségügy közötti
összefüggéseket,

– az önkormányzatok közterület-tisztántartási feladatait,
– a települési hulladékok hatását az emberi egészségre

és a környezetre.
A gyakorlatban képes, munkahelyi körülmények között

is:
– komposztot készíteni, felhasználni,
– települési közterületeket tisztán tartani,
– települési közterületeken elhelyezett berendezési tár-

gyakat karbantartani,
– zöldterületet ápolni,
– vízelvezetõ árkokat, csatornákat megtisztítani,
– a környezeti haváriák elhárításában, irányítással, a

munkafeladatokat elvégezni.

F) Hulladékgazdálkodási tevékenységet végez
(H szakirány esetén)

Ismeri:
– a hulladékgyûjtés, -begyûjtés, -szállítás, egyéb hulla-

dékkezelési tevékenységek módjait, eszközeit,
– a hulladéklerakók típusait,
– a komposzt és biogáz fogalmát.
Érti:
– a hulladékok hatását a természetes környezetre és az

emberi egészségre,
– az anyagmérleg lényegét és szerepét a hulladékgaz-

dálkodásban,
– a hulladékártalmatlanítás és a hulladékhasznosítás

közötti különbséget,
– a hulladékégetés technikáját,
– a fizikai, kémiai, biológiai hulladékkezelés jelentõsé-

gét.
Alkalmazza:
– a hulladékjegyzék jelöléseit.
A gyakorlatban, munkahelyi körülmények között is ké-

pes:
– gyûjteni, begyûjteni, szállítani, ártalmatlanítani a kü-

lönféle hulladéktípusokat,
– komposztot készíteni,
– a hulladékudvarok és -szigetek mûködtetésével kap-

csolatos rendszeres feladatokat önállóan elvégezni,
– hulladékbegyûjtési, szállítási, lerakási és egyéb hul-

ladékkezelési részfeladatokat utasítás alapján irányítani,
ellenõrizni.

G) Alapvetõ ismeretek és készségek

A gyakorlatban is képes:
– helyi hálózatot és Internetet használni,
– dokumentumokat megnyitni és menteni különbözõ

formátumokban,
– a szövegben mozogni, kijelölni és szerkesztési mûve-

leteket végrehajtani,

– táblázatot létrehozni, formázni és szerkeszteni,
– a dokumentumokat kinyomtatni,
– adatbázisokat megnyitni, menteni és levédeni,
– adattáblákat készíteni és módosítani,
– adattáblákat feltölteni adatokkal és adatkezelést vé-

gezni (bõvítés, módosítás, törlés és lekérdezés).
Ismeri:
– az üzleti és a munkahelyi adminisztrációra vonatkozó

alapvetõ követelményeket.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai vizsgára az jelentkezhet, aki a vizsgát meg-
elõzõ iskolarendszerû vagy tanfolyami rendszerû elméleti
és gyakorlati képzésben részt vett, és a tantervi követelmé-
nyeket teljesítette.

2. A szakmai vizsga részei

Írásbeli vizsga
Gyakorlati vizsga
Szóbeli vizsga

3. A szakmai vizsgán számon kérhetõ feladatok

Az írásbeli vizsga tantárgyai és azok idõtartama
Megnevezés: Szakmai ismeretek
Témakörök
A szakmai ismeretek írásbeli vizsga komplex vizsga.

Egyharmad részben a környezetvédelem tantárgy, kéthar-
mad részben a szakirány szerinti szakmaspecifikus tan-
tárgy követelményeinek teljesítését méri.

Környezetvédelem:
– a környezetvédelem célja, feladata, területei,
– a természetvédelem célja, feladata, a védett természe-

ti értékek bemutatása,
– a környezet valamely elemének jellemzése, a bennük

lejátszódó természetes folyamatok ismertetése,
– a környezeti elemek természetes és mesterséges

szennyezõi és azok hatásai az élõ és élettelen világra,
– önkormányzati környezetvédelem és településgaz-

dálkodás.
A szakirány szerinti szakmaspecifikus tantárgy
Természetvédelmi (TR) szakirány
Természetvédelem:
– kapcsolódó ökológiai alapismeretek,
– a természeti értékek védelme,
– kultúrtörténeti értékek és megõrzésük,
– az értékeket veszélyeztetõ tényezõk,
– a természeti károk megszüntetése és a helyreállítási

feladatok,
– a természetvédelem szervezete, tevékenységük jogi

eszközei.
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Településüzemeltetési (TL) szakirány
Településüzemeltetés:
– településtípusok, településszerkezet,
– területhasználatok a településen,
– települési infrastruktúra,
– közterület-fenntartási és -karbantartási munkák.
Hulladékgazdálkodási (H) szakirány
Hulladékgazdálkodás:
– hulladék fogalma, fajtái,
– hulladékok gyûjtése, szállítása,
– szelektív hulladékgyûjtés,
– hulladékok ártalmatlanítása, hasznosítása, egyéb ke-

zelése.
A vizsga idõtartama:180 perc
A gyakorlati vizsga tantárgyai és azok idõtartama
Megnevezés: Szakmai gyakorlat
A gyakorlati vizsga során a vizsgázó bemutatja, hogy

rendelkezik a munkafeladatok végrehajtásához szükséges
kompetenciákkal.

A gyakorlati vizsgán a vizsgázónak két munkafeladatot
kell végrehajtania.

A. tétel, Szakiránytól független gyakorlatok:
– fa-és fémmegmunkálást végez, szerszámot és kisgé-

pet kezel,
– építõipari szerszámokat használ és kisgépet kezel,
– mérést és méretre vágást végez,
– felületet megmunkál,
– kötéseket készít,
– kisgépeket üzembehelyez, mûködtet, karbantart.

B. tétel, Szakirány szerinti szakmaspecifikus gyakorla-
tok

Természetvédelmi (TR) szakirány:
– élõhelyek védelméhez kapcsolódó feladatokat hajt

végre,
– védett területen fenntartási, karbantartási munkafel-

adatokat végez,
– erõ- és munkagépet üzemeltet, karbantart.
Településüzemeltetési (TL) szakirány:
– közterületi tisztítási, állagmegóvási, javítási munká-

kat végez,
– települési hulladékok begyûjtésével, szelektív gyûj-

tésével, ártalmatlanításával, hasznosításával kapcsolatos
munkát végez,

– speciális célgépeket üzemeltet, karbantart.
Hulladékgazdálkodási (H) szakirány:
– hulladékot gyûjt, begyûjt, szállít, ártalmatlanít,
– lerakón, átrakóállomáson elõforduló munkafolyama-

tokat végez,
– speciális célgépeket üzemeltet, karbantart,
– kapcsolódó adminisztrációs feladatokat végez.
A gyakorlati vizsga a megfelelõ feltételek megléte ese-

tén egyaránt szervezhetõ iskolai gyakorlóhelyen (tanmû-
helyben), külsõ gyakorlóhelyen, vagy megosztva is.

A vizsga idõtartama: 300 perc.

A szóbeli vizsga tantárgyai és azok idõtartama
Megnevezés:
– Környezetvédelem
– Munka- és egészségvédelem
– Szakirány szerinti szakmaspecifikus ismeretek
Természetvédelmi (TR) szakirány: Természetvédelem
Településüzemeltetési (TL) szakirány : Településüze-

meltetés
Hulladékgazdálkodási (H) szakirány: Hulladékgazdál-

kodás
A vizsgázónak a fentiek szerinti három kérdést kell

megválaszolnia.

A. tétel: Környezetvédelem:
– a környezetvédelem célja, feladata, területei,
– a természetvédelem célja, feladata, a védett természe-

ti értékek bemutatása,
– a környezet valamely elemének jellemzése, a bennük

lejátszódó természetes folyamatok ismertetése,
– a környezeti elemek természetes és mesterséges

szennyezõi és azok hatásai az élõ és élettelen világra,
– önkormányzati környezetvédelem és településgaz-

dálkodás.

B. tétel: Munka-és egészségvédelem:
– a munkavédelem alapfogalmai, célja, területei,
– a munkaviszonnyal kapcsolatos munkavédelmi elõ-

írások,
– magatartási szabályok a munkahelyen,
– tûzvédelmi elõírások,
– elsõsegélynyújtás,
– kéziszerszámok és kisgépek biztonságtechnikája,
– munkahelyi ártalmak és az egészségre gyakorolt ha-

tásuk.

C. tétel: A szakirány szerinti szakmaspecifikus ismere-
tek

Természetvédelmi (TR) szakirány
Természetvédelem:
– kapcsolódó ökológiai alapismeretek,
– a természeti értékek védelme,
– kultúrtörténeti értékek és megõrzésük,
– az értékeket veszélyeztetõ tényezõk,
– a természeti károk megszüntetése és a helyreállítási

feladatok,
– a természetvédelem szervezete, tevékenységük jogi

eszközei.
Településüzemeltetési (TL) szakirány
Településüzemeltetés:
– településtípusok, településszerkezet,
– területhasználatok a településen,
– települési infrastruktúra,
– közterület-fenntartási és -karbantartási munkák.
Hulladékgazdálkodási (H) szakirány
Hulladékgazdálkodás:
– hulladék fogalma, fajtái,
– hulladékok gyûjtése, szállítása,
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– szelektív hulladékgyûjtés,
– hulladékok ártalmatlanítása, hasznosítása, egyéb ke-

zelése.
A vizsga idõtartama: a felkészülési idõ min. 20 perc.
A teljes szóbeli felelet idõtartama max. 25 perc, kérdé-

senként 5–8 perc.

4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltéte-
lei

Ha a vizsgázót felmentették tanulmányai során vala-
mely vizsgatárgy tanulása alól, kérelmére felmenthetõ a
vizsgatárgy követelményeinek teljesítése alól.

Második vagy további OKJ szerinti szakképesítés meg-
szerzésekor nem köteles a jelölt vizsgát tenni abból a vizs-
garészbõl vagy tantárgyból, amelybõl másik szakmai vizs-
ga keretében eredményesen vizsgázott és azt okmányaival
hitelesen igazolni tudja.

Az eredményes vizsgarész vagy tantárgy osztályzatát a
másik szakmai vizsgán elért eredmény alapján lehet meg-
állapítani.

Mentesül az adott tantárgyban a szakmai vizsga letétele
alól az a vizsgázó, aki az országos tanulmányi versenyen a
versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt,
szintet éri el.

Nem mentesül a szakmai vizsga vagy vizsgatárgy alól a
vizsgázó, ha a szakmai vizsga letétele óta a szakmai és
vizsgáztatási követelmények megváltoztak.

Aki a környezetvédelmi szakmunkás szakképesítés bár-
melyik szakirányán bizonyítványt szerzett, és egy másik
szakirányon is végzettséget kíván szerezni, annak csak a
szakmaspecifikus ismeretekbõl kell vizsgáznia.

5. A szakmai vizsga értékelése

Szakmai elméleti vizsga
Az írásbeli vizsga értékelését a központi tételekben ki-

adott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1–5-ig
terjedõ) osztályzattal kell minõsíteni. Az írásbeli vizsga
feladatait úgy kell összeállítani, hogy a megoldásnál maxi-
málisan 100 pont legyen elérhetõ.

A szóbeli vizsga értékelése: a szóbeli vizsga tantárgyait
(1–5-ig terjedõ) osztályzattal kell minõsíteni. A szóbeli
vizsga érdemjegyét az egyes vizsgatárgyak osztályzatai-
nak átlaga adja a kerekítés szabályainak figyelembevételé-
vel.

Elégtelenre kell minõsíteni a jelölt szóbeli vizsgaered-
ményét, ha bármely tantárgyra kapott osztályzata elégte-
len.

A szakmai elméleti vizsga eredményét a szóbeli és írás-
beli vizsgaeredmények alapján kell meghatározni az aláb-
biak szerint:

Az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli
vizsga eredménye felé kell kerekíteni. Eredménytelennek
kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a jelölt a szó-
beli vagy az írásbeli vizsgájára elégtelen osztályzatot ka-
pott.

Szakmai gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga értékelését a szakszerûség, pontos-

ság, a minõségi követelmények és a munkavédelmi elõírá-
sok betartásának figyelembevételével, egyetlen (1–5-ig
terjedõ) osztályzattal kell értékelni.

A végleges gyakorlati érdemjegy kialakításánál a két
részfeladatra kapott részjegyek számtani átlagát kell figye-
lembe venni. Az eredményt a B. tétel „Szakirány szerinti
szakmaspecifikus gyakorlati feladat” eredménye felé kell
kerekíteni.

Eredménytelennek kell tekinteni a gyakorlati vizsgát,
ha a vizsgázó a kijelölt gyakorlati feladat 50%-át nem tel-
jesíti, vagy a munka minõségileg kifogásolható.

A szakképesítõ vizsga értékelése
Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsga-

rész követelményeit teljesítette.

* * *

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS
(a szakirány megjelölésével)

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplõ
adatai

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5470 04
2. A szakképesítés megnevezése: környezetvédelmi

technikus (a szakirány megjelölésével)1

2.1. Környezetvédelmi technikus (energetika)
2.2. Környezetvédelmi technikus (élelmiszeripar)
2.3. Környezetvédelmi technikus (geológia)
2.4. Környezetvédelmi technikus (gépészet)
2.5. Környezetvédelmi technikus (hulladékgazdálko-

dás)
2.6. Környezetvédelmi technikus (mezõgazdaság)
2.7. Környezetvédelmi technikus (nehézipar)
2.8. Környezetvédelmi technikus (nukleáris energia-

ipar)
2.9. Környezetvédelmi technikus (településgazdálko-

dás)
2.10. Környezetvédelmi technikus (természetvédelem)
2.11. Környezetvédelmi technikus (vegyipar)
2.12. Környezetvédelmi technikus (vízgazdálkodás)
3. Hozzárendelt FEOR szám: 3126
4. Szakképzési évfolyamok száma: 2
5. Képzési idõ, maximális óraszám: –
6. Elméleti képzési idõ aránya: 70%
7. Gyakorlati képzési idõ aránya: 30%

1 Megjegyzés: a végzettek környezetvédelmi szakemberek, képzésükben
a szakirányú ismeretek kiegészítõ jellegûek.
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II. A szakképesítés egyéb adatai

1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szak-
mai elõképzettség, elõírt gyakorlat: érettségi vizsga

2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági kö-
vetelményeknek kell megfelelni: –

3. Szakmai alapképzés idõtartama: –

4. Szintvizsga: –

III. A szakképesítés munkaterülete

1. A munkaterület jellemzése

A környezetvédelmi hatóságok, az ipari és mezõgazda-
sági üzemek, települési önkormányzatok részére környe-
zetvédelmi szakember biztosítása, aki önállóan vagy be-
osztott munkatársként dolgozik a víz-, talaj- és levegõtisz-
taság-védelemmel, a zajvédelemmel és rezgésellenõrzés-
sel, a sugárvédelemmel, a hulladékgazdálkodással és a
kapcsolódó méréstechnikával, valamint természetvéde-
lemmel összefüggõ feladatok megoldásában.

Gazdálkodó (ipari, mezõgazdasági vagy szolgáltató)
egységeknél:

– üzemi környezetvédelmi megbízotti (felelõsi) felada-
tok ellátása, a termelési folyamatok elemzése a környezet-
biztonsági, a környezetterhelés csökkentési, a zajvédelemi
és rezgésellenõrzési szempontok érvényesítése,

– a különbözõ szennyezések (víz, levegõ, talaj) és a
hulladékok mennyiségi felmérése, analitikai vizsgálata, a
mérési eredmények rögzítése, értékelése, a kármentesítés
folyamatában való közremûködés,

– a technológia szennyezõ forrásainak feltárása,
– a melléktermékek, hulladékok mintavételezése,

elemzése, intézkedés a hulladékok kezelése (tárolása, szál-
lítása, ártalmatlanítása stb.) érdekében,

– a minõségellenõrzési szakterületen környezetvédel-
mi elemzõi, környezetvédelmi ellenõri feladatok ellátása,

– közremûködés a környezetvédelmi jogszabályok és
elõírások helyi betartatásában,

– közremûködés a munka- és tûzvédelmi, valamint kör-
nyezetbiztonsági és biztonságtechnikai elõírások helyi be-
tartatásában,

– kapcsolattartás a környezetvédelmi, természet- és táj-
védelmi, vízügyi, valamint a katasztrófavédelmi és nép-
egészségügyi hatóságokkal és a növény és talajvédelmi
szolgálattal, munkavédelmi szervezetekkel,

– részvétel a hatósági bejárásokon,
– adatgyûjtés, adatfeldolgozás, az eredmények értéke-

lése, számítógépes feldolgozása,
– beszámolók készítése,
– részvétel az engedélyezési eljárások elõkészítésében.

Önkormányzati munkakörben:
– a település területén a gazdálkodó szervezetekre vo-

natkozó környezetvédelmi mérési adatok figyelemmel kí-
sérése, nyilvántartása,

– közremûködés a település környezetvédelemmel
kapcsolatos feladatainak irányításában,

– közremûködés a polgármester, a képviselõ-testület és
szervei, továbbá a jegyzõ és apparátusa környezetvédelmi
feladatainak megoldásában,

– közremûködés a települési környezetvédelmi dönté-
sek, elõírások elõkészítésében, végrehajtásában és ellenõr-
zésében,

– kapcsolattartás a lakossággal, környezetvédelmi ta-
nácsadás,

– közremûködés a Nemzeti Környezetvédelmi Prog-
ram területi kimunkálásában.

2. A szakképesítéssel betölthetõ munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma megnevezése

3126 környezetvédelmi technikus

3. A szakképesítéssel betölthetõ rokon munkakörök,
foglalkozások

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma megnevezése

3910 egyéb ügyintézõ

3159 Egyéb üzemben tartási foglalkozások

IV. A szakképesítés szakmai követelményei

1. A foglalkozás gyakorlása során elõforduló legfonto-
sabb feladatok, feladatcsoportok

Valamennyi szakterületen
Ipari, mezõgazdasági termelõ és kereskedelmi egysé-

gekben vagy a szolgáltatás területén (gazdálkodó szerve-
zeteknél):

– környezetvédelmi megbízotti (felelõsi) tevékenység,
a gyártástechnológia figyelemmel kísérése a szennyezõ
anyagok kibocsátása, a zajvédelem és a rezgésellenõrzés
szempontjából,

– a víz, szennyvíz, levegõ szennyezettségét csökkentõ
és a hulladékok kezelésére (hasznosítására, ártalmatlaní-
tásra stb.) szolgáló berendezések mûködésének figyelem-
mel kísérése, szükség esetén a mûködésébe történõ beavat-
kozás elrendelése,

– analitikai vizsgálatok elvégzése,
– kibocsátási határértéket elõíró mûszaki szabványok,

hatósági elõírások nyilvántartása,
– a rendszeres és idõszakos környezetvédelmi ellenõr-

zõ vizsgálatok és felülvizsgálatok az általános környezeti
állapotfelmérés, értékelés, megszervezése, eredményeinek
értékelése és rendszerezése, adatszolgáltatás,
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– beszámolók készítése a környezetszennyezés alaku-
lásáról, a kritikus pontok meghatározása,

– termelési folyamatok elemzése, anyagmérlegek ké-
szítése, anyag- és energiatakarékos technológiák kidolgo-
zásában való részvétel,

– a szelektív hulladékgyûjtés, a szelektív gyûjtõhelyen
történõ átmeneti tartás technológiájának kidolgozásában
és bevezetésében való részvétel,

– közremûködés a kárelhárítási tervek készítésében,
– új beruházások, illetve új technológiák kidolgozása

során javaslattétel a környezetvédelmi szempontok érvé-
nyesítésére,

– munkahelyén a szelektív hulladékgyûjtés megvalósí-
tása,

– minõségellenõrzési osztályokon környezetvédelmi
elemzõi, ellenõri (csoportvezetõi) feladatok ellátása,

– kapcsolattartás és együttmûködés a környezetvédel-
mi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségekkel, igaz-
gatóságokkal, önkormányzatokkal, egyéb hatóságokkal,

– részvétel a hatósági eljárásokban, jelentések, beszá-
molók készítése,

– részvétel a hatósági ellenõrzési bejárásokon, a ható-
sági elõírások végrehajtása és a végrehajtás ellenõrzése,

– a munkavédelmi, tûzvédelmi, biztonságtechnikai,
környezetbiztonsági és környezet- és természetvédelmi
elõírások betartása, betartatása.

Önkormányzati munkakörben:
– környezetvédelmi adatok, elõírások, határozatok

gyûjtése, rendszerezése és szolgáltatása a polgármester, a
képviselõ-testület és szervei, továbbá a jegyzõ és appará-
tusa felé, részvétel a hatósági engedélyezési eljárások elõ-
készítésében,

– részvétel a környezet- és természetvédelem helyi (te-
rületi) szabályozásának kialakításában a hatályos jogsza-
bályok figyelembevételével,

– a települési közszolgáltatások helyzetének vizsgálata
környezetvédelmi szempontból,

– a vállalkozási és szolgáltatási tevékenységekre vo-
natkozó önkormányzati engedélyek környezetvédelmi
elõírásainak meghatározása,

– a települési környezetvédelmi és természetvédelmi
feladatok szervezése, a határozatok és jogszabályi elõírá-
sok betartásának ellenõrzése,

– önkormányzati adatok, információk szolgáltatása ha-
tásvizsgálatokhoz, tervezési munkákhoz,

– regionális együttmûködés szervezése a környezeti
problémák településen túlmutató részének megoldásában,

– kapcsolattartás és együttmûködés a környezetvédel-
mi, természet- és tájvédelmi, vízügyi, valamint a mûem-
lékvédelmi, a közegészségügyi, a katasztrófavédelmi és a
rendvédelmi hatóságokkal, részvétel a hatósági eljárások-
ban, jelentések, beszámolók készítése.

2. Részletes követelmények

Valamennyi szakterületen
Feladatai megoldásához ismerje:
– környezetvédelem, természet- és tájvédelem felada-

tait, eszközeit, tárgyait,

– az ökológia törvényszerûségeit, a bioszféra, a földi
élet rendszerként való értelmezését,

– a fenntartható fejlõdés fogalmát, adott területen való
megvalósítás formáit, összefüggéseit, eszközeit,

– a természetvédelmi biológia törvényszerûségeit,
– a védett természeti területeket, a terület nélküli védett

természeti értékeket, a földtani természetvédelmet, a tájvé-
delmi és kultúrtörténeti értékeket,

– természeti értékek és védett természeti területek ke-
zelésének, fenntartásának, monitorozásának és bemutatá-
sának alapvetõ kérdéseit és összefüggéseit,

– a környezetbiológiai, környezetkémiai összefüggése-
ket,

– a nehezen vagy nem bomló anyagokat, anyagcsopor-
tokat,

– az elemek és vegyületek környezetszennyezõ és
egészségkárosító hatásait,

– a környezetvédelmi mérések alapelveit, módszereit
és eszközeit,

– a mûszaki ábrázolást, a mûszaki rajz alapjait (géprajz,
építészeti ábrázolás, helyszínrajz),

– a szakterület anyagait, eszközeit, berendezéseit, alap-
mûveleteit, alapfolyamatait, fõbb technológiáit, szennye-
zõforrásait, olyan mélységben, hogy értse és ismerje fel a
technológiai és a környezetvédelmi feladatok közötti
összefüggéseket,

– a vízminõsítés szempontjait és módszereit (fizikai,
kémiai és biológiai vízminõsítés), a vízminõsítés eljárása-
it,

– a hazai vizek állapotát, a vízszennyezõ emberi tevé-
kenységeket, a vízszennyezés hatásait; a mérgezõ, tápláló
(eutrofizációs) és egyéb hatásokat,

– a szennyvizek minõségi és mennyiségi jellemzõit, a
víz- és a szennyvízkezelés lehetõségeit, költségeit, a
szennyvízkezelési mûveleteket és technológiákat, a fizikai
módszereket, a kémiai víztisztítást, a mechanikai és bioló-
giai, illetve a természetes szennyvíztisztítást, valamint a
szakszerû egyedi szennyvízelhelyezést, a kommunális, a
nehézipari, olajipari, könnyûipari, élelmiszeripari, vegy-
ipari és mezõgazdasági használtvizek és szennyvizek ke-
zelését szolgáló komplex tisztítórendszereket,

– a vegyipari szennyvizek tisztítását, a különleges tisz-
títási módszereket (sótalanítás, ammóniamentesítés, oldó-
szer-, nehézfém- és mérgezõ anyag eltávolítás stb.),

– a szennyvízkezelés melléktermékeit, az iszapkezelés
módszereit,

– a vízszennyezést csökkentõ technológiai módosításo-
kat, a víztakarékos technológiákat, értékes anyagok kinye-
rését a szennyvizekbõl, a szennyvizek elhelyezését,

– a vízminõség-védelem szabályozásának alapjait, a
vízminõség-védelem helyi, regionális és országos szerve-
zetét,

– a gazdasági egységek víz- és szennyvízhálózatát, a
vízellátási módokat, a vízhasználó berendezéseket,
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– a hulladék fogalmát, fajtáit, kezelését (gyûjtés, táro-
lás, hasznosítás, ártalmatlanítás stb), a technológia és a
hulladékok közötti összefüggést, a szelektív gyûjtés esz-
közeit, módszereit,

– a veszélyes hulladékok fogalmát, a minõsítéshez
szükséges vizsgálatokat,

– a hulladékok égetését, az égetés elméletét, a veszé-
lyes hulladékok égetési technológiáját,

– a biogáz-elõállítás és a komposztálás elméletét és
technológiáját,

– a lerakással ártalmatlanítható hulladékok körét, a le-
rakás feltételeit, a rendezett, biztonságos lerakóhely kivá-
lasztását, kiépítését, a lerakási technológiát,

– a hulladékok nyilvántartását, az adatközlés, a doku-
mentálás és átadás szabályait,

– a radioaktív hulladékok fajtáit és hatásukat, lerakásuk
különleges szabályait,

– a levegõ összetételét, öntisztulási folyamatát, a leve-
gõszennyezettségnek az élõvilágra gyakorolt hatását, tud-
ja rendszerezni a különbözõ szennyezõ forrásokat,

– a légszennyezés eredetét, fajtáit, hatásait, az SO2,
NOx, CO2, valamint az ózon és a szénhidrogének és egyéb
a környezetre fokozottan veszélyes szerves vegyületek át-
alakulását, korróziós, élettani, gazdasági hatásait, szerepét
a szmog kialakulásában,

– az üvegházhatás fogalmát, következményeit, az el-
lensúlyozó tényezõket,

– az emisszió, transzmisszió, immisszió fogalmát, a
szennyezés folyamatát, az immissziós határértékeket és al-
kalmazásukat, a védettségi kategóriákat, a veszélyességi
fokozatokat, a terjedés folyamatát és befolyásoló tényezõ-
it, a légköri stabilitás fogalmát,

– a szmog típusait, a szmogriadó fokozatait,
– az emissziós határérték fogalmát, számítását, a tech-

nológiai és az egyedi emissziós határérték fogalmát, alkal-
mazhatóságát, az emisszió számítás módszereit,

– a légszennyezettség csökkentésének módjait, az im-
misszió és az emisszió csökkentés lehetõségeit, aktív és
passzív módszereit, eljárásait és berendezéseit, az adott
célnak megfelelõ berendezés kiválasztásának szempontja-
it, a mûemlékek levegõszennyezéstõl való védelmének le-
hetõségeit,

– a talaj típusait, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonsá-
gait, a talajt, mint élõhelyet, a termelési technológiák talaj-
ra gyakorolt hatását (gépesítés, kemizálás, öntözéses gaz-
dálkodás),

– a talajszennyezõdések forrásait, hatásait, a szennyezõ
anyagok mérésének lehetõségeit, a mûtrágyák, növényvé-
dõ szerek fajtáit, összetételét, környezeti hatását,

– a zajvédelem és rezgésellenõrzés alapfogalmait,
– a zaj és rezgés élettani hatásait, az általuk okozott ká-

rosodások formáit és az ellenük való védekezés módszere-
it, eszközeit,

– a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti auditálás
alapfogalmait,

– a szabványosítás és a minõségbiztosítás alapjait, je-
lentõségüket,

– az érvényben lévõ szennyezõanyag kibocsátási határ-
értékeket, illetve a vonatkozó szakirodalmat,

– a munkavédelmet és a munkavédelem területeit (bal-
esetelhárítás, munkaegészségügy),

– a foglalkozási ártalmakat, az ipar veszélyforrásait, az
egészségre ártalmas mérgezõ és maró anyagokat, tulajdon-
ságaikat, veszélyességük fokát, az ellenük való védekezés
eszközeit,

– az államigazgatási és a polgári jog felépítését, szere-
pét, a környezetvédelmi államigazgatási és önkormányzati
intézményrendszer felépítését, tevékenységét, a közöttük
lévõ munkamegosztást,

– a gazdasági jog alapjait,
– a környezet-, természet- és tájvédelemmel, területfej-

lesztéssel, a településüzemeltetéssel kapcsolatos fõbb jog-
szabályokat,

– a szakigazgatás alapjait,
– az önkormányzatok mûködésének jogi alapjait,
– a településgazdálkodás elemeit, fõbb feladatait, szer-

vezeti rendszerét,
– a történeti, az építészeti, a természeti értékek védel-

mét, a megõrzési feladatokat,
– a terület- és településfejlesztési feladatok tartalmát,

az azokhoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, kö-
vetelményeket,

– a vezetés, szervezés, vállalati gazdálkodás alapfogal-
mait,

– a vállalkozások létrehozására és vitelére vonatkozó
fõbb elõírásokat, személyi, gazdasági, jogi feltételeket,

– a feladata ellátásához szükséges számítógép-kezelést
és program alkalmazást,

– a mûszaki ábrázolást, a mûszaki rajz alapjait (géprajz,
építészeti ábrázolás, helyszínrajz).

Ismereteit a gyakorlati munkavégzés során alkalmazni
tudja az alábbi területeken:

– legyen képes a környezetvédelmi méréseket végezni
és megszervezni,

– tudjon az elõírások szerint mintát venni (víz, levegõ,
talaj, hulladék) a szennyezett közegekbõl,

– tudja a mintát tartósítani, elõkészíteni az analitikai
vagy mûszeres méréshez,

– tudja a hordozható mérõberendezéseket kezelni, a
teszteket alkalmazni,

– tudjon rezgést mérõ mûszereket kezelni, mérést vé-
gezni és értékelni,

– tudjon a szakterülethez kapcsolódó geodéziai felmé-
réseket, kitûzéseket végezni,

– legyen képes adatbázist létesíteni, kezelni, folyama-
tosan bõvíteni,

– legyen képes a termelési folyamatok környezetvédel-
mi szempontú elemzésére, anyag- és energiatakarékos
technológiák kialakításában való részvételre, anyagmérle-
gek, energiamérlegek készítésére,
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– irányítás mellett tudjon általános, folyamatos környe-
zeti állapotfelmérést készíteni, az eredményeket rendsze-
rezni, értékelni, a határértékeket értelmezni,

– tudja ellenõrizni a környezettechnikai berendezések
mûködését, a mûködésükbe beavatkozni és az üzemzavart
elhárítani (elháríttatni),

– tudjon a kárelhárítási feladatok megoldására javasla-
tot tenni,

– legyen képes rövid és hosszú távú környezetvédelmi
tervek kidolgozásában közremûködni, azokat végrehajta-
ni, irányítani és ellenõrizni,

– a munkaterületén legyen képes kapcsolatot tartani a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi, valamint
a katasztrófavédelmi hatóságokkal és a növény és talajvé-
delmi szolgálattal,

– legyen képes az alapvetõ környezettechnológiai eljá-
rások gyakorlati bemutatására, és hatásfokuk ellenõrzésé-
re,

– legyen képes felhasználói szinten szövegszerkesztõ,
táblázat- és adatbázis kezelõi grafikus számítógépes prog-
ramokat használni, az adatfeldolgozáshoz, adatszolgálta-
táshoz, dokumentumok készítéséhez számítógépet alkal-
mazni,

– tudjon mûszaki rajzot készíteni és olvasni,
– legyen képes közremûködni a különbözõ területeken

a környezetvédelmi elõírások kidolgozásában, a dolgozók
környezetvédelmi oktatásának megszervezésében, és az
elõírások betartásának ellenõrzésében,

– legyen képes a munka végzése során elõforduló bal-
eseteket megelõzni, a megelõzés érdekében intézkedni, a
munkavédelmi és a biztonságtechnikai elõírásokat betarta-
ni és betartatni.

2.1. Környezetvédelmi technikus (energetika)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– a környezetet károsító energetikai hatásokat,
– az energetika területén a környezeti hatásvizsgálat,

auditálás lényegét,
– az alapanyag, segédanyag, energiatermelés, energia-

szükséglet fogalmát,
– a termék, melléktermék, hulladék környezetre gyako-

rolt hatását,
– a környezetbarát anyaghasználat lehetõségeit,
– az energiaipari technológiák, munkafolyamatok

anyag- és energiamérlegét, anyag- és energiaforgalmi di-
agramjait,

– az energia elõállítása során keletkezõ légszennyezõ
anyagokat, azok hatását a környezetre,

– az energia elõállítása során keletkezõ szennyvizek
jellegét és kezelési lehetõségeit,

– a talajszennyezések lehetséges okait, a szennyezés
megelõzésének módjait, illetve az utólagos talajtisztítás
lehetõségeit,

– a zaj- és rezgéskeltõ hatásokat,

– a keletkezõ hulladékok kezelésének (szelektív gyûj-
tésének, hasznosításának, ártalmatlanításának, újrahasz-
nosításának stb.) lehetõségeit, az energetikai hulladékok
veszélyességi jellemzõit,

– az energia elõállítása során alkalmazott legfontosabb
gépi és villamosipari berendezéseket,

– a hõenergiatermelés és átalakítás gépeinek, berende-
zéseinek felépítését, mûködését,

– az erõgépek felépítését, mûködését,
– az egyen- és váltóáramú motorok mûködését, felépí-

tését,
– az energiaelosztás, átalakítás lehetõségeit,
– a transzformátorok felépítését, mûködési elvét,
– az egyenirányítás lehetõségeit, szerepét az energiael-

látásban,
– az energetika területén alkalmazott gépek, berende-

zések környezetet károsító hatásait,
– az egyes berendezések alkalmazása során keletkezõ

hulladékok környezetre gyakorolt hatását,
– az egyes berendezésekkel végzett munkafolyamatok

anyag- és energiamérlegét, anyag- és energiaforgalmi di-
agramjait,

– a környezetbarát berendezésekkel történõ energia
elõállításának lehetõségeit,

– az egyes berendezések alkalmazása során keletkezõ
légszennyezõ anyagokat, azok hatását a környezetre,

– az egyes berendezések alkalmazása során keletkezõ
szennyvizek jellegét és kezelési lehetõségeit,

értse:
– az összefüggést a környezetkímélõ energiatermelés

és a környezet minõsége között,
– általános környezetvédelmi és energetikai ismeretei

és a gyakorlati problémák közötti kapcsolatot,
– a fosszilis energiahordozók és a megújuló energiafor-

rásokból elõállított energia termelésekor fellépõ környe-
zetterhelés közötti különbséget,

– az anyagtakarékos technológia és munkafolyamat
fontosságát a gazdaságos energiatermelésben és a hulla-
dékgazdálkodás terén,

– a technológiai folyamatok és a technológiák változá-
sának, vagy korszerûsítési lehetõségeinek összefüggéseit
az általuk okozott környezetszennyezéssel,

– a technológiai folyamatok során alkalmazott beren-
dezések korszerûsége és a technológiák korszerûsége kö-
zötti kapcsolatot, az alkalmazott berendezések által oko-
zott környezetszennyezés mértékét,

– a minõségbiztosítás kapcsolatát a gépi és elektromos
berendezések korszerûségével, szakszerû használatával,

legyen képes alkalmazni:
– a szakmai gyakorlatban elõforduló energetikai, kör-

nyezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó alapfogalmakat,
– az energiaellátás és szolgáltatás biztosításakor a kör-

nyezetvédelem általános szempontjait,
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– gépek és berendezések beszerzésekor, üzemeltetése-
kor a megfelelõ mûszaki és gazdálkodási szempontok fi-
gyelembevételével az energiatakarékos megoldásokat.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a környezetkímélõ technológiákat,
– az egyéni védõeszközöket,
– az energetikai és környezetvédelmi méréseket az

energetikai technológiákban,
– mért eredményei kiértékelésekor a mûszaki szabvá-

nyokat, illetve az emissziós és immissziós határértékeket,
– a levegõ-, víz- és talajszennyezés megelõzésére, illet-

ve csökkentésére optimális környezettechnikai megoldá-
sokat,

– a keletkezõ hulladékok újrahasznosítási lehetõségeit,
– a szelektív hulladékgyûjtést,
– az energiatermelõ folyamatok auditálását,
– az energetikai gépi berendezéseket,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.

2.2. Környezetvédelmi technikus (élelmiszeripar)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– az élelmiszer elõállítás és a környezet kölcsönhatását,
– az élelmiszertechnológiák általános jellemzõit, a fon-

tosabb iparok technológiáit (tartósító-, növényolaj-, hús-,
baromfi-, tej-, gabona-, sütõ-, szesz-, bor-, sör-, dohány-,
édesipar és cukorgyártás),

– a késztermékek jellemzõit,
– a növényi és állati eredetû nyersanyagok jellemzõit,

átvételét,
– az élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok

hasznosításának lehetõségeit,
– élelmiszeripari hulladékok ártalmatlanításának lehe-

tõségeit a talaj károsodás megelõzésének figyelembevéte-
lével,

– a gépek, berendezések üzemeltetésének módját a hi-
giénés feltételek biztosítása, az energiatakarékosság szem-
pontjainak betartása és zaj csökkentésére vonatkozóan,

– az élemiszerbiztonság hazai helyzetét és intézmény-
rendszerét,

– a hulladékok gyûjtésével, szállításával továbbá lera-
kásával vagy égetéssel történõ ártalmatlanításával kapcso-
latos ügyintézés folyamatát,

értse:
– az Élelmiszer törvény elõírásait a hazai és a nemzet-

közi szabványok normáit, a termékek jelölését,
– a levegõt szennyezõ anyagok csökkentésének tech-

nológiai jelentõségét,
– az élelmiszer elõállító hely létesítésének, az üzemel-

tetésének követelményeit, elõírásait,
– a „bio” élelmiszerek elõállításának lényegét, elõnyeit,

– a gyártástechnológiák során felhasznált adalék- és
technológiai segédanyagok szerepét,

– a környezetet leginkább terhelõ élelmiszeripari tevé-
kenységek fõ gyártástechnológiai mûveleteit,

– az élelmiszeripari termékek csomagolási hulladékok
csökkentésének megoldásait, a hasznosítási lehetõségeit,

legyen képes rendszerezni:
– az élelmiszeripari, élelmiszerforgalmazási és/vala-

mint a vendéglátási, és a közétkeztetési területeken a kör-
nyezetvédelem céljait, feladatait, területeit, módszereit,
eszközeit,

– a hulladékok gyûjtésével, szállításával, hasznosításá-
val, továbbá lerakásával vagy égetéssel történõ ártalmatla-
nításával kapcsolatos ügyintézés feladatait,

legyen képes alkalmazni:
– az élelmiszer elõállító hely létrehozásakor az optimá-

lis gyártástechnológiát,
– a gyártástechnológiák ismeretében a hulladékok,

melléktermékek hasznosítási eljárásait,
– a fõbb gyártástechnológia ismeretében a megfelelõ

környezetkímélõ mûveleteket,
– az élelmiszeripari területen alkalmazott csomagoló-

eszközök újrahasznosítási technológiáit.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a környezetvédelmi hatásvizsgálat eredményeit,
– a szervetlen és szerves vegyületek mennyiségi és mi-

nõségi meghatározását,
– a laboratóriumi mérõmûszereket (kalibráció, mérés,

karbantartás),
– a laboratóriumi mérések mérési pontosságára és

reprodukálhatóságára vonatkozó elõírásokat,
– a mintavételi eszközöket (megválasztás, mûködtetés,

karbantartás),
– a helyszíni vizsgálatokhoz szükséges gyorsteszteket,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.

2.3. Környezetvédelmi technikus (geológia)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– a Föld keletkezésének legelfogadottabb elméleteit,
– a Föld hagyományos és lemeztektonikai szerkezetét,
– a hegységképzõdési ciklusokat és az ezekkel kapcso-

latos õsföldrajzi változásokat,
– a földi élet kialakulását, a földtörténet eseményeit,

korbeosztását,
– a belsõ és külsõ erõk mûködésének folyamatát és ál-

talános ismérveit,
– az ásványok osztályait, a legfontosabb kõzetalkotó

ásványokat, kõzetek osztályozását,
– a magmás folyamatok során keletkezõ kõzeteket,
– kõzetmetamorfózist, az átalakult kõzeteket,
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– az egyes idõszakok legjellemzõbb vezérkövületeit,
– a rétegtan alapismérveit,
– az üledékes folyamatok sorrendjét és jellemzõit,
– Magyarország földtani tájegységeinek jellemzõ fel-

építését,
– a felszín alatti vizek típusait, vegyi fizikai áramlási

tulajdonságait, szennyezõdésének lehetõségeit, a szennye-
zõdések terjedését, a terjedés irányának meghatározását,

– a geodéziai mértékegységrendszereket,
– az alappontok jelölésének módjait,
– a felmérési eljárásokat,
– a magasságmérés fogalmát és módszereit,
– a terepi munkák rendjét és biztonságtechnikai elõírá-

sait,
– a megengedett szintezési záróhibahatárokat,
– a gyakorlati feladatokhoz szükséges számítási eljárá-

sokat,
– az eredmények dokumentálásának szabályait (jegy-

zõkönyv),
– a mérnökgeológiai kutatás alapelemeit,
– kõzetek és üledékek porozitási, permeabilitási, szö-

veti jellemzõit,
– alapozások, üregek mérnökgeológiai problémáit,
– a mintavételi és laboratóriumi munkák rendjét biz-

tonságtechnikáját,
– a mérnökgeológiai feladatok megoldásához kapcso-

lódó számításokat,
– a vizsgálati jegyzõkönyv elkészítését,

értse:
– az evolúció és a földi légkör alakulásának összefüg-

géseit,
– a lemeztektonikai folyamatok összefüggéseit,
– a hegységképzõdés okait és folyamatát,
– a földtani képzõdmények kormeghatározásának el-

vét,
– a magmaképzõdés és kikristályosodás eseményeinek

összefüggéseit,
– az ásványrendszerezés alapelvét,
– a metamorf geofázis folyamatait,
– az üledékes folyamatok és kõzetképzõdés kapcsola-

tát,
– a karsztosodás folyamatát,
– a tektonikai mozgások és Magyarország szerkezeti

felépítésének kapcsolatát,
– a helymeghatározás, az abszolút és relatív pontmeg-

határozás elvét,
– két pont közötti távolság meghatározásának módját,
– a területosztás geometriai vonatkozásait és a számítá-

sokat,
– a szögmérés és a szintezés alapelvét, szabályait,
– az általuk elvégzett távolságmérés, szintezés és szög-

mérés alapelvét, szabályait,
– a mérési jegyzõkönyv készítésének, vezetésének me-

netét és fontosságát,
– az alkalmazott talajmechanikai mérési módszer és a

mérendõ komponensek közötti összefüggést,

– az alkalmazott eszközök mûködési elvét,
– a környezetföldtani mûszaki földtani térképezésnél

alkalmazható geofizikai módszerek elvét,
– az állékonyság vizsgálati elvét,
– a vizsgált jellemzõk és a talajminõség közötti kapcso-

latot,
– az általuk elvégzett vizsgálatok során zajló folyama-

tok ok-okozati összefüggéseit,
– az ingatlan-nyilvántartás szükségességét,

legyen képes rendszerezni:
– az ásványokat összetételük alapján,
– a kõzeteket ásványparageneziseik alapján,
– a kõzeteket környezetvédelmi érzékenységük alap-

ján,
– az üledékeket és kõzeteket különbözõ szempontok

szerint,
– a földfelszín formáit genetikai szempontok alapján,
– Magyarország tektonikai zónáit korrelációjuk alap-

ján,
– Magyarország hegységeit felépítésük alapján,
– a különbözõ geodéziai mérési eljárásokat,
– a megfigyelési, vizsgálati adatokat, eredményeket,
– az állékonyságot biztosító eszközöket, mûszaki be-

avatkozási módokat,
– a különbözõ módszerekkel végzendõ vizsgálatok cél-

jait és eredményeit,

legyen képes alkalmazni:
– a mértékegységrendszerek mértékegységeit,
– a mérési vázlatok szerkesztésének szabályait,
– a szintezési jegyzõkönyv számításokhoz szükséges

ismereteit,
– ingatlan-nyilvántartási ismereteiket telekkönyvi ada-

tok beszerzéséhez.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a laboratóriumi eszközöket,
– a tanult mérõmûszereket,
– a talajfeltárás és mintavétel módjait, eszközeit,
– a terepi munkák általános szabályait,
– önállóan a munkájukhoz szükséges eszközöket, be-

rendezéseket a geodéziai feladatok végrehajtása során,
– elméleti ismereteiket a talajmechanikai mérések

megtervezéséhez és az eredmények kiszámításához,
– a vizsgálati eredményeiket a legfontosabb talajfajták

felismeréséhez,
– a vizsgálati elõírásokat azok végrehajtása során,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.
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2.4. Környezetvédelmi technikus (gépészet)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– az SI mértékrendszert, az alap és leszármaztatott mér-

tékegységeket, valamint átszámításukat (út, idõ, sebesség,
gyorsulás, tömeg, erõ, nyomás, nyomaték, munka, teljesít-
mény, hatásfok),

– géprajzi jelöléseket és szabványos ábrázolási módo-
kat,

– szilárdságtani alapfogalmakat, az igénybevétel, az
alakváltozás, az ébredõ feszültség és a feszültségeloszlás
kapcsolatát,

– a különféle igénybevételek, a húzó, a nyomó, a hajlí-
tó, a nyíró, a csavaró és összetett igénybevételek fogalmát,
és az alapesetekre vonatkozó méretezési eljárásokat,

– a különbözõ rendeltetésû gépelemek, szerkezetek,
kötések jellemzõ igénybevételeit, a szilárdságtani mérete-
zési alapfogalmakat, és egyszerû számításokat, anyag és
szilárdságtani jellemzõket és jelöléseket,

– az egyes alapanyagok gyártásánál alkalmazható mi-
nõségjavító eljárásokat,

a szennyezõ és ötvözõ anyagokat, azok hatását az anya-
gok fizikai, mechanikai és a választott technológia szerinti
tulajdonságokra, üzemi körülményekre,

– a különféle anyag elõkészítési eljárásokat és az eljá-
rástól függõ anyag igénybevételi, anyag felhasználási te-
rületeket; öntési eljárások, kovácsolási eljárások, henger-
lési eljárások, képlékeny alakítási eljárások, felület meg-
munkálási eljárások,

– a hõkezelési eljárások alkalmazását, a metallográfia
szerkezet módosításának hatását a fémes anyagok mecha-
nikai és technológiai tulajdonságaira,

– a hajtó és kenõanyagokkal szemben támasztott köve-
telményeket, az egyes felhasználási területeken,

– a hajtó és kenõanyagok helyes megválasztását, alkal-
mazását és a megfelelõ idõben történõ cseréjének, pótlásá-
nak szempontjait és elõírásait,

– az egyes gépelemeket és a felhasználási területeket;
kötõgépelemek, oldható és nem oldható kötések, tenge-
lyek és csapágyazásuk, tengelykapcsolók, fékek, rögzítõ
szerkezetek, kilincsmûvek, szabadonfutók, rugók, lengés-
csillapítók, súrlódásos hajtások, kényszerkapcsolatú hajtá-
sok, bütykös és karos mechanizmusok,

– a különféle anyagú, átmérõjû, és falvastagságú csö-
vek, csõkötések, csõszerelvények és tömítések megválasz-
tását a felhasználási területtõl, az áramló közeg fizikai jel-
lemzõitõl és kémiai tulajdonságától függõen,

– a hidraulikus és pneumatikus erõátviteli rendszerek
fõbb elemeit, alkalmazásuk lehetséges területeit, és szem-
pontjait az üzemvitel mûszaki jellemzõit,

– a különbözõ hajtóanyagokkal üzemeltetett belsõégé-
sû motorok szerkezeti felépítését, az egyes szerkezeti ele-
mek feladatát, anyagait és kialakítását, a tüzelõanyag ellá-
tó és gyújtási rendszert, a kenési és hûtési rendszereket, a

villamos és elektronikai egységek mûködését és szabály-
zási funkcióit,

– a villamosságtani alapfogalmakat, a villamos feszült-
ségforrásokat, a feszültségforrások jellemzõit, a vezetõ és
szigetelõ anyagokat, az áramfejlesztõket, a feszültségsza-
bályzókat, az egyenáramú motorokat, az aszinkronmoto-
rokat, a transzformátorokat és az akkumulátorokat, a szak-
irányban jellemzõ alkalmazási területeket, a villamos érin-
tésvédelem elméletét és a gyakorlatát,

legyen képes rendszerezni:
– a környezetvédelem különbözõ szakirányaiban alkal-

mazott gépek, eszközök és berendezések rendeltetését,
– az alkalmazási területek mûszaki, gazdasági, terme-

lési és környezetbiztonsági követelményeit,
– a feladat ellátására alkalmazott gépek megválasztásá-

nak gazdasági, energiatakarékossági, üzembiztonsági,
munkaegészségügyi és környezetvédelmi szempontjait,

– a gépelemek, a szerkezeti elemek és gépegységek
gyártásánál, üzemeltetésénél, karbantartásánál, és javítá-
sánál használt anyagok fizikai, kémiai és mechanikai tulaj-
donságait, az alkalmazott anyagok és anyagminõségek
megválasztásának szempontjait,

legyen képes alkalmazni:
– a gépekkel és berendezésekkel szemben támasztott

környezetvédelmi és környezetbiztonsági prioritásokat,
– a közterület tisztítás (nyári és téli célgépek, utak, mû-

tárgyak, úttartozékok tisztításának célgépei), gépei és gé-
pészeti berendezéseinek alkalmazására üzemeltetésére,
karbantartására vonatkozó elõírásokat,

– a hulladékgyûjtés, szállítás, tárolás (hulladékgyûjtõ
és szállító célgépek, edényürítõ szerkezetek, tömörítõs
konténerek, folyékony szippantó, szállító, mosó célgé-
pek), gépei és gépészeti berendezéseinek alkalmazására
üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó elõírásokat,

– a hulladékártalmatlanítás (hulladék lerakók, hulla-
dékégetõk), gépei és gépészeti berendezéseinek alkalma-
zására üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó elõírá-
sokat,

– a hulladék elõkezelés és hasznosítás (válogatók, aprí-
tók, osztályozók, tömörítõk, bálázók, darabosítók, biogáz
motorok, komposztálók) gépei és gépészeti berendezései-
nek alkalmazására üzemeltetésére, karbantartására vonat-
kozó elõírásokat,

– a csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek terü-
letén alkalmazott gépek üzemeltetésére, karbantartására
vonatkozó elõírásokat,

– az ivóvíz szolgáltatás biztosítása érdekében alkalma-
zott gépek és berendezések gazdaságos, energiatakarékos
és biztonságos üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó
elõírásokat,

– a légszennyezést okozó technológiák levegõtisztaság
védelmi berendezései üzemeltetésére, karbantartására vo-
natkozó elõírásokat.

444 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 2. szám



Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a gépek és gépészeti berendezések beszerzésekor a

technológiától függõ és a takarékos energiafelhasználást
figyelembevevõ kiválasztási szempontokat,

– az új gépek és berendezések üzembe helyezésére vo-
natkozó elõírásokat,

– a gépek üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó
mûszaki, mûszaki biztonsági és környezetvédelmi szem-
pontokat,

– a gépek üzemeltetésekor alkalmazott és keletkezõ ve-
szélyes anyagokra vonatkozó elõírásokat és eljárásokat,

– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-
delmi szabályokat.

2.5. Környezetvédelmi technikus (hulladékgazdálko-
dás)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– a környezetszennyezés fogalmát és hatásait,
– a környezet, az egyes környezeti elemek leggyako-

ribb szennyezõ forrásait,
– a hulladék fogalmát, fajtáit és környezeti veszélyes-

ségét, veszélyeztetõ hatásait,
– a hulladék-kezelési technológiákat (gyûjtés, begyûj-

tés, szállítás, elõkezelés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlaní-
tás),

– a technológia és a hulladékok közötti összefüggést,
– a hulladékok legfontosabb típusait, azok gyûjtési,

szállítási és tárolási módjait,
– a hulladékgyûjtésnél-, szállításnál alkalmazott eszkö-

zöket, célgépeket,
– a környezeti elemek és a hulladékok mintavételi sza-

bályait és módszereit, a szabványos vizsgálati eljárásokat,
a mérõeszközöket, a mérések, vizsgálatok menetét,

– a szakterületre vonatkozó mûszaki szabványokat,
elõírásokat,

– a hulladékok nyilvántartásával kapcsolatos elõíráso-
kat,

– a hulladékminõsítési elõírásokat,
– a hulladékkal kapcsolatos ellenõrzési, hatósági fel-

ügyeleti eljárás lefolytatására jogosult területi intézmé-
nyek jogkörét,

– a laboratóriumi, terepi és mûhelymunkák szabályait,
gyakorlati módszereit, biztonságtechnikai követelménye-
it,

– a veszélyes hulladékok fogalmát, csoportosítását,
– veszélyes és radioaktív hulladékok fajtáit és hatásu-

kat, környezetre gyakorolt hatásukat és a kezelésükre vo-
natkozó elõírásokat,

– a radioaktív hulladékok fajtáit, lerakásuk különleges
szabályait,

– a veszélyes hulladékok gyûjtési, tárolási, elõkészítési
és lerakási módjait,

– a veszélyes hulladékokra vonatkozó nemzetközi elõ-
írásokat,

– a környezetbiológiai, környezetkémiai összefüggése-
ket,

– a nehezen vagy nem bomló anyagokat, anyagcsopor-
tokat,

– a hulladékokkal kapcsolatos munkavégzés bizton-
ságtechnikai, tûzvédelmi és közegészségügyi elõírásait,

– a hulladéklerakó és egyéb ártalmatlanító létesítmé-
nyek engedélyeztetésének, létesítésének gyakorlati lépé-
seit,

– a lerakás technológiai megoldásait, a lerakók üzemel-
tetési feladatait,

– a lerakók rekultivációs munkáinak lépéseit,
– a hulladékok égetését, az égetés elméletét, technoló-

giai folyamatát, a veszélyes hulladékok égetési technoló-
giáját,

– az anyagmérleg, anyagforgalmi diagram készítésé-
nek lépéseit,

– a biogáz-elõállítás és a komposztálás elméletét és
technológiáját,

– a szakterületére vonatkozó jogszabályokat és szak-
igazgatási elõírásokat,

– a munkaterületéhez tartozó biztonságtechnikai, köz-
egészségügyi és járványügyi elõírásokat, az egyéni védõ-
eszközök használatának szabályait,

értse:
– a környezeti hatásvizsgálat szükségességét,
– a kezelési mód, a hasznosítás és az ártalmatlanítás

összefüggéseit,
– a hulladékhasznosítás gazdasági és környezetvédel-

mi követelményeit,
– a lerakókkal kapcsolatos jogi és mûszaki követelmé-

nyeket,
– a hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetési

elõírásaiban foglaltakat,
– a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási

eljárás menetét, az adatszolgáltatás szükségességét,
– a környezeti információrendszer felépítését,
– az alapvetõ anyagforgalmi diagramtípusok közti kü-

lönbségeket,
– a hulladékminõsítés elvét,
– a laborvizsgálatok, gyakorlatok végrehajtásához

szükséges elméleti ismereteket,
– a mérõeszközök és mûszerek mûködési elvét,
– a környezeti elemek és a hulladékok alapvetõ fizikai,

kémiai, biológiai helyszíni vizsgálatát,
– a kémiai analitikai eljárásokat,
– a biológiai indikáció elvét, az indikátor-szervezetek

mûködését,
– a hulladékok környezetterhelése és az általuk bekö-

vetkezõ környezeti változások összefüggéseit,

tudja alkalmazni:
– az üzemi, a terepi és laboratóriumi mérési munkák

biztonságtechnikai elõírásait és a mérési eljárásokra vo-
natkozó mûszaki elõírásokat és szabványokat,
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– az általános környezettechnikai és technológiai isme-
reteit a hulladékkezelés különbözõ feladatainak megoldá-
sában,

– ismereteit a munka végzésénél elõforduló balesetek
megelõzésére, az élet-, egészség- és környezetvédelmi elõ-
írások betartatására,

– a mûszaki ábrázolás szabályait,
– a szakterületére vonatkozó mûszaki szabványokat,

jogszabályokat és szakigazgatási elõírásokat,
– felhasználói szinten, egy integrált programcsomagot

(szövegszerkesztõ, táblázat- és adatbázis-kezelõ, grafikus
ábrázolás),

– kommunikációs készségét írásban és szóban.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– az egyszerûbb mintavevõ eszközöket, tudjon mintát

venni (talaj, víz, levegõ, hulladékok) és tartósítani,
– a minta elõkészítését az analitikai vagy mûszeres mé-

réshez, az egyszerûbb mérések elvégzését,
– a mérési eredmények birtokában következtetések le-

vonását egy-egy környezeti elem állapotára,
– a hulladékvizsgálati szabványokat,
– a terepi körülmények között hordozható mûszerek-

kel, tesztekkel a környezeti elemek mérését a helyszínen,
– ismereteit egyszerûbb mérõ, vezérlõ és szabályozó

kör összeállításakor,
– a hulladékokkal kapcsolatos klasszikus és mûszeres

laboratóriumi vizsgálatokat,
– a biológiai vízminõsítés elvégezését,
– a mérési adatok feldolgozásának korszerû (számító-

gépes) módszereit,
– a mérési eredményeket, majd az adatok összehasonlí-

tó elemzése után megítélni a környezet állapotát, a hulla-
dék minõségét, a gép, berendezés mûködésének minõsé-
gét,

– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-
delmi szabályokat.

2.6. Környezetvédelmi technikus (mezõgazdaság)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– az éghajlat és a talajtan alapvetõ összefüggéseit,
– a talajmûvelési rendszerek legfontosabb jellemzõit,

ismérveit,
– a különbözõ termesztés-technológiák jellemzõit,
– a növénytermesztési alapfogalmakat,
– a szántóföldi növénytermesztés alapfogalmait, mód-

szereit, eljárásait,
– az erdõgazdálkodás alapfogalmait,
– az erdõgazdálkodás alapfolyamatait,
– az erdõvédelem célját, feladatait és módszereit,
– az erdõhasználat alapfogalmait, legfontosabb össze-

függéseit,

– hulladékhasznosítás lehetõségeit a mezõgazdaság-
ban,

– a produkcióbiológia alapjait,
– az állattenyésztési alapfogalmakat,
– az általános takarmányozástan alapjait,
– az állategészségügyi alapfogalmakat,
– a legfontosabb háziállatok tenyésztéstechnológiáinak

jellemzõit,
– a legjelentõsebb tenyésztésbe vont vadfajok tenyész-

téstechnológiáinak jellemzõit,

értse:
– a termõhelyi tényezõk összefüggés-rendszerét,
– a növényvédelem, a környezetvédelem és a termé-

szetvédelem összefüggéseit,
– a termesztés-technológiai jellemzõk és a környezet-

védelem kapcsolatát,
– az erdõtelepítés és erdõfelújítás különbözõségét,
– az erdõvédelem jelentõségét,
– a mezõgazdasági és ipari melléktermékek és hulladé-

kok újra feldolgozásának jelentõségét,
– a tenyésztéstechnológiai jellemzõk és a környezetvé-

delem kapcsolatát,
– az állattenyésztés és a környezet- és természetvéde-

lem összefüggéseit,
– a növénytermesztés, az erdõgazdálkodás és az állatte-

nyésztés gazdasági összefüggéseit,

tudja rendszerezni:
– az éghajlattani ismereteit,
– a talajtani ismereteit,
– a talajmûvelési módokat,
– a termõhely ismerettani tudását,
– a különbözõ termesztés-technológiákat,
– az erdõtípusokat,
– a jelentõsebb erdei fás szárú növényeket,
– állattani ismereteit,
– a különbözõ állatbetegségeket,
– a járványvédelem módszereit,
– a különbözõ tenyésztéstechnológiákat,

tudja alkalmazni:
– biológiai, kémiai, fizikai, matematikai és földrajzi is-

mereteit a tantárgy tanulása során,
– a szakmai gyakorlatokon megszerzett tapasztalatait,
– a környezetvédelmi és természetvédelmi ismereteit a

tantárgy tanulásakor.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a lényegesebb meteorológiai eszközöket, mûszere-

ket,
– a mezõgazdasági szempontból jelentõs gyomnövé-

nyekre vonatkozó ismereteket,
– a talajtípusokat és azok tulajdonságait,
– a talajelõkészítés, talajmûvelés eszközeit, gépeit,

technológiai folyamatait,
– a termõhelyi tényezõket,
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– a jellegzetes erdõtársulásokat,
– a fontosabb hazai erdõtársulásokat,
– a faállomány-szerkezettani jellemzõket,
– az erdõgazdasági szempontból jelentõs fás szárú nö-

vényeket,
– a mezõgazdasági szempontból jelentõs lágyszárú nö-

vényeket,
– a leglényegesebb takarmányozástani számításokat,
– a különbözõ állatbetegségeket és az ellenük való vé-

dekezést,
– a különbözõ vadbetegségeket és az ellenük való vé-

dekezés módszereit,
– az állattenyésztõ telepek sajátos környezetvédelmi

feladatait,
– a különbözõ tenyésztéstechnológiák legfontosabb

jellemzõit, módszereit,
– a gazdasági állatokat,
– a háziállatokat,
– a házasított állatokat,
– a lakókörnyezet állatait,
– a tenyésztésbe vont, fontosabb vadfajokat,
– a védett és haszonállatokat és az állati kártevõket,
– a tájra jellemzõ és a területi adottságoknak megfelelõ

védett és haszonnövényeket, illetve tipikus gyomnövénye-
ket,

– a növénytermesztés technológiai ismeretanyagát,
– a laboratóriumi magvizsgálati eljárásokat,
– az alapvetõ térképjeleket,
– a tanulmányi kirándulások és üzemlátogatások során

szerzett ismereteit,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.

2.7. Környezetvédelmi technikus (nehézipar)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– a bányászattal, kohászattal, nehézvegyiparral és gép-

gyártással (a továbbiakban: nehézipar) kapcsolatos alapfo-
galmakat,

– a nehézipar nyersanyagainak fõbb jellemzõit,
– a technológiai folyamatelemzés szabályait,
– a technológiai berendezések mûködési elvét, fõbb

szerkezeti elemeit, azok funkcióját,
– a technológiai és kiegészítõ berendezések alkalmazá-

si feltételeit,
– a legmegfelelõbb technológia, illetve technológiai

berendezés kiválasztásának alapvetõ szempontjait,
– az újrahasznosító, hulladékszegény eljárások alkal-

mazásának módszereit, feltételeit,
– a termékellenõrzés folyamatát,

értse:
– a nehézipari technológia okozta környezeti kár meg-

szüntetésének szükségességét,
– a kárelhárítási módszerek elvi alapjait és gyakorlati

kivitelezésének folyamatát,

– a nehézipari hulladékkezelés technológiáit,
– a zárt technológiai folyamatok kialakításának elvét,
– a környezetkímélõ alapanyagok és az alternatív ener-

giaforrás felhasználásának jelentõségét,
– a technológiai berendezések mûködésével kapcsola-

tos alapvetõ összefüggéseket,
– az életciklus elemzés alapjait,
– a csomagolás és raktározás alapjait,
– a termékértékesítés fázisait,

legyen képes:
– a nehézipar alapvetõ számítási módszereinek, grafi-

kus eljárásainak alkalmazására,
– technológiai és gépészeti ismereteinek gyakorlatba

való átültetésére,
– a nehézipari termékek életciklusának elemzésére,
– környezetvédelmi jellegû ismertetõ anyagok összeál-

lítására,
– számítástechnikai ismereteinek az eredmények kiér-

tékelésében való alkalmazására,
– irányítással a technológiai folyamat környezetvédel-

mi részének kidolgozására,
– a kapott mérési eredményekbõl adott algoritmusok

szerint valószínûségvizsgálatot végezni a lehetséges kör-
nyezetszennyezés meghatározására.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a nehézipari környezetterhelõ technológiákhoz kap-

csolódó analitikai vizsgálatokat,
– a bányászat, kohászat, feldolgozás során keletkezõ

környezetet szennyezõ hulladékok vizsgálati módszereit,
– a mûszeres analitikai vizsgálati módszereket, azok

elõnyeit, hátrányait,
– az anyagvizsgálati módszerek gyakorlati kivitelezé-

sét,
– a nehézipari környezetterhelõ technológiák által ki-

bocsátott szennyezõ anyagok minõségi és mennyiségi ana-
lízisére vonatkozó vizsgálatokat,

– a mérési eredmények pontos, precíz, objektív értéke-
lésére vonatkozó elõírásokat,

– a kárelhárítás eszközrendszerét,
– a rekultivációs munkák megalapozására, elõkészíté-

sére, megvalósítására vonatkozó eljárásokat,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.

2.8. Környezetvédelmi technikus (nukleáris energia-
ipar)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– a környezetet károsító energetikai hatásokat, az ener-

gia fogalmát, mértékegységeit, az energia megjelenési for-
máit, az Einstein-féle anyag- és energiamegmaradási tör-
vényt, az energiahatékonyság, energiastratégia elvét,
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– az elsõdleges és másodlagos energiahordozókat, a
nem megújuló és megújuló energiákat,

– a megújuló energiaforrásokat, a napenergia (aktív su-
gárzáshasznosító berendezések, passzív napenergia hasz-
nosítás, a fotovillamos hasznosítás elveit) jellemzõit, a
szélenergia (a szél energetikai jellemzõi, szélerõgépek jel-
lemzõi) jellemzõit, a biomassza, a biogáz, a vízienergia
jellemzõit, hasznosíthatóságát,

– az urán és a hasadóanyagok legfontosabb jellemzõit,
– az atomerõmûvek segédrendszereit, sugárvédelmét,
– a radioaktív hulladékok csoportosítását, elhelyezését,
– a különleges típusú atomreaktorok mûködését,
– a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat elemeit,
– a villamos energiaátalakítás berendezéseit,
– a villamos hálózatok típusait, felosztását,
– az energiapolitika, energetikai információgyûjtés,

teljesítménygazdálkodás, energiaveszteség, energia racio-
nálás, üzemanyag-gazdálkodás, fûtési energiagazdálko-
dás, villamosenergia-gazdálkodás lényegi elveit,

– az alapanyag, segédanyag, energiatermelés, energia-
szükséglet fogalmát,

– a termék, melléktermék, hulladék környezetre gyako-
rolt hatását,

– a nukleáris energia elõállítása során keletkezõ lég-
szennyezõ anyagokat, azok hatását a környezetre,

– a nukleáris energia elõállítása során keletkezõ
szennyvizek jellegét és kezelési lehetõségeit,

– az esetlegesen bekövetkezhetõ talajszennyezések kö-
vetkezményeit, a szennyezés megelõzésének módjait, il-
letve az utólagos talajtisztítás lehetõségeit,

– az erõmûvek mûködése során fellépõ zaj- és rezgés-
keltõ hatásokat,

– a keletkezõ radioaktív hulladékok kezelésének (sze-
lektív gyûjtésének, ártalmatlanításának, újrahasznosításá-
nak) lehetõségeit, a nukleáris energiaipari hulladékok ve-
szélyességi jellemzõit, veszélyességi osztályait,

– az energetika területén a környezeti hatásvizsgálat,
auditálás lényegét,

– a nukleáris energia elõállítása során alkalmazott leg-
fontosabb gépi és villamosipari berendezéseket,

– a hõenergiatermelés és -átalakítás gépeinek, berende-
zéseinek felépítését, mûködését,

– az egyen- és váltóáramú motorok mûködését, felépí-
tését,

– az energiaelosztás, -átalakítás lehetõségeit,
– a transzformátorok felépítését, mûködési elvét,
– az egyenirányítás lehetõségeit, szerepét az energiael-

látásban,
– a nukleáris energetika területén alkalmazott gépek,

berendezések környezetet károsító hatásait,
– az egyes berendezések alkalmazása során keletkezõ

hulladékok környezetre gyakorolt hatását,
– az egyes berendezésekkel végzett munkafolyamatok

anyag- és energiamérlegét, anyag- és energiaforgalmi di-
agramjait,

– a környezetbarát berendezésekkel történõ energia
elõállításának lehetõségeit,

– az egyes berendezések alkalmazása során keletkezõ
légszennyezõ anyagokat, azok hatását a környezetre,

– az egyes berendezések alkalmazása során keletkezõ
szennyvizek jellegét és kezelési lehetõségeit,

értse:
– az összefüggést a környezetkímélõ energiatermelés

és a környezet minõsége között,
– általános környezetvédelmi és energetikai ismeretei

és a gyakorlati problémák közötti kapcsolatot,
– a fosszilis energiahordozók és a megújuló energiafor-

rásokból elõállított energia termelésekor fellépõ környe-
zetterhelés közötti különbséget,

– az anyagtakarékos technológia és munkafolyamat
fontosságát a gazdaságos energiatermelésben és a hulla-
dékgazdálkodás terén,

– a korszerû erõmûvek felépítését, energiatermelõ fo-
lyamatait,

– a nukleáris energiatermelés folyamatát, a technológi-
ai folyamatok korszerûségének összefüggéseit,

– a nukleáris energiatermelés környezetre gyakorolt
hatásait,

legyen képes alkalmazni:
– a szakmai gyakorlatban elõforduló energetikai, kör-

nyezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó alapfogalmakat,
– a fõbb energetikai számításokat,
– technológiai ábrák segítségével a fõbb részfolyama-

tokat modellezni,
– ismereteit feladatlapok és tantárgytesztek megoldása

során.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a sugárzások mérésének eszközeit, a környezetkímé-

lõ technológiákat,
– a nukleáris energetikai és környezetvédelmi mérése-

ket az energetikai technológiákban,
– mért eredményei kiértékelésekor a mûszaki szabvá-

nyokat, illetve az emissziós és immissziós határértékeket,
– az egyéni sugárvédelmi védõeszközöket,
– a levegõ-, víz- és talajszennyezés megelõzésére, ill.

csökkentésére optimális környezettechnikai megoldáso-
kat,

– a keletkezõ radioaktív hulladékok újrahasznosítási
lehetõségeit,

– az energiatermelõ folyamatok auditálását,
– az energetikai gépi berendezéseket,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.

2.9. Környezetvédelmi technikus (településgazdálko-
dás)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
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ismerje:
– a települések kialakulásának és fejlõdésének folya-

matát,
– a településkörnyezet és a hozzá kapcsolódó rendsze-

rek fogalmát,
– a települések szerkezeti alaprajzi jellemzõit,
– Magyarország településrendszerének fejlõdési sza-

kaszait és jelenlegi állapotát,
– az önkormányzatok elõírt, alapellátási és önként vál-

lalt feladatait,
– a közmûnyilvántartás kezelését,
– az önkormányzatok település-egészségügyi feladata-

inak megvalósítását,
– a hulladékgazdálkodási, a levegõtisztaság-védelmi, a

zajártalom elleni védelemben, a vízgazdálkodási, a vízvé-
delmi, az energiagazdálkodási, a közlekedésszervezési fo-
lyamatokat,

– a fenntartható fejlõdés megvalósíthatóságának lehe-
tõségeit a település keretein belül,

értse:
– az épített környezet alakításával és védelmével, vala-

mint a településfejlesztéssel kapcsolatos alapösszefüggé-
seket,

– a funkció, a forma, a szerkezet, az anyag és a techno-
lógia alapvetõ összefüggéseit,

– a minõség-ellenõrzés módját, az építésügyi minõség-
ellenõrzési tevékenységet,

– a legfontosabb természetes és mesterséges építõanya-
gok tulajdonságait, felhasználási területeit,

– az építés elõkészítés, a szerkezetépítés, a szakipari
munkák, az épületgépészeti munkák, a befejezõ munkák,
valamint az átadás-átvétel folyamatát,

legyen képes:
– ismertetni az építési tevékenységgel kapcsolatos bal-

eset-elhárítási, munkavédelmi, környezetvédelmi össze-
függéseket,

– eligazodni a mûemlékvédelemmel és a védetté nyil-
vánítással kapcsolatos jogszabályok, elõírások között,

– segíteni a mûemlékek fenntartásával, felújításával,
méltó hasznosításával, romok konzerválásával kapcsolat-
ban a nemzetközi egyezményekben elfogadott elvek érvé-
nyesülését,

– érvényesíteni ismereteit a területfejlesztési, telepü-
lésrendezési, valamint az építésügyi igazgatási tevékeny-
ségek során,

– felismerni az egyes stíluskorszakokhoz tartozó épüle-
teket,

– az épületfelújítási-fenntartási munkák lépéseit meg-
határozni,

– eligazodni Európán belül a történeti korok építészeti
stílusai között,

– figyelemmel kísérni Magyarország és az érintett
régió környezeti állapotát és környezeti terhelését,

– bemutatni hazánk és szûkebb értelemben a helyi épí-
tett örökség elemeit,

– ismertetni a Világörökség legfontosabb magyaror-
szági építészeti emlékeit és a listával kapcsolatos szabá-
lyokat, elveket,

– bemutatni hazánk népi építészeti értékeit, hagyomá-
nyait.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– ismereteit az önkormányzatok környezetvédelmi fel-

adatainak tervezésében, a feladatok végrehajtásában,
– ismereteit a településirányítás, a településrendezési

tervezés, a települési környezetvédelmi program elkészíté-
sének folyamatában,

– ismereteit a környezetvédelmi hatásvizsgálatok el-
végzésében,

– ismereteit az építésügyi hatósági eljárás folyamatá-
ban, ismeri a megfelelõ dokumentumokat,

– ismereteit az épületeknél elõforduló hibák felismeré-
sében az épületdiagnosztika módszereinek alkalmazásá-
val,

– ismereteit a területén lévõ mûemlékek felkutatásában
és az azokkal kapcsolatos adatgyûjtésben,

– ismereteit a területén a védettség alá nem esõ, de a te-
lepülés sajátos jellegét meghatározó és a helyi lakosság
számára fontos emlékek körének felmérésekor,

– ismereteit településén az építési hagyományok, tájké-
pi értékek megõrzését célzó tevékenységekben,

– ismereteit a lakosság helyi építészeti hagyományok,
értékek megismerésében való hozzásegítésében,

– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-
delmi szabályokat.

2.10. Környezetvédelmi technikus (természetvédelem)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– természetvédelem feladatait, eszközeit, tárgyait

(földtani, víztani, tájképi, növénytani, állattani, kultúrtör-
téneti értékek); a védett természeti területeket, a terület
nélküli védett természeti értékek körét,

– a természetvédelmi biológia és ökológia törvénysze-
rûségeit,

– a természetvédelem jogi szabályozását, a fontosabb
jogszabályokat,

– a természetvédelem hazai és nemzetközi szervezeteit
és kapcsolatrendszerét,

– a természetvédelmi tervek típusait, általános jellem-
zõit, részeit,

– a természetvédelmi alapterv készítésének fázisait,
– a természetvédelem információs rendszerét, feladatait,
– természeti értékek és védett természeti területek ke-

zelésének, fenntartásának, monitorozásának és bemutatá-
sának alapvetõ kérdéseit és összefüggéseit,

– a természeti értékek és területek megóvásának mód-
jait, formáit, a védettségi fokozatokat,
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– a védetté nyilvánítási eljárás elõkészítési formáit,
– a területek természetvédelmi értékének meghatározá-

si módszereit,
– a természetkárosítás mértékét megállapító eljáráso-

kat,
– az élõhelyek minõsítésének általános és speciális is-

mereteit,
– a szárazföldi és vízi élõhelyek típusait,
– a természetvédelmi területek összehasonlító elemzé-

sének módjait,
– a tájvédelem fogalmát, jelentõségét, feladatát,
– a tájrendezés fogalmát, célját, jelentõségét,
– a tájtervezés alapfolyamatait,
– a különbözõ gazdálkodási kategóriákat,
– a produkcióbiológia alapjait,
– az állategészségügyi alapismeretek és a környezeti

hatások kapcsolatát,
– a legfontosabb háziállatok tenyésztéstechnológiáinak

jellemzõit,
– a legjelentõsebb tenyésztésbe vont vadfajok tenyész-

téstechnológiáinak jellemzõit,
– az indikátor fajok alkalmazási lehetõségeit a biológi-

ai monitorozásban,
– a növénytermesztési alapfogalmakat,
– az éghajlattan alapvetõ összefüggéseit,
– a talajtan alapvetõ ismeretanyagát,
– a talajmûvelési rendszerek legfontosabb jellemzõit,

ismérveit,
– a különbözõ termesztéstechnológiák jellemzõit,
– az erdõgazdálkodás természetvédelmi jelentõségét és

hazai helyzetét,
– az erdõvédelem célját, feladatait és módszereit a ter-

mészetvédelem tükrében,
– az erdõhasználat alapfogalmait, legfontosabb össze-

függéseit a természetvédelem tükrében,

értse:
– a természetes és mesterséges eredetû károsodások

kapcsolatait,
– az emberi tevékenység és a természetkárosodás

összefüggéseit,
– az élõhelyek minõsítésének szerepét, jelentõségét,
– a környezeti hatásvizsgálatok feladatát,
– az állattenyésztés és a környezet- és természetvéde-

lem összefüggéseit,
– a tájrendezés és a területrendezés kapcsolatát,
– a tájtervezés ökonómiai összefüggéseit,
– a tájtervezés szociológiai (környezetszociológiai)

összefüggéseit,
– a természet önszabályozó képességének jelentõségét,
– a különbözõ nemzetgazdasági technológiák termé-

szetvédelemre gyakorolt hatását,
– a növényvédelem és a környezetvédelem összefüggé-

seit,
– a termesztéstechnológiai jellemzõk és a környezetvé-

delem kapcsolatát,
– az erdõtelepítés és erdõfelújítás különbözõségét,
– az erdõvédelem jelentõségét,

tudja alkalmazni:
– életközösségek természetvédelmi értékelésének

alapismereteit,
– az élõhelyek minõsítésének ismereteit,
– a természetvédelmi területek összehasonlító elemzé-

sének módjait,
– a növény- és állattársulások elemzési módszereit,
– a védett növény- és állattársulások legfontosabb

elemzési módszereit,
– területek természetvédelmi értékének meghatározá-

sára szolgáló egyszerûbb eljárásokat,
– a legalapvetõbb talaj-, víz- és levegõminõség vizsgá-

latok egyszerû terepi módszereit,
– különbözõ élõ rendszerek összehasonlítását, alapvetõ

elemzési módjait, jellemzését,

tudja rendszerezni:
– a természetvédelem tárgyait és feladatait,
– a természetvédelmi tervek típusait,
– a természetvédelmi tervek részeit (felépítését),
– a természetet károsító tevékenységeket,
– a természetkárosítás meghatározásának és felmérésé-

nek egyszerû módszereit, eljárásait,
– a természet értékelésének módszereit, eljárásait,
– az élõhelyek minõsítésének lehetõségeit,
– a természetvédelmi területek összehasonlító elemzé-

sének módjait,
– a környezeti hatásvizsgálatok módszereit,
– a legfontosabb hazai növény- és állattársulásokat,
– a legfontosabb hazai védett és fokozottan védett állat-

fajokat,
– a különbözõ termesztéstechnológiákat,
– az erdõtípusokat,
– a jelentõsebb erdei fás szárú növényeket.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a természetvédelem legfontosabb gyakorlati felada-

tait,
– a természeti értékek és területek gyakorlati megóvá-

sának módjait, formáit,
– a természet értékelésének módszereit, eljárásait,
– a természetvédelmi értékek meghatározására szolgá-

ló egyszerûbb gyakorlati eljárásokat,
– az élõhelyek minõsítésének gyakorlati szempontjait,
– a védetté nyilvánítási eljárás elõkészítési és megvaló-

sítási formáinak gyakorlati teendõit,
– a védett természeti területek adatainak kezelését,
– a védett természeti területek összehasonlító elemzé-

sének módjait,
– az életközösségek természetvédelmi értékelésének

gyakorlati ismereteit,
– állatismeretét,
– a különbözõ állatbetegségek leírásánál tanultakat,
– a különbözõ vadbetegségeket leírásánál tanultakat,
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– az állattenyésztõ telepek sajátos környezetvédelmi
elõírásait,

– az állatkerti vadtartás technológiáját,
– a tenyésztésbe vont fontosabb vadfajok tartására elõ-

írtakat,
– a mezõgazdasági szempontból jelentõs gyomnövé-

nyekre vonatkozó ismereteket,
– a talajmûvelés eszközeit, gépeit,
– növényismeretét,
– a laboratóriumi magvizsgálati eljárásokat,
– a lényegesebb meteorológiai eszközöket, mûszere-

ket,
– a mesterséges eredetû károsítások elhárítására vonat-

kozó ismereteket,
– az alapvetõ térképjeleket,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.

2.11. Környezetvédelmi technikus (vegyipar)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– a technológiai folyamatok ábrázolásának szabályait,
– a tüzeléstechnikai alapfogalmakat, tüzelõszerkezete-

ket,
– adott vegyipari termékek elõállításához felhasználha-

tó lehetséges kiindulási anyagok körét,
– a szervetlen és szerves vegyipari eljárások alapanya-

gait és reagenseit,
– az alkalmazott készülékek típusait az elõállított ter-

mékek jellemzõ tulajdonságait, felhasználási területeit és
gyakorlati jelentõségét,

– a technológiák környezetvédelmi problémáinak meg-
oldási lehetõségeit,

– milyen veszélyes anyagok kerülhetnek a környezetbe
a vegyipari technológiák során,

értse:
– a vegyipari technológiák általános törvényszerûsége-

it,
– a tüzeléstechnika témával kapcsolatos számítások el-

vét,
– vegyipari folyamatokat meghatározó paramétereket,

technológiai lépéseket,
– a technológiák környezetvédelmi problémáit,
– a környezetvédelmi technológiák során megismert

anyagok hatásait az élõ és élettelen környezetre,
– a különbözõ fázisok szennyezésének összefüggéseit,
– az egyes környezetszennyezõ anyagok mennyiségi

csökkenésének, hasznosításának, ártalmatlanításának
módjait,

– az egyes mûveletek és technológiák összefüggéseit,

tudja alkalmazni:
– ismereteit az egyes technológiákkal kapcsolatos

anyagmennyiségek és paraméterek (anyagszükséglet, ki-
termelés, konverzió stb.) kiszámításához,

– ismereteit a megismert technológiák összehasonlítá-
sára és elemzésére,

– a technológiákkal kapcsolatos biztonságtechnikai és
munkavédelmi elõírásokat,

– a környezetvédelem és a technológiák szakkifejezé-
seit,

– önállóan és szakszerûen a technológiai folyamatok
elemeinek megválasztásához és összekapcsolásához isme-
reteit,

– a tanult környezetvédelmi technológiák folyamatáb-
ráinak és készülékrajzainak felismerésére és elkészítésére
ismereteit,

– a munkájukhoz szükséges mûszaki számításokat a
gyakorlatban is,

tudja rendszerezni:
– a tanult eljárásokat adott szempontok szerint,
– a korszerû, gazdaságos és környezetkímélõ vegyipari

technológiákat.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a méréshez szükséges számítási eljárásokat,
– a mérések kiértékeléséhez szükséges számítástechni-

kai ismereteit,
– a mérésekhez használt mûszereket,
– ismereteit a feladatok elvégzéséhez szükséges készü-

lék összeállításakor,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.

2.12. Környezetvédelmi technikus (vízgazdálkodás)

Elméleti követelmények:
A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után
ismerje:
– a vízellátással, csatornázással kapcsolatos alapfogal-

makat,
– a szakszerû egyedi szennyvízkezelés, valamint a ter-

mészetközeli szennyvíztisztítás alapjait,
– az ipari vízgazdálkodás alapjait,
– síkvidéki, dombvidéki és települési vízrendezés alap-

jait,
– a vízkezelés alapjait,
– a csõvezetékek jellemzõit, elemeit és a rajzi ábrázolá-

suk módját,
– a villamos- és a belsõ égésû motorok rendszer-kör-

nyezet viszonyát, fõbb szerkezeti elemeiket és azok funk-
cióját,

– a szakterületen gyakrabban alkalmazott légtechnikai
berendezések és vízgépek fõbb szerkezeti elemeit, a gé-
pek, berendezések alkalmazási feltételeit,

– az automatizálás feltételeit és jelentõségét,

értse:
– a vízkárelhárítás (mennyiségi és minõségi) szüksé-

gességét, a beavatkozások elvi alapjait és a gyakorlati
megoldások folyamatát,
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– a szennyvíztisztítás és iszapkezelés technológiai
megoldási módjait és ezek környezeti vonatkozásait,

– a szennyvíztisztító üzem fenntartási és üzemeltetési
feladatainak jelentõségét,

– a vízhasznosítás szakterületi lehetõségeit (öntözés,
tavak és tározók) és a gyakorlati megoldások elveit,

– a csõvezetéki csomópontok kialakításának szabálya-
it,

– a villamos- és belsõ égésû motorüzem határértékeit,
az optimalizálás lehetõségeit, az üzemelés környezeti és
gazdaságossági jellemzõit,

– vízgépekkel kapcsolatos alapvetõ hidraulikai össze-
függéseket és mûködési elveket,

– az automatizálás alapját jelentõ mérési eljárások
(mennyiségi, minõségi) elvét és a távadás módját,

– a vezérlés és a szabályozás alkalmazásának feltétel-
rendszerét,

legyen képes alkalmazni:
– a szakterület alapvetõ számítási módszereit, grafikus

és numerikus eljárásait,
– a vízkezelõ és tisztító berendezések, technológiák

megválasztásának módjait,
– az iszapkezelési mintatechnológiák elõírásait,
– a mennyiségi és minõségi vízkárok elleni védekezési,

elhárítási módokat,
– gépészeti ismereteit a szükséges erõforrások kivá-

lasztásakor és a gazdaságos, környezetkímélõ üzemvitel
szempontjainak érvényesítésekor,

– automatizálási ismereteit szakterületén a technológi-
ai folyamatok irányítása során,

tudja rendszerezni:
– a víz- és szennyvíztisztítási technológiákat üzemi pa-

ramétereik alapján,
– kisebb vízgyûjtõkön a szükséges beavatkozási módo-

kat hidrológiai és vízminõségi adatok alapján.

Gyakorlati követelmények:
A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának

elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
– a mértékadó hidraulikai terhelések meghatározásá-

nak módjait,
– a víziközmûvek és a szakszerû egyedi szennyvíz-el-

helyezés építésének biztonságtechnikai, környezetvédel-
mi feladatait és a kitûzés eljárásait,

– az árvízvédekezés ideiglenes mûveit és azok építésé-
nek módját,

– a szakterületén a gépek, berendezések üzemeltetésé-
nek, karbantartásának mûszaki dokumentumai alkalmazá-
sát,

– az elemi vezérlõ körök kiépítéséhez szükséges ele-
meket, azok összeépítésének módját,

– a szakterületi mérési adatok feldolgozásának számí-
tógépes módszereit,

– a víz- és szennyvíztisztítási eljárások, (rész) folyama-
tok üzemirányítási szabályait,

– a víziközmûvek és a szakszerû egyedi szennyvíz-el-
helyezés létesítésének és üzemeltetésének elõírásait,

– a vízkárelhárítás (mennyiség, minõségi) eszközrend-
szerét,

– a gépek, berendezések hibafelismerési eljárásait,
– a vízkezelési és -tisztítási technológiák ellenõrzõ mé-

rési módszereit és eljárásait,
– az általános és a szakterületre vonatkozó munkavé-

delmi szabályokat.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A vizsgára az jelentkezhet, aki az elméleti és gyakorlati
szakképzésben részt vett, a követelményeket teljesítette,
és gyakorlata eredményes volt. A vizsgára való jelentkezés
feltétele az érettségi bizonyítvány bemutatása.

2. A szakmai vizsga részei:

– írásbeli vizsga,
– gyakorlati vizsga,
– szóbeli vizsga.

3. A szakmai vizsgán számon kérhetõ feladatok

Az írásbeli vizsga tantárgyai és azok idõtartama
Megnevezés: Szakmai ismeretek

Témakörök:
A különbözõ tantárgyak keretében tanult – a részletes

követelményekben meghatározott – ismeretekrõl és azok
alkalmazási készségérõl kell számot adni,

60%-ban a szakmacsoport alapmoduljaiból (környezet-
védelmi alapismeretek I–II., analitika I., környezettechni-
ka I–II.) melynek témakörei:

– a környezeti és technológiai ismeretek,
– a levegõtisztaság-védelem,
– a vízminõség-védelem,
– a hulladékgazdálkodás,
– a zaj-, rezgés- és sugárvédelem,
– a talajvédelem alapvetõ ismeretei,
– a szakterületen alkalmazott mérési és értékelési eljá-

rások,
– a jogi, mûszaki és gazdasági szabályozás,
40%-ban a kimenet szakiránya szerinti szakmaspecifi-

kus elméleti ismeretek témaköreibõl.
Az írásbeli feladatok teszt-, számítási, rajzi jellegû fel-

adatokat, táblázat és/vagy grafikon használatot, készítést
tartalmaznak.

Idõtartam: 240 perc.
A vizsgatételeket a KvVM adja ki a vizsgát szervezõ in-

tézménynek.

Gyakorlati vizsga tantárgya és idõtartama
Megnevezés: Szakmai gyakorlat
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Témakörök:
A talaj-, víz-, levegõ-, hulladék-mintavétel és speciális

szennyezõanyag-tartalom meghatározás, a mérés értékelé-
se, terepi környezetvédelmi mérések és gyors vizsgálatok
végrehajtása, valamint a kimenet szakiránya szerinti szak-
maspecifikus gyakorlati ismeretek követelményeinek
megfelelõ munkafeladatok.

A feladattal összefüggõ munkavédelmi és szakmai kö-
vetelményekrõl a vizsgázót a munka megkezdése elõtt tá-
jékoztatni kell. A gyakorlati vizsga lebonyolítására a vizs-
gáztató intézmény a munkavédelmi elõírások betartása
mellett programot készít, és azt a vizsgadokumentumok
között tartja nyilván.

Idõtartam: 300 perc.
A tételeket a vizsgát szervezõ intézmény állítja össze, és

a vizsgaelnök hagyja jóvá.

Szóbeli vizsga tantárgya és idõtartama
Megnevezés:
a) Környezetvédelmi és környezettechnikai ismeretek
b) Szakirány szerinti szakmaspecifikus ismeretek
c) Jogi, igazgatási és gazdasági ismeretek

Témakörök:
A különbözõ tantárgyak keretében tanult – a részletes

követelményekben meghatározott – ismeretekrõl és azok
alkalmazási készségérõl kell számot adni, különösen

– az általános környezeti és technológiai ismeretek,
– a méréstechnikai ismeretek,
– szakirány szerinti szakmaspecifikus ismeretek,
– a jogi szabályozási gazdasági ismeretek,
– a tevékenységre jellemzõ munkavédelmi ismeretek

témakörökben.
A szóbeli vizsgán a vizsgatárgyak által meghatározott

ismeretek szintetizálására kell törekedni.
A szóbeli vizsgán a kimenet szakiránynak megfelelõ

szakmai ismeretekrõl a szakmaspecifikus ismeretek kere-
tében kell számot adni.

Idõtartam: a felkészülési idõ minimum 30 perc.
A vizsgatételeket a KvVM adja ki a vizsgát szervezõ in-

tézménynek.

4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltéte-
lei

A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételeit
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási
rendjérõl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet határozza
meg.

5. A szakmai vizsga értékelése

A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye
alapján

– szakmai elméletbõl és
– szakmai gyakorlatból kap osztályzatot.

A szakmai elméleti vizsga értékelése:

– Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga értékelését a központi tételekben ki-
adott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1–5-ig
terjedõ) osztályzattal kell minõsíteni. Az írásbeli vizsga
feladatait úgy kell összeállítani, hogy a megoldásnál maxi-
málisan 100 pont legyen elérhetõ.

– Szóbeli vizsga:

A szóbeli vizsga tantárgyait (1–5-ig terjedõ) osztályzat-
tal kell minõsíteni. A szóbeli vizsga érdemjegyét az egyes
vizsgatárgyak osztályzatainak átlaga adja a kerekítés sza-
bályainak figyelembevételével (mérvadó a szakirány sze-
rinti szakmaspecifikus ismeretek osztályzata).

Elégtelenre kell minõsíteni a jelölt szóbeli vizsgaered-
ményét, ha bármely vizsgatárgyra kapott osztályzata elég-
telen.

A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és a
szóbeli vizsgaeredmények alapján kell meghatározni az
alábbiak szerint:

Az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli
vizsga eredménye felé kell kerekíteni.

Eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti
vizsgát, ha a jelölt a szóbeli vagy az írásbeli vizsgájára
elégtelen osztályzatot kapott.

A szakmai gyakorlati vizsga értékelése:

A szakmai gyakorlati vizsga értékelése a szakszerûség,
pontosság, a minõségi követelmények, a munkavédelmi
elõírások betartatásának figyelembevételével a részfelada-
tok minõsítésébõl áll. A minõsítés osztályzattal vagy pon-
tozással történik.

Pontozás esetén a követendõ útmutató:

0–49 = 1

50–61 = 2

62–73 = 3

74–85 = 4

86–100 = 5

Eredménytelennek kell tekinteni a gyakorlati vizsgát,
ha a vizsgázó a kijelölt gyakorlati feladat 50%-át nem tel-
jesítette, vagy ha a munka minõségileg kifogásolható.

Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsga-
rész követelményeit teljesítette.

Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli
vagy a gyakorlati vizsgarészen, továbbá ha a szóbeli vizs-
garészen bármelyik szakmai elméleti tantárgyból elégtelen
érdemjegyet, illetõleg osztályzatot kapott. Javítóvizsgát
abból a vizsgarészbõl, illetõleg tantárgyból kell tennie,
amelybõl a vizsgázó tudását elégtelenre minõsítették.

A sikertelen szakmai vizsga, a pótló vizsga és a javító-
vizsga a vizsga idõpontjában érvényes vizsgakövetelmé-
nyek szerint megismételhetõ.
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3. számú melléklet az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet a 4/1997. (I. 10.) KTM rendelethez]

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 14. számú környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoportba
tartozó szakképesítések közül a 33 7898 01 Környezetvédelmi szakmunkás szakképesítésekhez

meghatározott bemeneti kompetenciák

VI. BEMENETI KOMPETENCIÁK MODULOKBA RENDEZVE

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Modulok
Kompetenciák száma, neve

sorszáma neve

1/I. Alapkészségek fejleszté-
se: írás, olvasás, számolás

A1 Olvashatóan ír

A2 Megérti a kapott információkat

A3 Mondatokat alkot

A4 Kiemeli a lényeget

A5 Használja a négy számtani alapmûveletet

A6 Méréseket végez

G1 Tanulási technikákat irányítással alkalmaz

2/I. Számítástechnikai
alkalmazás

H1 Számítógépet kezel

3/I. Általános szóbeli
kommunikáció

F1 Kérdéseket tesz fel

F2 Válaszokat ad

F3 Megfogalmazza a véleményét

F4 Kifejezi érzelmeit, gondolatait mások számára érthetõ módon

4/II. Személyiségfejlesztés-
önismeret

B1 Csoportban dolgozik

B3 Feladatát irányítással végrehajtja

B7 Megfelelésre törekszik

D1 Betartja az intézmény szabályait

E1 Segítséget kér

E2 Segítséget nyújt

E3 Segítséget elfogad

E4 Értõn figyel másokra

E5 Kompromisszumot köt

E6 Elfogadja a csoportnormákat

E7 Csoporttag szerepet vállal

F3 Megfogalmazza véleményét

E8 Megosztja az információit

F4 Kifejezi érzelmeit, gondolatait mások számára érthetõ módon

F5 Megérti mások kommunikációját

G2 Reálisan értékeli saját helyzetét, lehetõségeit
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Modulok
Kompetenciák száma, neve

sorszáma neve

5/II. Tanulásmódszertan A2 Megérti a kapott információkat

A4 Kiemeli a lényeget

A7 Kitartóan figyel

A8 Felismeri az alapvetõ összefüggéseket

A9 Gyakorolja ismereteinek alkalmazását

A10 Megérti az olvasottakat

6/III. Pályaorientáció C1 Tapasztalatot szerez különbözõ szakmákban

C2 Értékeli a munkahelyi tapasztalatait

C3 Megismeri saját képességeit, és a neki legmegfelelõbb szakmát
választja

C5 Megismeri a munkaerõpiaci igényeket, lehetõségeket

G3 Megvalósítható célokat határoz meg

7/IV. Szakmai kommunikáció:
– anyanyelvi F5 Megérti mások kommunikációját

– idegen nyelvi F6 Idegen nyelvi ismereteit nem fél használni

H4 Idegen nyelvet használ

8/IV. Szakirányú alapozó B4 Feladatát értékeli

B5 A munkavégzés szabályait betartja

B6 Ismereteit a munkavégzés során alkalmazza

D1 Betartja az intézmény szabályait

D2 Szerepeinek megfelelõen viselkedik

D3 Elfogadja szerepét a hiearchiában

I1 Matematikai ismereteket szerez

I2 Biológiai ismereteket szerez

I3 Földrajzi ismereteket szerez

I4 Gépismereti ismereteket szerez

I5 Anyagismereti ismereteket szerez

B7 Megfelelésre törekszik

B2 Feladatát segítséggel megtervezi

H2 Rajzot értelmez

H3 Számológépet használ
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2006. (II. 7.) KvVM

rendelete
a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való

ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl*

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 5. számú
mellékletének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján
– tekintettel a Kvt. 1. számú mellékletének IX. fejezet
2. cím 2. alcímére – a következõket rendelem el:

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1. §

(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításai-
nak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a telepü-
lési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jogo-
sult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igény-
bejelentés (a továbbiakban: pályázat) útján igényelhetõ.

(3) A pályázatokról a Kvt. 5. számú mellékletének
2. pontjában foglaltak szerinti – a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium által vezetett – Tárcaközi Bizottság
javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) dönt.

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei

2. §

(1) Az az önkormányzat nyújthat be az 1. § (2) bekezdé-
se szerinti pályázatot, amely az alábbi feltételeknek meg-
felel:

a) a pályázat benyújtásának idõpontjában 2006. évre
elfogadott ivóvíz-, illetve csatornadíjakra vonatkozó hatá-
lyos önkormányzati rendelettel rendelkezik;

b) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az
ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult, és
az önkormányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban
igazolja;

c) az állami támogatásban, közmûhitelben részesült
szennyvízközmû beruházás esetén nem vállalt szerzõdéses
kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a díjhoz költségve-
tési (állami) támogatást nem vesz igénybe, és az önkor-
mányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja;

* A helyesbítésnek megfelelõ szöveg. (A helyesbítés a Magyar Közlöny
2006. évi 9. számában jelent meg.)

d) területén a víziközmû, illetve csatornamû üzemelte-
tését a támogatás igénylésének idõpontjában érvényes víz-
jogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató vég-
zi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez benyújtott
engedély iránti kérelmet és a víziközmû állami vagy ön-
kormányzati tulajdonba való mûszaki átadás-átvételérõl
szóló jegyzõkönyvének másolatát az önkormányzat a pá-
lyázatához csatolja;

e) a más víziközmûbõl történõ ivóvízátvétel esetén a la-
kossági célra átvett ivóvíz költsége a 2006. évre hatályos
miniszteri vagy önkormányzati díjrendeletben, illetve az
ivóvíz-értékesítési szerzõdésben meghatározott díj figye-
lembevételével meghaladja a nettó 199 Ft/m3 értéket; vagy

f) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás
– ármegállapításnál is elfogadott – 2006. évi várható fajla-
gos ráfordítása meghaladja a nettó 342 Ft/m3 értéket; vagy

g) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más
szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2006.
évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meg-
haladja a nettó 660 Ft/m3 értéket.

(2) Az (1) bekezdés e) pont szerinti nettó 199 Ft/m3 fe-
letti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás
miatt átvett vízmennyiség után igényelhetõ.

(3) Támogatás a fajlagos ráfordításokra (Ft/m3) épülõ
díj esetén igényelhetõ. Átalánydíj alkalmazása esetén ak-
kor igényelhetõ támogatás, ha a díj – az összehasonlítható-
ság érdekében – átszámításra került a fajlagos ráfordítások
és a szolgáltatott mennyiség figyelembevételével és az át-
számítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.

(4) Többtényezõs díjak alkalmazása esetén a többténye-
zõs díjat az összehasonlíthatóság érdekében egytényezõs-
sé kell alakítani, az átalakítás módját ebben az esetben
részletes kalkulációkkal kell bemutatni.

(5) A szolgáltatást terhelõ áfát, valamint csatornaszol-
gáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat) a
támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet fi-
gyelembe venni.

A pályázat benyújtása

3. §

(1) A pályázatokat a Magyar Államkincstár illetékes
Területi Igazgatóságán, a Fõváros és Pest megye esetében
a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán
(a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztériumhoz (a továbbiakban: Mi-
nisztérium) kell benyújtani.

(2) A több települést ellátó víziközmû, illetve csatorna-
mû esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és te-
lepülésenként összesítve – a gesztor önkormányzat nyújt-
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hatja be. A gesztor önkormányzatot az érintett önkormány-
zatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki. Az érintett
települések önkormányzatát a szolgáltató elõzetesen tájé-
koztatja a támogatási igények benyújtásához szükséges
adatokról, illetve kalkulációkról. Valamennyi érintett ön-
kormányzatnak meg kell felelnie a 2. § (1) bekezdésében
foglaltaknak, és a pályázathoz valamennyi önkormányzat-
nak csatolnia kell a melléklet szerinti nyilatkozatokat.

(3) A több megyében szolgáltatást végzõ szolgáltató
esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat szerinti
igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban
és összesítve is.

(4) Együttes támogatási igény, illetve egy szolgáltatás-
fajtára vonatkozó támogatási igény esetén a szolgáltató
– vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatás-
ra vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell
nyújtani.

(5) A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szüksé-
ges adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Értesítõben tájékoztatóként teszi közzé, valamint le-
tölthetõk a www.kvvm.hu honlapról.

4. §

(1) A pályázatokat három eredeti példányban 2006. feb-
ruár 20-ig kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: „2006.
évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási
pályázata”, valamint kizárólag a 3. § (5) bekezdés szerinti
adatlapokat elektronikus formában is meg kell küldeni a
palyazat@mail.kvvm.hu e-mail címre, továbbá az Igazga-
tóság e-mail címére, tárgyként a benyújtó önkormányzat
nevének megjelölésével.

(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése, valamint a helyi
önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok
központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai
igénybevétele és elszámolása szabályszerûségének felül-
vizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet figye-
lembevételével megvizsgálja, hogy az önkormányzat pá-
lyázatában szereplõ adatok megfelelnek-e a 2. §-ban meg-
fogalmazott feltételeknek, illetve hogy a pályázó az elõírt
dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

(3) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon
belüli hiánypótlásra szólítja fel.

(4) Amennyiben a pályázat nem kerül benyújtásra az
(1) bekezdés szerinti határidõben az Igazgatósághoz, illet-
ve az e rendelet szerinti formai követelményeknek a hiány-
pótlást követõen sem felel meg, a támogatási igény nem
kerül befogadásra.

(5) Az Igazgatóság a hiánypótoltatást követõen a pályá-
zatokat 2006. február 28-ig, két példányban továbbítja a
Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai

5. §

(1) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása so-
rán figyelembe veszi, hogy a támogatást igénylõ önkor-
mányzatok területén mûködõ szolgáltatók fajlagos ráfor-
dításainak kalkulációja összhangban van-e külön jogsza-
bály rendelkezéseivel.

(2) A Tárcaközi Bizottság a támogatás mértékére tett ja-
vaslatának kialakítása során az alábbi szempontokat, vala-
mint a (3) bekezdés szerinti szöveges indokolásban foglal-
takat veszi figyelembe:

a) a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növeke-
dése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 4% le-
het;

b) az értékcsökkenési leírás, illetõleg az azt helyettesítõ
használati díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának,
felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás
számítása során felhasználni tervezett) – a díjmegállapí-
tásban értékcsökkenés címén elfogadott, illetve a bérleti
díjból a víziközmû fenntartására fordított – mértéket, és
nem haladhatja meg a 100 Ft/m3 értéket;

c) a személyi jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ
évben elismerthez képest legfeljebb 4% lehet;

d) az anyag, anyagjellegû ráfordítások növekedése az
elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 2% lehet;

e) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedé-
se az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 4% lehet;

f) amennyiben az ármegállapító külön díjat határoz
meg a nem lakossági fogyasztói körre, az nem lehet alacso-
nyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás; amennyiben ez
nem érvényesül, akkor a lakossági díjtámogatás összege
arányosan csökkentésre kerül;

g) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2006.
évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe
vett, a 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjaiban meghatározott
küszöbértéket eléri-e; amennyiben ez nem teljesül, a díjtá-
mogatás összege csökkentésre kerül a megállapított díj és
a küszöbérték közti különbözetnek megfelelõ arányos
összeggel;

h) az átvett víz esetében a hálózati veszteség aránya
nem haladhatja meg a 20%-ot;

i) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége nem
haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.

(3) A fentiektõl eltérõ esetekben a pályázónak részletes
szöveges indokolást kell benyújtani.

(4) A támogatás igénylésének feltételeként a 2. § (1) be-
kezdés e)–g) pontjaiban megadott átlagos fajlagos ráfordí-
tási küszöbértékek a támogatás mértékének megítélése te-
kintetében orientáló jellegûek. A Tárcaközi Bizottság a
beérkezett pályázatok megvizsgálása után tesz javaslatot a
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordí-
tásai támogatásának odaítélésénél figyelembe vett tényle-
ges küszöbértékre.
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(5) Amennyiben a támogatási keretösszeg mértéke eltér
a bírálati szempontok alapján megítélhetõ támogatások
összesített mértékétõl, a bírálati szempontok alapján meg-
ítélhetõ támogatás összege a támogatási keretösszeg mér-
tékének megfelelõen egységes szorzószámmal módosítás-
ra kerül.

(6) Új üzembe helyezés esetén a fajlagos ráfordítás
összetevõit – beleértve az üzembe helyezés költségét – kü-
lön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási
tanulmányának megfelelõen.

(7) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása so-
rán figyelembe veszi a támogatást igénylõ önkormányzat
által a 2005. évre vonatkozóan benyújtott pályázat adatai-
nak és a 2005. évben igénybe vett támogatás elszámolásá-
ra vonatkozóan benyújtott adatok eltéréseit.

6. §

(1) A támogatásról a miniszter legkésõbb 2006. április
30-ig dönt.

(2) A támogatás az (1) bekezdés szerinti döntést követõ
8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkor-
mányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében
a gesztor önkormányzat részére.

(3) Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pá-
lyázata esetében a gesztor önkormányzat és a szolgáltató
szerzõdést köt, amely rögzíti a szolgáltató adatszolgáltatá-
si kötelezettségét az önkormányzat ellenõrzéséhez szüksé-
ges adatok tekintetében, a központi költségvetéstõl kapott
összeg pontos rendeltetését, továbbá azt, hogy az önkor-
mányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében
a gesztor önkormányzat milyen idõtartamon belül utalja
tovább a szolgáltatónak a hozzá megérkezett teljes támo-
gatási összeget. A továbbutalás tekintetében meghatáro-
zott idõtartam nem haladhatja meg a 15 napot.

(4) A kiutalt összeget az önkormányzat kizárólag a la-
kossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére használhatja fel. A 2005. évre kapott támo-
gatás elszámolásáról, a lemondás alapján visszafizetett
összegekrõl az év végi költségvetési beszámoló keretében
– a visszafizetési kötelezettség terhe mellett – kell számot
adnia az önkormányzatnak.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezése

7. §

(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes mó-
dozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybeje-
lentést benyújtani azok az önkormányzatok jogosultak,
amelyeket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat határozatban kötelezett arra, hogy a településen
élõk részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos
kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítsák.
A rendelkezésre álló összeg mértékérõl a Tárcaközi Bi-
zottság javaslata alapján a miniszter legkésõbb 2006. ápri-
lis 30-ig dönt.

(2) Az igényelhetõ ellentételezés mértékét az (1) bekez-
dés szerint jogosult önkormányzat az alábbiak szerint szá-
mítja ki:

T = Szv–Kv,

ahol
T = támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségé-

nek (m3) és a legkisebb költség elve alapján
érvényesíthetõ fajlagos ráfordítás (Ft/m3)
szorzata,

Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségé-
nek (m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a
2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
támogatási küszöbértékének szorzata.

(3) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szol-
gáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváha-
gyott számlák alapján – az Igazgatóság útján – a Belügy-
minisztériumtól 2006. április 30-ig és 2006. október 15-ig
igényelheti.

(4) Az igénybejelentést kettõ eredeti példányban kell
benyújtani az Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az
önkormányzat mellékeli a jogerõs határozatot és a számlák
hitelesített másolati példányait.

(5) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormány-
zat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a (2) be-
kezdésnek megfelelõen lett-e kiszámítva, valamint, hogy
az elõírt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.

(6) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiány-
pótlásra szólítja fel az önkormányzatot.

(7) Az Igazgatóság – a hiánypótlást követõen – 8 napon
belül, a település kódjának feltüntetésével továbbítja az
igénybejelentéseket egy példányban a Belügyminisztérium-
hoz. A Belügyminisztérium a 2006. április 30-ig benyújtott
igényeket 2006. május 31-ig, a 2006. október 15-ig benyúj-
tott igényeket 2006. november 15-ig bírálja el.

(8) Az ellentételezés a rendelkezésre álló összeg erejéig,
a döntést követõ 8 napon belül egy összegben kerül kiuta-
lásra az önkormányzatok részére.

Záró rendelkezés

8. §

E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai

1. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ........................................................................................................................................................ település
polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszol-
gáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl szóló KvVM rendeletben szereplõ feltételeknek megfelelõ tartalmúak.

A támogatási igény bejelentésérõl – a csatolt tartalommal – a Képviselõ Testület ............................................ számú
határozatot hozta (1. sz. melléklet).

Egyúttal kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetõleg a Tárcaközi Bizottság
által elfogadott mértékû amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmû fenntartására, fej-
lesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítjuk.

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

….............................……

polgármester

2. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ....................................................................................................................................................... település
polgármestere nyilatkozom, hogy a szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimuta-
tott támogatásigényt tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.

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

…............................……

polgármester
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3. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételérõl

Alulírott ....................................................................................................................................................... település
polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott szennyvízközmû beruházással összefüggésben a szerzõdéses
feltételek között nem szerepel, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkor-
mányzat.

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

…...........................……
polgármester

4. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl

Alulírott ....................................................................................................................................................... település
polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése meg-
valósult.

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

….................……
polgármester

5. számú nyilatkozat

Szolgáltató neve, címe, telefonszáma: ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
ellátott települések önkormányzatainak elõzetes tájékoztatásáról

Alulírott ................................................................................................................................................... a szolgáltató
szervezet vezetõje nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhetõ támogatásról elõzetesen tá-
jékoztattam, az abban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

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

…....................................……
a társaság vezetõje
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A tárca nélküli miniszter
1/2006. (I. 13.) TNM

rendelete
Balatonfõkajár vízpart-rehabilitációs szabályozási

követelményekkel érintett területének lehatárolásáról
és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének

elfogadásáról*

Az Alkotmánybíróság
határozata

649/B/2004. AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezés alkot-
mányellenességének utólagos megállapítására és megsem-
misítésére irányuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság a környezetvédelmi termék-
díjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termék-
díjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 20. § v) pontja „ame-
lyet közszolgáltató végez” fordulata alkotmányellenessé-
gének megállapítására és megsemmisítésére irányuló in-
dítványt elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság a környezetvédelmi termék-
díjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalá-
sának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának fel-
tételeirõl szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 7/A. §
alkotmányellenességének megállapítására és megsemmi-
sítésére irányuló indítványt elutasítja.

Indokolás

I.

1. Az indítványozók szerint a környezetvédelmi ter-
mékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi ter-
mékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban:
Kt.) 20. § v) pontjában meghatározott szelektív hulladék-
gyûjtés fogalom-meghatározásnak „amelyet közszolgálta-
tó végez” fordulata alkotmányellenes; sérti az Alkotmány
2. § (1) bekezdését, a 9. § (1) és (2) bekezdését, a 13. §
(1) bekezdését és a 70/A. § (1) bekezdését.

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 13-i 3. számá-
ban jelent meg.

Érvelésük szerint a lakossági szelektív hulladékgyûjtés
fogalom-meghatározása önkényes, ellentétes a jogbizton-
ságból eredõ kiszámíthatóság és egyértelmûség kritériu-
maival; nem kapott továbbá egyenjogú és egyenlõen vé-
dendõ jogi pozíciót a (önkormányzati) köztulajdon és a
gyártói-szolgáltatói magántulajdon. A kifogásolt rendel-
kezés sérti a hulladék feldolgozással foglalkozó vállalko-
zók tulajdonhoz fûzõdõ, széles körû autonómiát biztosító
jogait is azáltal, hogy gyakorlatilag – különösképpen a ter-
mékdíj alóli mentességgel összefüggésben – szerzõdéskö-
tési kötelezettséget hoz létre a vállalkozók és egy mono-
polhelyzetben lévõ közszolgáltatónak minõsülõ gazdálko-
dó szervezet között.

Végül a kifogásolt rendelkezés hátrányos megkülön-
böztetést valósít meg a gazdálkodó szervezetek között,
nincs ugyanis a tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerû in-
doka annak, hogy lakossági szelektív hulladékgyûjtés kö-
rében a helyi önkormányzat szervezete, mint közszolgálta-
tó monopolhelyzetbe kerüljön. A kifogásolt rész „amelyet
közszolgáltató végez” fordulata diszkriminálja azokat a
hulladékbegyûjtõ vállalkozásokat, amelyek tevékenysé-
güket nem a közszolgáltatás keretében végzik.

2. A Kt. sérelmezett fogalom-meghatározásával szoros
összefüggésben az indítványozók kifogásolták továbbá,
hogy a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termék-
díj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a hasz-
nált gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. számú mellékletének bb) alpontja szerint a hasznosítást
koordináló szervezetnek a mentesség érdekében igazolnia
kell, hogy a kötelezettségébe tartozó termékdíjköteles ter-
mékbõl képzõdõ összes hulladékból az R. által meghatáro-
zott arányban visszagyûjtött és hasznosításra kerülõ hulla-
dék lakossági szelektív gyûjtésbõl kerül visszagyûjtésre.

E rendelkezés az indítványozók szerint sérti az Alkot-
mány 2. § (1) bekezdését, a 9. § (1) és (2) bekezdéseit és a
13. § (1) bekezdését.

Érvelésük szerint elfogadhatatlan, hogy a termékdíj
alóli mentesség érdekében a hasznosítást koordináló szer-
vezetnek igazolnia kell, hogy a hasznosításra kerülõ hulla-
dék meghatározott hányada lakossági szelektív hulladék-
gyûjtésbõl származik. A lakossági szelektív hulladékgyûj-
tés kötelezõ hányadának elõírása tehát a gyártóra olyan
– mentességet kizáró – kötelezettséget hárít, amelyre nincs
törvényi felhatalmazás.

A köztisztaság és a településtisztaság biztosítását, mint
helyi közügyet a törvény a helyi önkormányzatok érdek-
körébe utalja, viszont nem ír elõ a részükre kötelezõ be-
gyûjtési hányadot. A hasznosítást koordináló szervezet
számára biztosított mentesség célja a hasznosítási kötele-
zettség teljesítésére való ösztönzés, azonban az indítvá-
nyozók szerint a mentességre való jogosultság teljesíthe-
tetlen feltételekhez kötõdik, ezáltal kiüresedik a jogintéz-
mény. A termékdíj alóli mentesség kifogásolt szabályo-
zása ezáltal sérti az indítványozók szerint az Alkotmány
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2. § (1) bekezdésébõl levezetett normavilágosság elvét; a
közszolgáltatóval kötendõ szerzõdéssel összefüggésben
pedig a vállalkozás szabadságára és a tulajdon védelmére
vonatkozó alkotmányi rendelkezéseket.

II.

Az Alkotmánybíróság az alábbi jogszabályhelyek alap-
ján hozta meg a döntését.

Alkotmány:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-

kus jogállam.
(...)
9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság,

amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
egyenlõ védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vál-
lalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.

(...)
13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz

való jogot.
(...)
70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén

tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, neveze-
tesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más véle-
mény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, szüle-
tési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

Kt.:
„20. § E törvény alkalmazásában
(...)
v) lakossági szelektív hulladékgyûjtés: a külön jogsza-

bályban meghatározott települési szilárd hulladék egyes
összetevõinek az újrafeldolgozás, a visszanyerés vagy az
energetikai hasznosítás érdekében végzett elkülönített
(szelektív) begyûjtése, amelyet közszolgáltató végez;

(...)
z) hasznosítást koordináló szervezet: a Hgt. 11. §-ában

meghatározott szervezet;”
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-

vény (a továbbiakban: Hgt.)
„11. § A gyártók és a forgalmazók a 6–10. §-ban foglalt

kötelezettségeik ellátása érdekében önálló szervezetet
hozhatnak létre, amely szervezet a kötelezettségeket a
gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerzõ-
désben rögzített feltételek mellett átvállalja; a tevékenysé-
gi körébe tartozó hulladékok begyûjtését és hasznosítását
vagy ártalmatlanítását szervezi és koordinálja.”

R.:
7/A. § (1) „A csomagolás hasznosítást koordináló szer-

vezet a mentesség elérése érdekében köteles
a) a települési önkormányzatok által a tárgyévet meg-

elõzõ év október 10-éig számára felajánlott lakossági sze-
lektív hulladékot legalább a (3) bekezdésben ajánlott szol-
gáltatási díj ellenében átvenni, vagy

b) amennyiben az ajánlott szolgáltatási díjat nem fo-
gadja el, az általa kezelt teljes kibocsátott mennyiség
4%-ának lakossági szelektív hulladékgyûjtésbõl történõ
hasznosítását igazolni.

(2) A csomagolás hasznosítást koordináló szervezetek
által az (1) bekezdés a) pontja alapján átvett lakossági sze-
lektív hulladékkal a tárgyévet követõ év május 31-éig az
elõzõ évben a kötelezettségükbe tartozó termékdíjköteles
termékek arányának megfelelõen súlyozott tényleges tel-
jesítési aránynak megfelelõen egymással elszámolnak.

(3) A szelektív lakossági hulladékgyûjtés átlagos indo-
kolt többletköltségeit tartalmazó szolgáltatási díj javasolt
mértékére a Csomagolás Hasznosítást Koordináló Szerve-
zetek Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) ajánlást tesz.
A Tanácsot a csomagolás hasznosítást koordináló szerve-
zetek, valamint a helyi önkormányzati érdek-képviseleti
szervek hozhatják létre.

(4) Amennyiben a Tanács a szolgáltatási díj javasolt
mértékére a tárgyévet megelõzõ év október 15-éig nem
tesz ajánlást, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a
tárgyévet megelõzõ év október 30-áig a szolgáltatási díj ál-
tala ajánlott mértékét közleményben teszi közzé a Minisz-
térium hivatalos lapjában.”

R. 1. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. ren-
delethez

„I. A termékdíjköteles termékekre vonatkozó mentes-
ség feltételei és a kötelezõ hasznosítási és újrahasználati
arány mértékei

(...)
b) Csomagolás esetében:
(...)
bab) Hasznosítást koordináló szervezet esetében
A csomagolás termékdíja esetén a mentesség feltétele,

hogy a kötelezett a kötelezettségébe tartozó csomagolás
mennyiség – legalább az alábbi táblázat szerinti – arányá-
nak megfelelõ hulladékcsomagolást hasznosít oly módon,
hogy az anyagában történõ hasznosítás mértéke eléri az
összes hulladék 2005-ben legalább 25%-át (ha), 2006-ban
legalább 29%-át (ha), 2007-ben legalább 33%-át (ha), to-
vábbá anyagfajtánként eléri legalább az alábbi arányokat:

Év 2005 2006 2007

Minimális hasznosítási
arány (hm)

50% 51% 52%

Csomagolás anyagonként

Papír 15% 21% 27%

Fa 15% 15% 15%

Természetes alapú textil 15% 21% 27%

Üveg 15% 18% 21%

Mûanyag 15% 16% 17%

Társított 15% 16% 17%

Fém 15% 20% 25%

Alumínium 15% 20% 25%
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A termékdíjköteles mûanyag (bevásárló-reklám)táska
esetében a teljes mentesség további feltétele, hogy a köte-
lezett az alábbi arányban (,,mt”) hoz forgalomba külön jog-
szabályban meghatározott környezetbarát védjeggyel ren-
delkezõ bevásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgy-
évben forgalomba hozott összes bevásárló-reklámtáska
mennyiségéhez (literhez) viszonyítva:

2005 2006 2007 2008 2009 2010

„mt” 4% 8% 12% 16% 20% 24%

(...)”

III.

Az indítvány nem megalapozott.

1. Az indítványozók a lakossági szelektív hulladék-
gyûjtés meghatározásnak az „amelyet közszolgáltató vé-
gez” fordulatát tartják alkotmányellenesnek, mivel állás-
pontjuk szerint a kifogásolt rész ellentétes az Alkotmány
2. § (1) bekezdésével, 9. § (1) és (2) bekezdéseivel, a 13. §
(1) bekezdésével és a 70/A. § (1) bekezdésével.

Az indítványozók szerint a Kt. 20. §-ának v) pontjában
foglalt fogalom-meghatározás sérti az Alkotmány 2. §
(1) bekezdését. A lakossági szelektív hulladékgyûjtés fo-
galom-meghatározása álláspontjuk szerint önkényes, el-
lentétes a jogbiztonságból eredõ kiszámíthatóság és egyér-
telmûség kritériumaival, mivel azt csak közszolgáltató vé-
gezheti, de a közszolgáltató fogalmát nem határozza meg.

Sem az Alkotmány, sem más jogszabály nem tartalmaz
elõírásokat arra, hogy a tartalmukat tekintve összekapcso-
lódó rendelkezések egy jogszabályban, vagy pedig kü-
lön-külön önálló normákban jelenjenek meg. A jogállam-
hoz tartozó jogbiztonság [Alkotmány 2. § (1) bekezdés]
követelményébõl sem vezethetõ le annak követelménye,
hogy az azonos ágazathoz tartozó törvények foga-
lom-meghatározásainak egy jogszabályban kellene szere-
pelnie. Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában
már megállapította: „A jogbiztonság követelményét ön-
magában nem sérti az, ha valamely tárgykörre több jogsza-
bály is – és nem egyetlen átfogó – tartalmaz rendelkezése-
ket.” (1103/B/1990. AB határozat, ABH 1993, 539, 542.)

Az indítványozók által kifogásolt Kt. a Hgt. által megál-
lapított fogalmak alapulvételével állapította meg a lakos-
sági szelektív hulladékgyûjtés fogalmát. A környezetvé-
delmi ágazathoz tartozó törvények együttesen fejtik ki
azokat a hatásokat, amelyeket alapelveikben, valamint
deklarált céljaikban meghatároznak.

A hulladékgazdálkodással összefüggõ helyi közszolgál-
tatások kötelezõ igénybevételérõl szóló törvényi elõíráso-
kat a Hgt. tartalmazza. A törvény kötelezõvé teszi a helyi
közszolgáltatással ellátott területen a települési szilárd
hulladék gyûjtésével, szállításával, kezelésével és ártal-

matlanításával kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételét
minden ingatlan tulajdonosa, használója számára. A szer-
vezett módon történõ gondoskodás ugyanis az egyetlen
hatásos módja a hulladéktermelõk, a hulladékelszállítás-
ban és ártalmatlanításban érdekelt személyek és szerveze-
tek önkényétõl függõ, rendezetlen hulladék-lerakása meg-
akadályozásának, továbbá az ebbõl eredõ környezeti és
közegészségügyi ártalmak megelõzésének, kiküszöbölé-
sének.

Az Alkotmánybíróság több hasonló ügyben hozott hatá-
rozatában is kifejtette, hogy a települési szilárd és folyé-
kony hulladék elszállítása és ártalmatlanítása közüzemi
szerzõdés keretében megvalósuló közszolgáltatás, mely-
nek igénybevétele az ellátott területen az önkormányzati
rendeletben meghatározott módon az ingatlan tulajdonosa,
használója részére kötelezõ. [52/1998. (XI. 27.) AB hatá-
rozat, ABH 1998, 483, 487.]

A Hgt.-ben foglalt alapelvi jelentõségû célok maradék-
talan érvényesülése érdekében a települési önkormányzat
kötelezõen ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulaj-
donosoknál keletkezõ települési hulladék kezelésére hul-
ladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszol-
gáltatás) szervez, és tart fenn.

Hulladékkezelõ a Hgt. értelmezõ rendelkezése szerint
az, aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hul-
ladék birtokosától átveszi, kezeli.

A Hgt. határozza meg az ágazatban tevékenykedõ köz-
szolgáltató fogalmát is, amely szerint közszolgáltató a hul-
ladékgazdálkodással összefüggésben a közszolgáltatás el-
látására feljogosított hulladékkezelõ.

A Hgt. 23. §-a szerint települési önkormányzat képvise-
lõ-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a he-
lyi közszolgáltatás tartalmát. A közszolgáltatás tartalma
körében meg kell határozni a közszolgáltatással ellátott te-
rület határait, a közszolgáltató megnevezését, illetõleg an-
nak a mûködési területnek a határait, amelyen belül a köz-
szolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni,
a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszol-
gáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggõ jogait és
kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfajtákra vo-
natkozó speciális szabályokat –, a szolgáltatásra vonatko-
zó szerzõdés egyes tartalmi elemeit.

A Hgt. a települési képviselõ-testületre bízza továbbá a
közszolgáltatás keretében kötött szerzõdés létrejötte mó-
dozatainak meghatározását, valamint a közszolgáltatás
igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját
és feltételeit, illetve a közszolgáltatással összefüggõ – jog-
szabályban nem rendezett – települési önkormányzati fel-
adat- és hatáskört.

A vizsgált szabályok alapján az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a Kt. 20. § v) pontjában foglalt foga-
lom-meghatározás nem sérti az Alkotmány 2. § (1) bekez-
désében foglalt normavilágosság elvét, mivel a kifogásolt
szabály az azonos szintû, a környezetvédelmi ágazathoz
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tartozó jogszabályok értelmezõ rendelkezéseinek szöveg-
összefüggéseiben egyértelmû, a norma címzettjei – így az
önkormányzatok és a hulladékgazdálkodással foglalkozó
vállalkozások – számára egyértelmû szabályozást tartal-
maz, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

2. Az indítványban foglaltak szerint a Kt. 20. § v) pont-
ja sérti az Alkotmány 9. § (1) bekezdésében foglalt piac-
gazdaság elvét és az Alkotmány 9. § (2) bekezdésében biz-
tosított gazdasági verseny szabadságát.

2.1. Az Alkotmány 9. § (1) bekezdésében foglalt piac-
gazdaságnak külön alkotmányossági mércéje nincs, „a
szélsõ eseteken túl [...] a piacgazdaság irreleváns minden
alkotmányossági vizsgálatnál.” [21/1994. (IV. 16.) AB ha-
tározat, ABH 1994. 119.]

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzati közügyek körébe tartozik a közszolgáltatá-
sok feltételrendszerének megteremtése, a helyi lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása; ezen önkormányzati
kötelesség egyik része a településtisztaság biztosítása.

A 27/2000. (VII. 6.) AB határozat már rámutatott arra,
hogy a piacgazdaság viszonyai között a jogalkotó a köz-
szolgáltatások feltételrendszerének megteremtését elsõ-
sorban közhatalmi eszközökkel, így a szolgáltatások felté-
teleit, körülményeit rendezõ jogi szabályozással tesz ele-
get. (ABH 2000, 449, 454.)

Az Alkotmánybíróság a jelen esetben megállapította,
hogy a lakossági szelektív hulladékgyûjtés közszolgálta-
tók által történõ végzése nem jelenti a piacgazdaság sérel-
mét; az állam a közszolgáltatókon keresztül tudja biztosí-
tani az Alkotmány 18. §-ában államcélként megfogalma-
zott egészséges környezethez való joggal kapcsolatos in-
tézményvédelmi kötelességét. Mindezek alapján az Alkot-
mánybíróság az indítványt ebben a vonatkozásában is el-
utasította.

2.2. Az indítványozók szerint az Alkotmány 9. § (2) be-
kezdésében foglalt vállalkozás jogát és a gazdasági ver-
seny szabadságát is sérti a kifogásolt szabályozás, mivel
lakossági szelektív hulladékgyûjtést a Kt. 20. § v) pontja
alapján csak közszolgáltató végezhet.

Az Alkotmánybíróság több ízben is foglalkozott az Al-
kotmányban rögzített vállalkozáshoz való jog kérdésével.
Az Alkotmánybíróság az 54/1993. (X. 13.) AB határozat-
ban (ABH 1993, 340, 341, 342.) kimondta, hogy „a vállal-
kozás joga azt jelenti, hogy bárkinek Alkotmány biztosí-
totta joga a vállalkozás, azaz üzleti tevékenység kifejtése.”
Ugyanakkor a vállalkozóvá válás, és a vállalkozóként mû-
ködés is bizonyos, az állam által biztosított feltételrend-
szerben történik. E feltételek lehetnek szakmai, vagy akár
gazdaságpolitikai szempontúak, lényegét tekintve azon-
ban megállapítható, hogy „a vállalkozás joga (...) nem ab-
szolutizálható, és nem korlátozhatatlan (...) a vállalkozás
joga annyit jelent – de annyit alkotmányos követelmény-

ként feltétlenül –, hogy az állam ne akadályozza meg, ne
tegye lehetetlenné a vállalkozóvá válást”. Az Alkotmány-
bíróság a 13/1995. (III. 1.) AB határozatában (ABH 1995,
77, 79.) kimondta: „ha a jogalkotó e kötelezettségének ele-
get tesz, akkor meglehetõsen nagy szabadságot élvez az
eme alapjogból fakadó gazdasági jogi viszonyok tartalmá-
nak meghatározásában.”.

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a
gazdasági verseny szabadsága nem alapjog, hanem a piac-
gazdaság olyan feltétele, amelynek meglétét és mûködését
biztosítani az Alkotmány 9. § (2) bekezdése értelmében az
államnak is feladata. A versenyszabadság állami elismeré-
se és támogatása megköveteli a vállalkozáshoz való jog és
a piacgazdasághoz szükséges többi alapjog objektív, in-
tézményvédelmi oldalának kiépítését. Elsõsorban ezeknek
az alapjogoknak az érvényesítése és védelme által valósul
meg a szabad verseny, amelynek – a piacgazdasághoz ha-
sonlóan – külön alkotmányossági mércéje nincs. Az Al-
kotmánybíróság a piacgazdaság, a versenyszabadság és
más hasonló államcélok alkotmányellenes megsértését
csak szélsõséges esetben állapítja meg, ha az állami be-
avatkozás fogalmilag és nyilvánvalóan, ellentétes az ál-
lamcéllal. (818/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 759,
761.) [Lásd még: 21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH
1994, 117, 120., 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH
1994, 197, 200.] A jelen esetben a lakossági szelektív hul-
ladékgyûjtést végzõ közszolgáltató kiválasztására közbe-
szerzési eljárás keretein belül kerül sor; lebonyolításának
vizsgálata azonban az alkotmányjogi normakontroll körén
kívül esõ, a jogalkalmazásra tartozó kérdés.

Az Alkotmánybíróság az 1174/B/1996. AB határozat-
ban a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvénynek
az ajánlattevõk körét a jogerõsen megállapított jogsérté-
sekre tekintettel szûkítõ rendelkezésével összefüggésben
már megállapította, hogy „az Alkotmányban rögzített vál-
lalkozás joga nem jelenti azt, hogy minden vállalkozót
egyaránt megillet a közbeszerzési pályázaton való részvé-
tel joga”, valamint kifejtette, hogy „a közbeszerzési pályá-
zatra történõ ajánlattételi lehetõség nem képezi az Alkot-
mányban biztosított vállalkozás jogának részét”. (ABH
1999, 571. 573.)

Következésképpen a Kt. 20. § v) pontja nem sérti az Al-
kotmány 9. § (2) bekezdésében foglalt vállalkozás jogát és
a gazdasági verseny szabadságát, a támadott szabályozás
nem valósít meg a vizsgált esetben olyan szélsõséges kö-
rülményeket, amely alapján sérülne az Alkotmány 9. §
(2) bekezdése, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt
ebben az összefüggésében is elutasította.

3. Az indítványozók szerint a kifogásolt fogalom-meg-
határozás ellentétes az Alkotmány 13. § (1) bekezdésével
is. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 13. §-ával kapcso-
latos álláspontját figyelembevéve megállapította, hogy a
támadott jogszabályhely és az Alkotmány 13. § (1) bekez-
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désében foglalt tulajdonhoz való jog között alkotmányjo-
gilag értékelhetõ kapcsolat nem áll fenn. Az érdemi össze-
függés hiányára tekintettel az Alkotmánybíróság az indít-
ványt ebben az összefüggésében is elutasította.

4. Az indítványozók szerint sérti az Alkotmány
70/A. §-át a Kt. 20. § v) pontja. Nézetük szerint a támadott
rendelkezésben nem lelhetõ fel a tárgyilagos mérlegelés
szerinti ésszerû indoka annak a megkülönböztetésnek,
hogy a hulladékgazdálkodás körében a lakossági szelektív
hulladékgyûjtést csak közszolgáltató végezheti.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint hátrányos
megkülönböztetés akkor állapítható meg, ha a jogalkotó
összehasonlítható helyzetben lévõ jogalanyok között tett
alapjogra nem vonatkozó megkülönböztetést, mellyel az
egyenlõ méltóságú személyként kezelés alkotmányos el-
vét sérti; azaz a megkülönböztetés akkor alkotmányelle-
nes, ha az önkényes, azaz a tárgyilagos mérlegelés szerinti
ésszerû ok nem fedezhetõ fel az összehasonlítható szemé-
lyek közötti különbségtétel során. [61/1992. (XI. 20.) AB
határozat, ABH 1992, 280, 283.; 50/1996. (X. 30.) AB ha-
tározat, ABH 1996, 156, 157.]

A Hgt. 27. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a hulla-
dékkezelési közszolgáltatással kapcsolatosan települési
hulladékkezelési közszolgáltatást az a hulladékkezelõ vé-
gezheti el, aki biztosítani tudja a közszolgáltatás azon sze-
mélyi és tárgyi feltételeit, amelyek garantálják a közszol-
gáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szem-
pontoknak maradéktalanul megfelelõ ellátását. A közszol-
gáltatónak rendelkeznie kell a végzendõ hulladékkezelési
tevékenységnek megfelelõ környezetvédelmi hatósági en-
gedéllyel. Szükséges továbbá – külön jogszabályban meg-
határozottak szerinti – mértékû biztosíték, illetve garancia
meglétének igazolása.

A fentebb meghatározott feltételeket teljesítõ vállalko-
zás közbeszerzési eljárás alapján köthet a települési önkor-
mányzattal közszolgáltatási szerzõdést, így válik közszol-
gáltatóvá.

A feltételrendszer tehát egységesen vonatkozik minden
vállalkozásra, köztük nem tett megkülönböztetést a jogal-
kotó; a közbeszerzési eljárás során megvalósuló döntés
eredményének felülvizsgálata pedig, amelyben meghatá-
rozást nyer, hogy a közszolgáltatásra mely vállalkozás jo-
gosult, az alkotmányjogi normakontroll körén kívül esik.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy nem merül fel az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésé-
nek sérelme a kifogásolt jogszabállyal összefüggésben,
ezért az indítványt ebben a vonatkozásában is elutasította.

5. Az indítványozók szerint az R. termékdíj alóli men-
tességet biztosító szabálya sérti az Alkotmány 2. § (1) be-
kezdését, a 9. § (1) és (2) bekezdéseit és a 13. § (1) bekez-
dését.

Az indítvány benyújtása óta az R. kifogásolt rendelke-
zése megváltozott. Az új szabály a mentesség elérésére
vagylagos feltételrendszert vezetett be. Ezek szerint a cso-
magolás hasznosítást koordináló szervezet a mentesség el-
érése érdekében köteles a települési önkormányzatok által
a tárgyévet megelõzõ év október 10-éig számára felaján-
lott lakossági szelektív hulladékot meghatározott szolgál-
tatási díj ellenében átvenni, vagy amennyiben az ajánlott
szolgáltatási díjat nem fogadja el, az általa kezelt teljes ki-
bocsátott mennyiség 4%-ának lakossági szelektív hulla-
dékgyûjtésbõl történõ hasznosítását igazolni.

A vagylagos feltételrendszer bevezetése és a vissza-
gyûjtésre kerülõ hulladék kibocsátott, termékdíjköteles
hulladékhoz való arányszámának módosítása az Alkot-
mánybíróság megítélése szerint olyan változásoknak te-
kinthetõ csupán, amelyek az eredeti alkotmányossági
problémán nem változtatnak.

Az Alkotmánybíróság a vizsgálatot a régi helyébe lépõ
új szabályozás tekintetében akkor folytatja le, ha az tartal-
milag, alkotmányossági szempontból, a korábbival azo-
nos. (122/B/1996. AB határozat, ABH 2002, 737, 741.)

Az Alkotmánybíróság ezért az eljárását az R. módosult
7/A. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében folytatta le.

Az indítványozók álláspontja szerint sérti a jogbizton-
ságot, a vállalkozás alapvetõ jogát, a verseny szabadságát
és a gyártót megilletõ tulajdonhoz való jogot a kifogásolt
szabályozás azáltal, hogy a termékdíj alóli mentesség ér-
dekében teljesíthetetlen feltételeket állapít meg a jogalko-
tó, illetve a kedvezményezett nem kerül abba a helyzetbe,
hogy saját döntése révén a kedvezményhez ténylegesen
hozzájusson. Egyrészt a monopolhelyzetben lévõ közszol-
gáltatóval kénytelen szerzõdést kötni a gyártó, másrészt az
önkormányzatok számára nincs elõírva kifejezetten a sze-
lektív hulladékgyûjtés kötelezettsége, ennélfogva a gyártó
sem tudja beszerezni a termékdíj alóli mentesség érdeké-
ben a szükséges igazolást.

A környezetvédelmi termékdíj közteher jellegû befize-
tési kötelezettség, ezért a termékdíj alóli mentesség alkot-
mányjogi szempontból az adókedvezményekkel azonos
elbírálás alá esik.

Az Alkotmánybíróság az indítvány alapján elsõként azt
vizsgálta, hogy az R. szabálya megfelel-e a jogbiztonság
és a normavilágosság Alkotmány 2. § (1) bekezdésében írt
követelményeinek.

A csomagolás során képzõdõ hulladék sorsát befolyáso-
ló jogviszony szereplõi tipikusan a csomagolást alkalmazó
gyártók, a terméket a csomagolással együtt megvásárló
személyek, illetve a helyi környezetvédelem és a telepü-
léstisztaság biztosításának kötelezettjei: a helyi önkor-
mányzatok.

Az önkormányzatok a csomagolás hasznosítást végzõ
szervezetekkel a lakossági szelektív hulladékgyûjtésre vo-
natkozó szerzõdések útján is gondoskodhatnak a telepü-
léstisztaság biztosításáról, míg a csomagolás hasznosítást
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végzõ szervezetek a termékdíj alóli mentesség érdekében
állapodhatnak meg az önkormányzatokkal.

A szolgáltatás tartalmának megállapítására külön szer-
vet is létrehoz az R.; a Tanácsot, amelyet a csomagolás
hasznosítást koordináló szervezetek, valamint a helyi ön-
kormányzati érdek-képviseleti szervek hozhatják létre.
A szolgáltatás díjára vonatkozó megegyezésük hiányában
a környezetvédelmi miniszter a tárgyévet megelõzõ év ok-
tóber 30-áig a szolgáltatási díj általa ajánlott mértékét köz-
leményben teszi közzé a Minisztérium hivatalos lapjában.
Az így megállapított szolgáltatási díj a szelektív lakossági
hulladékgyûjtés átlagos indokolt többletköltségeit tartal-
mazza.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem sérti az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság el-
vét az R. 7/A. §-a, mivel a kifogásolt szabályozás egyértel-
mû, a norma címzettjei számára – így a csomagolás hasz-
nosítást végzõ szervezetekre és az önkormányzatokra – vi-
lágos szabályozást tartalmaz; az érdekkörükbe utalja az át-
vételre felajánlott lakossági szelektív hulladékgyûjtés
szolgáltatási díjának meghatározását és így közvetetten a
termékdíj alóli mentesség elérésének lehetõségét is.

Az indítványozók a termékdíj alóli mentességgel össze-
függésben a szolgáltatási díj megállapítását tartalmazó
szerzõdésre vonatkozó szabályozást is támadták.

Az Alkotmánybíróság a 61/1992. (XI. 20.) AB határo-
zatban a közteherviselésrõl rendelkezõ jogszabályokban
alkalmazott különbözõ mentességek és kedvezmények al-
kotmányossági mércéit vizsgálva megállapította, hogy a
közterhekhez való hozzájárulás az állampolgároknak az
Alkotmány 70/I. §-ából eredõ alapvetõ kötelezettsége,
azonban e kötelezettség alóli mentességre vagy bizonyos
mértékû kedvezményre senkinek sincs az Alkotmányon
alapuló alanyi joga. Rámutatott arra, hogy a mentességek
és kedvezmények meghatározásánál a jogalkotót széles
körû mérlegelési jog illeti meg. Ennek gyakorlása során te-
kintettel lehet bizonyos, az Alkotmányban is nevesített jo-
gokra, de ezen túlmenõen érvényre juttathat az Alkot-
mányból közvetlenül le nem vezethetõ, esetenként rövid
távra irányadó gazdaságpolitikai, életszínvonal-politikai,
szociálpolitikai és egyéb célkitûzéseket. A kedvezmé-
nyekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkotmá-
nyossági felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság ha-
táskörébe kizárólag annak vizsgálata tartozik, hogy a jog-
alkotó mérlegelési jogának gyakorlása során nem került-e
ellentétbe az Alkotmány valamely rendelkezésével. Az
Alkotmánybíróság nem jogosult a jogalkotói mérlegelés
célszerûségi, gazdaságpolitikai szempontú vizsgálatára.
(ABH 1992, 280, 281.)

Az indítványozók által hivatkozott Alkotmány 9. § (1)
és (2) bekezdésében foglalt piacgazdaság és a versenysza-
badság elveivel az R. 7/A. §-a nem áll alkotmányjogilag
értékelhetõ kapcsolatban, az érdemi összefüggés hiánya
miatt az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

A termékdíj alóli mentesség feltételeit meghatározó R.
7/A. §-a nem áll alkotmányjogilag értékelhetõ kapcsolat-

ban továbbá az indítványozók által szintén felhívott Alkot-
mány 13. § (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jog-
gal sem.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a rendelkezõ
rész 2. pontjában foglaltaknak megfelelõen elutasította az
R. 7/A. §-ában foglalt szabályozás alkotmányellenességé-
nek megállapítására és megsemmisítésére irányuló indít-
ványt.

Budapest, 2005. december 12.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k., Dr. Balogh Elemér s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k., Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné
Dr. Kukorelli István s. k., dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Kormányhatározatok

A Kormány
2302/2005. (XII. 29.) Korm.

határozata
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei

kereskedelméhez a 2005–2007. évi elsõ kereskedési
idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv

és Nemzeti Kiosztási Lista tartalmának jóváhagyásáról
és az Európai Bizottságnak történõ bemutatásáról

1. A Kormány megtárgyalta és elfogadta az Európai
Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve alapján a
2005–2007. évi idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási
Tervnek, valamint a Nemzeti Kiosztási Listának az Euró-
pai Bizottság részére történõ bemutatásáról szóló elõter-
jesztést, jóváhagyja az abban foglalt, az engedélyezési el-
járás során begyûjtött adatok alapján pontosított Nemzeti
Kiosztási Terv (NKT), valamint Nemzeti Kiosztási Lista
(NKL) tartalmát, és elrendeli az NKT-nek, valamint az
NKL-nek (mint a 2216/2004/EK bizottsági rendeletnek
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megfelelõ kiosztási terv táblának) az Európai Bizottság
számára jóváhagyás céljából történõ megküldését.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a környezetvédelmi és vízügyi
minisztert, hogy az érintett miniszterekkel egyetértésben,
az Európai Bizottság jóváhagyó állásfoglalásának kiadását
követõen készítsen elõterjesztést a 2005–2007. idõszakra
vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási
Lista kihirdetése tárgyában.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: az Európai Bizottság jóváhagyó állásfoglalá-

sának kiadását követõen azonnal

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg az üvegházhatású gázok 2005–2007. évi idõ-
szakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervérõl szóló
2311/2004. (XII. 9.) Korm. határozat hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

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

A Kormány
2004/2006. (I. 18.) Korm.

határozata
az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos

többletköltségek biztosításáról*

Miniszteri utasítások

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl**

(JKH-10/2006.)

*A kormányhatározat teljes szövege a Határozatok Tára 2006. január 18-i
2. számában jelent meg.

** Az érintettek közvetlenül kapták meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

2/2005. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás módosításáról

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2005. (K. V.
Ért. 2.) KvVM utasítást (a továbbiakban: Szabályzat) a kö-
vetkezõk szerint módosítom:

1. §

A Szabályzat 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továb-
biakban: miniszter) irányítása alatt álló területi közigazga-
tási szervekre – környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõségre, nemzeti park igazgatóságra, vala-
mint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságra (a to-
vábbiakban együtt: területi szervek) –, az Országos Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügye-
lõségre (a továbbiakban: Fõfelügyelõség), a Vízügyi Köz-
pont és Közgyûjteményekre (a továbbiakban: VKK), az
Országos Meteorológiai Szolgálatra (a továbbiakban:
OMSZ) és a Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságára a
Szabályzat hatálya csak akkor terjed ki, ha arról a Szabály-
zat így rendelkezik.”

2. §

(1) A Szabályzat 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár – a felügyeleti rendtõl füg-
getlenül – biztosítja a Minisztérium szervezeti egységeinek
összehangolt mûködését. Ennek érdekében többek között:]

„c) jóváhagyja a területi szervek, valamint a Fõfelügye-
lõség a fejezeti kezelésû elõirányzatok kincstári költségve-
téshez szükséges eredeti elõirányzatait, elemi költségveté-
sét, költségvetési beszámolóját, továbbá gondoskodik a
miniszter közvetlen irányítása alá tartozó OMSZ és Fõfel-
ügyelõség elemi költségvetésének és költségvetési beszá-
molójának miniszter általi jóváhagyásáról;”

(2) A Szabályzat 6. §-a (3) bekezdésének l) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár – a felügyeleti rendtõl füg-
getlenül – biztosítja a Minisztérium szervezeti egységeinek
összehangolt mûködését. Ennek érdekében többek között:]

„l) ellátja a miniszter által átruházott hatáskörben
la) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása

alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren-
delet szerinti szervezetirányítást, a területi szervek tekinte-
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tében a helyettes államtitkárok, a Gazdasági Hivatal veze-
tõje, valamint helyettes államtitkár alá nem tartozó fõosz-
tályok (önálló osztályok) (a továbbiakban együtt: érintet-
tek) közremûködésével, valamint

lb) a vízminõségi kárelhárítás országos irányítását a te-
rületi szervek tekintetében az illetékes helyettes államtit-
kár(ok) közremûködésével;”

(3) A Szabályzat 6. §-a (3) bekezdésének o) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár – a felügyeleti rendtõl füg-
getlenül – biztosítja a Minisztérium szervezeti egységeinek
összehangolt mûködését. Ennek érdekében többek között:]

„o) felügyeletet gyakorol az érintettek útján a területi
szervek, valamint – az érintettek bevonásával – a VKK fe-
lett;”

3. §

A Szabályzat 7. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A helyettes államtitkár]
„c) részt vesz a Szabályzatban meghatározottak szerint

a Minisztérium, a VKK, a Fõfelügyelõség, a Minisztérium
Fejlesztési Igazgatósága, illetve a területi szervek feladat-
körén belüli szakmai feladatok irányításában, felügyeleté-
ben; több helyettes államtitkár szakterületét érintõ ügyek
esetében a feladat elvégzésénél elsõdlegesen felelõs he-
lyettes államtitkár gondoskodik az érintett vezetõkkel tör-
ténõ egyeztetésrõl;”

4. §

A Szabályzat 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Felelõs a feladatkörébe utalt feladatok ellátásáért,
valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek te-
vékenységének összehangolásáért; koordinálja és irányítja
a Minisztérium kommunikációs tevékenységét a Sajtó Ön-
álló Osztály és Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Ön-
álló Osztályán keresztül.”

5. §

A Szabályzat 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Miniszteri Értekezletet a miniszter vezeti. A Mi-
niszteri Értekezlet állandó résztvevõi a miniszter, a politi-
kai államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes ál-
lamtitkárok, a kabinetfõnök, a Fõfelügyelõség fõigazgató-
ja, állandó meghívottak: a kabinetfõnök-helyettes, a sajtó-
fõnök, a Politikai Államtitkár Titkárságának vezetõje,
Közigazgatási Államtitkár Titkárságának vezetõje, a Mi-
niszteri Titkárság vezetõje, továbbá a miniszter által meg-

hívottak. A résztvevõket távollétük vagy akadályoztatásuk
esetén csak résztvevõ helyettesítheti. Ezt a körülményt a
távolmaradó résztvevõ köteles a Miniszteri Titkárságon
bejelenteni. A helyettesítõ köteles a Miniszteri Értekezle-
ten elhangzottakról a helyettesítettet tájékoztatni, és egy-
ben a szükségessé váló intézkedéseket késedelem nélkül
megtenni.”

6. §

A Szabályzat 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az Államtitkári Értekezletet a közigazgatási állam-
titkár vezeti. Résztvevõi a helyettes államtitkárok, a gaz-
dasági igazgató, a fõcsoportfõnök, a VKK fõigazgatója, a
Fõfelügyelõség fõigazgatója, a Közigazgatási Államtitkár
Titkárságának vezetõje, valamint a közigazgatási államtit-
kár által meghívottak. A résztvevõket távollétük vagy aka-
dályoztatásuk esetén csak meghívott helyettesítheti. Ezt a
körülményt a résztvevõ köteles a Közigazgatási Államtit-
kár Titkárságán bejelenteni.”

7. §

A Szabályzat 22. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[Az Értekezletet a közigazgatási államtitkár vezeti. Az
Értekezlet]

„b) állandó meghívottjai tanácskozási joggal: a sajtófõ-
nök, a Parlamenti Titkárság és az Ellenõrzési Önálló Osz-
tály vezetõje, a „Zöld-Pont” Szolgálat vezetõje, a Környe-
zetpolitikai Fõosztály vezetõje, az OMSZ elnöke, a VKK
fõigazgatója, a Fõfelügyelõség fõigazgatója, a VITUKI
Kht. és az ÁBKSZ Kht. ügyvezetõ igazgatója;”

8. §

A Szabályzat 28. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A sajtó részérõl érkezõ megkeresésekrõl a munka-
társak (helyettes államtitkári szintig bezárólag) kötelesek
tájékoztatni felettesüket és a Sajtó Önálló Osztályát.”

9. §

A Szabályzat 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A Fõfelügyelõség vezetõjét, a VKK fõigazgatóját,
valamint a Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának
igazgatóját – a közigazgatási államtitkár javaslatára – a
miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jo-
gokat a közigazgatási államtitkár gyakorolja.”
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10. §

(1) A Szabályzat 43. §-a (2) bekezdésének ad) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter közvetlen felügyelete alatt mûködõ
szervezeti egységek:

a) Miniszteri Kabinetiroda, amely felügyeli az alábbi
egységeket]

„ad) Sajtó Önálló Osztály”

(2) A Szabályzat 43. §-a (4) bekezdésének 1. b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár irányításával mûködõ
szervezeti egységek:]

„b) Gazdasági Hivatal
ba) Gazdasági Hivatali – Közbeszerzési Titkárság
bb) Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Önálló

Osztály
bc) Pénzügyi és Számviteli Fõosztály
bd) Mûszaki és Ellátási Fõosztály”

(3) A Szabályzat 43. §-a (4) bekezdésének 2. és 3. pont-
jai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A közigazgatási államtitkár irányításával mûködõ
szervezeti egységek:]

„2. Jogi és Közigazgatási Hivatal
a) Helyettes Államtitkári Titkárság
b) Törvényelõkészítõ Fõosztály
c) Közigazgatási, Jogi és Hatósági Fõosztály
d) Európai Közösségi Jogi Koordinációs Fõosztály
e) Tárcaközi Koordinációs Titkársági Önálló Osztály
3. Közgazdasági és Költségvetési Hivatal
a) Helyettes Államtitkári Titkárság
b) Fejezeti Költségvetési Fõosztály
c) Közgazdasági és Fejlesztéskoordinációs Fõosztály
d) Társasági Önálló Osztály
e) Fejezeti Beruházási és Vagyongazdálkodási Önálló

Osztály”

(4) A Szabályzat 43. §-ának (7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(7) A (4) bekezdésben meghatározott Hivatalok, fõ-
csoport vezetõi a VKK-val, a Fõfelügyelõséggel, illetve a
területi szervekkel kapcsolatos szakmai irányítási felada-
tokat – a közigazgatási államtitkáron keresztül – gyakorol-
ják. Az együttmûködés részletes rendjét külön közigazga-
tási államtitkári intézkedés szabályozza.”

11. §

A Szabályzat 45. §-a (4) bekezdésének f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(4) A Kabinetiroda]

„f) ellátja a felügyeletet a Miniszteri Titkárság, a Kör-
nyezetpolitikai Fõosztály, a Sajtó Önálló Osztály és a Tár-
sadalmi Kapcsolatokat Koordináló Önálló Osztály mun-
kája felett.”

12. §

(1) A Szabályzat 49. §-ának bevezetõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„49. § A Sajtó Önálló Osztály”

(2) A Szabályzat 49. §-ának h) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A Sajtó Önálló Osztály]
„h) szervezi és bonyolítja a Minisztériumot érintõ kor-

mányzati protokolleseményeket, fogadásokat, a megfelelõ
sajtó- és médiaszereplés biztosítása céljából közremûkö-
dik a Minisztérium külsõ és belsõ rendezvényeinek (ün-
nepségek, bel – és külföldi szakkiállítások) szervezésé-
ben.”

13. §

A Szabályzat 55. §-ának (2) bekezdése a következõ új
g)–i) pontokkal egészül ki:

[A Közigazgatási Államtitkári Titkárság]
„g) mûködteti a nemzeti titkos ügykezelés (TÜK), vala-

mint a NATO, EU és NYEU nyilvántartókat;
h) érvényesíti a NATO Biztonsági Beruházás ágazati

követelményrendszerét;
i) felügyeli a személyes adatok védelmét, valamint a

közérdekû adatok megismeréséhez való jog érvényesü-
lését.”

14. §

A Szabályzat 56. §-ának d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A Koordinációs Önálló Osztály]
„d) mûködteti a „Zöld-Pont” Szolgálatot, ezen belül kü-

lönösen:
da) megszervezi a „Zöld-Pont” irodák országos hálóza-

tát, közremûködik mûködtetésükben, folyamatos kapcso-
latot tart fent azokkal és a Minisztérium zöld hatóságaival,
valamint a szaktárcák és a civil szervezetek hasonló fel-
adatot ellátó szervezeti egységeivel, hálózataival;

db) a szakmai fõosztályokkal együttmûködve intézi, és
a Sajtó Önálló Osztállyal való kapcsolattartás keretében
kielemzésre és hasznosításra alkalmas módon összesíti a
lakossági közérdekû bejelentéseket, javaslatokat és pana-
szokat;

dc) igény szerint létrehoz és folyamatosan frissít, illetve
szolgáltat tematikus adatbázisokat, ugyanezen célból kon-
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centrálja és rendszerezi a szakfõosztályok által gyûjtött ak-
tuális környezeti adatokat, információkat és kiadványokat,
mûködteti a Minisztérium honlapján létrehozott Zöld Fó-
rumot és a Minisztérium éves kiemelt feladataihoz, illetve
a zöld jeles napokhoz szorosan kötõdõ ingyenes „forró
drót”-ot, továbbá kapcsolódó tematikus, információs
lakossági fórumokat szervez;

dd) szervezi és bonyolítja a Minisztérium külsõ és belsõ
rendezvényeit (ünnepségek, tárcaszintû – nagyrendez-
vénynek minõsülõ – bel- és külföldi szakkiállítások), köz-
remûködik a Minisztériumot érintõ, kormányzati proto-
kollesemények, fogadások szervezésében;

de) megtervezi és mûködteti a Zöld Galéria kiállításait
és médiaeseményeit;”

15. §

A Szabályzat 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A Gazdasági Hivatalt vezetõ gazdasági igazgató
feladata a Gazdasági Hivatali – Közbeszerzési Titkárság, a
Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály, a
Pénzügyi és Számviteli Fõosztály, valamint a Mûszaki és
Ellátási Fõosztály munkájának összehangolása és a három
szervezeti egység munkájának irányítása.”

16. §

A Szabályzat 61. §-a (1) bekezdésének felvezetõ mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A jogi és közigazgatási helyettes államtitkár szak-
területi feladatai különösen:”

17. §

(1) A Szabályzat 62. §-ának felvezetõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„62. § A közgazdasági és költségvetési helyettes állam-
titkár szakterületi feladatai különösen:”

(2) A Szabályzat 62. §-ának i) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
szakterületi feladatai különösen]

„i) kialakítja – a Minisztérium Hivatalai és fõcsoportja
bevonásával – a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére be-
érkezett pályázatok értékelésének rendjét, elvégzi a pályá-
zatok elõkészítésével, lebonyolításával és értékelésével
kapcsolatos feladatokat, elõkészíti a pályázati döntéseket,
ellátja a pályázók kiértesítésével, a szerzõdéskötéssel, a ki-
fizetéssel, a módosítási kérelmekkel és a pályázatok lezá-
rásával kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és dön-
téselõkészítõ feladatot;”

(3) A Szabályzat 62. §-ának p) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
szakterületi feladatai különösen]

„p) irányítja a KvVM igazgatása, a területi szervek, a
Fõfelügyelõség, a VKK, az OMSZ és a Minisztérium Fej-
lesztési Igazgatósága számára a központosított illetmény-
számfejtéssel összefüggõ feladatok ellátását;”

18. §

(1) A Szabályzat 63. §-a a következõ új j)-m) pontokkal
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi j)-m) pontok számozása
n)–q) pontokra módosul:

[A vízügyi helyettes államtitkár szakterületi feladatai
különösen:]

„j) javaslatot tesz a települési szennyvizek kezelésérõl
szóló 91/271/EGK irányelv és az emberi fogyasztásra
szánt víz minõségérõl szóló 98/83/EK irányelv által kije-
lölt célok eléréséhez szükséges nemzeti szinten végrehaj-
tandó programokra és irányítja a programok végrehajtását;

k) kialakítja az irányelvek végrehajtásával kapcsolatos
tagországi jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettsé-
gek teljesítéséhez szükséges háttéradatbázisok fejlesztését
és felügyeletét;

l) részt vesz az irányelvek végrehajtásával kapcsolatos
víziközmû fejlesztési projektek szakmai irányításában;

m) ellátja a szakterületét érintõ európai uniós támogatá-
sokhoz kapcsolódó projektek szakmai feladatait;”

(2) A Szabályzat 63. §-ának jelenlegi l), illetve átszámo-
zás után p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A vízügyi helyettes államtitkár szakterületi feladatai
különösen:]

„p) feladatkörében – a jogi és közigazgatási helyettes ál-
lamtitkárral és a közgazdasági és költségvetési helyettes
államtitkárral együttmûködve, illetve a környezetvédelmi
helyettes államtitkárt bevonva – irányítja a 43. § (7) bekez-
désének figyelembevételével a környezetvédelmi és víz-
ügyi igazgatóságok tevékenységét, illetõleg közremûkö-
dik a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi fel-
ügyelõségek és a nemzeti park igazgatóságok, valamint a
Fõfelügyelõség és a VKK tevékenységének irányításá-
ban;”

19. §

(1) A Szabályzat 64. §-ának a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi helyettes államtitkár szakfeladatai
különösen:]

„a) kidolgozza a hulladékgazdálkodás, a levegõtiszta-
ság-védelem, a zaj és rezgés elleni védelem, a felszíni víz
és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg védelme, a
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környezet-egészségügy, az integrált szennyezés-megelõ-
zés, a környezetellenõrzés és a környezetbiztonság átfogó
stratégiai céljait, irányítja a célok elérését biztosító progra-
mok kidolgozását, illetve koordinálja azok végrehajtását;”

(2) A Szabályzat 64. §-ának h) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi helyettes államtitkár szakfeladatai
különösen:]

„h) irányítja és ellátja a tárca és alárendelt szervei igaz-
gatási, polgári védelmi és környezetbiztonsági feladatait,
különös tekintettel a közigazgatási államtitkár által meg-
határozott feladatmegosztás szerint a környezeti kárelhárí-
tás szakmai irányítására, továbbá irányítja és koordinálja
az ágazati szintû tûzvédelmi és munkavédelmi felada-
tokat;”

(3) A Szabályzat 64. §-ának n) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi helyettes államtitkár szakfeladatai
különösen:]

„n) feladatkörében – a jogi és közigazgatási helyettes ál-
lamtitkárral és a közgazdasági és költségvetési helyettes
államtitkárral együttmûködve, illetve a vízügyi helyettes
államtitkárt és a természetvédelmi helyettes államtitkárt
bevonva – irányítja a 43. § (7) bekezdésének figyelembe-
vételével a környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-
ügyi felügyelõségek tevékenységét, illetõleg közremûkö-
dik a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok és a
nemzeti park igazgatóságok, valamint a Fõfelügyelõség és
a VKK tevékenységének irányításában;”

20. §

(1) A Szabályzat 65. §-ának g) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A természetvédelmi helyettes államtitkár szakterületi
feladatai különösen:]

g) irányítja az Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszer (Kt. 49.) önálló részeként mûködtetett Termé-
szetvédelmi Információs Rendszert (TIR), továbbá ellátja
a természetvédelmi információs és monitorozási feladatok
szakmai felügyeletét és irányítását, továbbá gondoskodik
azok folyamatos fejlesztésérõl, vezeti a védett természeti
területek és értékek törzskönyvét;”

(2) A Szabályzat 65. §-ának m) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A természetvédelmi helyettes államtitkár szakterületi
feladatai különösen:]

„m) feladatkörében – a jogi és közigazgatási helyettes
államtitkárral és a közgazdasági és költségvetési helyettes
államtitkárral együttmûködve – irányítja a 43. § (7) bekez-
désének figyelembevételével a nemzeti park igazgatósá-
gok tevékenységét, illetõleg közremûködik a környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek és a

környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint a
Fõfelügyelõség és a VKK tevékenységének irányításá-
ban;”

21. §

(1) A Szabályzat 5. számú melléklete „A miniszter köz-
vetlen felügyelete alatt mûködõ szervezeti egységek” alcí-
mének ad) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[a) Miniszteri Kabinetiroda]
„ad) Sajtó Önálló Osztály”

(2) A Szabályzat 5. számú melléklete „A közigazgatási
államtitkár irányításával mûködõ szervezeti egységek” al-
címének 1. B) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„B) Gazdasági Hivatal
ba) Gazdasági Hivatali – Közbeszerzési Titkárság
bb) Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Önálló Osz-

tály
bc) Pénzügyi és Számviteli Fõosztály
1. Pénzügyi Osztály
2. Számviteli Osztály
bd) Mûszaki és Ellátási Fõosztály
1. Mûszaki Osztály
2. Ellátási Osztály”

(3) A Szabályzat 5. számú melléklete „A közigazgatási
államtitkár irányításával mûködõ szervezeti egységek” al-
címének 2. és 3. pontjai helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„2. Jogi és Közigazgatási Hivatal
a) Helyettes Államtitkári Titkárság
b) Törvényelõkészítõ Fõosztály
1. Jogszabály-elõkészítõ Osztály
2. Nemzetközi Jogi Osztály
c) Közigazgatási, Jogi és Hatósági Fõosztály
1. Közigazgatási, Koordinációs és Jogi Osztály
2. Hatósági Osztály
d) Európai Közösségi Jogi Koordinációs Fõosztály
1. Európai Közösségi Jogi Osztály
2. EU Koordinációs Osztály
e) Tárcaközi Koordinációs Titkársági Önálló Osztály
3. Közgazdasági és Költségvetési Hivatal
a) Helyettes Államtitkári Titkárság
b) Fejezeti Költségvetési Fõosztály
1. Fejezeti Költségvetési Osztály
2. Fejezeti Pénzügyi és Számviteli Osztály
c) Közgazdasági és Fejlesztéskoordinációs Fõosztály
1. Ágazati és Árszabályozási Osztály
2. Szabályozási és Termékdíj Osztály
3. Fejlesztéskoordinációs Osztály
d) Társasági Önálló Osztály
e) Fejezeti Beruházási és Vagyongazdálkodási Önálló

Osztály”
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(4) A Szabályzat 5. számú melléklete „A közigazgatási
államtitkár irányításával mûködõ szervezeti egységek” al-
címének 5. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[5. Környezetvédelmi Hivatal]
„e) Környezetbiztonsági Fõosztály
1. Integrált Szennyezés-megelõzési Osztály
2. Környezetellenõrzési Osztály
3. Környezetbiztonsági és Környezet-egészségügyi

Osztály”

22. §

A Szabályzat 6. számú melléklete helyébe az utasítás
Melléklete lép.

23. §

(1) Ez az utasítás 2006. január 16. napján lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Sza-
bályzat 49. §-ának i) pontja és 61. §-ának o) pontja hatályát
veszti.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 3/2006. (K. V. Ért. 2. ) KvVM utasításhoz

„6. számú melléklet a 2/2005. (K. V. Ért. 2.) KvVM
utasításhoz

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó

munkakörök

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 22/A. § (8) bekezdésének e)–h) pontjai alapján az
egyes szervezeti egységek vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettséggel járó munkakörei:

Miniszteri Kabinetiroda
– valamennyi munkakör

Miniszteri Titkárság
– valamennyi munkakör

Környezetpolitikai Fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei

Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Önálló Osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Sajtó Önálló Osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Ellenõrzési Önálló Osztály
– I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselõk

Politikai Államtitkár Titkársága
– valamennyi munkakör

Parlamenti Titkárság
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei

Közigazgatási Államtitkár Hivatala

Közigazgatási Államtitkár Titkársága
– valamennyi munkakör

Koordinációs Önálló Osztály
– valamennyi munkakör

Informatikai Önálló Osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei

Humán Erõforrás Önálló Osztály
– valamennyi munkakör

Gazdasági Hivatal

Gazdasági Hivatali – Közbeszerzési Titkárság
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Pénzügyi és Számviteli Fõosztály
– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhasználá-

sára, a gazdálkodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Mûszaki és Ellátási Fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei

Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök
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EU és Nem zet kö zi Fõ cso port
– va la mennyi mun ka kör

Nem zet kö zi Kör nye zet po li ti kai Fõ osz tály
– va la mennyi mun ka kör

Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tály
– va la mennyi mun ka kör

Ku ta tá si és Ok ta tá si Ön ál ló Osz tály 
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Jogi és Köz igaz ga tá si Hi va tal

He lyet tes Ál lam tit ká ri Tit kár ság
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk munkakörei

Tör vény elõ ké szí tõ Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk

Köz igaz ga tá si, Jogi és Ha tó sá gi Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk

Eu ró pai Kö zös sé gi Jogi Ko or di ná ci ós Fõ osz tály 
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Tár ca kö zi Ko or di ná ci ós Tit kár sá gi Ön ál ló Osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk

Köz gaz da sá gi és Költ ség ve té si Hi va tal

He lyet tes Ál lam tit ká ri Tit kár ság
– mun ka kö ri le írás alap ján a pénz esz kö zök fel hasz ná lá -

sá ra, a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján a pénz esz kö zök fel hasz ná lá -

sá ra, a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Köz gaz da sá gi és Fej lesz tés ko or di ná ci ós Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján a pénz esz kö zök fel hasz ná lá -

sá ra, a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Tár sa sá gi Ön ál ló Osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján a pénz esz kö zök fel hasz ná lá -

sá ra, a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Fe je ze ti Be ru há zá si és Va gyon gaz dál ko dá si Ön ál ló
Osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Víz ügyi Hi va tal

He lyet tes Ál lam tit ká ri Tit kár ság
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk munkakörei

Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Víz gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Víz kár el há rí tá si Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jogosító munkakörök

Kör nye zet vé del mi Hi va tal

He lyet tes Ál lam tit ká ri Tit kár ság
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk munkakörei

Le ve gõ tisz ta ság-vé del mi, Zaj- és Rez gés el len õr zé si Fõ -
osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk munkakörei

Víz- és Ta laj vé del mi Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk munkakörei

Hul la dék gaz dál ko dá si és Tech no ló gi ai Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk munkakörei

Kör nye zet biz ton sá gi Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk munkakörei

Ter mé szet vé del mi Hi va tal

He lyet tes Ál lam tit ká ri Tit kár ság
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk mun ka kö rei
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Természetmegõrzési Fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei

Erdészeti és Tájvédelmi Fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei

Birtokügyi és Agrárharmonizációs Fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM

utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatok

2006. évi felhasználási szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontja alapján, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendel-
kezéseivel összhangban – a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben – a következõket rendelem el:

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás (a továbbiakban: Utasítás) hatálya a Ma-
gyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005.
évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. számú mellék-
letének XVI. fejezetében szereplõ fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokra terjed ki.

(2) A 2006. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok rendelte-
tését, felhasználási célját, illetve az általánostól eltérõ fel-
használási szabályait az utasítás melléklete tartalmazza.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
folyamatleírása

2. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználására a
munkatervi, illetve kiemelt feladatokkal összhangban – a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel – feladattervet
kell készíteni. A feladattervet, valamint annak módosítá-
sait – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a

koordinátor javaslatára a közigazgatási államtitkár hagyja
jóvá.

(2) Nem kell feladattervet készíteni a fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználására, ha az elõirányzat

a) mûködést finanszírozó,
b) célját Kormányhatározat, vagy nemzetközi megálla-

podás meghatározta.

(3) A feladatterv technikai jellegû módosításait (saját
bevételi többlet, egyes feladatok közötti pénzeszköz átcso-
portosítás miatti módosítás) a közgazdasági és költségve-
tési helyettes államtitkár hagyja jóvá.

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatra – a feladatfinanszí-
rozási és beruházás-finanszírozási szabályok alá tartozó
elõirányzatok kivételével – a koordinátor felhasználási ter-
vet készít. A felhasználási terv havi ütemezésben tartal-
mazza az egyes feladatok megvalósítását szolgáló szerzõ-
dések, illetve megállapodások megnevezését, ezek elõ-
irányzat-felhasználási keretigényét intézményenként, va-
lamint kiemelt elõirányzatonként.

(5) A (4) bekezdésben foglalt felhasználási tervek alap-
ján a Fejezeti Költségvetési Fõosztály vezetõje fejezet
szintû elõirányzat-felhasználási tervet készít. Az elõirány-
zat-felhasználási terv fejezeti összesítõjét a közgazdasági
és költségvetési helyettes államtitkár hagyja jóvá. A jóvá-
hagyott fejezeti összesítõt a Fejezeti Költségvetési Fõosz-
tály vezetõje megküldi a Magyar Államkincstárnak (a to-
vábbiakban: Kincstár).

(6) Amennyiben az elõirányzat koordinátora a közigaz-
gatási államtitkár, a feladattervre, annak módosítására, il-
letve az elõirányzat felhasználási tervre a fejezeti kezelésû
elõirányzat célja szerint érintett szakterületek vezetõi tesz-
nek javaslatot a közigazgatási államtitkár részére.

(7) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból tervezett in-
formatikai fejlesztést a koordinátornak az Informatikai
Önálló Osztály vezetõjével, a kutatást, mûszaki fejlesztést
a Kutatási és Oktatási Önálló Osztály vezetõjével, a kom-
munikációs tartalmú, valamint kiadványokkal kapcsolatos
feladatokat, társadalmi szervezetekkel kötött szerzõdése-
ket, támogatását a Helyettes Kabinetfõnökkel egyeztetnie
kell.

(8) A felhasználási terv elkészítésével egyidejûleg a
koordinátor a közgazdasági és költségvetési helyettes ál-
lamtitkár elõzetes egyetértésével szakmai közlõ levélben
rendelkezik a megvalósító saját intézmény számára az elõ-
irányzat céljáról, a feladat leírásáról, a költségvetési elõ-
irányzatokról, a határidõkrõl, a folyamatba épített ellenõr-
zésrõl és a feladathoz biztosított pénzeszköznek a feladat
teljesítését követõ elszámoltatásáról.

(9) Az elõirányzatok fejezeti közvetlen felhasználása
(fejezeti bankszámláról való átutalások teljesítése) esetén
kötelezettségvállaló és utalványozó a koordinátor, ellen-
jegyzõ a Fejezeti Költségvetési Fõosztály vezetõje. A kö-
telezettségvállalásokat és az Ámr. szerinti elõzetes kötele-
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zettségvállalásokat a koordinátor a kötelezettségvállalást
követõ 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a Fejezeti
Költségvetési Fõosztály vezetõje részére, aki haladéktala-
nul intézkedik a szükséges adatoknak a Kincstár részére
történõ bejelentésrõl.

(10) Az elõirányzat módosítással fejezeten belül átcso-
portosított elõirányzat felhasználása során a kötelezettség-
vállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés az át-
csoportosítással érintett intézmény Gazdálkodási Szabály-
zata szerint történik. Az átcsoportosított elõirányzatot a
felhasználó intézmény köteles kiadási jogcímenként elkü-
lönítetten kezelni és igénybevételérõl az éves beszámoló
keretében elszámolni.

(11) Az elõirányzat maradványokkal kapcsolatos vala-
mennyi elõirányzat-módosítást – a pénzügyminiszter jóvá-
hagyását követõen – a közigazgatási államtitkár hagyja
jóvá.

(12) A jóváhagyott felhasználási terv megvalósításakor,
amennyiben más fejezet központi költségvetési szerve ré-
szére fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosítás szüksé-
ges, a fejezetek közötti megállapodást a koordinátor ké-
szíti elõ és a Fejezeti Költségvetési Fõosztály vezetõje
terjeszti elõ jóváhagyásra a közigazgatási államtitkár ré-
szére.

(13) A feladatfinanszírozás, illetve beruházás-finanszí-
rozás alá tartozó elõirányzatok kincstári okmányainak
megnyitásához Áht. 93. § (7) bekezdésének végrehajtása-
ként a maradvány felhasználását a közigazgatási államtit-
kár engedélyezi. A jóváhagyást követõen szükséges tech-
nikai elõirányzat módosítás és a Kincstár felé történõ
intézkedés a Fejezeti Költségvetési Fõosztály vezetõjének
feladata.

(14) A feladatfinanszírozás, illetve beruházás-finanszí-
rozás alá nem tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok köte-
lezettségvállalással terhelt maradványa esetében az Áht.
93. § (7) bekezdésének végrehajtásaként az áthúzódó köte-
lezettségek teljesítése érdekében az egyes kifizetésekkel
megegyezõen szükséges technikai jellegû elõirányzat mó-
dosítást a koordinátor javaslatára a Fejezeti Költségvetési
Fõosztály vezetõje kezdeményezi a Kincstár felé.

A feladat- és beruházás-finanszírozás szabályai

3. §

(1) A feladatfinanszírozás körébe tartozó fejezeti keze-
lésû elõirányzatok az Ámr. 4. számú mellékletében meg-
határozott elõirányzatok, valamint az év közben létesített
valamennyi Phare és átmeneti támogatásból megvalósuló
programok elõirányzatai, továbbá minden 1. alcímbe so-
rolt elõirányzatra a beruházás-finanszírozás szabályai vo-
natkoznak.

(2) A Feladatismertetõt és Beruházásismertetõt a Feje-
zeti Költségvetési Fõosztály készíti el, melyet a közgazda-
sági és költségvetési helyettes államtitkár hagy jóvá. Az
okmányokat a jóváhagyást követõen a Fejezeti Költségve-
tési Fõosztály küldi meg a Kincstárnak.

(3) A Feladatfinanszírozási Engedélyokiratot a Fejezeti
Költségvetési Fõosztály készíti el. A feladatfinanszírozás
körébe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében a
Feladatfinanszírozási Engedélyokirattal érintett részfel-
adat engedélyezésére a közgazdasági és költségvetési he-
lyettes államtitkár, annak ellenjegyzésére a Fejezeti Költ-
ségvetési Fõosztály vezetõje jogosult.

(4) Valamennyi beruházási elõirányzat Beruházás Fi-
nanszírozási Alapokmányát és a hozzá tartozó létesít-
ményjegyzéket a megvalósító intézmény állítja ki, melyet
a Fejezeti Költségvetési Fõosztálynak küld meg. Az alaki
és elõirányzat-fedezeti ellenõrzést követõen a Fejezeti
Költségvetési Fõosztály vezetõje továbbítja az okmányo-
kat a szakmailag illetékes koordinátor részére.

(5) A (4) bekezdés szerint elkészített Beruházás Finan-
szírozási Alapokmányok engedélyezésére a koordinátorok
jogosultak, azok ellenjegyzõje pedig a Fejezeti Költségve-
tési Fõosztály vezetõje.

(6) A feladat-, beruházás-finanszírozással kapcsolatos
valamennyi dokumentumot a jóváhagyást követõen a Fe-
jezeti Költségvetési Fõosztály küldi meg a Kincstár ré-
szére.

(7) Beruházást megvalósító intézmény a Kincstár által
befogadott és visszaigazolt „Szerzõdés bejelentõlap” má-
solatát, valamint a beruházás befejezésekor készítendõ
záró okmányt 5 napon belül megküldi a Fejezeti Költség-
vetési Fõosztály részére.

(8) A nem magyar nyelven megkötött szerzõdésekhez
kapcsolódó szerzõdés bejelentések esetén a szerzõdések
azon magyar nyelvû szakaszainak fordítását csatolni kell a
Kincstár részére, amelyek tartalmazzák a kivitelezési szer-
zõdés alapján megvalósítandó feladat mûszaki, szakmai és
pénzügyi jellemzõinek, a kivitelezés egyéb pénzügyi felté-
teleinek és a megvalósítási határidõnek a tételes meghatá-
rozását. Az így benyújtott szerzõdések fordításának hite-
lességét a koordinátor igazolja.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételei

4. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok év közben keletke-
zõ bevételi jogcímeit (kamatok, árfolyam nyereség, meg-
térülések, egyéb átvett pénzeszközök) és bevételi többle-
teit ugyanazon elõirányzatok növelésére kell fordítani,
mint amelyekkel összefüggésben keletkeztek.
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(2) A bevételi többletek felhasználására a koordinátor
tesz javaslatot, amelyet a Fejezeti Költségvetési Fõosztály
vezetõjének elõterjesztésében a közigazgatási államtitkár
hagy jóvá.

(3) A nemzetközi segélyprogramok keretében létesített
elõirányzatok (Phare, Átmeneti támogatás) többletbevéte-
lei (deviza, általános forgalmi adó visszatérítés) miatt
szükségessé váló elõirányzat módosításokról a Fejezeti
Költségvetési Fõosztály vezetõje saját hatáskörben intéz-
kedik a Kincstár felé.

Vegyes rendelkezések

5. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére – a külön
jogszabályban, illetve kormányhatározatban meghatáro-
zott elõirányzatok kivételével – kötelezettségvállalás csak
a tárgyévi elõirányzat mértékéig történhet.

(2) A kivitelezõ kiválasztásához szükséges közbeszer-
zési eljárás megindítását megelõzõen a beruházás meg-
valósításához szükséges költségvetési támogatás éven túli
biztosítására – a beruházás teljes megvalósításának pénz-
ügyi fedezetére, pénzügyi ütemezéssel – a közgazdasági és
költségvetési helyettes államtitkár javaslatára a közigaz-
gatási államtitkár a megvalósító intézmény részére ígér-
vényt adhat ki, illetve kötelezettséget vállalhat.

(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból – a külön mi-
niszteri rendeletben meghatározottak kivételével – vissz-
terhesen támogatás (kölcsön) nem nyújtható.

(4) A vízügyi beruházások esetében – indokolt esetben,
összhangban a pályázati kiírással és az elfogadott ajánlat-
tal – elõleg fizetése vállalható, de ennek mindenkori értéke
az adott beruházási projektnél az éves támogatási elõirány-
zat 25%-át nem haladhatja meg.

(5) A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelési költségei
– a külön miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel –
nem különíthetõk el és kiadásként nem számolhatók el.

(6) Behajthatatlan követelés esetén a Fejezeti Költség-
vetési Fõosztály vezetõje évente egyszer, december 15-ig
elõterjesztést készít annak lemondásáról, amelyet a köz-
igazgatási államtitkár hagy jóvá.

(7) Az új fejezeti kezelésû elõirányzatnak fejezeti hatás-
körben, év közben történõ létesítését – a (8) bekezdésben
meghatározott eset kivételével – a közgazdasági és költ-
ségvetési helyettes államtitkár elõterjesztésében a minisz-
ter hagyja jóvá.

(8) Nem kell a miniszter jóváhagyása új fejezeti kezelé-
sû elõirányzat év közben történõ létesítéséhez, ha arra
nemzetközi megállapodás (Phare, Átmeneti támogatás

programja) vonatkozik, vagy kormánydöntés alapján ke-
rül rá sor.

(9) A fejezeti kezelésû elõirányzatok rendeltetésszerû
felhasználását a koordinátor köteles ellenõrizni. A nem pá-
lyázati úton nyújtott támogatások ellenõrzési rendjét a tá-
mogatási szerzõdések megkötésével egyidejûleg kell ki-
alakítania. Amennyiben az ellenõrzés során rendeltetésé-
tõl eltérõ felhasználást tapasztal, kötelezi a feladat végre-
hajtásával megbízottat, illetve a kedvezményezettet a fel-
használási cél tényleges megvalósítására, vagy végsõ eset-
ben kezdeményezi a kapott pénzeszköz visszafizetését.

(10) A központilag kezelt beruházásként megvalósuló,
de a területi szervekhez, illetve a regionális vízmû rész-
vénytársaságokhoz kerülõ létesítmények a mûszaki át-
adást követõen 60 napon belül befejezetlen beruházásként,
könyvviteli úton kerülnek átadásra.

(11) A beszámolási évet követõ év március 31-éig a
koordinátornak szöveges és számszaki éves beszámolót
kell készítenie a fejezeti kezelésû elõirányzatok elõzõ évi
felhasználásáról, ezen belül a tervezett és megvalósult cé-
lokról, több éves feladat esetében pedig a feladat idõará-
nyos teljesítésérõl, valamint a folyamatba épített ellenõr-
zésekrõl. A beszámolási kötelezettség minden fejezeti ke-
zelésû elõirányzatra kiterjed, beleértve a nemzetközi se-
gélyprogramok és a beruházások elõirányzatait is.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Az utasítás a kiadmányozása* napján lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

(2) 2006. évben eredeti elõirányzatként nem szereplõ
fejezeti kezelésû elõirányzatok 2005. évi maradványának
felhasználására a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2005. évi
felhasználási szabályairól szóló 3/2005. (K. V. Ért. 3.)
KvVM utasítás rendelkezései az irányadók.

(3) A külön utasítással szabályozott fejezeti kezelésû
elõirányzatok mûködtetéséhez ezen utasításban foglalt
rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

*Az utasítás kiadmányozásának napja: 2006. február 15.
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Melléklet a fejezeti kezelésû elõirányzatok
2006. évi felhasználási szabályairól szóló
4/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasításhoz

2006. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzatok rendeltetése, felhasz-
nálási célja, illetve az általánostól eltérõ felhasználási sza-
bályai a következõk (a fejezeti kezelésû elõirányzatok
megnevezése utáni zárójelben: címszám / alcímszám /
jogcím csoportszám / jogcím szám).

1. Beruházás (10/1)

1.1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
(10/1/1)

A beruházási elõirányzat a fejezethez tartozó intézmé-
nyek elhelyezésének, alapfeladatainak biztosítását szol-
gálja. Az elõirányzat a fejezethez tartozó valamennyi in-
tézmény mûködtetésével összefüggõ fejlesztést, a szakmai
célokat szolgáló fejlesztéseket és azok intézményi hátteré-
nek megteremtését biztosítja.

Az elõirányzat koordinátora a közgazdasági és költség-
vetési helyettes államtitkár.

1.2 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (10/1/7/5)
A Tisza-völgy árvízi biztonságának megteremtésén túl

az érintett térség terület- és vidékfejlesztését is magába
foglaló program I. ütemének – a vonatkozó kormányhatá-
rozat szerinti – megvalósítása részeként folytatódnak a
megkezdett feladatok. Nevezetesen a Cigánd-tiszakarádi
és a tiszaroffi tározók építése, a cigándi tájgazdálkodási
mintaterület kialakítása, a hullámtéri beavatkozások közül
a nyárigátak és mûtárgyaik rendezése, a partbiztosítások
felújítása, a depóniák, bejáró utak elbontása a Szolnok-
déli országhatár közötti szakaszon valamint a tivadari szû-
kület rendezése a Felsõ-Tiszán.

Az árvízi tározók építésével és a hullámtéri beavatkozá-
sokkal egy idõben kerül sor a meglévõ árvízvédelmi fõ-
védvonalak szükség szerinti megerõsítésére is.

Az érvényes szerzõdések alapján folytatódnak a terve-
zési munkálatok a további évekre elõirányzott fejlesztések
elõkészítése érdekében.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi helyettes állam-
titkár, aki a feladattervet és elõirányzat felhasználási tervet
a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár elõ-
zetes egyetértésével készíti el.

A vízügyi helyettes államtitkár, valamint a közgazda-
sági és költségvetési helyettes államtitkár e Program vég-
rehajtásával kapcsolatos feladat- és hatásköre külön kerül
szabályozásra.

1.3 Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmegóvási
feladatai(10/1/7/7)

Elsõrendû árvízvédelmi mûvek
Elsõdleges cél az elmúlt években megkezdett szakaszo-

kon az árvízi biztonság növelését szolgáló, folyamatban
lévõ töltéserõsítési munkák befejezése. Ennek keretében
kerül sor a Mosoni-Duna torkolati szakaszán a balparti töl-
téserõsítésre, a Duna és Tisza töltéseinek fejlesztett szaka-
szán a koronaburkolatok kiépítésére.

Ezenkívül az elõirányzat fedezetet nyújt a folyó és tó-
szabályozással, a vízépítési nagymûtárgyak üzemképessé-
gének folyamatos biztosításával, a síkvidéki és dombvidé-
ki vízrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Az elõirányzat a nemzetközi (európai uniós) nyertes pá-
lyázatok önrészének finanszírozását is szolgálja.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi helyettes állam-
titkár.

1.4 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése
(10/1/9)

Az elõirányzat az állam kizárólagos tulajdonát képezõ
víziközmû rendszerek fejlesztését, a regionális fõmûvek
építését szolgálja a Balaton térségében.

A Balaton térségében a részletes regionális fõmûvi
fejlesztési feladatok végrehajtása az elõirányzat segítsé-
gével a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra
(BVFP) alapozott két koncepció, a „Balaton kiemelt üdü-
lõkörzet regionális vízellátása” és a „Balaton térség re-
gionális szennyvízelvezetése és tisztítása” fejlesztési kon-
cepció alapján történik.

A balatoni beruházások tekintetében a már megkezdett
szennyvízelvezetési, tisztítási fejlesztések folytatása és be-
fejezése a legfontosabb feladat.

A fõmûvi fejlesztések tervezése a vízbázis-védelmi cél-
program [123/1997. (VII. 18.) Korm. r.] eredményeinek
érvényesítésén keresztül, az ivóvízminõség-javító prog-
rammal [201/2001. (X. 25.) Korm. r.] és a Nemzeti Telepü-
lési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Prog-
rammal [25/2002 (II. 27.) Korm. r., 26/2002. (II. 27.)
Korm. r.] összhangban, az európai uniós csatlakozással
összefüggõ új jogszabályok figyelembevételével történik.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi helyettes állam-
titkár.

1.5 Ivóvíz-minõség javító program (10/1/20)
Az Európai Közösség ivóvíz-minõségi elõírásait az em-

beri fogyasztására szánt víz minõségérõl szóló 98/83/EK
irányelv tartalmazza, melynek magyarországi bevezetését
az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés
rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet foglalja
össze. A rendelet és mellékletei – a vízminõségi ellenõrzés
részletes szabályozásán túlmenõen – a 2006-ig, 2009-ig és
2015-ig teljesítendõ vízminõségi célállapot alapulvételé-
vel településenként mutatják be a kötelezettséget jelentõ
fejlesztési teendõket.
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A Program teljesítése az Európai Unió Kohéziós Alap,
valamint a Strukturális Alapok KIOP keretében 2004-ben
elkezdõdött. Fõbb beruházások: Közép-Nógrád Mátrai
RV vízátvezetése, Dunakanyar jobb parti RV bõvítése.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi helyettes állam-
titkár.

2. Ágazati célelõirányzatok (10/2)

2.1 Vízkárelhárítási mûvek fenntartása (10/2/3)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény által

meghatározott és a 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelettel
közzétett kizárólagos állami tulajdonú mûvek fenntartásá-
nak állami kötelezettségére tekintettel a 2060/1996.
(III. 13.) Korm. hat 5. pontja alapján az elõirányzat a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kezelésében lévõ
vízkárelhárítási létesítmények (árvízvédelmi töltések, mû-
tárgyak, csatornák, szivattyútelepek, tározók, a kapcsoló-
dó védelmi infrastruktúra, vízfolyások) fenntartási kiadá-
saihoz járul hozzá.

Az elõirányzat nagyrészt 4158,1 km kizárólagos állami
tulajdonú védvonal, 697 db árvízvédelmi töltést kereszte-
zõ zsilip, 8494,2 km kizárólagos állami tulajdonú síkvidé-
ki csatorna karbantartását, 15.768,5 ha árvízvédelmi töltés
gyepfelületének ápolását szolgálja.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi helyettes állam-
titkár.

2.2 Távlati ivóvízbázisok fenntartása (10/2/4)
Az elõirányzathoz tartozó feladatokat a vízgazdálko-

dásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdésének
b) pontja határozza meg. E kötelezettség alapján, illetve a
2249/1995. (VIII. 31.) Korm. hat. 4. pontja alapján a táv-
lati ivóvízbázisokkal kapcsolatos feladatok körében gon-
doskodni kell a biztonságba helyezés során létrehozott
mûvek fenntartásáról is. A 39 db távlati vízbázis gondo-
zása évenként a szakági mûködés, a vízminõségi mérések
vizsgálatával kapcsolatos, valamint a vízrajzi üzemeltetési
és karbantartási kiadásokat foglalja magába.

A távlati vízbázisok fenntartási feladatainak célja a víz-
termelõ helyek távlati telepítésére elõirányzott területeken
kialakított megfigyelõ rendszer mûködtetése, fenntartása,
a kijelölt és a kialakított védõterület fenntartása, az esetle-
ges újabb szennyezõ források betelepülésének megakadá-
lyozása.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi helyettes állam-
titkár.

2.3. Szigetközi térség kárainak mérséklése (10/2/6)
Az elõirányzat a Duna elterelését követõen a Sziget-

közben bekövetkezõ környezeti károk mérséklésével

összefüggõ, KvVM-et terhelõ feladatok finanszírozására
szolgál:

– a térség rehabilitációs feladatainak végrehajtását meg-
alapozó monitoring rendszer üzemeltetése.

Az elõirányzatok koordinátora a környezetvédelmi he-
lyettes államtitkár.

2.4 Nemzetközi tagdíjak (10/2/7)
Az elõirányzat hazánk környezetvédelmi, természetvé-

delmi, valamint vízügyi nemzetközi szervezetekben törté-
nõ részvételéhez kapcsolódó tagdíjfizetési kötelezettségek
és önkéntes hozzájárulások teljesítését szolgálja.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a közigazgatási állam-
titkár.

2.5 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési kiadá-
sok (10/2/8)

A szigetközi mentett oldali vízpótlás létesítményeinek
fejlesztése, illetve rekonstrukciója a Szigetköz életben tar-
tása érdekében. A forrás felhasználása a vízpótló létesít-
mények fejlesztését, folyamatos üzemeltetését teszi lehe-
tõvé.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi helyettes állam-
titkár.

2.6 Üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentésé-
vel összefüggõ feladatok (10/2/9)

A Kiotói Jegyzõkönyv hatálybalépése és az EU közép-
távú üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési céljainak
meghatározása jelentõsen megnöveli az éghajlatpolitiká-
val kapcsolatos szabályozás és adminisztráció mértékét és
horizontális hatását. Az EU egyre markánsabb éghaj-
lat-politikai intézkedéseinek hazai átvétele, és az éghaj-
lat-politika horizontális integrációja adminisztratív kapa-
citásnövelést tesz szükségessé ezen a területen. Külön ki-
emelkedik ezek között az EU emisszió kereskedelmi rend-
szer, amely hazánkban is bevezetésre került és fenntartása
az adminisztratív költségeken túl tervezõ, elemzõ munkát
is igényel.

Az elkövetkezõ évek egyik fontos feladata az ENSZ Ég-
hajlatváltozási Keretegyezményen belül, az eddigieknél
átfogóbb, az éghajlatváltozás problémájára megfelelõ vá-
laszt adó nemzetközi rendszer felépítésérõl folyó tárgyalá-
sok. A jelentõs kibocsátás-csökkentés gazdasági és társa-
dalmi hatásai miatt, valamint az éghajlatváltozás okozta
változásokra, hatásokra tekintettel éghajlat-politikai stra-
tégia kidolgozása és végrehajtása szükséges.

Az elõirányzat az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésével, kibocsátásának szabályozásával kapcso-
latos feladatok, valamint a megújuló energiaforrások hasz-
nálatát elõsegítõ intézkedések finanszírozására használ-
ható fel.

Az elõirányzat koordinátora a közigazgatási állam-
titkár.
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2.7 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme
program (10/2/12)

Az elõirányzat a Balaton (beleértve a hozzá tartozó
Kis-Balatont is), a Velencei-tó és a Tisza-tó vízminõ-
ség-védelmét elõsegítõ intézkedések hatásainak nyomon
követését szolgálja, melyek célja, hogy a térségi és önkor-
mányzati beruházások érzékelhetõ környezeti állapotjavu-
láshoz, a természeti értékek fenntartásához és növeléséhez
vezessenek. Az elõirányzat a terheléscsökkentési mun-
kálatokhoz kapcsolódó hatáselemzésekre, felmérésekre,
vizsgálatokra, állapotértékelésre, monitoring-tevékeny-
ségre, alkalmazott kutatásra, valamint média és kormány-
zati tájékoztatásra használható fel.

Az elõirányzat koordinátora a környezetvédelmi helyet-
tes államtitkár.

2.8 A fõtisztviselõi kar illetményének finanszírozása
Az elõirányzat technikai jellegû, a Miniszterelnökség

fejezettõl évközi elõirányzat módosítással kerül átvételre a
fõtisztviselõi kar többletjuttatása.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet és fel-
használási tervet nem kell készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a közgazdasági és költség-
vetési helyettes államtitkár.

2.9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok technikai maradvá-
nya

Az elõirányzat technikai jellegû, a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok maradványaira elõírt költségvetési befizetések
teljesítésére szolgál. Az elõirányzat feladatterv és felhasz-
nálási terv készítését nem igényli.

Az elõirányzat mûködtetéséhez nincs szükség koordi-
nátor kijelölésére.

2.10 Víz- és környezeti kárelhárítás (10/2/34)
Az elõirányzat a tárca felelõsségi körébe tartozó árvíz-,

jég-, belvíz- és aszálykár elleni védekezés, valamint a víz-
minõségi és környezeti kárelhárítási feladatokat finanszí-
rozza.

Az elõre nem látható, havária jellegû károk elhárítása és
megelõzése érdekében a kárelhárítással, védekezéssel
közvetlen összefüggésben felmerülõ, továbbá bejelentés
vagy hatósági ellenõrzés nyomán felmerülõ kárelhárítási
feladatok megalapozottságának kivizsgálásával és a ter-
mészetes eredetû (pl. kedvezõtlen hidro-meteorológiai kö-
rülmények) rendkívüli állapotok kivizsgálásával és meg-
szüntetésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozását
is biztosítja.

A Víz- és környezetvédelmi kárelhárítás elõirányzat el-
sõsorban a már megvalósult kárelhárítás többletkiadásai-
nak megtérítésére igényelhetõ. Az igénylést a kárelhárítást
elrendelõ intézménynek kell kezdeményeznie a szakmai-
lag illetékes helyettes államtitkárnál, vízkárelhárítás ese-
tén a vízügyi helyettes államtitkárnál, környezeti kárelhá-
rítás estén (beleértve a vízminõségi kárelhárítás eseteit is)
a környezetvédelmi helyettes államtitkárnál. Az igénylés-

ben az intézménynek fel kell tüntetnie a kárelhárítás he-
lyét, idejét, a kár jellegét, a teljesített kiadások összegét,
kiemelt elõirányzatonkénti bontásban.

Az igényelt támogatás ellenõrzését követõen a helyettes
államtitkár javaslatot készít a közgazdasági és költségve-
tési helyettes államtitkár felé az elõirányzat átcsoportosítá-
sára vonatkozóan.

Az elõirányzat koordinátora a közigazgatási állam-
titkár.

2.11 Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35)
A magyarországi védett természeti területek (820 000

hektár) egy része mintegy 200 000 hektár magántulajdon-
ban van. Ahhoz, hogy ezeken a területeken, illetve a Natu-
ra 2000 területeken a kívánt természetvédelmi állapot elér-
hetõ legyen, a földhasználókat támogatásban kell részesí-
teni. Az EU-s szabályok szerint elsõsorban 2007-tõl (az új
uniós költségvetési ciklustól) igen jelentõs források állnak
majd rendelkezésre azoknak a földhasználóknak a támo-
gatására, akik kifejezetten hátrányos helyzetû térségekben
gazdálkodnak.

A támogatási rendszer nem tudja azonban kezelni a vé-
dett természeti területeken kívüli eseti korlátozások ügyét,
amelyre akkor kerül sor, ha a hatóság külön intézkedéssel
térben és idõben korlátoz egy tevékenységet. Az ebbõl
adódó kiesés megtérítését kártalanítással kell rendezni.
A kártalanítás szabályait a természet védelmét szolgáló
egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó
szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.

Amennyiben kártalanításra tervezett elõirányzat az év
folyamán elõre láthatóan nem kerül felhasználásra, a fel
nem használható összeg védett, vagy védelemre tervezett
természeti területek állami tulajdonba vételéhez, és a tárca
felelõsségi körébe tartozó kisajátításokhoz felhasználható.

Az elõirányzat koordinátora a természetvédelmi helyet-
tes államtitkár.

2.12 Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok
(10/2/37)

A keret alapvetõen hulladékkezeléssel összefüggõ nagy
volumenû beruházások, illetve több, az önkormányzatok
beruházásában megvalósuló települési hulladékkezelési
fejlesztésre, elsõsorban a szelektív gyûjtés és a biohulladé-
kok komposztálására nyújt fedezetet.

A Fõvárosi Hulladékhasznosító Mû füstgáztisztítójának
rekonstrukciója mintegy 300 000 m3 kommunális hulladék
ártalommentes megsemmisítését biztosítja, a BVM Rt.
garéi hulladéklerakójának felszámolásával 19 000 tonna
hulladék felszedésére és ártalmatlanítására kerül sor. Az
elõirányzat a Kövice determinációjának átvételét is tartal-
mazza.

Az elõirányzat fedezetet biztosít a 15/2003. (XI. 7.)
KvVM rendelettel kihirdetett területi hulladékgazdálko-
dási tervek kétéves felülvizsgálatához, a 2004-ben készült
hulladékgazdálkodási tervek kétéves beszámolóinak elké-
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szítéséhez, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási
Terv végrehajtási programjainak kidolgozásához.

Az elõirányzat felhasználható a globális környezetvé-
delmi egyezmények által meghatározott, illetve az EU
irányelvekben elõírt végrehajtási beszámolók elkészítésé-
hez elengedhetetlen szakterületi informatikai rendszerek
fejlesztésére, az EEA-nak, az Eurostatnak, és az
OECD-nek küldendõ adatszolgáltatások teljesítését bizto-
sító adatgyûjtések elvégzésére, valamint a lakosság meg-
felelõ tájékoztatására, a környezetvédelmi információk
nyilvánosságának biztosítására, a települési önkormány-
zatok, a társhatóságok a társadalmi szervezetek és a lakos-
ság hulladékgazdálkodási ismereteinek bõvítésére.

Hozzájárul a települési hulladékkezelés korszerûsítését
célzó komplex programok kialakítását és megvalósítását
szolgáló, a szelektív hulladékgyûjtés és a hulladékhaszno-
sítás feltételeinek javítását megalapozó projekt-elõkészítõ
és ellenõrzõ feladatok ellátásához, a 2007-2013. közötti
Nemzeti Fejlesztési Terv programjainak megfelelõ kidol-
gozásához, a Kohéziós Alap és strukturális alapok, illetve
a regionális fejlesztési támogatási keretek igénybe vétele
érdekében.

A keret felhasználható a minisztérium 2006. évi kiemelt
céljaival kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggõ ki-
adásokra is.

Az elõirányzat koordinátora a közigazgatási állam-
titkár.

2.13 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés kifizetése (10/2/38)

A termékdíjról szóló törvény szerint meghatározott fel-
tételek fennállása esetén a már korábban befizetett termék-
díjat a vállalkozó visszaigényelheti. Az elõirányzat e köte-
lezettség teljesítésére szolgál.

Az elõirányzat koordinátora a közgazdasági és költség-
vetési helyettes államtitkár.

2.14 Országos Környezeti Kármentesítési Program
végrehajtása (10/2/39)

Az 1996-ban Korm. határozat alapján indított, a felszín
alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet által szabályozott Országos Környezeti Kármen-
tesítési Program (OKKP) keretében a KvVM feladata – a
program általános és országos feladatainak ellátása mel-
lett – a KvVM felelõsségi körébe tartozó, ill. kormánydön-
tés értelmében a KvVM által irányított kármentesítési be-
ruházási feladatainak ellátása.

Kiemelt feladata a tárcának Metallochemia és környe-
zete kármentesítése projekt végrehajtása.

A 1063/2004. (VI. 28.) Korm. határozatra támaszko-
dóan megkötésre került az M6 autópálya volt Metalloche-
mia gyáregységet érintõ szakaszán az autópálya építésé-
hez kapcsolható kármentesítési tevékenysége és az autó-
pálya nyomvonalán a környezeti, mûszaki védelmi rend-
szer kialakításáról szóló szerzõdés a közbeszerzésen nyer-

tes vállalkozóval, mely alapján a 2006. évi determináció
összege 3 237 500 E Ft.

Az OKKP általános és országos feladatai közé tartozik
– többek között – a szennyezett területek számbavétele, a
történeti kutatás, a FAVI-KÁRINFO rendszer fejlesztése,
prioritási listák készítése, más tárcák kármentesítési al-
programjainak koordinálása, hatósági kivizsgálások, jogi-,
mûszaki szabályozások, PR, K+F feladatok ellátása, a mû-
ködtetés és az ellenõrzés.

Az elõirányzat felhasználására, illetve az OKKP mû-
ködtetésére vonatkozó részletes szabályokat külön minisz-
teri utasítás tartalmazza.

Az elõirányzat koordinátora a környezetvédelmi helyet-
tes államtitkár, aki a feladattervet és elõirányzat felhaszná-
lási tervet a közgazdasági és költségvetési helyettes állam-
titkár elõzetes egyetértésével készíti el.

A közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár,
valamint a környezetvédelmi helyettes államtitkár e Prog-
ram végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatásköre kü-
lön kerül szabályozásra.

2.15 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támoga-
tása (10/2/40)

Az elõirányzat a nemzetközi (európai uniós és GEF)
nyertes pályázatok önrészének finanszírozását szolgálja.

A Világbank a Duna vízminõségének javítása érdeké-
ben komplex programot támogat, melynek egyik eleme a
fõvárosi szennyvíztisztítás, másik pedig, a holt és mellék-
ágak ismételt bekapcsolása az élõvízi rendszerbe, és ezál-
tal a szállított hordalék mennyiségének igen nagy mértékû
csökkentése. A Kormány 2042/2004. (II. 28.) Korm. hatá-
rozatával döntött a támogatás elfogadásáról és felhatal-
mazta a pénzügyminisztert a megállapodás aláírására.

A ROP, AVOP programok keretében több nemzeti
parki oktató és bemutatóközpont létesítésére nyílik lehetõ-
ség.

Az EU LIFE program keretében az uniós tagállamokkal
folytatott pályázati versenyben, legveszélyeztetettebb élõ-
lényeinkre és élõhelyeinkre nyertünk el forrásokat, melyek
a Natura 2000 területek állapotának javítását szolgálják
olyan fajok esetében, amelyek megõrzése elsõsorban Ma-
gyarország feladata (parlagi sas, túzok, parlagi vipera, mo-
csári angyalgyökér). Kiemelkedõ élõhelyeink közül a Life
program keretében valósul meg a világon egyedül Ma-
gyarországon élõ pilisi len Európa Diplomás élõhelyének,
a Hortobágyi Nemzeti Park rontott területeinek élõhely-re-
konstrukciója és a Szatmár -Bereg térség károsodott élõhe-
lyeinek állapotjavítása. Ezen feladatok a Natura 2000 terü-
letek kihirdetésével együtt járó kötelezettségek, melyek-
hez a magyar természetvédelem igen sikeresen pályázott
EU források elnyerésére.

Phare-CBC programokból újabb határmenti természet-
védelmi programok és fejlesztések indulhatnak meg.

Az elõirányzat koordinátora a természetvédelmi helyet-
tes államtitkár.
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2.16 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az
NKP megvalósításában (10/2/41)

A tárca NKP-ban meghatározott feladatainak ellátásá-
ban közremûködõ társadalmi szervezõdések, egyéb szer-
vezetek tevékenységének finanszírozását biztosítja ez az
elõirányzat a minisztériummal kötött megállapodásnak
megfelelõen.

Társadalmi szerepvállalás a Nemzeti Környezetvédelmi
Program II. megvalósításában, a hazai környezet állapotá-
nak javítása és nemzetközi kötelezettségeink végrehajtása:

– A lakosság és a civil szervezetek részvételnek biztosí-
tása a környezetvédelmi programok végrehajtásában;

– A lakosság környezeti tudatosságának erõsítése;
– A környezeti döntéshozatalban való társadalmi rész-

vétel elõsegítése;
– A környezetvédelmi szempontok integrálása más ága-

zatokba.
Az elõirányzat koordinátora a helyettes kabinetfõnök.

2.17 Környezetvédelmi operatív programok megalapo-
zása, közremûködõ szervezet fejlesztése (10/2/42)

Az elõirányzat a KvVM Fejlesztési Igazgatóság feladat-
ellátásának megerõsítése és a 2007-2013 évi projektek elõ-
készítésének finanszírozását szolgálja. Fedezetet biztosít
az NFT II. elõkészítésével és végrehajtásával összefüggõ
feladatok ellátására.

Az elõirányzat koordinátora a közgazdasági és költség-
vetési helyettes államtitkár.

3. Társadalmi szervezetek támogatása (10/3)

Az elõirányzat a civil szervezetek, zöldmozgalmak tá-
mogatásához – a korábbi években megkezdett, illetve
újonnan induló programokat ideértve – mûködési és fej-
lesztési célú tevékenységekhez egyaránt fedezetet nyújt,
illetve ezen elõirányzat biztosítja nemzetközi együttmûkö-
dés keretében a zöldmozgalom tárgyi eszközeinek fejlesz-
téséhez, társadalmi befolyásoló szerepének, szemléletfor-
máló erejének növeléséhez nyújtott támogatás hazai ön-
részét.

Az elõirányzat koordinátora a helyettes kabinetfõnök.

7. Phare programok és átmeneti támogatás programjai
(10/7)

7.1 Phare támogatásból megvalósuló programok
(10/7/1)

7.1.1 Környezetvédelmi Phare program (HU-0204)
(10/7/1/8)

Vízkeret-irányelv végrehajtása program, melynek célja
a felszíni – és felszín alatti vizek minõségének –, és ezek

nyilvántartási – jelentéstételi rendszerének javulása. Tel-
jes költségvetése 7,761 M€, melybõl 5,698 M€ Phare tá-
mogatás. A szerzõdések 2004-ben aláírásra kerültek, az
egyes alprojektek végrehajtása és a kapcsolódó kifizetések
részben 2005-ben megtörténnek, részben – a kifizetési ha-
táridõ meghosszabbítása révén – 2006. évben fejezõdnek
be. Az elõirányzat a még esedékes hazai hozzájárulást, il-
letve a Phare támogatás áfavonzatának biztosítását tartal-
mazza.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.

7.1.2 Környezetvédelmi Phare program (HU-0304)
(10/7/1/9)

A HU0304-01 projekt célja a stratégiai zajtérképek ké-
szítése Magyarországon, az Európai Unió 761/2001. sz.
EMAS rendeletének hazai végrehajtása, a Víz Keretirány-
elv gyakorlati alkalmazása és végrehajtásának támogatása
Magyarországon. A 2003. évi Phare programok végrehaj-
tása és a kapcsolódó kifizetések rendezése 2005. év során
megtörtént, a költségvetés egy áthúzódó áfaelszámolásra
vonatkozóan tartalmaz elõirányzatot. Valamennyi 2003.
évi projekt az intézményfejlesztési keretbõl, így 100%-os
Phare támogatással valósult meg.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.

7.2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
(10/7/2)

7.2.1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer
fejlesztése (10/7/2/1)

A Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fej-
lesztése projekt célja egy természetvédelmi információs
rendszer létrehozása, mely a természet- és tájvédelmi ter-
vek készítése során adatokkal látja el a helyi önkormány-
zatokat és NGO-kat természeti örökségünkrõl a természeti
forrásoknak a fenntartható fejlõdéssel összhangban lévõ
kiaknázása érdekében. Az egyes fejlesztési célokat a Feje-
zeti Költségvetési Fõosztály vezetõjével egyeztetni kell.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.

7.2.2 Víz Keretirányelv végrehajtása II. fázis (10/7/2/2)
A Víz Keretirányelv végrehajtása II. fázis projekt célja a

vízhasználat gazdasági elemzési rendszerének, módszerta-
nának kifejlesztése; a nyilvánosság minél szélesebb körû
biztosítása, a társadalmi részvétel támogatása Vízügyi In-
formációs Központ (VIK) létrehozása által, illetve a gaz-
dasági elemzés eredményeinek tesztelése pilot projekt ke-
retében a Duna magyarországi vízgyûjtõ területén, annak
tesztelése mellett, hogy a Víz Keretirányelv ismertté téte-
lének feladatai hogyan valósulnak meg.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.
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10. Fejezeti tartalék (10/10)

10.1 Fejezeti általános tartalék (10/10/1)
A fejezeti tartalék a fejezethez tartozó költségvetési

szerveknél, valamint a fejezeti kezelésû elõirányzatokat
terhelõ kiadások terén felmerülõ többletfeladatok és vis
maior jellegû kiadásainak finanszírozására szolgál.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

A tartalék intézményi pótelõirányzatokhoz történõ fel-
használásához a javasolt pótelõirányzatok összegét és ren-
deltetését (címenként és intézményenként kiemelt elõ-
irányzatonkénti bontásban) a Fejezeti Költségvetési Fõ-
osztály vezetõjének elõterjesztésében a közgazdasági és
költségvetési helyettes államtitkár hagyja jóvá.

Az elõirányzat koordinátora a közigazgatási állam-
titkár.

10/2 Fejezeti államháztartási tartalék (10/10/2)
Az elõirányzat felhasználási céljának meghatározására

és a felhasználás engedélyezésére a Kvt. szerint a kormány
jogosult.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM

utasítása
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Fõigazgatóság,
valamint jogutód szerve,

a Vízügyi Központ és Közgyûjtemények
által ellátott központi beruházási feladatok

irányítását ellátó miniszteri biztosi megbízásról szóló
2/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás

módosításáról*

(Vhá-1/2/2006.)

* Az érintettek közvetlenül kapták meg.

Irányelv

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
7001/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM

irányelve
az üvegházhatású gázok kibocsátási jelentéseire

vonatkozó hitelesítési tevékenység ajánlott
szakmai szempontjairól

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 55. §-ának
(2) bekezdésében foglaltak alapján az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység
szabályairól szóló 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) végrehajtásának elõsegítése érde-
kében a következõ irányelvet adom ki.

I. A hitelesítési tevékenység lépései

1. A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a hitelesítési te-
vékenység megkezdése elõtt a hitelesítõ helyzetelemzést
(stratégiaelemzést) és kockázatelemzést végez. A lefolyta-
tott elemzések eredményeire tekintettel a hitelesítõ hitele-
sítési tervet készít, amelyet csatol a hitelesítõi jelentéshez.

2. A helyzetelemzés (stratégiaelemzés) célja, hogy a hi-
telesítõ felmérje melyek a létesítményben alkalmazott
nyomon követési és adatkezelési rendszer, valamint az el-
készített kibocsátási jelentés létesítmény-specifikus sajá-
tosságai. Az elemzés keretében különösen az alábbi sajá-
tosságok vizsgálata releváns:

a) a tárgyév során a létesítményben folytatott tevékeny-
ségek (kibocsátási források és berendezések) jellege;

b) az alkalmazott mérések és az anyag- és energiafolya-
matok nyomon követése;

c) a létesítmény kibocsátással kapcsolatos adatkezelési
rendszere, beleértve az adatok gyûjtésére, számítására, fel-
dolgozására és tárolására irányuló eljárásokat;

d) a létesítmény kibocsátási adatainak elõállításában
érintett szervezeti egységek mûködése, beleértve az adat-
kezelõ rendszereket is.

3. A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerint a kocká-
zatelemzés során a hitelesítõ köteles tételesen meghatároz-
ni a létesítmény nagy kockázatú hibaforrásait, valamint a
nyomon követési és jelentési folyamat egyéb vonásait, kü-
lönösen a következõk alapján:

a) az adott létesítményre jellemzõ, a létesítmény jellegé-
bõl és mûködésébõl eredõ mérési, adatkezelési, illetve szá-
mítási bizonytalanságok, amelyek valótlan tárgyévi
összeg közlését eredményezhetik a kibocsátási jelentés-
ben;
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b) az adott létesítmény ellenõrzési rendszerének mûkö-
désébõl eredõ hibalehetõségek, amelyek eltérést eredmé-
nyezhetnek a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseiben és
a kibocsátási engedély elõírásaiban foglaltaktól.

4. A hitelesítési tervben a hitelesítõnek indokolt megha-
tároznia az adott létesítmény kapcsán folytatandó hitelesí-
tési tevékenység formáját, idejét, terjedelmét, az alkalma-
zandó hitelesítési módszereket, a tervezett mintavételi el-
járásokat és a hitelesítésbe bevonni kívánt személyek kö-
rét. A hitelesítési terv elemei a következõk:

a) adatellenõrzési módszerek leírása: a vizsgálandó ada-
tok, az alkalmazandó vizsgálati módszerek és eljárások,
amelyek a jelentett adatok valóságtartalmának és lénye-
gességének meghatározásához szükségesek;

b) hitelesítési program
ba) az adott létesítmény kapcsán folytatandó hitelesí-

tési eljárások, munkafolyamatok indoklása, jel-
lege, ütemezése (pl. helyszíni vizsgálat; elõzetes
dokumentumvizsgálat; személyes meghallgatás;
adatellenõrzés; részletes dokumentumvizsgálat);

bb) a hitelesítési tevékenység során meghallgatandó
személyek neve és beosztása;

bc) a hitelesítési tevékenységbe bevonandó szakér-
tõk neve, szakterülete, beosztása;

c) a hitelesítési terv szükségszerû felülvizsgálata, mó-
dosítása okainak és idejének megjelölése.

5. A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a hitelesítõ a hi-
telesítési terv végrehajtását követõen hitelesítõi jelentést
készít, amelyben összefoglalja a hitelesítési folyamat so-
rán elvégzett eljárásokat és azok eredményeit. A hitelesítõ
a kibocsátási jelentés hitelességét a kibocsátási jelentésen
elkészített hitelesítõi záradékban értékeli: a záradékban a
hitelesítõ nyilatkozik arról, hogy a kibocsátási jelentés tar-
talmaz-e lényeges hibát, azaz hogy a kibocsátási jelentés
hitelesnek tekintendõ-e.

II. A hitelesítési terv végrehajtása

6. A Rendelet 2–4. §-ainak megfelelõen a hitelesítési
terv végrehajtása során, folyamatelemzés keretében a hite-
lesítõ megvizsgálja:

a) a nyomon követési rendszer felépítését és gyakorlati
alkalmazását;

b) az adatkezelési rendszer megfelelését a kibocsátási
engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá

c) a kibocsátási jelentésben szereplõ adatok pontosságát
és megbízhatóságát.

7. A Rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 3. §-a szerint
a nyomon követési rendszer felépítésének és gyakorlati al-
kalmazásának vizsgálata során a hitelesítõ interjúk, hely-

színi szemlék és dokumentumok alapján felméri a rendszer
mûködését, az engedélynek és a vonatkozó jogszabályok-
nak való megfelelését, valamint a rendszer mûszakilag ki-
vitelezhetõ továbbfejlesztésének lehetõségeit.

Eljárása során a hitelesítõ legalább az alábbiakat vizs-
gálja:

a) mérõmûszereket és mérési módszereket;
b) a mérési pontok elhelyezésének a vonatkozó szabvá-

nyoknak való megfelelését;
c) a kalibráció és a karbantartás gyakoriságát és az arra

vonatkozó dokumentumokat;
d) az esetleges leállásoknak és karbantartásoknak a nyo-

mon követési rendszer mûködésére gyakorolt hatásait.

A nyomon követési rendszer felépítésének és gyakorlati
alkalmazásának vizsgálata eredményeképpen a hitelesítõ-
nek megállapíthatja, hogy

a) a nyomon követési rendszer felépítése és mûködése
teljes mértékben megfelel a kibocsátási engedélynek és a
vonatkozó jogszabályoknak;

b) a nyomon követési rendszer felépítése és mûködése
alapvetõen megfelel a kibocsátási engedélynek valamint a
vonatkozó jogszabályoknak, és a feltárt hibák nem minõ-
sülnek lényegesnek, vagy

c) a nyomon követési rendszer felépítése és mûködése
lényeges hibára vezethet.

8. Az adatkezelési rendszer megfelelõségének vizsgála-
ta során célszerû, ha a hitelesítõ tesztekkel és az adatkeze-
lési eljárások tanulmányozása alapján felméri a létesít-
mény belsõ adatkezelési rendszerének a kibocsátási enge-
délynek és a vonatkozó jogszabályoknak való megfele-
lését.

Az adatkezelési rendszer megfelelõségének vizsgálata
eredményeképpen a hitelesítõ megállapíthatja, hogy

a) az adatkezelési rendszer teljes mértékben megfelel a
kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak,
és alkalmazása hiteles kibocsátási adatokat eredményez;

b) az adatkezelési rendszer alapvetõen megfelel a kibo-
csátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályok-
nak, és a feltárt hibák nem minõsülnek lényegesnek, vagy

c) az adatkezelési rendszer felépítse és mûködése lénye-
ges hibára vezethet.

9. A Rendelet 5. § (2) bekezdésébõl következik, hogy a
kibocsátási jelentésben szereplõ adatok pontosságának és
megbízhatóságának vizsgálata során a hitelesítõnek fel
kell mérnie, hogy a jelentett adatok mennyire teljesek,
pontosak és torzításmentesek. Az adatok megbízhatóságát
a létesítményben szúrópróbaszerû ellenõrzésekkel célsze-
rû alátámasztani. Eljárása során a hitelesítõ legalább az
alábbiakat vizsgálja:

a) a teljes kibocsátásra vonatkozó számításokat;
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b) tevékenységi adatokat;
c) az alkalmazott kibocsátási tényezõket;
d) az alkalmazott fûtõértékeket;
e) az alkalmazott oxidációs vagy konverziós tényezõ-

ket;
f) a felhasznált biomasszára, biogázra vonatkozó meny-

nyiségi és minõségi adatokat.

A kibocsátási jelentésben szereplõ adatok pontosságá-
nak és megbízhatóságának vizsgálata eredményeképpen a
hitelesítõ megállapíthatja, hogy

a) a jelentett adatok teljesek, pontosak, torzításmente-
sek és a tényleges kibocsátásokat tükrözik;

b) a feltárt hibák nem minõsülnek lényegesnek, vagy
c) a jelentett adatok lényeges hibát tartalmaznak.

III. A hitelesítõi jelentés és záradék

10. A Rendelet 5. § (1) bekezdés szerint a hitelesítõ a hi-
telesítési tevékenységét hitelesítõi jelentésben foglalja
össze, amelyben kitér a hitelesítési tevékenységgel
kapcsolatos valamennyi kérdésre. Emellett, a hitelesítõ
– szükség szerint – javaslatot tesz a nyomon követési rend-
szer mûszakilag kivitelezhetõ olyan továbbfejlesztéseire,
amelyek a jövõben elõsegítik létesítmény kibocsátásának
pontosabb meghatározását.

11. A hitelesítõi jelentés ajánlott tartalmi elemeit ezen
irányelv melléklete határozza meg. A Rendelet 5. § (3) be-
kezdésével összhangban a hitelesítõ gazdasági társaság ál-
tal készített hitelesítõi jelentést az erre kijelölt vezetõ hite-
lesítõ és az eljáró szakértõ hitelesítõ(k) írják alá, míg az eu-
rópai közösségi hitelesítõ szervezet által készített hitelesí-
tõi jelentést pedig a szervezetnél hitelesítõi tevékenységre
jogosult, a hitelesítési tevékenység során eljáró személyek
írják alá.

12. A hitelesítõ által a kibocsátási jelentésen elkészített
hitelesítõi záradék lehet

a) pozitív hitelesítõi záradék;
b) megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítõi záradék;
c) negatív hitelesítõi záradék.

A hitelesítõnek pozitív hitelesítõi záradékot indokolt
készítenie, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az
üzemeltetõ a kibocsátások nyomon követését és az adatok
kezelését teljes mértékben a kibocsátási engedélynek és a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen végezte, vala-
mint a jelentett adatokban nincs lényeges hiba, így a kibo-
csátási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgy-
évi teljes kibocsátását.

A hitelesítõnek megjegyzésekkel ellátott pozitív hitele-
sítõi záradékot indokolt készítenie, amennyiben arra a kö-

vetkeztetésre jut, hogy az üzemeltetõ a kibocsátások nyo-
mon követését és az adatok kezelését alapvetõen a kibo-
csátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályok-
nak megfelelõen végezte és jelentett adatokban nincs lé-
nyeges hiba, így a kibocsátási jelentés hitelesen tartalmaz-
za a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását. Ilyen esetben
ajánlott a záradékban kitérni minden, a kibocsátási enge-
délytõl és a vonatkozó jogszabályoktól való eltérésre.

A hitelesítõnek negatív hitelesítõi záradékot indokolt
készítenie, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az
üzemeltetõ a kibocsátások nyomon követését és az adatok
kezelését nem a kibocsátási engedélynek valamint a vonat-
kozó jogszabályoknak megfelelõen végezte és ez lényeges
hibát eredményezett a kibocsátási jelentésben, így a kibo-
csátási jelentés nem tartalmazza hitelesen a létesítmény
tárgyévi teljes kibocsátását. Negatív hitelesítõi záradékot
indokolt készítenie a hitelesítõnek abban az esetben is, ha
megállapításainak alátámasztására nem állnak rendelke-
zésre a megfelelõ dokumentumok. A negatív hitelesítõi
záradék esetén az üzemeltetõnek új kibocsátási jelentést
indokolt készítenie, szükség szerint kezdeményezve a ki-
bocsátási engedély módosítását, illetve a hitelesítõnek cél-
szerû megvizsgálnia, hogy az új kibocsátási jelentést ala-
pul véve a korábban lefolytatott kockázatelemzés alapján
szükséges-e a hitelesítési terv módosítása.

Indokolt, hogy a hitelesítõ a helyszíni ellenõrzéseken
készített és valamennyi jelenlévõ által aláírt jegyzõköny-
vet csatolja a hitelesítõi jelentéséhez.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 7001/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM irányelvhez

A hitelesítõi jelentés ajánlott tartalmi elemei

1. Létesítményi azonosító adatok

2. Kibocsátási adatok megfelelése a vonatkozó jogsza-

bályoknak és a kibocsátási engedélynek

2.1. A vizsgált kibocsátási jelentés lezárásának dátuma

2.2. A létesítmény összes hitelesített tüzelési eredetû ki-

bocsátása (tCO2)

2.3 A létesítmény összes hitelesített technológiai erede-

tû kibocsátása (tCO2)

2.4 A létesítmény összes hitelesített kibocsátása (tCO2)
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2.5 Tüzelési kibocsátási források megfelelése

2.6 Technológiai kibocsátási források megfelelése

2.7 Mennyiségi adatok meghatározásának

2.8 Alkalmazott fûtõérték

2.9 Alkalmazott kibocsátási tényezõ

2.10 Alkalmazott oxidációs tényezõ

2.11 Alkalmazott konverziós tényezõ

3. A tárgyévben a létesítményben bekövetkezett, a léte-

sítmény éves kibocsátását lényegesen befolyásoló válto-

zás(ok)

4. A helyszíni vizsgálat jegyzõkönyve

5. Megfelelési vizsgálat eredményeinek összefoglalása

6. Nyomon követési alapelvek érvényesülése vizsgálatá-

nak eredményei

7. Hitelesítõre vonatkozó adatok

A hitelesítõi jelentés mellékletei

– a hitelesítés során azonosított, a kibocsátások nyomon
követése és jelentése terén megvalósítható teljesítmény-
javítások;

– a hitelesítés szempontjából lényeges információk, s
adatok részletetése:

a) az e rendelet elõírásain túl alkalmazott egyéb eljá-
rás, hitelesítési szabvány, útmutatás, stb.;

b) nem a kibocsátási engedély rendelkezéseinek, a
vonatkozó jogszabályokban foglalt elõírásoknak
és alapelveknek megfelelõ mûködés, valamint a
nem lényeges eltérések indoklása;

c) a tárgyévben a létesítmény mûködésében, valamint
a nyomon követési rendszerben történt változások
részletes leírása;

– bármely olyan körülmény, feltétel, módosítás, válto-
zás összegzése, amely tekintetében a környezetvédelmi
hatóság a hitelesítési tevékenység lezárásának pillanatáig
még nem hozott döntést, de amely a kibocsátási jelentés-
ben szereplõ adatok hitelességét nem befolyásolja lénye-
gesen. Itt szerepeltetni kell minden olyan tényt és adatot,
amely nem szerepel még a kibocsátási engedélyben, de
amelyrõl a környezetvédelmi hatóságot az üzemeltetõ a ki-
bocsátási jelentés benyújtását megelõzõen már levélben
tájékoztatta;

– a helyzetelemzés (stratégiaelemzés) és kockázatelem-
zés eredményeinek összefoglalása;

– a hitelesítési terv másolata;

– csatolt dokumentumok listája.

Tájékoztató

Az igazságügy-miniszter
8001/2006. (I. 30.) IM

tájékoztatója
a szabályozási hatásvizsgálat elvégzésének

módszertanáról

A tájékoztató célja, hogy egységes formában foglalja
össze a közigazgatási hatásvizsgálati tevékenység magas
színvonalú elvégzéséhez szükséges tényeket és elveket.
A tájékoztató az Európai Bizottság hatásvizsgálati elv-
rendszere és gyakorlata, továbbá az Igazságügyi Miniszté-
rium mintegy 150 hatásvizsgálati rendszer áttekintését kö-
vetõen kialakított módszertana, valamint gyakorlati hatás-
vizsgálati tapasztalatai alapján került összeállításra. A tá-
jékoztatóban foglaltak alkalmazása során figyelembe kell
venni a szabályalkotásról szóló jogszabályi és egyéb köte-
lezõ érvényû rendelkezéseket.

1. Tárgyi értelmezési kör

A tájékoztatóban foglaltak a jogszabályok elõkészítése
során hasznosítandók, továbbá – az adott szabálytípusok
természete által indokolt eltérésekkel – felhasználhatók
egyéb, a közigazgatás szervezetére, illetõleg egyes szer-
veire nézve kötelezõ érvényû szabályozási döntések (külö-
nösen: az állami irányítás egyéb jogi eszközei) vonatkozá-
sában.

2. Fogalmak

E tájékoztató alkalmazásában
a) szabályozás: a szabályalkotás módszertani elvei, fo-

lyamata, rendszere, illetve maga a szabály1;
b) hatás: a szabályok szándékolt és nem szándékolt,

közvetlen és közvetett, bármilyen természetû (különösen:
gazdasági, társadalmi, környezeti, egészségügyi) követ-
kezményei;

c) hatásvizsgálat: olyan információgyûjtõ-elemzõ fo-
lyamat, amelynek elsõdleges célja a szabályok hatékony-
ságának növelése azok hatásainak a szabályozás természe-
te által indokolt mértékben történõ megvizsgálása, majd az
eredmények megalapozott döntéshozatal elõsegítése érde-
kében történõ összegzése útján;

d) elõzetes hatásvizsgálat: elõkészítés alatt álló szabály
hatásvizsgálata;

e) utólagos hatásvizsgálat: hatályban lévõ vagy hatály-
ban volt szabály hatásvizsgálata;

f) hasznok: a szabályozás hozadékai, pozitív következ-
ményei;

1 A szabály fogalmi körének vonatkozásában lásd az 1. pontban foglal-
takat.
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g) költségek: a szabályozással kapcsolatban jelentkezõ
terhek, kiadások, az érintettek részére felmerülõ bármilyen
negatív következmény.

3. A fokozott hatásvizsgálati tevékenység indokoltsága

A szabályalkotási döntések meghozatala a döntéshoza-
tali felelõsség tényleges vállalhatósága érdekében csak a
döntések következményeinek a lehetõ legpontosabb isme-
retében történhet, az új szabályozási döntések elõkészíté-
séhez pedig indokolt a korábbi szabályok hatásainak meg-
ismerése.

Az Európai Unió „Better Regulation” (,,a jogalkotás mi-
nõségének fejlesztése”) szemléletének egyik kulcsterülete
a szabályozás hatásvizsgálatával összefüggõ gyakorlat fej-
lesztése, amely az uniós jogon túl egyre inkább kisugárzik
a tagállamok nemzeti jogának területére is.

A hazai jogalkotási folyamatok erõsségeik mellett sok
tekintetben nélkülözik a minõségi jogalkotás nemzetközi-
leg követett elveit. A jogalkotás idõbeli ütemezése és eljá-
rási rendjének megvalósulása terén számos fejlesztendõ
terület található, ezek közül az egyik legfontosabb a várha-
tó következmények felmérésére irányuló gyakorlat fej-
lesztése, a hatások ismeretében történõ jogalkotói döntés-
hozatal elõsegítése.

A hazai közigazgatásban a szabályozási hatásvizsgálat
terén tapasztalt, a jogalkotásra vonatkozó hatályos elõírá-
sok be nem tartását is eredményezõ hiányosságok fokoza-
tos kiküszöbölésének érdekében szükséges a hatásvizsgá-
lati tevékenység mértékének és színvonalának fejlesztése.

Az egységes hatásvizsgálati tevékenységet elõsegítõ
háttéranyagok, iránymutatások közreadásán túl e fejleszté-
si folyamat további lényeges elemei a továbbképzések, az
egyes hatásvizsgálatok figyelemmel kísérése, valamint a
nemzetközi együttmûködések.

4. A hatásvizsgálat helye a jogalkotási folyamatban

a) A hatásvizsgálat elvégzésének elõfeltétele a szabá-
lyozási szándék legalább problémafelvetés, koncepció for-
májában való meghatározása.

Megállapítható, hogy minél korábbi, kiforratlanabb
munkaanyagban jelenik meg a szabályozási szándék, és
ennek alapján minél korábban kezdõdik meg az elõzetes
hatásvizsgálat elvégzése, annál bizonytalanabb adatok áll-
nak rendelkezésre a szabályozás tényleges tartalmának te-
kintetében. Ez nehezebb feladat elé állítja a hatásvizsgálat-
ban részt vevõ szakembereket, ugyanakkor a szabályalko-
tó számára ebben a fázisban még jelentõsebb a mozgástér a
szabályozás elfogadását vagy elvetését, majdani véglege-
sítését, illetve a különbözõ döntési változatok közötti vá-
lasztást tekintve. Elõfordul, hogy átfogó programok terve-
zési szakaszában a majdani jogi szabályozás szempontjá-
ból is jelentõs döntések elõkészítésére kerül sor, ezért
ajánlatos megteremteni a kétirányú kapcsolatot e progra-
mok elõkészítése és a konkrét szabályalkotási tevékenysé-
gek között egyfelõl a programokból fakadó szabályozási

következmények vizsgálata, másfelõl a szabályozás prog-
rammegvalósítás szempontjából jelentkezõ hatásainak
elemzése útján.

b) Az elõzetes hatásvizsgálat eredményét annak a dön-
téshozatal során való figyelembevételére még lehetõséget
adó idõpontban helyénvaló a döntéshozó számára bemu-
tatni.

Minél korábban kerül sor az elõzetes hatásvizsgálatra a
szabályozás folyamatában, annál nagyobb az esély a sza-
bályozási döntések érdemi befolyásolására. Mindezt a
4. pont a) alpontjában foglaltakkal együttesen vizsgálva
lehet megtervezni a hatásvizsgálat elvégzésének ideális
idejét. Semmiképpen sem megfelelõ eljárás az elõzetes ha-
tásvizsgálatnak a tervezet véglegesítése után, mintegy a
kötelezõ feladat elvégzéseként való beillesztése az elõter-
jesztésbe, hiszen így egyrészt nincs esély a hatásvizsgálat
eredményei alapján a tervezet módosítására, másrészt fo-
kozottan fennáll a tervezetben foglaltak helyességét kon-
cepciózus módon alátámasztó elemzõ anyag összeállításá-
nak veszélye.

c) Az utólagos hatásvizsgálat az érintett életviszonyok
körében tervezett további döntési elképzelésektõl függõen
bármikor, akár folyamatosan, nyomon követõ jelleggel is
elvégezhetõ.

Az adott szabályozás természetétõl, az érintett életvi-
szonyoktól függõen – lehetõleg már a szabályalkotás so-
rán – tervezendõk meg az utólagos hatásvizsgálat keretei
annak érdekében, hogy az utólagos értékelés alapját ké-
pezhesse a szabályozási környezet folyamatos javításának.
A már a jogszabály hatálybalépését megelõzõen kialakí-
tott követéses vizsgálati rendszer jelentõs erõforrásokat ta-
karíthat meg a késõbb kezdeményezett adatfelvételhez ké-
pest.

5. A hatásvizsgálatok természete

a) A hatásvizsgálatok alapvetõen elõzetesek vagy utó-
lagosak lehetnek, azonban sem ez, sem más csoportosítási
szempontok nem változtatnak az egységes hatásvizsgálati
elvek alkalmazásának szükségességén.

A különbözõ hatásvizsgálati helyzetekben természete-
sen eltérõ színezetet kaphat maga a tevékenység. Elõzetes
hatásvizsgálatok esetén például jelentõs a becslések,
trendszámítások szerepe, míg utólagos hatásvizsgálatnál
inkább a tapasztalati adatok megítélése hangsúlyos. Több
döntési változat összevetésekor az egyes javaslatok egy-
mással való „versenyeztetése” lehet a fõ cél, míg egyetlen
tervezet következményeinek vizsgálatakor elsõsorban az
adott elképzelés kedvezõ és kedvezõtlen hatásainak mérle-
gelése nyújt segítséget. Mindemellett a hatásvizsgálat ké-
sõbbiekben bemutatásra kerülõ elvei – az egyedi sajátossá-
gok megfelelõ figyelembevételével – bármilyen fajtájú
elemzés elvégzése során követhetõk, mivel a hatásvizsgá-
latok a hatályosulási tapasztalatok becsatornázását is ma-
gában foglaló ciklikus szabályalkotási folyamat, illetve

486 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 2. szám



végeredményben a szabályozás minõségének fejlesztését
szolgálják.

b) Az egyes hatásvizsgálatok mélysége és erõforrásigé-
nye rendkívül eltérõ lehet.

A hatásvizsgálat elvégzésének szükséges mélysége a
szabályozás „jelentõségétõl”, azaz egyebek mellett annak
természetétõl, a befolyásolt életviszonyok várható
megváltozásának mértékétõl, az érintettek számától, jel-
lemzõitõl (pl. társadalmi helyzet) függ.

Hatásvizsgálatot akár egy ember igen rövid idõ alatt is
elvégezhet, amennyiben a szabályozással érintett életvi-
szonyok változása jól körülírható és a rendelkezésre álló
adatok alapján egyszerûen megítélhetõ (nem jelent tehát
mindenképpen komoly befektetést követelõ tevékenysé-
get a hatásvizsgálat), ugyanakkor bizonyos esetekben szá-
mos kutató hónapokig tartó munkája szükséges a minden
igényt kielégítõ hatásvizsgálat kimunkálásához.

6. A hatásvizsgálatot ténylegesen végzõ szakemberek
kijelölése

a) A hatásvizsgálat elvégzésérõl való gondoskodás a
szabályalkotó feladata.

A szabály-elõkészítési felelõsség magában foglalja a
szabályozás következményei feltárásának, értékelésének
feladatát is.

b) A hatásvizsgálatot szükség esetén külsõ szakembe-
rek bevonásával javasolt elvégezni.

A hatásvizsgálatok egy része nem végezhetõ el a felelõs
szervezeten belül, illetve a közigazgatási intézmények
együttmûködésével sem. Ilyen esetekben a szabályozás
természete, a vizsgálatra fordítható erõforrások és a hatás-
vizsgálati termék várt jellegzetességeinek (terjedelem,
szakmai hangsúlyok stb.) párhuzamos értékelésével indo-
kolt dönteni külsõ szakértõk, szakértõi intézetek esetleges
bevonásáról.

c) A hatásvizsgálat koordinációjára érdemes a szabá-
lyozás egészét átlátó személyt kijelölni.

Függetlenül attól, hogy a hatásvizsgálat tényleges el-
végzése részben vagy teljes egészében a kijelölt személy
által valósul-e meg, a hatásvizsgálati projekt koordináció-
jára felelõsként a szabályozás tartalmát, hátterét, folyama-
tát átlátó személyt érdemes kijelölni. Kézenfekvõ, hogy a
kijelölésre kerülõ személy a szabályalkotó szerv szabályo-
zás-elõkészítést végzõ szervezeti egységének tagja vagy
esetleg szabályozás-elõkészítési feladatkörrel is rendelke-
zõ, nem kifejezetten szabályozás-elõkészítõ szakmai rész-
leg munkatársa legyen. A koordináció feladata megköve-
teli a hatásvizsgálati módszertani ismeretanyag alapjainak
meglétét is.

7. A hatásvizsgálatok elvégzésének alapelvei

a) A realitás-szemlélet
A hatásvizsgálati tevékenység menedzselése és végzése

során mindvégig érdemes szem elõtt tartani a hatásvizsgá-
lattól várt hozzáadott érték (a döntéshozatalban való fel-

használhatóság) és a hatásvizsgálat elvégzésének várható
ráfordításigénye, illetve a meglévõ erõforrások össze-
egyeztetését. Ennek megfelelõen a források szûkös rendel-
kezésre állása esetén mindenekelõtt a legnagyobb hasz-
nosságot magukban rejtõ hatásvizsgálatokat javasolt elvé-
gezni, és ezeken belül is ajánlatos törekedni a leginkább
releváns, a döntési helyzet megalapozásában legnagyobb
szerepet játszó szegmensek elemzésére. Ha például a költ-
ségvetés egyensúlyának megtartása a döntéshozó legfon-
tosabb szempontja, akkor nyilvánvalóan jelentõs szerep
biztosítandó a költségvetésre gyakorolt hatások vizsgála-
tának. A hatásvizsgálati elvek következetes érvényesítése-
kor valamennyi szabályt indokolt a természetének, jelen-
tõségének megfelelõen elemezni, ezzel együtt a reali-
tás-szemlélet fenti szempontjait mindenkor érdemes figye-
lembe venni. A szabályozási helyzet jellemzõi befolyásol-
hatják az egyes hatástípusok jelentõségének megítélését.
Váratlan helyzetekben elõtérbe kerülhetnek az ország szu-
verenitását, az emberi élet és az anyagi javak közvetlen ve-
szélyeztetettségét érintõ tényezõk.

Amennyiben valamely lényeges kérdés vizsgálata a for-
rások szûkössége miatt elmarad, úgy ezt javasolt jelezni,
illetve lehetõség szerint valamiféle becslést az ilyen ese-
tekben is érdemes adni. Ez utóbbi feladat ellátását segítheti
elõ a hatásvizsgálati kérdéslista, amelynek megválaszolá-
sa a releváns hatások közelítõ megjelölésén túl a részletes
hatásvizsgálat elõtti szûrés feladatára is alkalmas lehet,
illetve eligazítást nyújt a hatásvizsgálat mindenkor figye-
lembevételre érdemes szempontjaira vonatkozóan. Általá-
nosan alkalmazható kérdéslistát tartalmaz az 1. melléklet.

b) A hatásvizsgálat tartalmazza a szabályozás elõnyös
és elõnytelen hatásait egyaránt.

A hatásvizsgálat lényegét képezi a vizsgált szabályozás
pozitív és negatív hatásainak feltárása. Éppen ez a mérleg
lehet alkalmas arra, hogy a döntéshozó megítélhesse a sza-
bály vállalhatóságát (elõzetes hatásvizsgálat nyomán), il-
letve dönthessen a szabály módosításának, felülvizsgálatá-
nak szükségességérõl (utólagos hatásvizsgálatot követõ-
en). A hatásvizsgálat objektivitásra törekvõ jellege alapve-
tõ követelmény. Nem felelnek meg ennek a feltételnek a
szabályozási koncepció helyességét eleve elfogadó, nyíl-
tan vagy burkoltan az elképzelések alátámasztására szol-
gáló háttéranyagok. A hatásvizsgálat semlegességét nem
könnyû biztosítani annak ismeretében, hogy a hatásvizs-
gálati felelõsség a szabályozásért felelõs szervet illeti.
Mindazonáltal csak a szigorúan szakmai szempontok alap-
ján elvégzett elemzések alkalmasak a hatások tényleges
vizsgálatára. Ugyanakkor ez nem akadályozza meg azt,
hogy a hatásvizsgálat irányainak, súlyponti kérdéseinek, a
vizsgálandó konkrét rendelkezések kiválasztásának tekin-
tetében a megrendelõ, a döntéshozó kívánalmakat fogal-
mazzon meg, hiszen az õ felelõssége azon tényezõk meg-
határozása, amelyekre döntését alapozni kívánja.

c) A hatásvizsgálat során indokolt elemezni a moneta-
rizálható és az egyéb hasznokat, költségeket egyaránt.
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Különbözõ haszon- és költségtényezõk összevetésekor
elõnyös, ha azok valamely közös dimenzióban (legkézen-
fekvõbb módon pénzben) is kifejezésre kerülnek. Bizo-
nyos esetekben azonban nem vagy csak nagyon erõltetett
módon „forintosíthatók” lényeges következmények:
ilyenkor érdemes törekedni a más mérõszámmal (például
életévek, munkahelyek, diplomások száma, egyedszám)
való kifejezésre, illetve amennyiben ez sem lehetséges, a
minél világosabb, egyértelmû minõségi jellemzésre. Kerü-
lendõk a – konkrét, módszertanilag korrekt megalapozást
mellõzõ – „kedvezõ hatást gyakorol”, „nem jár különö-
sebb változással” típusú bizonytalan, általános megfogal-
mazások.

d) Elõzetes hatásvizsgálat elvégzésekor több döntési
változat esetében a várható hasznok és költségek vala-
mennyi változat esetében felmérendõk, a változatok érték-
alapú minõsítése ugyanakkor nem része a hatásvizsgálati
feladatkörnek.

A várható hasznok és költségek összevetése a különbö-
zõ megoldási javaslatok „versenyeztetésének” legegysze-
rûbb módja. Célszerû az egyes változatokhoz rendelt kö-
vetkezményeket jól összehasonlítható módon bemutatni.
Szemléletes lehet a pénzben, az egyéb számszerû mutató-
val kifejezett, illetve a minõségileg jellemzett hatások
összevetése. Egyetlen döntési javaslat esetén is mindig
rendelkezésre áll a szabályozási környezet változatlanul
hagyását jelentõ opció, amelynek vizsgálata szintén aján-
lott.

A hatásvizsgálati anyagnak nem feladata a döntési vál-
tozatok minõsítése, következtetés levonása a koncepció
támogathatóságával kapcsolatban. A hatásvizsgálat szere-
pe az objektivitásra törekvõ tájékoztatásig terjed; a dönté-
sért a jogalkotó vállal felelõsséget.2

e) Indokolt az érdemleges jelentõségû hatások vizsgá-
latára szorítkozni.

Lehetetlen valamennyi szabályozási aktus elõkészítése
vagy utólagos értékelése során minden potenciális hatás
körüljárása, mivel az áttételes hatásokon keresztül gyakor-
latilag „minden mindennel összefügg”. A 7. pont a) al-
pontjában említett realitás-szemléletet is segítségül hívva
javasolható meghúzni a határt a lényeges és lényegtelen
vagy legalábbis az adott erõforráskeret terhére nem vizs-
gálható hatások között. Mindez nem használható fel arra a
célra, hogy vélhetõen kedvezõtlen hatásokat zárjunk ki az
elemzés körébõl a valóságosnál pozitívabb színezetû össz-
benyomás kialakításának érdekében.

f) Kellõ súllyal indokolt megjeleníteni a szabályozás
nem szándékolt következményeit.

2 Nyugat-európai államokban ettõl eltérõen a hatásvizsgálatok gyakorta
utalnak a konklúziókra. Ez a hazai döntés-elõkészítési tapasztalatok alapján
nem támogatandó.

A szakmailag helyesen elvégzett hatásvizsgálat túlter-
jeszkedik a szabályozási szándék által átfogott hatások kö-
rén: indokolt bemutatni a nem tervezett (esetleg a szabály
személyi hatókörén kívül álló jogalanyok számára várható
vagy fellépett) következményeket is. Nem elégséges tehát
a szabály szövegébõl közvetlenül adódó következmények
megítélése, hiszen a szabály a való élet kontextusába he-
lyezve (egyebek mellett a közvetlenül érintettek és a külsõ
szereplõk reakcióinak és a fenntarthatóság problémáinak
függvényében) az eredeti szándékoktól eltérõen összetet-
tebb hatásokat válthat ki.

g) Elõzetes hatásvizsgálatnál indokolt megjelölni az al-
kalmazott becslések módszerét, bizonytalanságának té-
nyezõit és mértékét.

A módszertanilag megalapozott becslések alkalmazása
a legtöbb esetben elengedhetetlen az informatív elõrejel-
zésekhez. Minden esetben indokolt megjeleníteni a becs-
lés alapjául szolgáló tényeket és az alkalmazott módszert,
továbbá a becslés bizonytalansági tényezõit és a bizonyta-
lanság mértékét.

h) Egy hatásvizsgálaton belül javasolt egységes mód-
szertani elvrendszer alkalmazása.

Csak akkor õrizhetõ meg az elemzés konzisztenciája, ha
a kiindulási adatok és az alkalmazott módszertan tekinteté-
ben egységes módon kerül elvégzésre a hatáselemzés. Az
összehasonlíthatóság érdekében javasolt legalábbis az
azonos szakmai területen végzett hatásvizsgálatok mód-
szertani részletkérdéseinek összehangolása is.

i) A hatásvizsgálat összetevõi a szabályozás természe-
tétõl függõen kerülhetnek kialakításra.

Amellett, hogy a hatásvizsgálati tevékenységek néhány
kiemelt terület (gazdasági, társadalmi, környezeti stb.)
elemzései köré szervezõdnek, nem hatékony valamennyi
hatásvizsgálat esetében ugyanazokat a részelemzéseket el-
végezni. Az, hogy az adott hatásvizsgálati feladat milyen
összetevõkbõl áll össze, elsõsorban a vizsgálati terület sa-
játosságaiból és a döntéshozó prioritásaiból következik.
Ennek megfelelõen elképzelhetõ olyan szabályozási hely-
zet, amelynek kapcsán a fenti felosztás szerint gazdasági,
társadalmi, környezeti hatásvizsgálat elvégzése szüksé-
ges, míg más esetben lehet az elemzés egyes részeinek el-
különítõ tényezõje például az érintettek köre (az államra,
gazdasági, valamint egyéb magánszereplõkre gyakorolt
hatások vizsgálatát tartalmazza az elemzés), a hatások tar-
tama (azonnali, rövid és hosszú távú, egyszeri és folyama-
tos hatások megítélésére irányul a vizsgálat), illetve szaba-
don alkalmazhatók mindezek kombinációi is.

j) Az értékelés végeredményét ajánlatos (a döntéshoza-
tali fórumon kialakított) egységes módon megjeleníteni.

A formai egységesség a döntéshozó számára meg-
könnyíti az elemzések gyors áttekintését, illetve elõsegíti
az egyes hatásvizsgálatok összevetését, a hatásvizsgálati
tevékenység egészét érintõ összegzések elkészítését. A ha-
táselemzések kivonatos összegzése javasolt a döntéshozó
gyors tájékoztatásának érdekében, amely a hatásvizsgálat
legfontosabb adatai mellett a lényegi megállapításokat tar-
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talmazza. Az összegzés lehetséges formáját mutatja be a
2. melléklet (,,hatásvizsgálati lap”).

8. A hatásvizsgálat elvégzésének lépései

a) A szabályozás lényegének feltérképezése
A hatásvizsgálat elvégzésének elõfeltétele a szabályo-

zás tartalmának megismerése. Ennek forrásául utólagos
hatásvizsgálat esetében a már korábban hatályba lépett
normaszöveg, míg elõzetes hatásvizsgálat alkalmával a
rendelkezésre álló problémafelvetés, koncepció vagy szö-
vegtervezet szolgálhat. Csak a szabályozási helyzet leg-
alább hozzávetõleges megismerése által válik lehetõvé a
következmények vizsgálata.

b) A vizsgálandó szabályok kiválasztása
A döntéshozó prioritásai alapján vagy ilyenek hiányá-

ban a hatásvizsgálat elvégzéséért felelõs szakember érték-
ítéletének megfelelõen körülhatárolandók azok a konkrét
rendelkezések, amelyek következményeinek elemzésére
kiterjed a hatásvizsgálat. A realitás-szemlélet alapján el-
sõdlegesen a várhatóan jelentõs következményekkel járó,
érdemi rendelkezések, koncepcióelemek kiválasztása in-
dokolt.

c) A vizsgálandó hatások kiválasztása, a hatásvizsgálat
részleteinek megtervezése

Az elõzõ alpontban körülhatárolt elemekre szûkített
vizsgálat keretében sem feltétlenül lehetséges, illetve
szükséges valamennyi potenciális hatás mélyreható elem-
zése. A leginkább célravezetõnek bizonyult eljárás szerint
a szabályozással érintett életviszonyokban jártas szakem-
berek bevonásával megtartott ötletbörze alapján össze-
gyûjtött lehetséges vizsgálandó hatások közül a reali-
tás-szemlélet felhasználásával, rendszerezéssel határozha-
tók és tervezhetõk meg a tényleges hatásvizsgálati irá-
nyok, feladatok, az egyes vizsgálati elemek tekintetében
alkalmazandó módszerek. Amennyiben nem sikerül az
adott erõforráskeret figyelembevételével valamennyi ér-
demleges hatás vizsgálatát elvégezni, megjelenítendõk a
döntéshozatal biztonságát elõsegítõ további teendõk, pél-
dául az érintett (nem vizsgált) hatások további elemzésére,
követésére vonatkozó feladatok.

d) A tényleges hatásvizsgálat
Ebben a fázisban kerül sor a különbözõ statisztikai, köz-

gazdasági, társadalom-, környezet- és egészségtudományi,
mûszaki stb. módszerek segítségével a hatások elemzésé-
re. Az egyes szakterületi módszerek ismertetése túlmutat
e tájékoztató keretein, a szükséges tudásanyag alapjainak
tekintetében a hatásvizsgálati ismereteket magukban fog-
laló szakirányú továbbképzések tananyaga, a részleteket
illetõen az aktuális tudományos információk lehetnek
irányadók.

A tényleges hatásvizsgálat során elõször is felmérendõ,
hogy a tervezett elemzésekhez rendelkezésre állnak-e a
megfelelõ adatok. Amennyiben a saját vagy más hozzáfér-
hetõ adatbázisokban, nyilvántartásokban meglévõkön túl
további információk megszerzése indokolt, adatfelvétel
válhat szükségessé. Ebben a tekintetben a hatásvizsgálat

természete alapján indokolt meghatározni a leginkább cél-
ravezetõ eszközöket (mérés, kérdõíves adatfelvétel, inter-
jú stb.).

Az elsõdleges adatok összegyûjtése után következhet
azok szükséges irányú és mértékû feldolgozása. Ebben a
fázisban alkalmazandók egyebek mellett a különbözõ sta-
tisztikai és közgazdasági elemzési módszerek, valamint
különbözõ tudományterületek speciális adatfeldolgozási
megközelítései.

e) A hatásvizsgálat eredményeinek összegzése, bemu-
tatása

Itt kerül sor az elemzési eredményeknek a döntéshozatal
szempontjait is szem elõtt tartó összesítésére, illetve a dön-
téshozó számára kezelhetõ formában történõ bemutatásá-
ra. A bemutatás során is célszerû érvényesíteni a hatásvizs-
gálat elvégzésének alapelveit, különös tekintettel a semle-
gességre, továbbá biztosítandó az áttekinthetõ szerkesztési
mód. A szabályozás által érintett szakterületek szempont-
jából magas szintû ismeretekkel nem rendelkezõk számára
is érthetõ fogalmazás nagyban fokozza a hatásvizsgálatok
általános felhasználhatóságát. A hatásvizsgálati dokumen-
tumban célszerû kerülni a logikailag belátható alapot nél-
külözõ, sommás megállapításokat.

9. A hatásvizsgálat elvégzéséhez kapcsolódó projekt-
menedzsment-feladatok

A hatásvizsgálat szakmai lépéseivel összefüggésben,
azokkal párhuzamosan – különösen összetettebb hatás-
vizsgálati feladatok esetében – szükségessé válik a hatás-
vizsgálati projekt megtervezésével, koordinációjával és
lezárásával kapcsolatos technikai háttérteendõk elvégzé-
se. A hatásvizsgálatban részt vevõ szakértõk, segítõk kivá-
lasztásának, tájékoztatásának, tevékenységük ellentétele-
zésének feladatai mellett a tárgyi feltételek biztosítása és
az egyes részfolyamatok idõbeli összehangolása, a határ-
idõk betartása és betartatása, az elszámolás egyaránt elen-
gedhetetlen elemei a magas színvonalú komplex hatás-
vizsgálati tevékenység ellátásának.

10. A hatásvizsgálati tevékenység figyelemmel kísérése

Egy adott szerv szabályozási feladataihoz kapcsolódó
hatásvizsgálati tevékenység folyamatos értékelésének ér-
dekében javasolható az egyes hatásvizsgálatok jellemzõi-
nek elemzéseket is lehetõvé tevõ regisztrációja. Erre vo-
natkozóan segítséget jelenthet a döntéshozó által kialakí-
tott egységes szerkesztési és összegzési elvek alkalmazá-
sa. További módszertani alapot adhat a nyilvántartási tevé-
kenységek elvégzéséhez az Igazságügyi Minisztérium ál-
tal kialakítandó Hatásvizsgálati Monitoring Rendszer. 3

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

3 A Hatásvizsgálati Monitoring Rendszer elsõdlegesen az Európai
Bizottság részére történõ adatszolgáltatás elõsegítése érdekében kerül létre-
hozásra 2006-ban.
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1. melléklet
a 8001/2006. (I. 30.) IM tájékoztatóhoz

Általánosan használható elõzetes hatásvizsgálati
kérdéslista

A lista alkalmazásának célja az, hogy körülhatároljuk a
vizsgált szabályozás fontosabb következményeit, követ-
kezménytípusait egyrészt a döntéshozók gyors tájékozta-
tása, másrészt további, mélyebb hatásvizsgálati elemzések
tárgyköreinek kijelölése érdekében.

A kérdéslista az Európai Bizottság által alkalmazott ha-
sonló tartalmú lista egyszerûsítése és a hazai viszonyok-
hoz való igazítása, illetve – a szaktárcák véleményének fi-
gyelembevételével – további módosítások nyomán állt
össze.

A kérdésekre a szabály-elõkészítési munkát leghatéko-
nyabban elõsegítõ módon 0–5 pontértékek adhatók.
E pontozás választásakor legalábbis körülírandó az egyes
pontértékek értelmezése (pl. 0 – nincs hatás, 1 – elhanya-
golható mértékû hatás, 2 – behatárolt, illetve kisebb hatás,
3 – nagyobb csoportot érintõ, illetve közepes mértékû
hatás, 4 – általánosan érvényesülõ, illetve erõteljes hatás,
5 – döntõ jelentõségû hatás). Az értékelés tovább finomít-
ható az érintettek köre, a hatások tartóssága, visszafordít-
hatósága stb. megítélésének alapján, azonban a tapasztala-
tok szerint a hatásvizsgálatot ki nem váltó, hanem azt meg-
elõzõ durva értékeléshez elégséges a fenti, egyszerû meg-
közelítés.

Utólagos hatásvizsgálat esetében a kérdések a várható
hatások helyett természetesen a tényleges hatásokra vonat-
koznak, egyebekben a lista változatlan formában felhasz-
nálható.

Kérdések

Lesznek-e a javaslatnak gazdasági hatásai, várható-e,
hogy...

– befolyásolja a gazdasági növekedést?
– felfelé vagy lefelé elmozdítja az árakat?
– költségvetési kiadásokat tesz szükségessé, illetve jö-

võbeli költségvetési vállalásokkal jár?
– hatást gyakorol a költségvetési egyensúlyra vagy az

államadósság mértékére?
– kihat a szakképzettségre?
– megváltoztatja a foglalkoztatottsági szintet?
– hatást gyakorol a munkanélküliségre?
– kifejezetten befolyásolja a vidéki és a lassan fejlõdõ

térségeket?
– hatással lesz a feketegazdaságra?
– növeli vagy csökkenti a K+F beruházásokat?
– szervezeti, intézményi reformhoz vezet?
– hatással lesz a magyar gazdaság versenyképessé-

gére?

– növeli vagy csökkenti a közvetlen külföldi befekteté-
sek mértékét?

– megváltoztatja az export-import viszonyokat és a ha-
tárokon átnyúló befektetések mértékét?

– sajátos hatást gyakorol a kis- és középvállalkozá-
sokra?

– megváltoztatja a piaci verseny mértékét?
– a piacra/piacról való be- és kilépéshez vagy ennek

megkönnyítéséhez vezet?
– növeli vagy csökkenti a termelési költségeket

(pl. nyersanyagok, munkaerõ, egyéb visszatérõ költségek,
licencdíjak, idõszakos felülvizsgálatok)?

– növeli vagy csökkenti az adminisztratív költségeket
(pl. alakiságok, papírmunka)?

– befolyásolja a háztartások jövedelmét, illetve a bére-
ket?

– hatást gyakorol a fogyasztói árakra?
– növeli vagy csökkenti a fogyasztói vásárlóerõt, illet-

ve a választási lehetõségeket?
– befolyásolja a nyugdíjakat, illetve a megtakarításo-

kat?

Gyakorol-e hatást a javaslat a környezet bármely össze-
tevõjére4; várható-e változás a következõ tényezõk tekin-
tetében?

– felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minõsé-
ge, illetve a vizek igénybevétele,

– levegõminõség,
– talajminõség,
– éghajlat (pl. üvegházhatás),
– megújuló és nem megújuló erõforrások felhasználá-

sa,
– biológiai sokféleség, flóra, fauna,
– az állatok egészsége és helyzete,
– földhasználat,
– természeti és kulturális örökség,
– hulladéktermelés- és képzõdés, újrahasznosítás,
– a környezeti kockázatok valószínûsége és mértéke,
– közlekedés és energiafelhasználás.

Vezet-e a javaslat társadalmi, egészségi hatásokhoz;
várható-e, hogy...

– befolyásolja a társadalmi integrációt?
– kihatással lesz a szegénység mértékére?
– hatást gyakorol az elszegényedés és a társadalmi kire-

kesztõdés kockázatára?
– befolyásolja a közérdekû szolgáltatások hozzáférhe-

tõségét?

4 A környezetvédelmi vizsgálati elemzést a környezet védelmének általá-
nos szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43–44. §-ában foglaltakra te-
kintettel kell elkészíteni.
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– hatással lesz az információs és tudás alapú társada-
lom megvalósulására?

– befolyásolja a népesség egészségét, beleértve a vár-
ható élettartamot és a halálozások, megbetegedések szá-
mát?

– hatást gyakorol az egészségügyi szolgáltatásokra, be-
leértve a szolgáltatások minõségét és hozzáférhetõségét,
az egészségügyi szakképzést és a mobilitást?

– befolyásolja az egészségügyi rendszer finanszírozá-
sát?

– hatást gyakorol a szociális védelemre?
– befolyásolja a fogyasztói biztonságot (beleértve az

élelmiszer-biztonságot)?
– kihat az oktatás teljesítményére?
– befolyásolja az esélyegyenlõséget?
– befolyásolja az alapvetõ emberi jogok gyakorlását?
– befolyásolja a társadalmi részvételt, a civil aktivitást?
– hatással lesz a kulturális örökségre, a sportra, a mûvé-

szetre, illetve a szabadidõ eltöltésére?

A közösség egészét érintõ lehetséges következmények
közül várható-e, hogy a javaslat...

– hatással lesz az ország védelmére?
– hatással lesz a nemzetközi kapcsolatokra és kereske-

delemre?
– befolyásolja az állami szerepvállalás átláthatóságát?
– szükségessé tesz változást a jogrendszerben?
– hatást gyakorol átfogó fejlesztési programok megva-

lósítására?
– befolyásolja a helyi és regionális szereplõk pozícióját?
– befolyásolja a szükséges biztonsági intézkedéseket?
– hatást gyakorol a bûnmegelõzésre?
– hatással lesz a bûnözésre (egyebek mellett a terroriz-

musra)?

2. melléklet
a 8001/2006. (I. 30.) IM tájékoztatóhoz

A hatásvizsgálati lap javasolt struktúrája

1.1. A vizsgált szabály

(a hatásvizsgálat tárgyát képezõ szabály, a figyelembe
vett legfontosabb rendelkezések, szabályozási irányok ki-
emelése)

1.2. A vizsgált hatások

(a hatásvizsgálat során számításba vett lényeges követ-
kezmények)

1.3. Nem vizsgált, lényeges hatások

(a hatásvizsgálat során a rendelkezésre álló idõ- és
egyéb erõforráskeret korlátosságának figyelembevételével
nem vizsgált, azonban lényegesnek ítélt további hatások)

1.4. Vizsgált döntési változatok

(a hatásvizsgálat szempontjából lényeges döntési lehe-
tõségek, javaslatok megjelenítése –

például: 1. változat: az adókulcs 12%-ra csökken,
2. változat: az adókulcs 15%-ra csökken)

1.5. Alkalmazott módszerek

(a hatásvizsgálat során alkalmazott fontosabb közgaz-
dasági, matematikai, statisztikai, szociológiai és egyéb
módszerek –

például: rétegzett mintavétel, költség-haszon elemzés
stb.)

1.6. A hatásvizsgálat idõtartama

(a hatásvizsgálat elvégzésének naptár szerinti idõszaka
például: 2006. szeptember 19-tõl 2006. október 4-ig)

1.7. Felhasznált munkanapok/munkaórák száma

(a részt vevõ szakértõk idõráfordítása szakképzettség,
munkahely, illetve bármely releváns tényezõ szerinti bon-
tásban)

2.1. Fõbb eredmények

2.1.1. Hatástípus #1
(pl. gazdasági, környezeti, egészségi vagy társadalmi

hatások stb.)
2.1.1.1. Monetarizált hatások

1. Hatás #15

Opció 1
Hatások

Opció 2 stb.
Hatások

2. Hatás #2
Opció 1

Hatások
Opció 2 stb.

Hatások
2.1.1.2. Más számszerûsített hatás(ok)
(a 2.1.1.1. pontban foglaltakhoz hasonló további részle-

tezés lehetséges)
2.1.1.3. További, minõségileg jellemezhetõ hatások
(a 2.1.1.1. pontban foglaltakhoz hasonló további részle-

tezés lehetséges)

2.1.2. Hatástípus #2
(a 2.1.1. pontban foglaltakhoz hasonló további részlete-

zés lehetséges)

2.1.3. Hatástípus #3
(a 2.1.1. pontban foglaltakhoz hasonló további részlete-

zés lehetséges)

5 A monetarizált, más számszerûsített és további, minõségileg jellemez-
hetõ hatáscsoportokon belüli részletezés az éppen vizsgált szabályban fellel-
hetõ esetleges döntési változatok, talált hatások összessége alapján alakítan-
dó ki. A bemutatott vázlat csak általános minta: a tényleges hatásvizsgálati
összegzés végleges szerkezete ettõl eltérhet.
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Szabványok

MSZ 20375:2006

Természetvédelem. Kultúrtörténeti értékek védett ter-
mészeti területeken

MSZ 21470-108:2006

Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 108. rész: Apoláris
oldószerrel extrahálható, halogéntartalmú szerves vegyü-
letek (EOX) meghatározása

MSZ K 1123:2006

Katonai repülõterek tûzvédelme

– Az MSZ K 1123:2002 helyett –

MSZ K 1162:2006

A repülõtereken alkalmazott katonai tûzoltó gépjármû-
vek és a katonai tûzoltók egyéni felszerelésének mûszaki
elõírásai

– Az MSZ K 1162:2001 helyett –

MSZ EN 314-1:2005

Rétegelt falemezek. A ragasztás minõsége. 1. rész:
Vizsgálati módszerek

– Az MSZ 314-1:1995 helyett –

MSZ EN 12354-6:2004

Épületakusztika. Épületek akusztikai minõségének
becslése az elemek teljesítõképessége alapján. 6. rész:
Hangelnyelés zárt térben

MSZ EN 14517:2004

Folyékony ásványolajtermékek. A motorbenzinek szén-
hidrogéncsoport-összetételének és oxigéntartalmú szerves
vegyületeinek meghatározása. Multidimenzionális gáz-
kromatográfiás módszer

MSZ EN 50130-5:2000

Riasztórendszerek. 5. rész: Környezetállósági vizsgálati
módszerek

– Az MSZ IEC 839-1-3:1992 helyett –

MSZ EN ISO 3656:2002

Állati és növényi zsírok és olajok. Specifikus UV-ex-
tinkcióként kifejezett ultraibolya-abszorbancia meghatá-
rozása (ISO 3656:2002)

MSZ EN ISO 13370:1999

Épületek hõtechnikai viselkedése. Hõátvitel a talajban.
Számítási módszerek (ISO 13370:1998) (91.120.10)

MSZ EN ISO 13788:2002

Épületszerkezetek és épületelemek hõ- és nedvesség-
technikai viselkedése. A kritikus felületi nedvességet és a
szerkezeten belüli páralecsapódást megelõzõ belsõ felületi
hõmérséklet. Számítási módszerek (ISO 13788:2001)

MSZ HD 60364-7-717:2005

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-717.
rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonat-
kozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek
(IEC 60364-7-717:2001, módosítva)

MSZ ISO 14004:2005

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a
rendszerek és a megvalósítást segítõ módszerek általános
irányelvei

– Az MSZ ISO 14004:1997 helyett –

A szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetõk
az MSZT Szabványboltban (Budapest IX., Üllõi út 25.,
1091, levélcím: Budapest 9., Pf. 24., 1450, telefon:
456-6893, telefax: 456-6884), illetve elektronikus formá-
ban beszerezhetõk a www.mszt.hu/webaruhaz címen.

Helyesbítés

A Magyar Közlöny 2005. évi 164. számában kihirdetett,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tar-
tozó központi és területi államigazgatási szervek feladat-
és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
18. § (5) bekezdésének c) pontja helyesen:

„c) az állami felelõsségi körbe tartozó kármentesítési
projektek beruházói feladatai tekintetében – a környezet-
védelmi és vízügyi miniszter által meghatározott fel-
adatmegosztás szerint – a közalkalmazottakat foglal-
koztató Vízügyi Központ és Közgyûjtemények, illetõleg
a közalkalmazottakat foglalkoztató környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóságok;”

(Kézirathiba)
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Közlemények

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség közleménye
az általa 2005. március 1. és 2005. december 31. között kibocsátott építõipari mûszaki engedélyekrõl

Sorsz. ÉME száma Kérelem száma
Engedélyes Engedély

Neve Címe Megnevezése Érvényessége

1. É-006/2005. 14/139/2005. BÁRCZY Környezetvédelmi Kft. 1143 Budapest, Gizella u. 37. BÁRCY-féle mûanyag szûrõakna, valamint
BÁRCY-féle csatornaszemszûrõ

2010. március 31.

2. É-021/2005. 14/548/2005. WAVIN Hungary Kft. 2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf: 44. WAVIN KG PVC csatornarendszer 2010. március 31.

3. É-027/2005. 14/420/2005. Duna-Armatúra Kft. 1071 Bp., Városligeti fasor 47-49. SERTUBI gömbgrafitos öntöttvas csövek 2010. május 31.

4. É-025/2005. 14/549/2005. WAVIN Hungary Kft. 2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf: 44. TEGRA mászható mûanyagakna 2010. március 31.

5. É-026/2005. 14/749/2005. CSORBA Csõtechnika Szerelõipari és Szol-
gáltató Rt.

6050 Lajosmizse, Alkotmány u. 11. Nyomás alatti szennyvíz elvezetõ rendszer 2010. június 30.

6. É-031/2005. 14/284/2005. WEDECO Víz- és Környezetvédelmi Tech-
nológiák Kft.

2600 Vác, Kõhíd u. 2. WEDEMAT automatikus klórozó berende-
zés

2010. március 31.

7. É-028/2005. 14/805/2005. REHAU Forgalmazó Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 9. RAUVIA® SPECIAL csatornázási rend-
szer

2010. június 30.

8. É-029/2005. 14/792/2005. REHAU Forgalmazó Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 9. REHAU PVC nyomócsövek és idomaik 2010. június 30.

9. É-030/2005. 14/750/2005. REHAU Forgalmazó Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 9. AWADUKT DN 100-500 KG PVC csövek
és idomaik

2010. június 30.

10. É-032/2005. 14/797/2005. POLYDUCT Rt. 4181 Nádudvar, Kabai út 62. POLYDOX biológiai szennyvíztisztító kis-
berendezés

2010. március 31.

11. É-033/2005. 14/796/2005. CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató
Kft.

2600 Vác, Derecske-dûlõ BENTOMAT bentonitos szigetelõ lemez 2010. március 31.

12. É-034/2005. 14/855/2005. KELTECH Industrie Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 35. SACKL Klärautomat szennyvíztisztító kis-
berendezések

2010. március 31.

13. É-035/2005. 14/861/2005. SzeBeton Rt. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Mall-SanoJet Kompakt SBR szennyvíztisz-
tító kisberendezés

2010. március 31.

14. É-036/2005. 14/860/2005. CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató
Kft.

2600 Vác, Derecske-dûlõ GSE PEHD szigetelési rendszer 2010. március 31.

15. É-037/2005. 14/858/2005. SzeBeton Rt. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Mall-SanoJet „Kapcsolt tartályos” és „Be-
ton Sík-elemes” SBR szennyvíztisztítók

2010. március 31.

16. É-038/2005. 14/843/2005. CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató
Kft.

2600 Vác, Derecske-dûlõ SENSOR DDS szigetelést ellenõrzõ rend-
szer

2010. április 30.

17. É-039/2005. 14/850/2005. Vattenteknik Hungary Kft. 7630 Pécs, Finn u. 1/1. Vattenteknik Vas-, Mangán, Arzén- és Am-
móniamentesítõ szûrõberendezés

2010. április 30.

18. É-040/2005. 14/1323/2005. HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató
Rt.

2040 Budaörs, Kamaraerdei u. 3. ORM szennyvíztisztító kisberendezés csa-
lád

2010. április 30.

19. É-041/2005. 14/806/2005. Thermisol Hungary Kft. 3850 Tiszaújváros, Lévay u. 10. CarboCrackSeal H poliuretán gyanta 2010. április 30.

20. É-042/2005. 14/807/2005. Thermisol Hungary Kft. 3851 Tiszaújváros, Lévay u. 10. CarboStop U poliuretán gyanta 2010. április 30.
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Sorsz. ÉME száma Kérelem száma
Engedélyes Engedély

Neve Címe Megnevezése Érvényessége

21. É-043/2005. 14/808/2005. Thermisol Hungary Kft. 3852 Tiszaújváros, Lévay u. 10. CarboPur WFA poliuretán gyanta 2010. április 30.

22. É-044/2005. 14/815/2005. Thermisol Hungary Kft. 3853 Tiszaújváros, Lévay u. 10. CarboPur WF poliuretán gyanta 2010. április 30.

23. É-045/2005. 14/1705/2005. WAVIN Kft. 2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf: 44. WAVIN KM PVC �125 nyomócsövek és
idomaik

2010. április 30.

24. É-046/2005. 14/852/2005. Texor Mûanyagipari Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft.

4014 Debrecen-Apafa Pf: 6. PE 63, PE 80, PE 100 HDPE kemény poli-
etilén mûanyag nyomócsõ

2010. május 31.

25. É-047/2005. 14/2168/2005. ZENON Systems Kft. 2800 Tatabánya, Vigadó u. ZeeWeed® ZenoGem® membrán bioreak-
toros – biológiai reaktorba integrált
ZeeWeed® ultraszûrõn alapuló – szenny-
víztisztító berendezés

2010. május 31.

26. É-048/2005. 14/2168/2005. ZENON Systems Kft. 2800 Tatabánya, Vigadó u. ZeeWeed® Ultraszûrõ membrántechnológi-
án alapuló vízkezelõ berendezések

2010. május 31.

27. É-049/2005. 14/2499/2005. Culligan Magyarország Kft. 1025 Budapest, Csatárka út 61. CULLIGAN SWS, SWF, HDS és HMS tí-
pusú úszó- és fürdõmedencék szûrõrendsze-
rei

2010. május 31.

28. É-050/2005. 14/2773/2005. COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.

1033 Budapest, Hajógyári Sziget (1306 Bp.
Pf: 123)

Elõregyártott és szerelvényezett vízóraakna 2010. május 31.

29. É-051/2005. 14/2498/2005. Culligan Magyarország Kft. 1025 Budapest, Csatárka út 61. CULLIGAN UF, UFP, UR és UB vas-, ar-
zén-, ammónia- és mangántalanító berende-
zéscsalád

2010. május 31.

30. É-052/2005. 14/2856/2005. Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedel-
mi Kft.

6000 Kecskemét, Halasi út 14. Komplett szerelvénnyel elõregyártott mû-
anyag vízmérõakna

2010. május 31.

31. É-053/2005. 14/1875/2005. ZENON Systems Kft. 2800 Tatabánya, Vigadó u. VITAQUA FM-a komplex ivóvíz kezelõ
berendezés

2010. május 31.

32. É-054/2005. 14/3324/2005. Juta a.s. Dukelska 417, Dvùr Kralové nad Labem
54415. (Csehország)

Junifol geomembránok 2010. június 30.

33. É-055/2005. 14/2153/2005. POLYDUCT Rt. 4181 Nádudvar, Kabai út 62. POLYDUCT csatornázási termékcsalád 2010. június 30.

34. É-056/2005. 14/3274/2005. CETCO-Poland Sp. Zo. O. Korpele nr 13A-Strefa, 12-100 Szczytno
(Lengyelország)

BENTOMAT SC bentonitos szigetelõ le-
mez

2010. június 30.

35. É-057/2005. 14/1822/2005.
14/517/2005.

LEIER Építõanyag és Építõ Kft. 9241 Jánossomorja, Óvári út Euro-Ökostar típusú iszapfogó és olajlevá-
lasztó berendezések

2010. július 31.

36. É-058/2005. 14/3037/2005. ACO Magyarország Bt. 1106 Budapest, Jászberényi út 38-72. ACO COALISATOR típusú benzin-, olajle-
választó berendezések

2010. július 31.

37. É-059/2005. 14/3037/2005. ACO Magyarország Bt. 1106 Budapest, Jászberényi út 38-72. ACO® zsírleválasztó berendezések 2010. július 31.

38. É-060/2005. 14/3221/2005. Vízért Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 12.
fszt. 30.

GERODUR polietilén (PE) vízellátási nyo-
mócsövek

2010. július 31.

39. É-061/2005. 14/3220/2005. Vízért Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 12.
fszt. 30.

GERODUR polietilén (PE) csatornázási
nyomó- és gravitációs csövek

2010. július 31.

40. É-062/2005. 14/1770/2005. PATAK-VÍZÉP közmû-, mélyépítõ Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft.

3950 Sárospatak, Kinizsi u. 96. TCSB 25-40 jelû mederburkoló vasbeton
elemcsalád

2010. július 31.
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Sorsz. ÉME száma Kérelem száma
Engedélyes Engedély

Neve Címe Megnevezése Érvényessége

41. É-063/2005. 14/3051/2005. SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítõ Rt. 6727 Szeged, Irinyi János u. 1. Körszelvényû talpas betoncsövek 2010. július 31.

42. É-064/2005. 14/3661/2005. Frühwald Beton és Építõanyaggyártó Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u.136/1. Bio-Flow fixágyas biológiai szennyvíztisz-
tító kisberendezések (5-100 LE)

2010. augusztus 31.

43. É-065/2005. 14/3662/2005. Frühwald Beton és Építõanyaggyártó Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u.136/1. Bio-Clear csepegtetõtestes szennyvíztisztító
kisberendezések (5-50 LE)

2010. augusztus 31.

44. É-066/2005. 14/3663/2005. Frühwald Beton és Építõanyaggyártó Kft. 5600 Békéscsaba, Berényi u.136/1. Aqua-Simplex SBR szennyvíztisztító kisbe-
rendezés (5-50 LE)

2010. augusztus 31.

45. É-067/2005 14/805-2/2005 REHAU Forgalmazó Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 9. RAUVIA® SPECIAL csatornázási rend-
szer

2010. augusztus 31.

46. É-068/2005 14/3555/2005. Biró-Kovács Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi út 29. BKK, BKT, BKTSZ és BKÜ üvegszál erõ-
sítésû poliészter csatorna- és künetelem

2010. augusztus 31.

47. É-069/2005 14/1821/2005. PannonPipe Mûanyagipari Kft. 1211 Budapest, Bajáki F. u. 1. KD EXTRA csatornacsövek és idomaik 2010. augusztus 31.

48. É-070/2005 14/3669/2005. PURATOR HUNGARIA Környezetvédel-
mi Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 7-17. SEPURATOR 90 iszapfogó és ásvány-
olaj-leválasztó berendezés

2010.augusztus 31.

49. É-071/2005. 14/3489/2005. CSOMIÉP Kft. 6801 Hódmezõvásárhely,
Makói úti ipartelep, Pf.:117

PRL beton burkolólap 2010.augusztus 31.

50. É-072/2005. 14/3490/2005. CSOMIÉP Kft. 6801 Hódmezõvásárhely,
Makói úti ipartelep, Pf.:117

PRT jelû árokburkoló betonidomkövek 2010.augusztus 31.

51. É-073/2005. 14/3491/2005. CSOMIÉP Kft. 6801 Hódmezõvásárhely,
Makói úti ipartelep, Pf.:117

Vasbeton folyóka elemek 2010.augusztus 31.

52. É-074/2005. 14/3492/2005. CSOMIÉP Kft. 6801 Hódmezõvásárhely,
Makói úti ipartelep, Pf.:117

TB 20-200 jelû árok- és mederburkoló vas-
beton elemcsalád

2010.augusztus 31.

53. É-075/2005. 14/3538/2005. CSOMIÉP Kft. 6801 Hódmezõvásárhely,
Makói úti ipartelep, Pf.:117

Könnyített árok- és mederburkoló vasbeton
elemcsalád

2010.augusztus 31.

54. É-076/2005. 14/3952/2005. BIGMACHINE Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 73/F. ValVacTM-vákuumszelep 2010.augusztus 31.

55. É-077/2005. 14/4011/2005. NAUE GmbH & Co. KG 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Carbofol® szigetelõ rendszer 2010.augusztus 31.

56. É-078/2005. 14/4012/2005. NAUE GmbH & Co. KG 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Bentofix® NSP 4900-1 és NSP 4900-3
bentonitos szigetelõlemezek

2010.augusztus 31.

57. É-079/2005. 14/3400/2005. ÓZON Környezetvédelmi és Szolgálta-
tóKft.

5000 Szolnok, Szolnok ispán krt. 7. I/1. UNIR szennyvíztisztító berendezés család 2010.szeptember 30.

58. É-080/2005. 14/3409/2005. HAURATON Kft. 2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 100. HAURATON AF SKG és AF SKGBP olaj-
leválasztó berendezések

2010.augusztus 31.

59. É-081/2005. 14/3447/2005. Duna-Armatúra Termelõ és Kereskedelmi
Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. ERHARD ROCO, -EAK és ERK tipusú
szerelvények

2010.szeptember 30.

60. É-082/2005. 14/4392/2005. BWT&CRIST Hungária Kft. 2040 Budaörs, Komáromi u. 22. FERMASTIL vas-, mangán- és arzénmente-
sítõ

2010.szeptember 30.

61. É-083/2005. 14/3446/2005. Duna-Armatúra Termelõ és Kereskedelmi
Kft.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. Ludwig Frischhut idomok és szerelvények 2010.szeptember 30.

62. É-084/2005. 14/4404/2005. PATRIUM’70 Mûanyagipari Rt. 4028 Debrecen, Simonyi út 14. PATRIUM’ 70 polietilén csövek 2010.szeptember 30.

63. É-085/2005. 14/4888/2005. DONNA TRADE d.o.o. (Horvátország) 32000 Vukovar, Sikori put 32. (Horvátor-
szág)

TERAKAN PP csatornázási csövek 2010.szeptember 30.
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Sorsz. ÉME száma Kérelem száma
Engedélyes Engedély

Neve Címe Megnevezése Érvényessége

64. É-086/2005. 14/4889/2005. DONNA TRADE d.o.o. (Horvátország) 32000 Vukovar, Sikori put 32. (Horvátor-
szág)

MAPIKAN PE csatornázási csövek 2010.szeptember 30.

65. É-087/2005. 14/3632/2005. REHAU Forgalmazó Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 9. RAUDREN dréncsõvek 2010. október. 31.

66. É-088/2005. 14/3990/2005. AKVI-PATENT Rt. 5071 Besenyszög, Kígyós major, Pf. 10. AP laptolózár 2010. október. 31.

67. É-089/2005. 14/4657/2005. AKVI-PATENT Rt. 5072 Besenyszög, Kígyós major, Pf. 10. AP zsiliptolózár 2010. október. 31.

68. É-090/2005. 14/4659/2005. AKVI-PATENT Rt. 5073 Besenyszög, Kígyós major, Pf. 10. AP gépi tisztítású finomrács 2010. október. 31.

69. É-091/2005. 14/4660/2005. AKVI-PATENT Rt. 5074 Besenyszög, Kígyós major, Pf. 10. AP homokfogó 2010. október. 31.

70. É-092/2005. 14/4623/2005. NAUE GmbH & Co. KG 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Secudrän® geoszintetikus szivárgó- rend-
szerek

2010. október. 31.

71. É-093/2005. 14/4730/2005. TIRO Kft. 1036 Budapest, Bécsi út. 77-79. DENSOLID FK2 poliuretán korrozióvédõ
bevonóanyag

2010. október. 31.

72. É-094/2005. 14/4847/2005. FRAMA HUNGÁRIA Építõipari és Keres-
kedelmi Kft.

9494 Balf, Fõ u. 88. BAAS biológiai szennyvíztisztító kisberen-
dezés

2010. október. 31.

73. É-095/2005. 14/5101/2005. WAVIN Hungary Kft. 2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf:44. WAVIN PE 63, PE 80 és PE 100 alapanya-
gú vízcsövek

2010. október. 31.

74. É-096/2005. 14/5185/2005. HAURATON Kft. 2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 100. HAURATON PE olajleválasztó és
HAURATON PE zsírleválasztó berendezé-
sek

2010. október. 31.

75. É-097/2005. 14/44866/2005. ROTA GmbH Forschungs- und Produkti-
onsbetrieb für Kunststofformteile

D-19258 Schwanheide, Waldstraße 98. MONO fluido szennyvíiztisztító kisberen-
dezések

2010. október 31.

76. É-098/2005. 14/5088/2005. SZEVÍZ Kft. 1202 Budapest, Nagykõrösi út 177. Mûanyag, házi vízóra akna 2010. október 31.

77. É-099/2005. 14/4815/2005. SZEVÍZ Kft. 1203 Budapest, Nagykõrösi út 177. SZEVI-TG-L típusú házi szennyvízátemelõ
akna

2010. október 31.

78. É-100/2005. 14/5347/2005. UTB Envirotec Kft 1076 Budapest, Csengery utca 31. UTB-2AB szennyvíztisztító berendezés 2010. október 31.

79. É-101/2005. 14/3092/2005. PannonPipe Mûanyagipari Kft. 1211 Budapest, Bajáki F. u. 1. PVC-U csõvezetékrendszer vízellátáshoz 2010. október 31.

80. É-102/2005. 14/3720/2005. PannonPipe Mûanyagipari Kft. 1212 Budapest, Bajáki F. u. 1. Polietilén (PE) csõvezetékrendszer ivóvízel-
látáshoz

2010. október 31.

81. É-103/2005. 14/4348/2005. PannonPipe Mûanyagipari Kft. 1213 Budapest, Bajáki F. u. 1. Polietilén (PE) csõvezetékrendszer csator-
názáshoz

2010. október 31.

82. É-104/2005. 14/5050/2005. POLYTECH INDUSTRIE Kft. 9444 Fertõszentmiklós, Mezõ u.43. POLYTECH PE csövek 2010. november 30.

83. É-105/2005. 14/5386/2005. PROFIL Sp. z.o.o. (Lengyelország) 64-920 Pi³a, ul. Lutycka 45. PROFIL PVC csatornarendszerek 2010. november 30.

84. É-106/2005. 14/5636/2005. CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató
Kft.

2600 Vác, Derecske-dûlõ CONSOLID talajstabilizáló és szigetelõ
anyagok

2010. november 30.

85. É-107/2005. 14/866/2005. RECING HUNGARY Kft. 1054 Budapest, Bank utca 6. 2. em. 7/a. Stainless Cleaner szennyvíztisztító kisbe-
rendezés-család

2010. november 30.

86. É-108/2005. 14/5502/2005. FIRAT PLASTIK, KAUÇUK SAN. ve
TIC. A.ª. Türkoba Köyü P.K.

12 34907 Büyükçekmece, Istambul
TÜRKIYE

FIRAT TRIPLEX kettõsfalú PE csatorna-
csövek és idomaik

2010. november 30.

87. É-109/2005. 14/5651/2005. CHRISTALL Ktt. 2193 Galgahévíz, Fõ út 24. CQ5 kvarckavicsos szûrõberendezés 2010. november 30.

88. É-110/2005. 14/5945/2005. LENOCI Környezetvédelmi Tanácsadó Kft. 1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 54. iSOC® gázadagoló berendezés 2010. december 31.
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Sorsz. ÉME száma Kérelem száma
Engedélyes Engedély

Neve Címe Megnevezése Érvényessége

89. É-111/2005. 14/5585/2005. PLASTIKA Hungária Mûanyagipari Keres-
kedelmi Kft.

1156 Budapest, Késmárk utca 16. Plastika Nitra DN 80-400 KM PVC-U nyo-
mócsövei és idomai

2010. december 31.

90. É-112/2005. 14/5823/2005. REMATER Kft. 2217 Gomba, I. Külterület SICOFOL® geomembránok 2010. december 31.

91. É-113/2005. 14/5478/2005. WEDECO Víz- és Környezetvédelmi Tech-
nológiák Kft.

2600 Vác, Kõhíd u. 2. WEDANAL maradék klórtartalom mérõ be-
rendezés

2010. december 31.

92. É-114/2005. 14/5900/2005. WEDECO Víz- és Környezetvédelmi Tech-
nológiák Kft.

2600 Vác, Kõhíd u. 2. WEDIOX klórdioxid adagoló berendezés-
család

2010. december 31.

93. É-115/2005. 14/6129/2005. ACO Magyarország Építõelemeket Forgal-
mazó Bt.

1106 Budapest, Jászberényi út 38-72. ACO iszapfogó, benzin-/olajleválasztó be-
rendezések

2010. december 31.

94. É-116/2005. 14/5791/2005. UMWELT-TECHNIK Csõtisztító és Szol-
gáltató Kft.

3396 Kerecsend, Ipartelep Process Phoenix kitakarásnélküli csõjavítási
eljárásnál alkalmazott béléscsövek

2010. december 31.

95. É-117/2005. 14/5649/2005. MOMENTER Mûszaki-Gazdasági Szolgál-
tató Bt.

1046 Budapest, Erdõsor u. 9. fsz. 3. VACUUM 2000 klórgázadagoló berende-
zéscsalád

2010. december 31.

96. É-118/2005. 14/854/2005. OMS-HUNGARIA Kft. 2890 Tata, Bacsó Béla út 37. OMS SZVT. típusú berendezés család 2010. december 31.

97. É-119/2005. 14/6467/2005. WEDECO Víz- és Környezetvédelmi Tech-
nológiák Kft.

2600 Vác, Kõhíd u. 2. WEDEGAS 94 gázjelzõ berendezés 2010. december 31.

98. É-120/2005. 14/851/2005. HYDROFERR Plusz Környezet-
védelmi Kft.

6600 Szentes, Berekhát 11. Kristály IV. vízkezelõ berendezés 2010. december 31.

99. É-121/2005. 14/6618/2005. ACIS Benzinkúttechnikai Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2. TECHNEAU szennyvízkezelõ berendezé-
sek

2010. december 31.

100. É-122/2005. 14/5542/2005. REHAU Forgalmazó Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 9. REHAU® szivárgó vezetékek, idomok és
aknák

2011. január 31.

101. É-123/2005. 14/6427/2005. Purator HUNGARIA Kft. 1222 Budapest, Vöröskereszt u. 8-10. SEPURATOR 2000 iszap- és ásványolaj le-
választó berendezés

2011. január 31.

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség közleménye
az általa 2005. március 1. és 2005. december 31. között visszavont építõipari mûszaki engedélyekrõl

Sorsz. ÉME száma Kérelem száma
Engedélyes

Engedély megnevezése
Neve Címe

1. É-023/2005. 14/550/2005. WAVIN Kft. 2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf: 44. WAVIN PE 63, PE 80 és PE 100 alapanyagú vízcsövek

2. É-028/2005. 14/805/2005. REHAU Forgalmazó Kft. 2051 Biatorbágy, Rozália park 9. RAUVIA® SPECIAL csatornázási rendszer
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
útmutatója

a helyi önkormányzatok 2007. évi címzett támogatási

igénybejelentéséhez elõírt beruházási koncepció

tartalmi követelményeirõl

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása
felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Országos Te-
rületfejlesztési Hivatallal történt egyeztetés után, az ön-
kormányzatok vízügyi feladat körébe tartozó – 2007. évi
címzett támogatási igénybejelentéséhez elõírt – beruhá-
zási koncepció tartalmi követelményeit az alábbiak szerint
állapítom meg:

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rend-
szerérõl szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIX.
törvény 1. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában megfo-
galmazottak alapján önkormányzatok címzett támogatást
igényelhetnek:

– a céltámogatási körben nem támogatható, a vízgazdál-
kodási önkormányzati térségi vagy jogszabály által elfo-
gadott országos, illetve törvényben meghatározott fõvá-
rosi, megyei szakmai fejlesztési programba foglalt önkor-
mányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú,
250 millió forint feletti beruházási összköltségû önkor-
mányzati beruházások megvalósítására (belterületi vízren-
dezés, közmûves ivóvízellátás, ivóvíz minõségének javí-
tása) továbbá,

– szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében az 1 milliárd
forint feletti összköltségû beruházások megvalósítására.

A beruházási koncepciónak meg kell felelnie a környe-
zet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 47. § (1) bekezdésében, a települési környezetvé-
delmi programra elõírt tartalmi követelményeknek.

A környezetvédelmi programnak pedig meg kell felel-
nie a KvVM számítógépes honlapján (www.kvvm.hu) el-
helyezett „Útmutató a települési környezetvédelmi progra-
mok készítéséhez” c. dokumentum szakmai szempontjai-
nak.

Belterületi vízrendezés
Az emberi élet és a településeken felhalmozott és egyre

növekvõ nemzeti vagyon védelme megköveteli, hogy a te-
lepülési vízgazdálkodási feladatokon belül nagyobb súlyt
kapjon a települések belterületi vízrendezése. Ennek szük-
ségességét bizonyítják az elmúlt idõszak jelentõs helyi
vízkáreseményei.

A települési vízgazdálkodási feladatok körében ezért az
önkormányzatok a 2007. évre támogatási igényt nyújthat-
nak be a települési-belterületi vízrendezési feladatok meg-
valósításához.

A vízkárok megelõzése, illetve mérséklése, valamint az
élet- és vagyonvédelem érdekében a belterületi vízrende-

zés területén támogatást kérhet bármely települési önkor-
mányzat, vagy közös beruházás megvalósítására az önkor-
mányzatok társulása:

– a szennyvízelvezetõ hálózattól különálló, elválasztott
rendszerû csapadékvíz-elvezetõ hálózat kiépítéséhez,

– a belterületeket veszélyeztetõ vízfolyások és belvíz-
csatornák rendezéséhez,

– a belterületekre veszélyes víz- és hordalékelöntések
megakadályozásához szükséges létesítményekhez, ideért-
ve a záportározókat is.

Egy önkormányzat egy beruházási koncepciót nyújthat
be egy összefüggõ vízgyûjtõ vagy részvízgyûjtõ területre.

Az önkormányzatok társulása esetén egy beruházási
koncepció nyújtható be közös vízrendezési beruházási fel-
adatra.

Beruházási koncepció nyújtható be új létesítmények
építésére és meglévõ mûvek rekonstrukciójára egyaránt.

Nem támogatható címzett támogatási körben a meglévõ
vízrendezési mûvek karbantartása.

Közmûves ivóvízellátás
A 36/1993. (V. 28.) OGY határozatnak megfelelõen

azok az önkormányzatok nyújthatják be egészséges ivó-
vízellátás megteremtésére vonatkozó támogatási igényü-
ket, melyek lakossága (vagy egy része) nem rendelkezik
vezetékes ivóvízellátással.

Ivóvíz minõségének javítása
Azok az önkormányzatok nyújthatják be a szolgáltatott

ivóvíz minõségének javítására vonatkozó támogatási igé-
nyüket, amelyek szerepelnek a 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet 6. számú mellékletének A) részében és 2006. de-
cember 25-ig biztosítaniuk kell e rendelet 1. számú mel-
léklet B) részében elõírt határértékek betartását a települé-
sükön szolgáltatott ivóvíz minõségére vonatkozóan.

Pályázhatnak továbbá azok az önkormányzatok is, ame-
lyek e kormányrendelet 6. számú melléklet B) részében
szerepelnek és 2009. december 25-ig kell biztosítaniuk a
rendelet 1. számú melléklet B) és C) részében elõírt határ-
értékek betartását.

Az elõbbieken kívül támogatási igényt nyújthatnak be
azok az önkormányzatok is, amelyeknél ennek indokoltsá-
gát a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
Országos Közegészségügyi Intézetének szakvéleménye
alátámasztja.

Az önkormányzatok által határidõre benyújtott beruhá-
zási koncepcióban rögzített mûszaki megoldásnak alkal-
masnak kell lennie arra, hogy megvalósulásuk esetén a
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet valamennyi elõírása
teljesüljön.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás
A többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 1. §

(1) bekezdés b) pontja alapján 1 milliárd forint feletti össz-
költségû szennyvízelvezetést és - tisztítást biztosító önkor-
mányzati beruházásra nyújtható be támogatási igény.
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E beruházások esetében a központi támogatás maximá-
lis mértéke – a törvény 6. és 7. §-ában foglaltak figyelem-
bevételével – megegyezik a céltámogatásokra vonatkozó
támogatási mértékkel.

A szennyvízelvezetési és/vagy -tisztítási beruházások
esetében a támogatási igények kielégítésére a helyi önkor-
mányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi
LXXXIX. törvény 6. számú mellékletében megállapított
sorrendet kell figyelembe venni, és annak összhangban
kell lennie a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és
-tisztítási Megvalósítási Programról szóló 163/2004.
(V. 21.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet elõírásaival. A támogatási igények meg-
alapozottságának vizsgálatához a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program-
mal összefüggõ szennyvízelvezetési agglomerációk leha-
tárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elõírá-
sait is alkalmazni kell.

Általános követelmények:

A benyújtandó beruházási koncepcióknak tartalmaznia
kell a megvalósíthatósági tanulmányt, melynek tartalmi
követelményeit a helyi önkormányzatok címzett és céltá-
mogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósítha-
tósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl
szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

A beruházási koncepciót megalapozó megvalósítható-
sági tanulmányt elõzetes véleményezés céljából a helyileg
illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács szakmai bizott-
ságához kell megküldeni.

Az önkormányzat javaslatot tesz a beruházás önkor-
mányzati saját forrás nagyságára és bemutatja a beruházás
forrástérképét.

A szennyvízkezelésre vonatkozó beruházásoknál a tá-
mogatás maximális mértékét az – többször módosított –
1992. évi LXXXIX. törvény szabályozza.

Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját egyez-
tetnie kell a szakminisztérium szakmai fejlesztési prog-
ramjával. A szakminisztérium a címzett támogatás iránti
önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót
a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló beruházások
esetében a Regionális Fejlesztési Tanácsoknak a Területi
Vízgazdálkodási Tanácsokkal egyeztetett javaslatai figye-
lembevételével véleményezi.

Az R. 1. § (2) bekezdése értelmében a több változatot
tartalmazó beruházási koncepció egy eredeti, továbbá két
hitelesített másolati példányát a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságához kell benyújtani 2006. április
25-ig.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Kar

felhívása
szakirányú továbbképzésben való részvételre

(Jelentkezés március 31-ig)

Az Államigazgatási Továbbképzõ Intézet – egyetemi,
illetve fõiskolai végzettséggel rendelkezõ diplomások ré-
szére – felvételt hirdet a 2006/2007. tanévre újabb okleve-
let nyújtó szakirányú továbbképzésre, az alábbi szakirá-
nyokon:

– Igazgatási rendszerszervezõ,
– Költségvetési ellenõrzés,
– Környezetvédelmi igazgatás,
– Önkormányzati gazdálkodás,
– Személyügyi igazgatás,
– Szociális igazgatás.

Az egyes szakok tematikus tartalma a http://www.
uni-corvinus.hu webcímen tekinthetõ meg. A képzés min-
den szakon Budapesten történik, idõtartama 2 év. A hall-
gatók körülbelül 240 órában, összesen tíz háromnapos
konzultáción vesznek részt, és félévenként vizsgáznak.
A második évben szakdolgozatot készítenek, melyet a ta-
nulmányaikat lezáró záróvizsgán védenek meg. A sikeres
záróvizsga eredményeként – a választott szaknak megfe-
lelõ – „...szakigazgatásszervezõ” oklevelet kapnak. Felvé-
teli vizsga nincs, túljelentkezés esetén felvételi beszélge-
tés lehetséges. Az igazgatásszervezõ oklevéllel rendelke-
zõk elõnyt élveznek.

A képzés önköltséges, a képzés összege az elsõ félévre
az összes szakon egységesen: 115 000 Ft, melynek befize-
tési határideje: augusztus 15.

A tandíj – a záróvizsgadíj kivételével – a vizsgadíjakat
is magában foglalja. A hallgatókat terhelik az utazási és
szállásköltségek, valamint a jegyzetek, stb. költségei. (A
képzés terheit a munkáltatók átvállalhatják!) Tandíjat nem
térítünk vissza! A tandíj összege a képzés ideje alatt
változhat (az infláció mértékétõl függõen).

A jelentkezés módja: a továbbképzésre a felvételt az in-
tézet által rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvá-
nyon lehet kérni, melyhez csatolni kell az egyetemi vagy
fõiskolai végzettséget igazoló oklevél – közjegyzõ által hi-
telesített – másolatát, rövid életrajzot és a jelentkezési díj
befizetését igazoló eredeti feladóvevényt. (A jelentkezési
lapot és csekket az Államigazgatási Továbbképzõ Intézet-
ben lehet kérni, vidékieknek felbélyegzett válaszboríték
ellenében küldünk!)

A jelentkezési díj: 6700 Ft.
A fentiek alapján összeállított jelentkezési anyagot

2006. március 31-ig kell az Államigazgatási Továbbképzõ
Intézet címére: 1519 Budapest, Pf.: 275, beküldeni.

A jelentkezés eredményérõl a pályázók 2006. augusztus
elejéig kapnak értesítést. Az érdeklõdõk a 482-7158-as és
a 482-7157-es telefonszámon kaphatnak bõvebb felvilá-
gosítást. Internet: http://www.uni-corvinus.hu.
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közleménye

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által
adományozható 2006. évi kitüntetésekrõl

a 2006. évi

Környezetvédelmi Világnap

alkalmából

A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a
meteorológia területén adományozható miniszteri elisme-
résekrõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendeletben és

a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a
meteorológia területén adományozható miniszteri elisme-
résekrõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet végrehaj-
tásáról, a kitüntetési bizottságok létrehozásáról, valamint
a bizottságok mûködési szabályairól szóló 17/2003.
(K. Ért. 8.) KvVM utasításban foglaltak alapján

a következõ kitüntetések, elismerések adományozá-
sának kezdeményezésére lehet javaslatot tenni:

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKAL-
MÁBÓL a kezdeményezésnek 2006. április 5-ig

a KvVM környezetvédelmi helyettes államtitkárához, a
Környezetünkért Díj Bizottság elnökéhez történõ megkül-
désével:

Környezetünkért Díj
Környezetünkért Emlékplakett
Miniszteri Elismerõ Oklevél

adományozására;

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKAL-
MÁBÓL a kezdeményezésnek 2006. április 30-ig

a KvVM sajtófõnökéhez, a Zöld Toll Díj Bizottság elnö-
kéhez történõ megküldésével

Zöld Toll Díj
adományozására

írott sajtó, televízió, rádió kategóriában.

A kitüntetési javaslatokat személyenként külön-külön,
a formanyomtatványnak megfelelõen elkészítve, a kezde-
ményezõ szervezet vezetõje által aláírva, a jelzett határ-
idõkig kisérõ levéllel kérjük megküldeni az illetékes ki-
tüntetési bizottság elnökéhez.

Tájékoztatásul közöljük, hogy
– a beérkezett jelöléseket a kitüntetési bizottságok érté-

kelik és tesznek javaslatot a kitüntetésekre a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter részére,

– a kitüntetések átadására alkalmanként minisztériumi
központi ünnepségen kerül sor,

– nem minden jelölt részesül kitüntetésben.

További információk kérhetõk Némethné Czabai Rozá-
lia kitüntetési referenstõl, a KvVM Humán Erõforrás
Önálló Osztály munkatársától. Telefon: 457-3446, e-mail
cím: nemethne@mail.kvvm.hu.

…………………………………………………………

javaslattevõ szervezet megnevezése, elérhetõségei

Elõterjesztés

a környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez

…………………………………………………

kitüntetésre

………………………………………..… alkalmából

Név:

Munkahely:

Beosztás (foglalkozás):

Tudományos fokozata:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Lakcíme:

Telefonszáma és telefaxszáma:

E-mail címe:

Korábbi kitüntetései:

Az átadás javasolt idõpontja:

Hivatalos indokolás röviden:

(a kitüntetés átadásakor felolvasható formában, a sajtó-
ban is megjelentethetõ módon, lehetõleg egy mondatban):

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Dátum:

P. H.

…………………………………………………………
(szervezet vezetõjének neve, beosztása)

aláírás
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye

Kitöltési útmutató
az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezésérõl,

nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által elõírt

éves kibocsátási jelentés adatlapjainak elkészítéséhez

Kibocsátási jelentés formája:
Az éves kibocsátási jelentést Excel formátumban kell elkészíteni. Az Excel munkatáblákat kizárólag a Környezetvé-

delmi és Vízügyi Minisztérium klimapolitikai (www.kvvm.hu/szakmai/klima), illetve az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség hivatalos honlapjának Emisszió-kereskedelmi menüpontjából (www.or-
szagoszoldhatosag.gov.hu / Emisszió-kereskedelem) letöltve kell kitölteni.

A hitelesített kibocsátási jelentésben beadandó dokumentumok:
A hitelesített kibocsátási jelentés a következõ dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:
1. Éves kibocsátási jelentés és mellékletei: az Üzemeltetõ által elkészített jelentés a tárgyévi kibocsátásairól.
2. Hitelesítõi Záradék: a 183/2005. Korm. rendelet alapján névjegyzékbe vett, s ezáltal a hitelesítési eljárás lefolytatá-

sára feljogosított hitelesítõ (egyéni hitelesítõ, gazdasági társaság hitelesítõ, vagy európai közösségi hitelesítõ szervezet –
Hitelesítõk) által a létesítményben lefolytatott hitelesítési eljárásról eredményei alapján készített Hitelesítõi Záradék.

3. A hitelesítõ által a létesítményben lefolytatott hitelesítési eljárásról készített hitelesítõi jelentés.

A hitelesített kibocsátási jelentés benyújtása:
A hitelesített kibocsátási jelentés benyújtására az Üzemeltetõ köteles.
A hitelesített kibocsátási jelentés benyújtása postai úton, illetve elektronikus úton egyaránt kötelezõ.
Postai úton a kinyomtatott és hitelesen aláírt éves kibocsátási jelentést, mellékelve a külön jogszabály alapján a hitele-

sítõ által elkészített hitelesítõi záradékot és jelentést, a következõ címre kell megküldeni legkésõbb a tárgyévet követõ év
március 31-éig: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség, Emisszió-kereskedelmi
Ügyosztály, 1539 Budapest Pf. 675.

A hitelesített kibocsátási jelentés elektronikus benyújtása két módon történhet:
e-mail csatolmányként megküldve az euetshatosag@ mail.kvvm.hu címre, vagy a postai úton megküldött jelentéshez

csatolt CD adathordozón.
Kérjük mindkét esetben a kibocsátási jelentést a következõ elnevezéssel elmentve megküldeni:
HU-UHGszám_ETSAER_ÉÉÉÉ (pl. HU-1234-1-04_ETSAER_2005, ahol az 1234-1-04 a kibocsátási engedély fej-

lécében található engedélyazonosító számjegyei).
Kérjük mindkét esetben a hitelesítõi jelentést a hitelesítõ által elmentett változatlan névvel megküldeni.

MRG:
A Bizottság 156/2004/EK határozata. Letölthetõ a Fõfelügyelõség honlapjáról.

Kibocsátási jelentés felépítése:
A kibocsátási jelentés 7 db munkalapból áll, melyek a következõek:
A. Azonosítás
B. Tüzelés
C. Technológiai eljárások
D. Anyagmérleg
E. Anyagmérleg járulékos adatok
F. Csatolt dokumentumok (kötelezõen csatolandó dokumentumokkal)
G: Hitelesítõi Záradék
I. sz. melléklet

Kitöltendõ adatlapok:
Ha a létesítményben tüzelés-eredetû kibocsátás van, kérjük, töltse ki a következõ adatlapokat:
A. Azonosítás
B. Tüzelés
F. Csatolt dokumentumok
G: Hitelesítõi Záradék
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Ha a létesítményben technológiai kibocsátás is van, kérjük, a fentieken kívül töltse ki a következõ adatlapot is:
C. Technológiai eljárások
Ha a létesítményben a kibocsátások nyomonkövetése anyagmérleg-alapú megközelítéssel történt, kérjük, töltse

ki a következõ adatlapokat:
A. Azonosítás
D. Anyagmérleg
E. Anyagmérleg járulékos adatok
F. Csatolt dokumentumok
G: Hitelesítõi Záradék

Egyes adatlapok szükségszerû kiegészítése:
„Kérjük, a vonatkozó táblázatokat illetve cellákat ( B1.1; B1.2; C1.1; C1.2 ) anyagtípusonként kitölteni. Amennyiben

a rendelkezésre álló táblázatok száma nem elegendõ,” a munkalapra további táblázatokat lehet beszúrni a ‘További táb-
lázatok beszúrása’ gombra klikkelve.

Azokban a cellákban, ahol a Válasszon felirat látszik, a gördítõ sávra klikkelve kiválasztható az adott cellába írható
opciók közül a létesítményre jellemzõ érték vagy adat.

Berendezés(csoport):
Azon berendezést vagy berendezéscsoportot kell megnevezni, amelyekben az adott anyagtípus felhasználásra került.
Kérjük, használja a kibocsátási engedélyben is használt azonosítókat.

Megjegyzés
1 Tera joule (1 TJ)
= 1000 giga joules vagy 103 giga joules (103 GJ)
= 1 million mega joules vagy 106 mega joules (106 MJ)
= 10 million kilo joules vagy 109 kilo joules (109 kJ)

Kibocsátási tényezõ:
Ha a kibocsátási tényezõ mértékegysége a tCO2/TJ, akkor annak nettó energiatartalommal kell szerepelnie.

CO2 átadás:
MRG I. sz. melléklet 4.2.2.1.2 pont alapján

Hitelesítõi Záradék:
A G: Hitelesítõi Záradék adatlapokat a létesítmény éves kibocsátási jelentés hitelesítését lefolytató hitelesítõnek kell

kitölteni, és aláírni.
1. Pozitív hitelesítõi záradék: A hitelesítõ pozitív hitelesítõi záradékot készít, amennyiben arra a következtetésre jut,

hogy az üzemeltetõ a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését teljes mértékben a kibocsátási engedélynek
és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen végezte, valamint a jelentett adatokban nincs lényeges hiba, így a kibocsá-
tási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását.

2. Megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítõi záradék: A hitelesítõ megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítõi zá-
radékot készít, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az üzemeltetõ a kibocsátások nyomon követését és az adatok
kezelését alapvetõen a kibocsátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen végezte és a jelen-
tett adatokban nincs lényeges hiba, így a kibocsátási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgyévi teljes kibocsá-
tását. Ilyen esetben a záradékban ki kell térni minden, a kibocsátási engedélytõl és a vonatkozó jogszabályoktól való va-
lamennyi eltérésre is.

3. Negatív hitelesítõi záradék: A hitelesítõ negatív hitelesítõi záradékot készít, amennyiben arra a következtetésre
jut, hogy az üzemeltetõ a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését nem a kibocsátási engedélynek valamint
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen végezte és ez lényeges hibát eredményezett a kibocsátási jelentésben, így a
kibocsátási jelentés nem tartalmazza hitelesen a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását.

Elutasító hitelesítõi záradékot készít a hitelesítõ abban az esetben is, ha a hitelesítõi jelentés megállapításainak alátá-
masztására nem állnak rendelkezésre a megfelelõ dokumentumok.

Ebben az esetben az üzemeltetõ új kibocsátási jelentést köteles készíteni, s szükség szerint kezdeményeznie kell a ki-
bocsátási engedély módosítását.
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A hitelesítõ megvizsgálja, hogy az új kibocsátási jelentést alapul véve a korábban lefolytatott kockázatelemzés alap-
ján szükséges-e a hitelesítési terv módosítása.

Lényeges hiba:
A kibocsátási jelentésben szereplõ információkra hatással bíró azon egyedi vagy halmozott hiányosságok, elégtelen-

ségek, félreértelmezések, illetve szisztematikus mérési vagy számítási hibák, amelyek következtében a létesítmény éves
összkibocsátása több mint 5%-kal torzul.

Egyes táblázatokra, cellákra vonatkozó instrukciók:
Valamennyi táblázat felett kék dõlt betûvel található az adott táblázatban szolgáltatandó adat rövid leírása.
Bizonyos táblázatok alatt szintén kék betûvel találhatók megjegyzések is.

Automatikus képletek:
Bizonyos cellákban megjelenítendõ érték automatikusan kiszámításra kerül, amennyiben a mértékegységeket

helyesen beállították.
Kérjük a tCO2 értékeket tartalmazó cellákat minden esetben külön ellenõrizze.

Lezárt és ellenõrzött adatlapok kinyomtatása:
Kinyomtatás elõtt kérjük a nyomtatási kép funkcióval ellenõrizze, hogy a beküldésre kerülõ munkalapok oldalszámo-

zása megfelelõ-e.
Lehetõség szerint kérjük az oldaltöréseket úgy beállítani, hogy egy táblázat ne csúszon át a következõ oldalra.
A beadandó éves kibocsátási jelentés Üzemeltetõ által kitöltendõ adatlapjait az Üzemeltetõ valamennyi oldalon köte-

les cégszerûen aláírni.

Postai és elektronikus úton beküldött adatok egyezõsége:
A postai úton beküldendõ jelentéshez csatolni kell egy az üzemeltetõ által cégszerûen aláírt nyilatkozatot, amelyben

kijelenti, hogy az elektronikusan és a postai úton beküldött adatokban nincsen eltérés.
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közleménye

Kitöltési Útmutató
az éves kibocsátási jelentés hitelesítõi záradékában tett nyilatkozatot megalapozó,

a hitelesítési tevékenység szabályairól szóló 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján lefolytatott
hitelesítési eljárásról készült Hitelesítõi Jelentési nyomtatványokhoz

Figyelem! A kibocsátási jelentés makrókat tartalmaz. A makrók futtatását az ,Eszközök’ -> ,Makró’ -> ,Biztonság…’
menüpont alatt engedélyezheti úgy, hogy a közepes vagy az alacsony biztonsági szintet választja.

A. Hitelesítõi Jelentés elkészítése és benyújtása:

A hitelesítõi jelentést Excel formátumban kérjük elkészíteni. Az Excel munkatáblákat kizárólag a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium klimapolitikai (www.kvvm.hu/szakmai/klima), illetve az Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség hivatalos honlapjának Emisszió-kereskedelmi menüpontjából (www.fo-
fel.gov.hu / Emisszió-kereskedelem) letöltve lehet kitölteni.

Kérjük, hogy amennyiben az Ön gépén az Excelben a makrók beállított bizonsági szintje magas, akkor azt vagy állítsa
át közepes szintre, amely esetben minden egyes alkalommal, amikor megnyitja a munkatáblákat, a makrókat külön enge-
délyztetnie kell, vagy állítsa be alacsony szintre, amely esetben a makrókat külön már nem kell majd engedélyeztetni a
munkatáblák megnyitásánál.

Kérjük, hogy a hitelesítõi jelentést az Üzemeltetõ az éves jelentéssel egyidejûleg nyújtsa be postai úton, illetve elektro-
nikus úton egyaránt a Fõfelügyelõséghez.

Postai úton a kinyomtatott és hitelesen aláírt hitelesítõi jelentést a hitelesített éves kibocsátási jelentéshez csatolva a
következõ címre kérjük megküldeni legkésõbb a tárgyévet követõ év március 31-éig:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség,
Emisszió-kereskedelmi Ügyosztály, 1539 Budapest Pf. 675.
A hitelesítõi jelentés elektronikus benyújtása két módon történhet:
– e-mail csatolmányként megküldve az euetshatosag@mail.kvvm.hu címre az éves jelentéssel együtt, vagy
– a postai úton megküldött éves jelentéshez csatolt CD adathordozón.
Kérjük mindkét esetben a hitelesítõi jelentést a következõ elnevezéssel elmentve megküldeni:
HU-UHGszám_ETSV_ÉÉÉÉ (pl. HU-1234-1-04_ETSVR_2005, ahol az 1234-1-04 a kibocsátási engedély fejlécében

található engedély-azonosító számjegyei).

B. Ez a dokumentum a következõ táblázatokat tartalmazza:

Hitelesítõi Jelentés: A hitelesítõ által aláírt, a lefolytatott hitelesítési eljárásról készített jelentés
1. sz. melléklet: A hitelesítés során azonosított, a kibocsátások nyomon követése és jelentése terén megvalósítható tel-

jesítményjavítások.
2. sz. melléklet: Minden a hitelesítés szempontjából lényeges információ, adat részletezése.
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3. melléklet: Bármely olyan körülmény, feltétel, módosítás, változás összegzése, amely tekintetében a hatóság a hite-
lesítési tevékenység lezárásának pillanatáig még nem hozott döntést, de amely, a kibocsátási jelentésben szereplõ adatok
hitelességét nem befolyásolja lényegesen.

4. sz. melléklet: A helyzetelemzés és kockázatelemzés eredményeinek összefoglalása.
5. sz. melléklet: Hitelesítési Terv.
6. sz. melléklet: A hitelesítõi Jelentéshez csatolt dokumentumok listája.
7. sz. melléklet: A hitelesített Éves Kibocsátási Jelentés.

C. Kérjük a sárga mezõket kitölteni. Ha további helyre van szükség, akkor az ,Új sor’ gombra kattintva újabb
sorokat tud a tábálzatok végére beszúrni. Kérjük, ellenõrizze, hogy a nyomtatási kép megfelelõ-e, s szükség ese-
tén igazítsa ki a nyomtatási képet.

Magyarázat a cellákban megadandó adatokhoz:

Adatlap / cella Magyarázat

Hitelesítõi Jelentés / I. A: összes éves kibocsátás ≤ 50 kt;

Létesítményi adatok / B: 50 kt < összes éves kibocsátás ≤ 500 kt

Engedélyezett kibocsátási
kategória:

C: összes éves kibocsátás > 500 kt

Hitelesítõi Jelentés / II. A kibocsátási jelentéssel érintett év megjelölése

Kibocsátási adatok / Jelen-
tés éve:

Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok / A
Kibocsátási Jelentés dátu-
ma:

A 7. sz. mellékletben hivatkozott kibocsátási jelentés véglegesítésének dátuma.
Amennyiben a hitelesítési jelentés lezárása elõtt a kibocsátási jelentés módosításra ke-
rült, a módosított kibocsátási jelentés dátumát kell megadni.

Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok / Tüze-
lési kibocsátási források:

Tüzelés-eredetû források összhangban az engedéllyel és jogszabályokkal: a kibo-
csátási jelentésben felsorolt tüzelés-eredetû források megfelelnek az MRG-ben forrás-
ként megnevezett és az engedélyben jóváhagyott forrásoknak.
Engedélyezett tüzelés-eredetû forrásokon kívül további kisforrások kerültek azonosí -
tásra: az engedélyben jóváhagyott tüzelés-eredetû forrásokon kívül további meglévõk
kerültek azonosításra, és bejelentésre, de az ezekbõl eredõ kibocsátás NEM torzítja lé -
nyegesen a létesítmény éves kibocsátását.

Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok /

Technológiai eredetû források összhangban az engedéllyel és jogszabályokkal: a
kibocsátási jelentésben felsorolt technológiai eredetû források megfelelnek az
MRG-ben forrásként megnevezett és az engedélyben jóváhagyott forrásoknak.
Engedélyezett technológiai eredetû forrásokon kívül további kisforrások kerültek azo -
nosításra: az engedélyben jóváhagyott technológiai eredetû forrásokon kívül további
meglévõk kerültek azonosításra, és bejelentésre, de az ezekbõl eredõ kibocsátás NEM
torzítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátását.

Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok /
Mennyiségi adatok megha-
tározásának módja:

Megfelel az engedélynek: a felhasznált mennyiség meghatározására alkalmazott mód-
szer megfelel az engedélynek.
Nem felel meg, de nem lényeges: a felhasznált mennyiség meghatározására alkalma-
zott módszer nem felel meg az engedélynek, de a meghatározás bizonytalansága nem
nagyobb, mint az engedélyben jóváhagyott adatmeghatározási szinthez rendelt bizony-
talanság. Az eltérést részletezni kell a 2. sz. mellékletben.
Nem felel meg, és lényeges: a felhasznált mennyiségre az engedélytõl eltérõen alkal-
mazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibocsátását.
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Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok /
Alkalmazott fûtõérték:

Megfelel az engedélynek: az alkalmazott fûtõérték adat meghatározására alkalmazott
módszer megfelel az engedélynek.
Nem felel meg, de nem lényeges: az alkalmazott fûtõérték adat meghatározására al-
kalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de az eltérõ meghatározás nem tor-
zítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátást. Az eltérést részletezni kell a 2. sz.
mellékletben.
Nem felel meg, és lényeges: az alkalmazott fûtõérték adat meghatározására az enge-
délytõl eltérõen alkalmazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibocsá-
tását.

Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok /
Alkalmazott kibocsátási té-
nyezõ:

Megfelel az engedélynek: az alkalmazott kibocsátási tényezõ meghatározására alkal-
mazott módszer megfelel az engedélynek.
Nem felel meg, de nem lényeges: az alkalmazott kibocsátási tényezõ meghatározására
alkalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de az eltérõ meghatározás nem
torzítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátást. Az eltérést részletezni kell a 2. sz.
mellékletben.
Nem felel meg, és lényeges: az alkalmazott kibocsátási tényezõ meghatározására az
engedélytõl eltérõen alkalmazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibo-
csátását.

Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok /
Alkalmazott oxidációs té-
nyezõ:

Megfelel az engedélynek: az alkalmazott oxidációs tényezõ meghatározására alkalma-
zott módszer megfelel az engedélynek.
Nem felel meg, de nem lényeges: az alkalmazott oxidációs tényezõ meghatározására
alkalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de az eltérõ meghatározás nem
torzítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátást. Az eltérést részletezni kell a 2. sz.
mellékletben.
Nem felel meg, és lényeges: az alkalmazott oxidációs tényezõ meghatározására az en-
gedélytõl eltérõen alkalmazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibocsá-
tását.

Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok /
Alkalmazott konverziós té-
nyezõ:

Megfelel az engedélynek: az alkalmazott konverziós tényezõ meghatározására alkal-
mazott módszer megfelel az engedélynek.
Nem felel meg, de nem lényeges: az alkalmazott konverziós tényezõ meghatározására
alkalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de az eltérõ meghatározás nem
torzítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátást. Az eltérést részletezni kell a 2. sz.
mellékletben.
Nem felel meg, és lényeges: az alkalmazott konverziós tényezõ meghatározására az
engedélytõl eltérõen alkalmazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibo-
csátását.

Hitelesítõi Jelentés / II.
Kibocsátási adatok /
A tárgyévben a létesítményt
ért-e lényeges változás:

Minden olyan változás, amely a létesítmény müködését, a jelentett kibocsátásokat és a
létesítmény kibocsátási trendjét lényegesen befolyásolta a tárgyévben. (Pl. energiahaté-
konysági projekt; termelés változása; üzemszünet; leállás; karbantartás; mûszaki fej-
lesztés; stb.). Ha volt ilyen, kérjük a változás részletes leírását, kezdõ- és végpontját,
valamint a változást hitelt érdemlõen alátámasztó dokumentum megnevezését a 2. sz.
mellékletben.

Hitelesítõi Jelentés / IV.
Megfelelési viszgálat ered-
ményeinek összesítése

Ha bármely elõírásnál nem-megfelelés esete áll fenn, kérjük indokolja részletesen a
2. sz. mellékletben
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Hitelesítõi Jelentés / IV.
Megfelelési viszgálat ered-
ményeinek összesítése /
Vannak-e az MRG által
elõírt minimális adatmeg-
határozási szintektõl való
egyedileg engedélyezett el-
térések:

Ha igen, kérjük részletezni a 3. sz. mellékletben.

Hitelesítõi Jelentés / V.
Alapelvek érvényesülése,
alkalmazása:

Ha valamely alaplev nem érvényesült a tárgyév során, kérjük a 2. sz. mellékletben rö-
viden indokolni. (Elképzelhetõ, hogy bizonyos alapelvek esetén nem jelenthetõ ki
100%-os bizonyossággal az annak való megfelelés, illetve, hogy egyes alaplevek más
alapelveknek való megfelelés függvényei.)

Hitelesítõi Jelentés / V.
Alapelvek érvényesülése,
alkalmazása / Teljesítmény
javítása:

Az 1. sz. mellékletben kérjük részletezni a hitelesítés során azonosított, a nyomon kö-
vetési rendszer mûszaki továbbfejlesztésének lehetõségeit.

Hitelesítõi Jelentés / V.
Alapelvek érvényesülése,
alkalmazása / Költséghaté-
konysági alapelv:

Amennyiben az adott létesítmény esetében a költséghatékonyság elvre való hivatko-
zással az engedély módosításra került, kérjük, indokolni a 2. sz. mellékletben, hogy az
elv alkalmazhatóságának feltételi továbbra is fennállnak-e.

1. sz. melléklet: Minden olyan fejlesztési, teljesítmény-javítási lehetõség, amely segíti a kibocsátások
jelenleginél pontosabb meghatározását. Ha nincs javaslat, kérjük a táblázatok elsõ so -
rába bejegyzeni: Nincs javaslat.

2. sz. melléklet /
A. 24/2005. (IX. 13.)
KvVM rendelet elõírásai
mellett alkalmazott eljárás,
hitelesítési szabvány, útmu-
tatás stb.:

Kérjük megjelölni azt is, hogy a hitelesítési tevékenység mely szakaszában és milyen
céllal került az adott szabvány vagy útmutatás alkalmazásra.

2. sz. melléklet / D.
A tárgyévben a létesítményt
ért változások részletes le-
írása:

Minden olyan változás, amely a létesítmény müködését, a jelentett kibocsátásokat és a
létesítmény kibocsátási trendjét lényegesen befolyásolta a tárgyévben. (Pl. energiahaté-
konysági projekt; termelés változása; üzemszünet; leállás; karbantartás; mûszaki fej-
lesztés; stb.). Különösen a változás részletes leírása, kezdõ- és végpontja, valamint a
változást hitelt érdemlõen alátámasztó dokumentumok megnevezése.

3. sz. melléklet: Itt kell szerepeltetni minden olyan tényt és adatot, amelyrõl a hatóságot az Üzemeltetõ
a kibocsátási jelentés benyújtását megelõzõen már tájékoztatta. Kérjük minden egyes
esetben feltüntetni a hatósághoz beadott levél nyilvántartási számát és dátumát. Ha
nincs ilyen, kérjük üresen hagyni.

4. sz. melléklet: A helyzetelemzés és kockázatelemzés eredményeinek összefoglalása

5. sz. melléklet: A hitelesítõi jelentéshez csatolt hitelesítési terv neve, melynek formátuma a következõ
kell, hogy legyen: UHGszám_ETSVÉÉ_HT_ÉÉHHNN.xls, ahol az UHG szám az en-
gedély-azonosító; ÉÉ a tárgyév; ÉÉHHNN pedig a hitelesítési terv lezárásának a dátu-
ma. Pl. UHG1234-1-04_ETSV05_HT_060228.xls

6. sz. melléklet: A hitelesítési tevékenység során gyûjtött és a hitelesítõi jelentéshez csatolt bizonyítási
eszközök, és dokumentumok. Kötelezõ csatolni a helyszíni ellenõrzésen felvett és a
valamennyi jelenlévõ által aláírt jegyzõkönyv másolatát, valamint minden olyan bizo-
nyítási eszköznek tekinthetõ dokumentumot, amelyet a hitelesítõ alkalmasnak talál
szakmai véleményének alátámasztására, s amelyet az Üzemeltetõ nem csatolt az éves
kibocsátási jelentéséhez.
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7. sz. melléklet: A hitelesítõi jelentéssel érintett, az Üzemeltetõ által készített és a hitelesítõnek átadott
Éves Kibocsátási Jelentés elektronikus neve, melynek formátuma a következõ kell,
hogy legyen: HU-UHGszám_ETSAER_ÉÉÉÉ, ahol az UHG szám az engedély-azo-
nosító; ÉÉÉÉ pedig a tárgyév. Pl. HU-UHG1234-1-04_ETSAER_2005

D. A hitelesítõi jelentés elektronikus mentésének kötelezõ formátuma:

HU-UHGszám_ETSV_ÉÉÉÉ_ÉÉHHNN.xls, ahol az UHG szám az engedély-azonosító; ÉÉÉÉ a tárgyév; ÉÉHHNN
pedig a hitelesítõi jelentés lezárásának dátuma.

pl. HU-UHG1234-1-04_ETSV05_060315.xls

E. A hitelesítõ által elkészített és megfelelõen aláírt hitelesítõi jelentést a hitelesítõnek át kell adnia az Üzemelte-
tõnek, aki a hitelesített éves jelentés benyújtására kötelezett. A hitelesített éves jelentésre ezen dokumentum 7. sz.
mellékletében kell hivatkozni.

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendõ Hitelesítõi Jelentés

I. Létesítményi adatok

Üzemeltetõ neve:

Létesítmény neve:

Létesítmény címe:

UHG azonosító: UHG-

Üzemeltetõi számla száma
a nemzeti forgalmi jegyzékben:

HU-121-

Engedélyezett kibocsátási
kategória:

Válasszon

I. tevékenység: Válasszon

II.–X. tevékenység: Válasszon

Közös teljesítésben részt vevõ
létesítmény:

Válasszon

Ha igen:

Közös teljesítés megnevezése:

Közös teljesítési megbízott
neve:

Közös teljesítési megbízott
címe:

II. Kibocsátási adatok megfelelése

Jelentés éve:

A Kibocsátási Jelentés dátuma:

Összes tüzelési eredetû
kibocsátás (tCO2):

Összes technológiai eredetû
kibocsátás (tCO2):

A létesítmény összes
kibocsátása (tCO2):

0,00
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Tüzelési kibocsátási források: Válasszon

Technológiai kibocsátási
források:

Válasszon

Mennyiségi adatok
meghatározásának módja:

Válasszon

Alkalmazott fûtõérték: Válasszon

Alkalmazott kibocsátási
tényezõ:

Válasszon

Alkalmazott oxidációs
tényezõ:

Válasszon

Alkalmazott konverziós
tényezõ:

Válasszon

A tárgyévben a létesítményt
ért-e lényeges változás:

Válasszon

III. Helyszíni ellenõrzés

A létesítmény helyszíni
ellenõrzésének dátuma:

A helyszíni ellenõrzésben
eljáró egyéni hitelesítõ,
illetve hitelesítõ szakértõk
neve:

A helyszínen különös
figyelemmel ellenõrzött
adat, információ:

IV. Megfelelési vizsgálat eredményeinek összesítése

A kibocsátási engedélyben
elõírtaknak megfelel-e:

Válasszon

MRG Határozat elõírásainak
megfelel-e:

Válasszon

A kibocsátás jelentés
teljesítés:

Válasszon

Vannak-e az MRG által
elõírt minimális
adatmeghatározási szintektõl
való egyedileg engedélyezett
eltérések:

Válasszon

V. Alapelvek érvényesülése, alkalmazása

Pontosság: Válasszon

Teljesség: Válasszon

Következetesség: Válasszon

Lényegesség: Válasszon
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Megbízhatóság: Válasszon

Átláthatóság: Válasszon

Teljesítmény javítása: Válasszon

Költséghatékonysági
alapelv:

Válasszon

Költséghatékonysági alapelv
alkalmazásának feltételei
jelenleg is fennállnak:

Válasszon

VI. Hitelesítési jelentés érvényesítése

Eljáró hitelesítõ szakér-
tõk névjegyzéki azono-
sítója, neve, szakterülete
és aláírása:

Névjegyzéki
azonosító

Név Szakterület Aláírása

HU-ETS- Válasszon

HU-ETS- Válasszon

HU-ETS- Válasszon

Eljáró vezetõ hitelesítõ
szakértõ névjegyzéki
azonosítója, neve,
szakterülete és aláírása:

Névjegyzéki
azonosító

Név Szakterület Aláírása

HU-ETS- Válasszon

Eljáró egyéni hitelesítõ
névjegyzéki azonosítója,
neve és aláírása:

Névjegyzéki
azonosító

Név Aláírása

HU-ETS-EH

Európai Közösségi
Hitelesítõnél hitelesítésre
jogosult neve és aláírása:

Név Aláírása

Az eljáró szakértõk neve
és aláírása:

Név Aláírása

1

2

3

Dátum:
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1. melléklet kitöltve és
csatolva:

Válasszon

2. melléklet kitöltve és
csatolva:

Válasszon

3. melléklet kitöltve és
csatolva:

Válasszon

4. melléklet kitöltve és
csatolva:

Válasszon

5. melléklet kitöltve és
csatolva:

Válasszon

6. melléklet kitöltve és
csatolva:

Válasszon

7. melléklet kitöltve és
csatolva:

Válasszon

8. melléklet kitöltve és
csatolva:

Válasszon

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendõ Hitelesítõi Jelentés

1. sz. melléklet: A hitelesítés során azonosított, a kibocsátások nyomon követése és jelentése terén megvalósítható telje-
sítményjavítások

A. A nyomon követési dokumentumterv és/vagy a minõségbiztosítás fejlesztésének lehetõségei

1

2

3

Új sor

B. Az adatok pontosságát és az adatmeghatározási szint javítását érintõ javaslatok

1

2

3

Új sor

C. Egyéb javaslatok (pl. információs rendszer megbízhatóságának javítása; átláthatóság javítása stb.)

1

2

3

Új sor
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24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendõ Hitelesítõi Jelentés

2. sz. melléklet: Minden, a hitelesítés szempontjából lényeges információ, adat részletezése

A. A 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet elõírásai mellett alkalmazott
egyéb hitelesítési eljárás, szabvány, útmutatás stb.:

1

2

3

Új sor

B. Elõírásoktól és alapelvektõl való eltérések indoklása:

MRG Határozat elõírásainak
való megfelelés:

A kibocsátási engedélyben
elõírtaknak való megfelelés:

A kibocsátás jelentés
teljessége:

Pontosság:

Teljesség:

Következetesség:

Lényegesség:

Megbízhatóság:

Átláthatóság:

Teljesítmény javítása:

Költséghatékonység:

C. Nem lényeges eltérések rövid leírása:

1

2

3

Új sor

D. A tárgyévben a létesítményt ért változások részletes leírása:
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24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendõ Hitelesítõi Jelentés

3. sz. melléklet: Bármely olyan körülmény, feltétel, módosítás, változás összegzése, amely tekintetében a hatóság a hite-
lesítési tevékenység lezárásának pillanatáig még nem hozott döntést, de amely a kibocsátási jelentésben szereplõ adatok
hitelességét nem befolyásolja lényegesen

1

2

3

Új sor

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendõ Hitelesítõi Jelentés

4. sz. melléklet: A helyzetelemzés és kockázatelemzés eredményeinek összefoglalása

A. A stratégiaelemzés (helyzetelemzés) eredményei

Új sor

B. Kockázatelemzés eredményei

B1. Inherens kockázatok

1

2

3

Új sor

B2. Ellenõrzési kockázatok

1

2

3

Új sor

B3. Egyéb nagy kockázatú hibaforrások

1

2

3

Új sor
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24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendõ Hitelesítõi Jelentés

5. sz. melléklet: Hitelesítési Terv

A hitelesítõi jelentés
5. sz. mellékleteként
elektronikusan csatolt
Hitelesítési Terv
elnevezése:

UHG-<szám>_ETSV05_HT_ÉÉHHNN.xls

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendõ Hitelesítõi Jelentés

6. sz. melléklet: A hitelesítõi jelentéshez csatolt dokumentumok listája

1

2

3

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendõ Hitelesítõi Jelentés

7. sz. melléklet: A <UHG azonosító> engedélyazonosítójú, <létesítmény><tárgyév: éééé>-i Éves Kibocsátási Jelentés

A hitelesítõi jelentéssel érintett,
az üzemeltetõ által készített
és a hitelesítõnek átadott
Éves Kibocsátási Jelentés elnevezése:

HU-UHG<szám>_ETSAER_2005
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
tett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során
kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A ma-
gyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat köve-
tõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora
vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „harmadik” hatal-
mi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi
Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzménye-
ket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a
magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû pártha-
tározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltá-
rásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket
kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montes-
quieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszó-
lással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar
tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ....................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a
Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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