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Tör vé nyek

2006. évi L.
tör vény

az épített környezet alakításáról és védelmérõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény módosításáról*

1.  § (1) Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Étv.)
2.  §-ának 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„8. Épít mény: épí té si te vé keny ség gel lét re ho zott, il let ve 
kész ter mék ként az épí té si hely szín re szál lí tott, – ren del te -
té sé re, szer ke ze ti meg ol dá sá ra, anya gá ra, ké szült sé gi fo -
ká ra és ki ter je dé sé re te kin tet nél kül – min den olyan hely -
hez kö tött mû sza ki al ko tás, amely a te rep szint, a víz vagy
az azok alat ti ta laj, il let ve azok fe let ti lég tér meg vál toz ta -
tá sá val, be épí té sé vel jön lét re. Az épít mény hez tar toz nak
an nak ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná la tá hoz, mû -
kö dé sé hez, mû köd te té sé hez szük sé ges alap ve tõ mû sza ki
és tech no ló gi ai be ren de zé sek is (az épít mény az épü let és
mû tárgy gyûj tõ fo gal ma).”

(2) Az Étv. 2.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„10. Épü let: jel lem zõ en em be ri tar tóz ko dás cél já ra
szol gá ló épít mény, amely szer ke ze te i vel rész ben vagy
egész ben te ret, he lyi sé get vagy ezek együt te sét zár ja kö rül
meg ha tá ro zott ren del te tés vagy ren del te té sé vel össze füg -
gõ te vé keny ség, avagy rend sze res mun ka vég zés, il let ve
tá ro lás cél já ból.”

(3) Az Étv. 2.  §-ának 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„18. Sa já tos épít mény faj ták: több nyi re épü let nek nem
mi nõ sü lõ, köz le ke dé si, hír köz lé si, köz mû- és ener gia el lá -
tá si, víz el lá tá si és víz gaz dál ko dá si, bá nya mû ve lés sel, kör -
nye zet vé de lem mel kap cso la tos és atom ener gia al kal ma zá -
sá ra szol gá ló, va la mint a hon vé del mi és ka to nai, to váb bá a 
nem zet biz ton sá gi célú, il let ve ren del te té sû, sa já tos tech -
no ló gi á jú épít mé nyek (mér nö ki lé te sít mé nyek), ame lyek
lé te sí té se kor – az épít mé nyek re vo nat ko zó ál ta lá nos ér vé -
nyû te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mény rend sze ren
túl me nõ en – el té rõ, vagy sa já tos, csak arra a ren del te té sû
épít mény re jel lem zõ, ki egé szí tõ kö ve tel mé nyek meg ál la -
pí tá sá ra és ki elé gí té sé re van szük ség.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

(4) Az Étv. 2.  §-ának 27. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„27. Te le pü lés fej lesz té si kon cep ció: a fej lesz tés össze -
han golt meg va ló su lá sát biz to sí tó és a te le pü lés ren de zést is 
meg ala po zó, a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té re ki ter je dõ
ön kor mány za ti te le pü lés fej lesz té si dön té se ket rend szer be
fog la ló, ön kor mány za ti ha tá ro zat tal el fo ga dott do ku men -
tum, amely a te le pü lés jö võ be ni ki ala kí tá sát tar tal maz za.
A fej lesz té si kon cep ció el sõ sor ban te le pü lés po li ti kai do -
ku men tum, amely nek ki dol go zá sá ban a ter mé sze ti-mû vi
adott sá gok mel lett a tár sa dal mi, a gaz da sá gi, a kör nye ze ti
szem pon tok nak és az eze ket biz to sí tó in téz mé nyi rend -
szer nek van dön tõ sze re pe.”

(5) Az Étv. 2.  §-ának 30. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„30. Te rü le ti fõ épí tész: a te rü le ti fõ épí té szi hi va talt ve -
ze tõ, jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel sõ fo kú szak irá nyú
vég zett ség gel ren del ke zõ és a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ köz tiszt vi se lõ.”

(6) Az Étv. 2.  §-a a kö vet ke zõ 31–35. pon tok kal egé -
szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„31. Bi o ló gi ai ak ti vi tás ér ték: egy adott te rü le ten a jel -
lem zõ nö vény zet nek a te le pü lés öko ló gi ai ál la po tá ra és az
em be rek egész sé gi ál la po tá ra ki fej tett ha tá sát mu ta tó ér -
ték.

32. Épí té sze ti ér ték: az épí tett kör nye zet min den olyan
tár gyi és szel le mi (épí té szet tör té ne ti, épí tõ mû vé sze ti, mû -
sza ki-tu do má nyos) épí té sze ti mi nõ ség gel ren del ke zõ al -
ko tá sok ban meg je le nõ ér té ke, amely ben a min den ko ri tár -
sa da lom – ezen be lül a he lyi kö zös sé gek – iden ti tá sa és al -
ko tó ké pes sé ge fe je zõ dik ki.

33. Épí té sze ti örök ség: az épí tett kör nye zet ma ra dan dó
épí té sze ti ér té ket is kép vi se lõ ele me i nek (épít mény, épü -
let együt tes, táj- és kert épí té sze ti al ko tás) összes sé ge – an -
nak min den be épí tett al ko tó ré szé vel, tar to zé ká val és be -
ren de zé sé vel együtt.

34. Fõ vá ro si ke ret sza bály zat: a fõ vá ros te rü le té nek fel -
hasz ná lá sá val és be épí té sé vel, to váb bá a kör nye zet ter mé -
sze ti, táji és épí tett ér té ke i nek, va la mint a kör nye ze ti ele -
mek vé del mé vel kap cso la tos – te lek ala kí tá si és épí tés jo gi
kö ve tel mé nyek te kin te té ben nem tel jes kö rû en sza bá lyo -
zó – ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket ke ret jel leg gel meg ál la pí -
tó, a fõ vá ro si ön kor mány zat ál tal meg al ko tott épí té si sza -
bály zat.

35. Öve ze ti terv: a he lyi épí té si sza bály zat ban meg ál la -
pí tott épí té si öve ze tek, il le tõ leg öve ze tek te rü le ti le ha tá ro -
lá sát – a te le pü lés in gat lan-nyil ván tar tá si tér ké pé nek má -
so la tán – tar tal ma zó terv, amely a sza bály zat mel lék le tét
ké pe zi.”
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2.  § Az Étv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A mi nisz ter a köz pon ti szak mai irá nyí tá si,

össze han go lá si és el len õr zé si fel adat kör ében:
a) gon dos ko dik az épí tés ügy re vo nat ko zó tör vé nyek és 

kor mány ren de le tek szak mai elõ ké szí té sé rõl, el lát ja a ha -
tás kö ré be tar to zó jogi sza bá lyo zá si fel ada to kat,

b) kü lön jog sza bá lyok sze rint
ba) össze han gol ja az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti

ha tó sá gok te vé keny sé gét,
bb) el lát ja az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá -

gok, va la mint az egyéb épí tés ügyi igaz ga tá si fel ada tot el -
lá tó szer ve zet épí tés ügyi igaz ga tá si fel ada ta i nak szak mai
irá nyí tá sát, en nek ke re té ben rend sze re sen gon dos ko dik
e szer ve ze tek szak mai mun ká já nak és a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok ér vé nye sü lé sé nek hely szí ni el len õr zé sé rõl,

c) el lát ja az épí tés üggyel kap cso la tos eu ró pai in teg rá ci -
ó val össze füg gõ fel ada to kat és az épí tés üggyel kap cso la -
tos kor mány za ti te en dõ ket,

d) elõ se gí ti – a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re,
va la mint a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter be vo ná -
sá val – az épí té sze ti kul tú ra meg õr zé sét, fej lesz té sét és vé -
del mét, en nek ke re té ben or szá gos ku ta tá si, mû sza ki fej -
lesz té si, va la mint ok ta tá si-ne ve lé si prog ra mo kat dol goz tat 
ki és mû köd tet,

e) részt vesz az épí tés ügyet érin tõ kép zé si, szak kép zé si
cé lok meg ha tá ro zá sá ban és kez de mé nye zé si, vé le mé nye -
zé si és egyet ér té si jo got gya ko rol az erre vo nat ko zó mi -
nisz te ri ren de le tek elõ ké szí té sé ben,

f) a mû em lé kek és a sa já tos épít mény faj tá kért fe le lõs
mi nisz te rek, va la mint az épí tés ügy te rü le tén érin tett szak -
mai ka ma rák és az érin tett fel sõ fo kú ok ta tá si és szak kép -
zés sel fog lal ko zó in téz mé nyek ja vas la ta alap ján ko or di -
nál ja, össze fog ja és irá nyít ja az épí tés üggyel kap cso la tos
szak mák gya kor lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ki ala kí tá sát.

(2) A mi nisz ter egyes te rü let fej lesz tés sel, te rü let ren de -
zés sel, te le pü lés ren de zés sel kap cso la tos, va la mint tör -
vény ben, il le tõ leg kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
épí tés ügyi fel ada ta it a te rü le ti fõ épí té szi hi va ta lok út ján
lát ja el.

(3) A sa já tos épít mény faj ták ra, va la mint a mû em lék vé -
de lem alatt álló épít mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyo zá si kér -
dé sek ben a ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter az 1.  § (2) be -
kez dé sé ben, il let ve a 62.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint a mi nisz ter rel egyet ér tés ben jár el.

(4) Az (5) be kez dés ben fel so rolt fel ada tok vég re haj tá sa
ér de ké ben – kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ke re tek
kö zött – szak mai ta nács adó tes tü let ként:

a) a mi nisz ter köz pon ti,
b) a te rü le ti fõ épí tész te rü le ti

te le pü lés ren de zé si, il let ve épí té sze ti-mû sza ki terv ta ná csot
mû köd tet,

c) a te rü le ti épí tész ka ma ra el nö ke – a ka ma ra il le té kes -
sé gi te rü le té re ki ter je dõ – he lyi épí té sze ti-mû sza ki terv ta -
ná csot (a to váb bi ak ban: he lyi terv ta nács) mû köd tet, ha a
te le pü lé si (a fõ vá ros ban a fõ vá ro si és a fõ vá ro si ke rü le ti)
ön kor mány zat az ön kor mány za ti fõ épí tész ve ze té sé vel

terv ta ná csot ön ál ló an vagy tár su lá sos for má ban nem mû -
köd tet.

(5) A terv ta ná csok fel ada ta kü lö nö sen
a) te le pü lés ren de zé si esz köz hi á nya vagy hi á nyos sza -

bá lyo zá sa ese tén az il lesz ke dé si sza bá lyok ér vé nye sü lé sé -
nek elõ se gí té se, to váb bá

b) a te le pü lé si kör nye zet, a táj- és te le pü lés kép,
c) a be épí té si-, vagy az épí té sze ti jel leg ze tes ség és lát -

vány, a he lyi jel leg, il let ve
d) az épí té sze ti örök ség és az épí té sze ti ér té kek (épí té -

sze ti mi nõ ség)
kü lön jog sza bály sze rin ti vé del me, va la mint

e) a te le pü lés ren de zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter vek
szak sze rû sé gé nek, ma gas szín vo na lá nak
kü lön jog sza bály sze rin ti biz to sí tá sa, egyéb fon tos épí tés -
ügyi (te le pü lés ren de zé si, épí té sze ti-mû sza ki, te le pü lés ké -
pi, kör nye zet ala kí tá si, az aka dály men tes épí tett kör nye zet -
ala kí tá si, stb.) cé lok ér vény re jut ta tá sa.”

3.  § Az Étv. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) A te le pü lés ren de zés so rán fi gye lem mel kell

len ni arra, hogy a ren de zés vég re haj tá sá val be kö vet ke zõ
vál to zá sok az érin tett la kos ság élet kö rül mé nye i ben, ér ték -
rend jé ben és szo ci á lis hely ze té ben hát rá nyos kö vet kez mé -
nyek kel ne jár ja nak. En nek ér de ké ben biz to sí ta ni kell a te -
rü le tek a köz ér dek nek meg fe le lõ fel hasz ná lá sát a jo gos
ma gán ér de kek re te kin tet tel, az em ber hez mél tó kör nye zet
fo lya ma tos ala kí tá sát, ér té ke i nek vé del mét. En nek so rán
fi gye lem be kell ven ni:

a) az egész sé ges la kó- és mun ka kö rül mé nyek, a né pes -
ség biz ton sá gá nak ál ta lá nos kö ve tel mé nye it,

b) a né pes ség de mog rá fi ai fej lõ dé sét, a né pes ség la kás -
szük ség le tét,

c) a né pes ség fi zi kai, szel le mi és lel ki igé nye it, kü lö nös 
te kin tet tel a csa lá dok, a fi a ta lok, az idõ sek, a fo gya té kos
sze mé lyek igé nye i re, az ok ta tás, a kul tú ra, a sport, a sza -
bad idõ és az üdü lés, va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek,
egy há zak mû kö dé si fel té te le i nek le he tõ sé ge i re,

d) a meg õr zés re ér de mes tör té ne ti vagy te le pü lés ké pi
je len tõ sé gû te le pü lés ré szek és az épí té sze ti és ré gé sze ti
örök ség vé del mét, fel újí tá sát és to vább fej lesz té sét, va la -
mint az ér té kes épít mény és táj rész let lát vá nyát (rá lá tás),
to váb bá az in gat lan ról fel tá ru ló ki lá tás vé del mét, an nak
mér té ké ig, hogy az az érin tett tel kek sza bá lyos be épí té sét
ne aka dá lyoz za,

e) a kör nye zet-, a ter mé szet vé de lem, a táj hasz ná lat és a
táj kép for má lá sá nak össze han golt ér de ke it, kü lö nös te kin -
tet tel a víz, a le ve gõ, a ta laj, a klí ma és az élõ vi lág vé del -
mé re,

f) a né pes ség meg él he té sét biz to sí tó gaz da sá gi ér de ke -
ket, a mun ka he lyek meg õr zé sé nek és új mun ka he lyek te -
rem té sé nek ér de ke it, a me zõ- és az er dõ gaz da ság, a köz le -
ke dés, a pos ta és a hír köz lés, a köz üze mi el lá tás, kü lö nös -
kép pen az ener gia- és a víz el lá tás, a hul la dék ke ze lés, a
szenny víz el he lye zés és -ke ze lés, va la mint a  nyersanyag -
lelõhelyek biz to sí tá sát,
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g) a hon vé de lem, a nem zet biz ton ság és a ka taszt ró fa -
vé de lem ér de ke it,

h) a te rü let tel és a ter mõ föld del való ta ka ré kos gaz dál -
ko dást,

i) az arra al kal mas ter mé sze ti adott sá gok gyó gyá sza ti
hasz no sí tá sá nak elõ se gí té sét és vé del mét,

j) a köz le ke dé si kény szer (la kó hely-mun ka hely, nyers -
anyag ki ter me lés-fel dol go zás stb. vi szony la tá ban) csök -
ken té sét és a meg fe le lõ szín vo na lú köz le ke dés ki ala kí tá -
sát.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ér vé nye sü lé se – kü lö -
nö sen a ter mé szet- és a kör nye zet vé de lem, az er dõk és a
ter mé sze tes (fel szí ni és fel szín alat ti) vi zek vé del me, az ár- 
és bel víz vé de lem, va la mint a ter mõ föld del és a te rü le tek -
kel való ta ka ré kos bá nás – ér de ké ben az aláb bi kö ve tel mé -
nyek nek kell ér vényt sze rez ni:

a) a te le pü lé sek ren de zé se so rán a te le pü lés köz igaz ga -
tá si te rü le té re hul ló fel szí ni csa pa dék víz össze gyûj té sét és
hely ben tar tá sát vagy szak sze rû és ár ta lom men tes el ve ze -
té sét, ke ze lé sét az adott sá gok és a le he tõ sé gek fi gye lem be -
vé te lé vel biz to sí ta ni kell,

b) új on nan be épí tés re szánt te rü le tek ki je lö lé sé vel egy -
ide jû leg a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té nek – a kü lön
jog sza bály alap ján szá mí tott – bi o ló gi ai ak ti vi tás ér té ke az
át mi nõ sí tés elõt ti ak ti vi tás ér ték hez ké pest nem csök ken -
het,

c) a te le pü lé sek be épí tés re szánt te rü le te csak olyan te -
rü let fel hasz ná lás cél já ra nö vel he tõ, ami lyen cél ra a te le pü -
lés már be épí tés re ki je lölt és igény be vett te rü le tén be lül
nincs meg fe le lõ te rü let,

d) a ter ve zés idõ sza ká ban a 20 000 fõ la kos ság szá mot
meg ha la dó, va la mint a ter ve zett lét szám mal azt el érõ te le -
pü lé sek, a ki emelt üdü lõ te rü le tek, a gyógy he lyek meg lé -
võ, il le tõ leg bõ ví tett bel te rü le tét a köz igaz ga tá si te rü le tü -
kön be lül – el té rõ te rü let ren de zé si ter vi elõ írás hi á nyá ban,
és ahol ez fi zi ka i lag le het sé ges – leg alább 200 m  széles -
ségû, be épí tés re nem szánt (me zõ-, er dõ gaz da sá gi, köz le -
ke dé si, víz gaz dál ko dá si) te rü le tek bõl álló gyû rû vel kell
kö rül ven ni, amely te rü le ten csak köz le ke dé si, köz mû, hír -
köz lé si és víz vé del mi épít mé nyek he lyez he tõk el. Új bel te -
rü le tet, be épí tés re szánt te rü le tet úgy kell ki je löl ni, hogy
leg fel jebb tíz ezer ter ve zett la kost be fo ga dó te le pü lés részt
(il le tõ leg az üdü lõ te rü let va la mint a gyógy hely jel le gé hez
iga zo dó te rü let egy sé ge ket) ugyan ilyen, be épí tés re nem
szánt te rü le tek bõl álló gyû rû ve gye kö rül. Két te rü let kö -
zöt ti gyû rû – a ter mé sze ti adott sá gok és a kör nye zet vé del -
mi elõ írá sok fi gye lem be vé te le mel lett – egy más ba metsz -
het.”

4.  § (1) Az Étv. 9.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A te le pü lés ren de zé si esz köz ki dol go zá sa elõtt meg
kell ha tá roz ni a ren de zés alá vont te rü le tet, ki kell nyil vá -
ní ta ni a ren de zés ál ta lá nos cél ját és vár ha tó ha tá sát, hogy
az érin tet tek az zal kap cso lat ban ja vas la to kat, ész re vé te le -
ket te hes se nek. En nek so rán:

a) az érin tett né pes ség, szer ve ze tek, ér dek-kép vi se le ti
szer vek vé le mény nyil vá ní tá si le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell,
ezért a hely ben szo ká sos mó don az érin tet tek tu do má sá ra
kell hoz ni a te le pü lés ren de zé si esz köz ki dol go zá sá nak el -
ha tá ro zá sát,

b) az ál lam igaz ga tá si szer ve ket, va la mint az érin tett te -
le pü lé si ön kor mány za ti szer ve ket az elõ ké szí tés be be kell
von ni úgy, hogy azok a meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül írá sos tá jé koz ta tá suk ban is mer tes sék 
a te le pü lés fej lõ dé se és épí té si rend je szem pont já ból je len -
tõs ter ve i ket és in téz ke dé se i ket, va la mint ezek vár ha tó
idõ be li le fo lyá sát, va la mint a ha tás kö rük be tar to zó kér dé -
sek ben a jog sza bá lyon ala pu ló kö ve tel mé nye ket.

(3) A ké szí tés alatt lévõ te le pü lés ren de zé si esz közt a
pol gár mes ter nek (fõ pol gár mes ter nek) – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint – vé le mé nyez tet nie kell az
5.  § (4) be kez dé sé ben em lí tett terv ta náccsal. Az el ké szí tett 
he lyi épí té si sza bály za tot és te le pü lés ren de zé si ter ve ket a
meg ál la pí tás, il let ve a jó vá ha gyás elõtt a pol gár mes ter nek
(fõ pol gár mes ter nek) vé le mé nyez tet nie kell a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ál lam igaz ga tá si, az érin tett te le -
pü lé si ön kor mány za ti és az ér dek kép vi se le ti szer vek kel,
va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek kel, – ame lyek 45 na pon
be lül ad hat nak írá sos vé le ményt.”

(2) Az Étv. 9.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(7) A te le pü lés ren de zé si esz köz a (2)–(6) be kez dés ben
elõ írt vé le mé nyez te té si el já rás le foly ta tá sa nél kül nem fo -
gad ha tó el.”

(3) Az Étv. 9.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A he lyi épí té si sza bály za tot és a  településrende -
zési ter ve ket azok összes mun ka ré szé vel, va la mint a meg -
ál la pí tá suk ról  szóló – kü lön jog sza bály sze rin ti – jegy zõ -
könyv vel, a vé le mé nye zé si el já rás do ku men tu ma i val, to -
váb bá a te rü le ti fõ épí té szi, il let ve mi nisz te ri vé le ménnyel
együtt, a kép vi se lõ-tes tü le ti meg ál la pí tá suk után 15 na pon
be lül a jegy zõ kö te les meg kül de ni az il le té kes me gyei köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek.”

5.  § Az Étv. 10–11.  §-ai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„10.  § (1) A te le pü lés szer ke ze ti terv meg ha tá roz za a te -
le pü lés ala kí tá sá nak, vé del mé nek le he tõ sé ge it és  fejlesz -
tési irá nya it, en nek meg fe le lõ en az egyes te rü let ré szek fel -
hasz ná lá si mód ját, a te le pü lés mû kö dé sé hez szük sé ges
mû sza ki inf ra struk tú ra ele me i nek a te le pü lés szer ke ze tét
meg ha tá ro zó tér be li ki ala kí tá sát és el ren de zé sét, az or szá -
gos és tér sé gi ér dek, a szom szé dos vagy a más mó don ér -
de kelt töb bi te le pü lés alap ve tõ jo ga i nak és ren de zé si ter -
ve i nek fi gye lem be vé te lé vel a kör nye zet ál la po tá nak ja ví -
tá sa vagy leg alább szin ten tar tá sa mel lett.

(2) A te le pü lés szer ke ze ti ter vet a te le pü lé si ön kor mány -
zat nak leg alább tíz éven ként fe lül kell vizs gál nia, és szük -
ség ese tén a terv mó do sí tá sá ról vagy az új terv el ké szí té sé -
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rõl kell gon dos kod nia. A tíz éven kén ti szük sé ges fe lül vizs -
gá lat so rán gon dos kod ni kell az idõ köz ben tör tént mó do sí -
tá sok egy sé ges terv be fog la lá sá ról.

(3) A te le pü lés szer ke ze ti ter vet a 9.  § ren del ke zé se in
túl me nõ en a me gyei, a szom szé dos te le pü lé si (a fõ vá ros sal 
szom szé dos te le pü lé sek ese té ben a fõ vá ro si és az érin tett
– ha tá ros – fõ vá ro si ke rü le ti) ön kor mány za tok kal is vé le -
mé nyez tet ni kell. A fõ vá ros te le pü lés szer ke ze ti ter vét a
ke rü le ti ön kor mány za tok kal is vé le mé nyez tet ni kell.

(4) A te le pü lés szer ke ze ti terv ese té ben az elõ ze tes vé le -
ményt kérõ do ku men tá ci ó nak a 9.  § (2) be kez dé sé ben elõ -
ír ta kon túl me nõ en tar tal maz nia kell a szer ke ze ti terv mó -
do sí tá sa ese tén az azt szük sé ges sé tévõ te le pü lés fej lesz té si 
dön tést, va la mint tá jé koz ta tá sul az el fo ga dott te le pü lés fej -
lesz té si kon cep ci ót is.

11.  § (1) A te le pü lés szer ke ze ti terv a te le pü lés köz igaz -
ga tá si te rü le té re ké szül és raj zi, va la mint szö ve ges mun ka -
rész bõl áll. A te le pü lés szer ke ze ti terv – raj zi és szö ve ges –
mun ka ré szei a meg ál la pí tá suk ról  szóló ha tá ro zat mel lék le -
tei. A te le pü lés szer ke ze ti terv rész te rü let re vo nat ko zó mó -
do sí tá sa so rán an nak ha tá sa it az egész te le pü lés re (szük ség 
ese tén an nak ha tá ra in túl is) vizs gál ni kell. A tíz éven kén ti
szük sé ges fe lül vizs gá lat so rán az idõ köz ben tör tént mó do -
sí tá so kat a fe lül vizs gált egy sé ges ter ven át kell ve zet ni.

(2) A te le pü lés szer ke ze ti ter vet a te le pü lés nagy sá gá nak 
meg fe le lõ mé ret ará nyú tér ké pen kell áb rá zol ni. A te le pü -
lés szer ke ze ti terv ben meg kell ha tá roz ni a bel- és kül te rü -
le te ket, a be épí tés re szánt, il let ve a be épí tés re nem szánt
te rü le te ket, azok ta go zó dá sát, a te le pü lés szer ke ze tét meg -
ha tá ro zó mû sza ki inf ra struk tú ra-há ló za to kat (fõ út vo na la -
kat, gyûj tõ uta kat, köz üze mi köz mû-ge rinc ve ze té ke ket,
hír köz lõ há ló zat fõ ele me it), a te le pü lé si szin tû és a vá ros -
rész szin tû köz par ko kat, a terv lép té ké ben áb rá zol ha tó vé -
dett, az e terv vel vé de lem re ter ve zett és vé dõ te rü le te ket. A
te le pü lés szer ke ze ti terv ben meg kell ha tá roz ni a re ha bi li -
tá ci ó ra ki je lölt, va la mint a funk ci ó já ban meg vál toz ta tás ra
szánt (fej lesz té si) te rü le te ket.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett egyes te rü le te ken be lül
fel kell tün tet ni a te rü let fel hasz ná lá sát ve szé lyez te tõ, il le -
tõ leg arra ki ha tó té nye zõ ket, kü lö nö sen az alá bá nyá szott -
sá got (bá nya tel ket), a nyil ván tar tott ás vá nyi nyers -
anyag-va gyont, a szennye zett sé get, az ár víz-, a bel víz-, az
eró zió- és csú szás ve szélyt, a föld ren gés-ve szé lyez te tett sé -
get, a ter mé sze tes és mes ter sé ges üre gek tõl ve szé lyez te tett 
te rü le te ket, a köz mû ves szenny víz el ve ze tés sel el lá tat lan
te rü le tet, to váb bá a kü lön jog sza bá lyok alap ján elõ írt min -
den olyan egyéb té nye zõt, amely a te rü let fel hasz ná lá sát
vagy be épí té sét be fo lyá sol ja.”

6.  § (1) Az Étv. 13.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ (3) be kez dés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel egé szül ki és a je len le gi (4) be kez dé sé nek
szá mo zá sa (5) be kez dés re vál to zik:

„(3) A sza bá lyo zá si terv – amennyi ben a 12.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel ké szül – a he lyi
épí té si sza bály zat raj zi mel lék le tét ké pe zi.

(4) A he lyi épí té si sza bály zat ké szül het a te le pü lés köz -
igaz ga tá si te rü le té nek egé szé re vagy an nak egyes ré sze i re
az (5) be kez dés elõ írá sa i nak fi gye lem be vé te lé vel. Te rü let -
ré szen ként ké szü lõ he lyi épí té si sza bály zat ese té ben a ké -
sõb bi sza bá lyo zá sok az elsõ sza bály zat mó do sí tá sát (ki -
egé szí té sét) je len tik.”

(2) Az Étv. 13.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A sza bá lyo zást leg alább a te le pü lés szer ke ze ti terv -
ben le ha tá rolt te rü let egy ség re kell el ké szí te ni.

(7) A ter ve zés idõ sza ká ban 20 000 fõ la kos ság szá mot
meg ha la dó te le pü lé sek ese té ben, amennyi ben a he lyi épí -
té si sza bály zat mel lék le te ként nem ké szül sza bá lyo zá si
terv is, az egyes épí té si öve ze tek, öve ze tek te rü le ti le ha tá -
ro lá sát öve ze ti terv la pon áb rá zol ni kell.”

7.  § Az Étv. 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat nak – a fõ vá ro si
épí té si ke ret sza bály zat ke re te in be lül – a ke rü let egé szé re
vo nat ko zó an ke rü le ti épí té si sza bály za tot kell meg ál la pí -
ta nia. A fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány zat meg ál la po dá -
sa ese tén ki sebb te rü let fel hasz ná lá si egy ség re is meg ál la -
pít ha tó ke rü le ti épí té si sza bály zat.”

8.  § Az Étv. 17.  §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[A te le pü lés ren de zé si fel ada tok meg va ló sí tá sát a kö vet -
ke zõ sa já tos in téz mé nyek biz to sít ják:]

„j) te le pü lés ren de zé si szer zõ dés.”

9.  § Az Étv. 18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha egy adott te rü let re vo nat ko zó an nincs ha tály ban 
he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg sza bá lyo zá si terv, vagy
azok nem sza bá lyoz nak – a 13.  § (2) be kez dé sé ben elõ írt,
il le tõ leg azok vég re haj tá sá ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá -
lyok ban rög zí tett kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en – tel jes -
kö rû en, épí té si mun kát és egyéb épí té si te vé keny sé get vé -
gez ni csak e tör vény, va la mint az épí tés ügyi kö ve tel mé -
nyek re vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok meg tar tá sá val és
csak ak kor le het, ha a cél zott hasz no sí tás jel le ge, a ki ala -
ku ló te lek mé re te, a ter ve zett be épí tés mér té ke – be épí tett -
ség és épít mény ma gas ság – va la mint mód ja, ren del te té se
(te rü let fel hasz ná lá sa) il lesz ke dik a meg lé võ kör nye zet -
hez.”

10.  § Az Étv. 20.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A ti la lom nem ter jed ki:

a) a ti la lom ha tály ba lé pé se kor ér vé nyes épí tés ügyi ha -
tó sá gi en ge déllyel meg va ló su ló épí té si, ja ví tá si-kar ban tar -
tá si és a jog sza bá lyok ban meg en ge dett más épí té si mun -
kák ra,

b) a ko ráb ban gya ko rolt hasz ná lat foly ta tá sá ra,
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c) az ál lé kony sá got, éle tet és egész sé get, köz- és va -
gyon biz ton sá got ve szé lyez te tõ kár meg elõ zé si, kár el há rí -
tá si te vé keny ség re, to váb bá

d) az a) pont sze rin ti, ha tó sá gi en ge dély hez kö tött épí -
té si mun kák nak a te le pü lés ren de zé si kö ve tel mé nye ket
nem érin tõ mó do sí tá sá ra irá nyu ló épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dé lye zé si el já rás ra.”

11.  § Az Étv. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá lyo zá si
terv ké szí té sé re vo nat ko zó írá sos meg ál la po dás meg lé te
ese tén a he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá lyo zá si
terv ké szí té sé nek idõ sza ká ra azok ha tály ba lé pé sé ig, de
leg fel jebb há rom évig az érin tett te rü let re a te le pü lé si ön -
kor mány zat ren de let tel vál toz ta tá si ti lal mat ír hat elõ.”

12.  § Az Étv. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vál toz ta tá si ti la lom alá esõ te rü le ten – a 20.  §
(7) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – tel ket ala kí -
ta ni, új épít ményt lé te sí te ni, meg lé võ épít ményt át ala kí ta -
ni, bõ ví te ni, to váb bá el bon ta ni, il le tõ leg más, épí tés ügyi
ha tó sá gi en ge dély hez nem kö tött ér ték nö ve lõ vál toz ta tást
vég re haj ta ni nem sza bad.”

13.  § Az Étv. 27.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A te lek ki szol gá ló út cél já ra igény be vett ré szé ért a
ki sa já tí tás sza bá lyai sze rint meg ál la pí tott kár ta la ní tás jár.
A kár ta la ní tás össze gé rõl az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott épí tés ügyi ha tó ság kü lön ha tá ro zat ban dönt. A kár ta -
la ní tás össze gét a sza bá lyo zás alap ján ki ala kít ha tó épí té si
te lek, to váb bá a ki szol gá ló út meg épí té sé bõl, il le tõ leg az
ez zel össze füg gõ köz mû ve sí tés bõl ere dõ te lek ér ték-nö ve -
ke dés fi gye lem be vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni ak kor is, ha
a ki szol gá ló út és a köz mû ve sí tés nem köz vet le nül a bir -
tok ba vé telt és a le jegy zést kö ve tõ en va ló sul meg.
Amennyi ben a ki szol gá ló út és a köz mû vek meg épí té se a
bir tok ba vé telt és a le jegy zést kö ve tõ 1 éven be lül nem kez -
dõ dik meg, vagy 5 éven be lül nem va ló sul meg, a kár ta la -
ní tás össze gé nek meg ál la pí tá sá nál fi gye lem be vett te lek -
ér ték-nö ve ke dést a tu laj do nos ré szé re az 5 év el tel té vel,
ezt kö ve tõ en a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat össze gé -
vel nö vel ten, 30 na pon be lül kell meg fi zet ni. Te lek ér -
ték-nö ve ke dés össze ge ként leg fel jebb a le jegy zés sel
igény be vett te lek há nyad ér té ke ál la pít ha tó meg.”

14.  § Az Étv. 28.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ki szol gá ló utat, il le tõ leg köz mû vet a te le pü lé si 
ön kor mány zat meg va ló sí tot ta, an nak költ sé gét rész ben, de 
leg fel jebb a költ sé gek 90%-áig az érin tett in gat la nok tu laj -
do no sa i ra át há rít hat ja. A hoz zá já ru lás mér té két és a meg fi -
ze tés mód ját a te le pü lé si ön kor mány zat ren de let tel sza bá -
lyoz za. Az út épí té si és köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás nem ró -

ha tó ki, ha az út- és köz mû épí tés hez szük sé ges te rü let ki -
ala kí tá sa ér de ké ben ko ráb ban le jegy zett te lek ré szért járó
kár ta la ní tás össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán az út és a köz -
mû meg épí té sé bõl ere dõ ér ték nö ve ke dést fi gye lem be
 vették.”

15.  § (1) Az Étv. 30.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„30.  § (1) Ha az in gat lan ren del te té sét, hasz ná la ti mód -
ját a he lyi épí té si sza bály zat, il le tõ leg a sza bá lyo zá si terv
más ként ál la pít ja meg (öve ze ti elõ írá sok vál to zá sa) vagy
kor lá toz za (te lek ala kí tá si vagy épí té si ti la lom), és eb bõl a
tu laj do nos nak, ha szon él ve zõ nek kára szár ma zik, a tu laj -
do nost, ha szon él ve zõt kár ta la ní tás il le ti meg.

(2) A kár ta la ní tás össze ge az in gat lan nak a ko ráb bi ren -
del te té se alap ján meg ál la pít ha tó régi és az új sza bá lyo zás
ered mé nye ként meg ál la pít ha tó új for gal mi ér té ke kö zöt ti
kü lön bö zet.

(3) Ha az in gat lan hoz fû zõ dõ ko ráb bi, a 13.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti épí té si jo gok ke let ke zé sé tõl szá mí tott 7 éven
be lül ke rül sor e jo gok meg vál toz ta tá sá ra vagy meg szün te -
té sé re, a tu laj do nos nak – ké rel mé re – a (2) be kez dés sze -
rin ti kár ta la ní tás jár. A 7 év el tel te után csak a hasz ná lat
gya kor lá sá ba való be avat ko zá sért és csak ak kor jár kár ta -
la ní tás, ha a vál toz ta tás a ko ráb bi hasz ná la tot meg ne he zí ti
vagy el le he tet le ní ti. A hét év a ko ráb ban ha tály ba lép te tett
he lyi épí té si sza bály zat, sza bá lyo zá si terv ese té ben
2000. már ci us 1-jé tõl szá mí tan dó.”

(2) Az Étv. 30.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A kár ta la ní tást az kö te les meg fi zet ni, aki nek az ér -
de ké ben a kor lá to zás tör tént. Ha nem ha tá roz zák meg azt,
aki nek az ér de ké ben a kor lá to zás tör tént, a kár ta la ní tá si
kö te le zett ség a te le pü lé si ön kor mány za tot ter he li. A fõ vá -
ros ban a kár ta la ní tás a fõ vá ro si, il le tõ leg a ke rü le ti ön kor -
mány za tot ér de kelt sé gük ará nyá ban ter he li. Ha az, aki nek
az ér de ké ben a kár ta la ní tá si kö te le zett ség gel járó elõ írás
szük sé ges sé vált, a ti la lom vagy a kor lá to zás el ren de lé se
után jog utód nél kül meg szûnt, és a te le pü lé si ön kor mány -
zat az elõ írást fenn tart ja, a kár ta la ní tá si kö te le zett ség szin -
tén az ön kor mány za tot ter he li.”

16.  § Az Étv. a kö vet ke zõ al cím mel és 30/A.  §-sal egé -
szül ki:

„Településrendezési szerzõdés

30/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat egyes, a te le pü -
lés ren de zé si esz kö zök ben rög zí tett cé lok meg va ló sí tá sá ra
te le pü lés ren de zé si szer zõ dést (a to váb bi ak ban: szer zõ dés)
köt het az érin tett in gat lan tu laj do no sá val, il let ve az in gat -
la non be ru ház ni szán dé ko zó val (a to váb bi ak ban együtt: a
cél meg va ló sí tó ja).

(2) A szer zõ dés tár gya le het kü lö nö sen:
a) te le pü lés ren de zé si te vé keny ség elõ ké szí té se a cél

meg va ló sí tó ja ál tal, sa ját költ sé gé re, a te lek vi szo nyok ren -
de zé se vagy meg vál toz ta tá sa, a ta laj meg tisz tí tá sa, va la -
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mint a te le pü lés ren de zé si ter vek, he lyi épí té si sza bály zat –
egyez te tett prog ram alap ján tör té nõ – ki dol go zá sá nak fi -
nan szí ro zá sa;

b) a te le pü lés ren de zé si ter vek ben, he lyi épí té si sza -
bály zat ban rög zí tett cé lok – a te lek fel hasz ná lá sá nak az
öko ló gi ai há ló zat mû kö dõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa, szer -
ke ze té nek funk ci o ná lis és te rü le ti meg õr zé se mel lett tör té -
nõ tá mo ga tá sa és biz to sí tá sa, idõ be li kor lá to zás és fel té tel
ese tén is;

c) azon egyéb költ sé gek nek vagy egyéb rá for dí tá sok -
nak a cél meg va ló sí tó ja ál ta li át vál la lá sa, ame lyek a cél
meg va ló sí tá sá nak elõ fel té te lei vagy kö vet kez mé nyei és az 
ön kor mány za tot ter he lik.

(3) A szer zõ dés alap ját a cél meg va ló sí tó ja ál tal ké szí -
tett ta nul mány terv ké pe zi. Az ön kor mány zat a szer zõ dés -
ben arra vál lal kö te le zett sé get, hogy a cél meg va ló sí tó já -
nak kez de mé nye zé sé re az ál ta la ké szí tett ta nul mány terv
alap ján a szük sé ges te le pü lés ren de zé si el já rást a szer zõ -
dés ben meg ál la pí tott ha tár idõn be lül meg in dít ja.

(4) A szer zõ dés ben ki kö tött, il le tõ leg vál lalt kö te le zett -
sé gek és a meg va ló su ló te le pü lés ren de zé si cél kö zött köz -
vet len össze füg gés nek kell len nie.

(5) A szer zõ dés ben ren del kez ni kell a te le pü lés ren de zé -
si esz kö zök vé le mé nye zé si el já rá sa so rán a vé le mé nye zõk
ré szé rõl fel me rü lõ, jog sza bály ál tal alá tá masz tott ész re vé -
tel kap csán szük sé ges in téz ke dé sek rõl, a te le pü lés ren de -
zé si esz kö zö kön vég re haj tan dó vál toz ta tá sok kö te le zett sé -
gé rõl, a vál toz ta tás  miatti eset le ges is mé telt vé le mé nyez te -
té si kö te le zett ség rõl.”

17.  § (1) Az Étv. 31.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[Az épít mé nyek és ré sze i nek (ön ál ló ren del te té si egy -
ség) épí té se, fel újí tá sa, át ala kí tá sa, bõ ví té se, hely re ál lí tá -
sa, kor sze rû sí té se so rán biz to sí ta ni kell:]

„d) a te rü let ge o ló gi ai, hid ro ló gi ai és sze iz mo ló gi ai sa -
já tos sá ga i nak való meg fe le lést.”

(2) Az Étv. 31.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Mind az épít mény el he lye zé se, mind pe dig a kül sõ
meg je le né sét be fo lyá so ló ki ala kí tá sa, át ala kí tá sa, bõ ví té -
se, fel újí tá sa, hely re ál lí tá sa so rán kü lö nös fi gyel met kell
for dí ta ni a táj- és te le pü lés kép, a be épí té si vagy az épí té -
sze ti jel leg ze tes ség és lát vány, a he lyi jel leg vé del mé re, az
épí tett örök ség vé dett ér té ke i nek ér vé nye sü lé sé re.”

18.  § (1) Az Étv. 32.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, va la mint épí tés ügyi
mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség a (6) be kez dés ben, va la -
mint a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rin ti szak mai név -
jegy zék be vé tel lel el nyert ter ve zõi, il let ve szak ér tõi jo go -
sult ság (a to váb bi ak ban: ter ve zõi, il let ve szak ér tõi jo go -
sult ság) bir to ká ban foly tat ha tó. A név jegy zék be vé tel hez

a) szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség,

b) meg ha tá ro zott ide jû szak irá nyú gya kor lat, va la mint
c) jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek

tel je sí té se szük sé ges.”

(2) Az Étv. 32.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) Az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, va la mint az épí -
tés ügyi mû sza ki szak ér tõi te vé keny sé get foly ta tó sze mély
csak olyan szak te rü le ten vé gez het ter ve zé si vagy szak ér tõi 
mun kát, amely hez e tör vény sze rint meg fe le lõ ter ve zõi
vagy szak ér tõi jo go sult ság gal ren del ke zik. Igaz ság ügyi
szak ér tõi jo go sult ság gal ren del ke zõ sze mély épí tés ügyi
mû sza ki szak ér tõi te vé keny sé get csak ak kor foly tat hat, ha
tel je sí ti a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye -
ket is.

(6) A szak mai név jegy zék ve ze té se ke re té ben a te rü le ti
épí tész, va la mint a te rü le ti mér nö ki ka ma rák elsõ fo kon, az 
or szá gos ka ma rák má sod fo kon a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lyai sze rint ha tá ro -
zat tal dön te nek a ter ve zõi, il let ve a szak ér tõi jo go sult ság
meg ál la pí tá sá ról.”

19.  § Az Étv. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„33.  § (1) A ter ve zõ fe le lõs:
a) az ál ta la ké szí tett épí té sze ti-mû sza ki ter vek (ide ért -

ve a ki vi te le zé si ter ve ket is)
aa) mû sza ki tar tal má nak szak sze rû sé gé ért,
ab) va lós ál la pot nak meg fe le lõ tar tal má ért,
ac) épí té sze ti mi nõ sé gé ért, a ter ve zés sel érin tett vé dett

épí té sze ti és ter mé sze ti örök ség meg óvá sá ért,
b) a jog sza bá lyok, sza bály za tok, épí té si elõ írá sok,

szab vá nyok és egyéb szak mai sza bá lyok be tar tá sá ért,
c) a terv do ku men tá ció ké szí té sé ben (rész ben vagy fo -

lya ma to san) részt vevõ, a ter ve zõi fel adat szak mai tar tal -
má nak meg fe le lõ szak is me ret tel és jo go sult ság gal ren del -
ke zõ szak ági ter ve zõk (al ter ve zõk) ki vá lasz tá sá ért,

d) a szak ági ter ve zõk kö zöt ti egyez te té sek ko or di ná lá -
sá ért, ter ve ik össze han go lá sá ért.

(2) Az épí tés mi nõ sé ge, a szak sze rû ki vi te le zés biz to sí -
tá sa, va la mint a 31.  § (2) be kez dé se sze rin ti és az egyéb
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek ér vény re
jut ta tá sa cél já ból a terv el len õr fel ada ta és fe le lõs sé ge
– jog sza bály ban elõ írt ese tek ben és mó don – a mû sza ki
meg va ló sí tá si, ki vi te li terv do ku men tá ció (terv do ku men tá -
ció-rész) tar tal má nak az (1) be kez dés a) pont já nak aa) al -
pont ja és b) pont ja sze rin ti szak sze rû el len õr zé se.

(3) A név jegy zé ket ve ze tõ szerv a ter ve zõt és a szak ér tõt 
a szak ma gya kor lás sal kap cso la tos jog sza bá lyok meg sér té -
se ese tén jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben és mó -
don szank ci ók kal sújt ja.

(4) A ter ve zõ – ha erre az épít te tõ tõl meg bí zást ka pott –
ter ve zõi mû ve ze tést vé gez het. En nek ke re té ben köz re mû -
kö dik az épí té sze ti-mû sza ki ter vek nek meg fe le lõ ma ra -
dék ta lan meg va ló sí tás ér de ké ben, va la mint elõ se gí ti a ki -
vi te le zés so rán a ter vek kel kap cso lat ban fel me rült szak -
kér dé sek meg ol dá sát.”
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20.  § Az Étv. 35–36.  §-ai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„35.  § (1) A 34.  § (1) be kez dé se sze rin ti en ge dé lyek
meg ké ré se elõtt az ügy fél (épít te tõ) a te lek ala kí tá si, a be -
épí té si (kü lö nös te kin tet tel a 18.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra), az épí té sze ti ki ala kí tás sal, a bon tás sal kap cso la -
tos, to váb bá a mû em lé ki, ré gé sze ti, te le pü lés ké pi, ter mé -
szet- és kör nye zet vé del mi, köz egész ség ügyi, élet vé del mi,
va la mint a mû sza ki kö ve tel mé nyek (ide ért ve a ge o ló gi ai,
sze iz mo ló gi ai kö ve tel mé nye ket is) elõ ze tes tisz tá zá sa cél -
já ból az 52.  § (2) és (6) be kez dé se sze rin ti épí tés ügyi ha tó -
ság tól elvi

a) te lek ala kí tá si,
b) épí té si,
c) ren del te tés meg vál toz ta tá si

en ge délyt (a to váb bi ak ban együtt: elvi en ge dély) kér het.
Jog sza bály az elvi en ge dély ké ré sét kö te le zõ vé te he ti.

(2) A jog erõs és vég re hajt ha tó elvi en ge dély egy évig
ér vé nyes. Ér vé nyes sé ge egy íz ben leg fel jebb egy év vel
meg hosszab bít ha tó, ha a jog sza bá lyok, va la mint a kö te le -
zõ ha tó sá gi elõ írá sok idõ köz ben nem vál toz tak meg.

(3) Az elvi en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül kez de -
mé nye zett épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás so rán
a köz re mû kö dõ szak ha tó sá got és az épí tés ügyi ha tó sá got
az elvi en ge dély azok ban a kér dé sek ben, ame lyek rõl ki fe -
je zet ten ren del ke zett, ak kor is köti, ha idõ köz ben a jog sza -
bá lyok, va la mint a kö te le zõ ha tó sá gi elõ írá sok meg vál toz -
tak. Az elvi en ge dély alap ján épí té si mun ka nem  végez -
hetõ.

36.  § (1) Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély tör vény ben, kor -
mány ren de let ben vagy mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint ak kor ad ha tó, ha

a) a ter ve zett épí té si te vé keny ség meg fe lel a
18–22.  §-ban, és a 31.  § (1) be kez dé sé ben elõ ír tak nak,

b) az épí té si te vé keny ség gel érin tett te lek ki ala kí tá sa a
23. és 24.  §-ban, a te le pü lés ren de zé si ter vek ben, il le tõ leg a 
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg tör tént,

c) a ter ve zett épít mény vagy épí té sze ti-mû sza ki meg ol -
dás meg fe lel

ca) a 31.  § (2)–(5) be kez dé sé ben elõ írt kö ve tel mé nyek -
nek,

cb) az ál ta lá nos ér vé nyû szak mai és a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek,

cc) az egyes épít mé nyek re, te rü le tek re vé dett sé get el -
ren de lõ jog sza bá lyok nak, az ér de kelt szak ha tó sá gok hoz -
zá já ru lá sá ban fog lalt ese ti elõ írá sok nak és az elõ ze tes ha -
tó sá gi el já rá sok ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek,

cd) az épí té sze ti mi nõ ség és ér ték vé de lem jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott szem pont ja i nak, va la mint

d) az épít mény meg épí té se, ren del te té se, hasz ná la ta,
fenn tar tá sa nem okoz a kör nye ze té ben olyan ká ros ha tást,
amely

da) a te rü let ren del te té sé nek meg fe le lõ és jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mér té ket meg ha lad ná,

db) az ál lé kony sá got, az éle tet és egész sé get, a köz- és
va gyon biz ton sá got ve szé lyez tet né,

e) az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz -
nál ha tó sá gá hoz szük sé ges

ea) já ru lé kos épít mé nyek (köz mû vek, utak, bur ko la -
tok, par ko lók stb.), il le tõ leg

eb) köz le ke dé si há ló zat hoz való csat la ko zás, va la mint
ec) a köz mû- és ener gia el lá tás

a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg ké ré sé ig biz to sít ha tó, il -
let ve a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zés kor ren del ke zés re
áll,

f) a ter ve zõ ként meg je lölt sze mély – a név jegy zé ket ve -
ze tõ szerv ál tal iga zol tan – jo go sult a ké re lem ben meg je -
lölt épí té si te vé keny ség gel kap cso la tos épí té sze ti-mû sza ki 
ter ve zés re,

g) az épít te tõ – az elvi és a hasz ná lat ba vé te li en ge dé -
lye zés ki vé te lé vel – épí té si jo go sult sá gát hi telt ér dem lõ en
iga zol ta,

h) a ter ve zõ nyi lat ko zott ar ról, hogy az ál ta la el ké szí tett 
épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ció jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé nyek tel je sí té sét biz to -
sí tó nem ze ti szab vá nyok kal azo nos vagy azok kal egyen ér -
té kû mû sza ki meg ol dást tar tal maz,

i) az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ké re lem jog sza bály -
ban elõ írt mel lék le tei ren del ke zés re áll nak, és tar tal muk
meg fe lel az a)–h) pon tok elõ írá sa i nak.

(2) A vé dett te le pü lés ké pet és épít mé nye ket, egye di táj -
ér té ke ket érin tõ épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zés so rán az
épí tés ügyi ha tó ság – a vé dett sé get meg ál la pí tó ren de let, il -
let ve a vé de lem jel le ge sze rint il le té kes szak ha tó ság
53/B.  § (2) be kez dé se sze rin ti ál lás fog la lá sa alap ján – elõ -
ír hat ja kü lö nö sen:

a) a jel lem zõ he lyi épí tõ anyag hasz ná la tát, jel leg ze tes
épí té sze ti for ma vagy tö meg hely re ál lí tá sát, il let ve vissza -
ál lí tá sát, to váb bá

b) az épít mény nek az ér ték vé de lem és a kör nye zet hez
való il lesz ke dés kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ ki ala kí tá sát, 
va la mint

c) az épít mény kül sõ hely re ál lí tá sát (pl. hom lok zat- és
nyí lás zá rók szí ne zé sét, egy sé ges ki ala kí tá sát, cse ré jét) és
az épít mény elõ nyö sebb épí té sze ti meg je le né sét szol gá ló
egyéb mun ká kat.

(3) Jog or vos la ti el já rás so rán el ren delt új el já rás ke re té -
ben az alap el já rás meg in dí tá sa kor ér vé nyes épí tés ügyi
sza bá lyok sze rint kell el jár ni a (4) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel.

(4) A (3) be kez dés ben em lí tett jog or vos la ti el já rás so -
rán, ha az új el já rás meg in dí tá sa kor ha tály ban lévõ épí tés -
ügyi elõ írá sok az épít te tõ szá má ra ked ve zõb bek, ak kor
azo kat kell az el já rás so rán al kal maz ni.”

21.  § Az Étv. 38.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Épít ményt, épít mény részt, épít mény együt test épí -
te ni, épí té si mun kát, egyéb épí té si te vé keny sé get (a to váb -
bi ak ban együtt: épí té si te vé keny ség) vé gez ni – ha jog sza -
bály el té rõ en nem ren del ke zik – csak a jog erõs és vég re -
hajt ha tó épí té si en ge dély nek, to váb bá a hoz zá tar to zó, jó -

536 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



vá ha gyott, en ge dé lye zé si zá ra dék kal el lá tott ter vek nek és
egyéb ok ira tok nak, va la mint az ezek alap ján ké szí tett
– jog sza bály ban elõ írt ese tek ben és mó don – terv el len õr rel 
el len õriz te tett –, olyan mû sza ki meg va ló sí tá si, ki vi te li
terv do ku men tá ci ó nak meg fe le lõ en sza bad vé gez ni, amely
alá tá maszt ja, hogy az épít mény meg fe lel a 31.  § (2) be kez -
dé sé ben, va la mint egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek.”

22.  § (1) Az Étv. 39.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az épí tés ügyi ha tó sá gi (lé te sí té si) en ge dély hez kö -
tött épít mé nyek épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé ge ak kor 
foly tat ha tó, ha

a) az épí tõ ipa ri ki vi te le zés az épí té si te vé keny sé get
foly ta tó egyé ni vál lal ko zó vagy gaz da sá gi tár sa ság (a to -
váb bi ak ban: ki vi te le zõ) te vé keny sé gi kö ré ben sze re pel,

b) a ki vi te le zé si te vé keny sé get név jegy zék be vett
olyan fe le lõs mû sza ki ve ze tõ irá nyít ja, aki a ki vi te le zõ vel
tag sá gi, al kal ma zot ti vagy meg bí zot ti jog vi szony ban áll,
és aki a ki vi te le zé si te vé keny ség szak irá nyá nak meg fe le lõ
jo go sult ság gal és egyéb fel té te lek kel, to váb bá a ki vi te le -
zé si te vé keny sé get vég zõk fe lett köz vet len irá nyí tá si jog -
gal ren del ke zik,

c) a ki vi te le zõ és a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ren del ke zik
kö te le zõ szak mai fe le lõs ség biz to sí tás sal,

d) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si mun kák ter ve zett meg kez -
dé sét – jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben és mó -
don – az il le té kes épí tés fel ügye le ti ha tó ság nak a ki vi te le -
zés ter ve zett meg kez dé se elõtt 15 nap pal az épít te tõ be je -
len tet te, és az épí tés fel ügye le ti ha tó ság a ki vi te le zé si te vé -
keny ség meg kez dé sét, vég zé sét a be je len tés tõl szá mí tott
15 na pon be lül nem til tot ta meg.”

(2) Az Étv. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az épít mé nyek – épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez
nem kö tött – olyan jel le gû fel újí tá si, hely re ál lí tá si, át ala kí -
tá si vagy kor sze rû sí té si te vé keny sé gét, mely nek so rán

a) az épít mény tar tó szer ke ze ti rend sze re nem vál to zik
meg, vagy

b) az épít mény tar tó szer ke ze té nek te her bí ró ké pes sé gét 
be fo lyá so ló olyan mér té kû te her vál to zás – írá sos szak ér tõi 
vé le ménnyel iga zol tan – nem kö vet ke zik be, mely a tar tó -
szer ke zet meg erõ sí té sét, el bon tá sát, meg vál toz ta tá sát ten -
né szük sé ges sé, to váb bá

c) ha égés ter mék el ve ze té sé re szol gá ló bár mi lyen szer -
ke ze tû égés ter mék-el ve ze tõ be ren de zés épí té sé re nem ke -
rül sor, il let ve

d) az épít mény hom lok za tá nak meg vál toz ta tá sa (ki vé -
ve a vé dett épít mé nye ket) nem jár együtt an nak te her hor dó 
szer ke ze ti vál toz ta tá sá val,

a mun ka jel le gé nek meg fe le lõ szak mun kás-ké pe sí tés sel
ren del ke zõ sze mély fe le lõs mû sza ki ve ze tõ irá nyí tá sa nél -
kül is vé gez he ti.”

(3) Az Étv. 39.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A ki vi te le zés meg kez dé sé nek be je len té sé hez az
épít te tõ nek mel lé kel nie kell:

a) a ki vi te le zõ meg ne ve zé sét, jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ada ta it,

b) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ meg ne ve zé sét, jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ada ta it,

c) az épí té si mû sza ki el len õr meg ne ve zé sét, jo go sult sá -
gá nak iga zo lá sát,

d) a jog sza bály ban elõ írt ese tek ben a ki vi te li ter vek rõl
 szóló ter ve zõi nyi lat ko za tot, amely ben

da) a ter ve zõ nyi lat ko zik a ki vi te li ter vek meg lé té rõl,
va la mint ar ról, hogy az ál ta la el ké szí tett terv do ku men tá ció 
meg fe lel a jó vá ha gyott épí té si en ge dé lye zé si ter vek nek,
va la mint a jog sza bály ban meg ha tá ro zott és egyéb szak mai 
kö ve tel mé nyek nek, és iga zol ja ter ve zõi jo go sult sá gát,

db) a terv el len õr nyi lat ko zik a 31.  § (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek be tar tá sá nak el len õr zé sé -
rõl,

e) az egyéb, jog sza bály ban meg ha tá ro zott do ku men tu -
mo kat.”

23.  § Az Étv. 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„40.  § (1) A ki vi te le zõ fe le lõs:
a) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség jog sze rû meg -

kez dé sé ért és foly ta tá sá ért, az épí té si nap ló ve ze té sé ért, ki -
vi te le zõi jo go sult sá gá nak meg lé té ért,

b) az épít te tõ ál tal ren del ke zé sé re bo csá tott jog erõs és
vég re hajt ha tó épí té si en ge dély ben és a hoz zá tar to zó jó vá -
ha gyott en ge dé lye zé si ter vek ben, az ezek alap ján ké szült,
erre jo go sult terv el len õr rel el len õriz te tett ki vi te li ter vek -
ben elõ ír tak be tar tá sá ért és be tar ta tá sá ért, va la mint

c) az el vég zett szak mun kák ered mé nye ként lé te sült
szer ke ze tek, be ren de zé sek, épít mény, épít mény rész ren -
del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz nál ha tó sá gá ért.

(2) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ fe lel:
a) az épít mény faj tá nak, épí té si te vé keny ség nek meg fe -

le lõ jo go sult sá gá nak meg lé té ért,
b) a szak mun ka irá nyí tá sá ért,
c) az épít mény, épít mény rész jog erõs és vég re hajt ha tó

épí té si en ge dély nek és a hoz zá tar to zó jó vá ha gyott en ge -
dé lye zé si ter vek nek, il let ve a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ki vi te le zé si ter vek nek meg fe le lõ meg va ló sí tá sá ért, to -
váb bá

d) az épí té si te vé keny ség re vo nat ko zó szak mai, mi nõ -
sé gi és biz ton sá gi elõ írá sok meg tar tá sá ért és

e) a mun ká la tok vég zé sé nek szak sze rû sé gé ért.
(3) A ki vi te le zõ – jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -

ben és mó don – épí té si nap lót ve zet, ab ban a napi mun kát
rög zí ti, a nap lót ál lan dó an a mun ka hely szí nén tart ja, és azt 
az el len õr zõ ha tó ság, il let ve az épí té si mû sza ki el len õr ké -
ré sé re ren del ke zés re bo csát ja. Az épí té si nap ló ré szét ké -
pe zik az el vég zett épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé gek re
vo nat ko zó fe le lõs mû sza ki ve ze tõi nyi lat ko za tok is.
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(4) A 43.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá -
sa ér de ké ben az épít te tõ hely szí ni kép vi se lõ je ként az épí -
tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség jel le gé nek meg fe le lõ
– kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott jo go sult ság gal ren -
del ke zõ – épí té si mû sza ki el len õrt, il let ve kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don be ru há zót, a
be ru há zó le bo nyo lí tót bíz hat meg. Jog sza bály az épí té si
mû sza ki el len õr al kal ma zá sát kö te le zõ vé te he ti.

(5) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõi, il let ve mû sza ki el len õri
te vé keny sé get foly ta tó sze mé lye ket tör vény ben vagy kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott szerv név jegy zék be ve -
szi.

(6) Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség foly ta tá sá ra
vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok meg sér té se ese tén a fe le -
lõs mû sza ki ve ze tõ vel, az épí té si mû sza ki el len õr rel, a ki -
vi te le zõ vel szem ben kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott
jog kö vet kez mé nye ket kell al kal maz ni.”

24.  § Az Étv. 43.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„43.  § (1) Az épít te tõ fe lel:
a) az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély meg szer zé sé ért, il -

let ve
b) a jog erõs és vég re hajt ha tó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -

dély ben és a hoz zá tar to zó, jó vá ha gyott, en ge dé lye zé si zá -
ra dék kal el lá tott terv do ku men tá ci ó ban fog lal tak be tar tá sá -
ért,

c) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé sé nek fi -
gye lem mel kí sé ré sé ért,

d) azért, hogy az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton -
sá gos hasz ná la tá hoz szük sé ges já ru lé kos épít mé nyek, te -
rep ren de zé si, fá sí tá si, par ko sí tá si mun ká la tok az épít -
ménnyel együtt va ló sul ja nak meg,

e) az épí té si mû sza ki el len õr, va la mint a ki vi te le zõ ki -
vá lasz tá sá ért,

f) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé sé -
nek az épí tés fel ügye le ti szerv hez tör té nõ jog sza bály ban
elõ írt be je len té sé ért és az eh hez szük sé ges mel lék le tek
meg lé té ért,

g) azért, hogy az épí té si nap ló – jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben – a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el -
já rás le foly ta tá sa so rán az épí tés ügyi ha tó ság ren del ke zé -
sé re áll jon,

h) e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben sze mé lyes
ada tok köz lé sé ért, il let ve kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben a meg je lölt ada tok be je len té sé ért.

(2) Az épít te tõ és a ki vi te le zõ együt te sen fe lel azért,
hogy az épí tés ügyi ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott idõ tar ta -
mon be lül az épít mény kör nye ze té bõl az épí tõ ipa ri ki vi te -
le zé si te vé keny ség so rán ke let ke zett épí té si hul la dé kot – a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – el szál lít tas -
sa, a kör nye zet és a te rep fel szí nét az ere de ti, il let ve az en -
ge dé lye zett ál la po tá ban át ad ja, a kör nye zet ben oko zott ká -
ro kat meg szün tes se.”

25.  § Az Étv. 46.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„Az építésfelügyeleti hatóság

46.  § (1) Az épí tés fel ügye le ti te vé keny ség el lá tá sa ál la -
mi fel adat.

(2) Az épí tés fel ügye le ti ügyek ben kor mány ren de let ben
meg ha tá ro zott il le té kes sé gi te rü let tel:

a) elsõ fo kon a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal
épí tés fel ügye le ti igaz ga tá si szer ve,

b) má sod fo kon az Or szá gos La kás és Épí tés ügyi Hi va -
tal (a to váb bi ak ban: OLÉH) el nö ke

(a to váb bi ak ban együtt: épí tés fel ügye le ti ha tó ság) jár el.
Az el sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság ve ze tõ jét az OLÉH
el nö ké nek ja vas la tá ra, a mi nisz ter egyet ér té sé vel a köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je ne ve zi ki és men ti fel.

(3) A sa já tos épít mény faj ták te kin te té ben – az an ten nák, 
an ten na tar tó szer ke ze tek és csat la ko zó mû tár gyak ki vé te -
lé vel – az épí tés fel ügye le ti fel ada to kat az arra vo nat ko zó
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ál lam igaz ga tá si
szer vek lát ják el.

(4) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság ha tó sá gi jog kö ré ben a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint

a) épí tés fel ügye le ti el len õr zé se ket vé gez,

b) épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi in téz ke dést tesz,

c) ve ze ti a jog sza bállyal ha tás kö ré be utalt nyil ván tar tá -
so kat, va la mint név jegy zé ket.

(5) Az épí tés fel ügye le ti el len õr zés cél ja kü lö nö sen an -
nak a meg ál la pí tá sa, hogy

a) az épít mé nyek re, épí té si ter mé kek (anya gok, szer ke -
ze tek, be ren de zé sek) mód sze rek és el já rá sok mû sza ki kö -
ve tel mé nye i re és al kal ma zá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyo -
kat, szab vá nyo kat, elõ írá so kat és en ge dé lyek ben fog lalt
kö ve tel mé nye ket az épí té si mun ka vég zé se so rán meg tar -
tot ták-e,

b) a fel hasz nált épí té si ter mé kek ren del kez nek-e ér vé -
nyes meg fe le lõ ség iga zo lás sal, a meg fe le lõ ség iga zo lást az 
arra jo go sult szer ve zet ál lí tot ta-e ki, és tel je sí ti-e a kü lön
jog sza bály elõ írá sa it,

c) a ki vi te li ter vek ter ve zõ je, az épí té si mû sza ki el len -
õr, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, il let ve a ki vi te le zõ és a szak -
mun kát vég zõ ren del ke zik-e a ki vi te le zé si te vé keny ség
jel le gé nek meg fe le lõ ké pe sí tés sel, jo go sult ság gal, il let ve a 
39.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal ta kat tel je sí tet -
ték-e,

d) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség ki vi te li terv
alap ján, il let ve a szak mai és biz ton sá gi elõ írá sok meg tar tá -
sá val tör té nik-e, to váb bá az épít mény szer ke ze tei az en ge -
dé lye zé si és ki vi te le zé si terv nek meg fe le lõ ek-e,

e) az épí tés hely szí nén az épí té si nap ló a jog sza bály ban 
meg ha tá ro zot tak sze rint ren del ke zés re áll-e, azt a jog sza -
bá lyok nak meg fe le lõ mó don és tar ta lom mal ve ze tik-e,

f) az épít te tõ – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben és mó don – be je len tet te-e az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te -
vé keny ség meg kez dé sét, il let ve az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si
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te vé keny ség vég zé sét az erre ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó -
ság nem til tot ta-e meg.

(6) Ha az épí tés fel ügye le ti ha tó ság, il let ve az (5) be kez -
dés f) pont ja te kin te té ben az épí tés ügyi ha tó ság is, el len õr -
zé se so rán azt ál la pít ja meg, hogy

a) a ki vi te le zés so rán az (5) be kez dés ben fog lal ta kat
meg sér tet ték, vagy

b) a ki vi te le zés az ál lé kony sá got, az éle tet és egész sé -
get, a köz biz ton sá got köz vet le nül ve szé lyez te ti,
az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség foly ta tá sát meg tilt ja
és a sza bály ta lan ál la pot meg szün te té sét ha tá ro zat tal el -
ren de li. A ha tá ro zat azon nal vég re hajt ha tó, és az ab ban
fog lalt kö te le zés nek azon nal ér vényt kell sze rez ni. Az épí -
tés fel ügye le ti ha tó ság mind két eset ben az il le té kes el sõ fo -
kú épí tés ügyi ha tó sá got, vé dett ré gé sze ti le lõ he lyen és mû -
em lé ki te rü le ten az örök ség vé del mi szak ha tó sá got a
 további in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben ha la dék ta la nul
ér te sí ti.

(7) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az el len õr zé si fel ada -
tok ban a szak mai ka ma rák, il let ve a szük sé ges vizs gá la tok
el vég zé sé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
szak ér tõ vagy jo go sult szak in téz mény köz re mû kö dé sét
ve he ti igény be.”

26.  § Az Étv. a kö vet ke zõ 46/A.  §-sal egé szül ki:
„46/A.  § (1) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság a 46.  § (6) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tá ro zat tal egy ide jû leg épí tés -
fel ügye le ti bír sá got szab ki a mu lasz tó val, il le tõ leg a ve -
szély hely zet oko zó já val szem ben.

(2) Az épí tés fel ügye le ti bír sá got az épí tés fel ügye le ti ha -
tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény rõl
(mu lasz tás ról) való tu do más szer zé sé tõl szá mí tott egy
éven, de leg ké sõbb a cse lek mény el kö ve té sé tõl szá mí tott
öt éven be lül szab hat ja ki.

(3) Az épí tés fel ügye le ti bír ság nem men te sít a bün te tõ -
jo gi, a sza bály sér té si, to váb bá a kár té rí té si fe le lõs ség, va -
la mint a te vé keny ség kor lá to zá sá ra, fel füg gesz té sé re, til tá -
sá ra, il le tõ leg a meg fe le lõ vé de ke zés ki ala kí tá sá ra, a ter -
mé sze tes vagy ko ráb bi kör nye zet hely re ál lí tá sá ra vo nat -
ko zó kö te le zett ség tel je sí té se alól.

(4) Az épí tés fel ügye le ti bír ság mér té két és meg ál la pí tá -
sá nak mód ját kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(5) A bír ság ki sza bá sa so rán a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint kell fi gye lem be ven ni az épít -
mény jel le gét és ren del te té sét, a sza bály ta lan ság mér té két,
a ve szé lyez te tés mód ját, nagy sá gát és a ter mé sze tes és épí -
tett kör nye zet re gya ko rolt ha tá sát is.”

27.  § Az Étv. 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„50.  § (1) Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá nak és vé del mé -
nek pénz ügyi esz kö zök kel tör té nõ tá mo ga tá sá ra a költ ség -
ve tés „Te rü let fej lesz tés” fe je ze té ben épí tés ügyi cél elõ -
irány zat (a to váb bi ak ban: cél elõ irány zat) be vé te lei áll nak
ren del ke zés re, me lyek nyil ván tar tá sá ról és fel hasz ná lá sá -
ról kü lön jog sza bály ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz ügyi esz kö -
zök – jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don és mér ték ben – 
az aláb bi épí tés ügyi fel ada tok tá mo ga tá sá ra hasz nál ha tók
fel:

a) az épí tés fel ügye le ti és épí tés ügyi ha tó sá gi te vé keny -
ség gel kap cso la tos fel ada tok (ide ért ve a szük ség sze rin ti
szak ér tõi igény be vé tel tá mo ga tá sát is) tá mo ga tá sá ra és az
el len õr zé sek ha té kony sá gá nak és szín vo na lá nak  emelé -
sére,

b) a ha tó sá gi vég re haj tá si el já rás költ sé ge i nek fi nan szí -
ro zá sá ra,

c) a te le pü lés ren de zé si fel ada tok tá mo ga tá sá ra,
d) mi nõ ség ügyi, szab vá nyo sí tá si fel ada tok tá mo ga tá -

sá ra,
e) a he lyi épí té sze ti örök ség vé det té nyil vá ní tá sá val és

vé del mé vel kap cso la tos ön kor mány za ti ki adá sok tá mo ga -
tá sá ra, az épí té sze ti örök ség vé del mé vel kap cso la tos nem -
zet kö zi egyez mé nyek vég re haj tá sá ra, tá mo ga tá sá ra, az
épí té sze ti ér té kek be mu ta tá sá nak elõ se gí té sé re,

f) a terv ta ná csok mû kö dé sé nek tá mo ga tá sá ra,
g) a szak mai ka ma rák, tár sa dal mi szer ve ze tek  építé -

szeti és te le pü lés ren de zé si szak mai fel ada ta i nak tá mo ga tá -
sá ra,

h) az épí té sze ti kul tú ra ki ala kí tá sá ra, fej lesz té sé re, vé -
del mé re, el ter jesz té sé re, ok ta tá sá ra, a vé de lem mel kap cso -
la tos el is me ré sek fi nan szí ro zá sá ra,

i) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá val és vé del mé vel kap -
cso la tos ok ta tá si, ne ve lé si, to vább kép zé si prog ra mok ki -
dol go zá sá ra, mû köd te té sé re,

j) az épí tés ügyet érin tõ kép zé si, szak ok ta tá si cé lok ki -
dol go zá sá ra, ér vé nye sí té sé re,

k) az épít mé nyek, va la mint az épí té si mun kák és épí té si 
te vé keny sé gek épí té si elõ írá sa i nak, va la mint az épí té si ter -
mé kek, anya gok, szer ke ze tek, be ren de zé sek és mód sze rek
mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek ki ala kí tá sá val kap cso la tos
ku ta tás ra, fej lesz tés re, ezek ered mé nyé nek al kal ma zá sá ra,
ér vény re jut ta tá sá ra,

l) a sza bá lyo zott épí tés ügyi szak mák szak ké pe sí té sé -
nek és szak kép zett sé gé nek el is me ré sé vel kap cso la tos fel -
ada tok tá mo ga tá sá ra, kü lö nös te kin tet tel a kül föl di bi zo -
nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló tör vény vo -
nat ko zó ren del ke zé se i re,

m) az a)–l) pont ban fog lal tak ad mi niszt rá ci ós fel ada ta -
i nak el lá tá sá ra, a fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges esz kö -
zök be szer zé sé re, be ru há zá sok tá mo ga tá sá ra.”

28.  § Az Étv. 52. és 53.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„52.  § (1) Az épí tés ügyi ha tó sá gi te vé keny sé get a
(2)–(8) be kez dés ben meg ha tá ro zott jegy zõ és ál lam igaz -
ga tá si szerv lát ja el ál la mi fel adat ként.

(2) Az épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben:
a) elsõ fo kon, kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott fel -

té te lek kel és il le té kes sé gi te rü let tel ren del ke zõ, a 2004. ja -
nu ár 1-jét meg elõ zõ en vá ros sá nyil vá ní tott te le pü lé si ön -
kor mány zat, to váb bá fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat, va -
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la mint an nak a te le pü lé si ön kor mány zat nak a jegy zõ je,
ame lyet kor mány ren de let 2004. ja nu ár 1-jé ig ki je lölt (a to -
váb bi ak ban: el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság),

b) má sod fo kon a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va -
tal ve ze tõ je
jár el.

(3) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság fel ada tai kü lö nö sen:
a) gya ko rol ja az el sõ fo kú ha tó sá gi jog kört (épí tés ügyi

ha tó sá gi en ge dé lye zés, kö te le zés, vég re haj tás, bír sá go lás
stb.),

b) ha tó sá gi el len õr zést vé gez,
c) szak ha tó ság ként jár el a ha tás kö ré be utalt ügyek ben,
d) ve ze ti a jog sza bály ban meg ha tá ro zott épí tés ügyi ha -

tó sá gi nyil ván tar tá so kat,
e) el lát ja az egyéb jog sza bály ban ha tás kö ré be utalt más 

épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat,
f) meg ál la pí tás, il let ve a jó vá ha gyás elõtt vé le mé nye zi

az il le té kes sé gi te rü le tén a he lyi épí té si sza bály za tot és a
te le pü lés ren de zé si ter ve ket.

(4) A má sod fo kú épí tés ügyi ha tó ság
a) má sod fo kú ha tó sá gi jog kört gya ko rol az el sõ fo kú

épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben,
b) fel ügye le ti szerv ként jár el a tör vény ben vagy kor -

mány ren de let ben meg ál la pí tott épí tés ügyi ha tó sá gi
ügyek ben,

c) el lát ja a jog sza bály ban ha tás kö ré be utalt egyéb épí -
tés ügyi igaz ga tá si fel ada to kat,

d) el lát ja a ha tás kö ré be utalt el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó -
sá gi fel ada to kat,

e) szak ha tó ság ként jár el a ha tás kö ré be utalt ügyek ben,
f) ki je lö li a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott össze -

fér he tet len sé gi és ki zá rá si ese tek ben az el já ró épí tés ügyi
ha tó sá got,

g) a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint köz re mû -
kö dik a szak mai kép zé sek, to vább kép zé sek szer ve zé sé -
ben,

h) az ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö rök gya kor lá -
sá nak el len õr zé se kö ré ben el len õr zi az il le té kes sé gi te rü le -
té hez tar to zó el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság épí tés ügyi ha tó -
sá gi te vé keny sé gé nek jog sze rû sé gét, a jog sza bá lyok elõ -
írá sa i nak be tar tá sát.

(5) Tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ha tá ro -
zott és nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû
épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon il le té kes sé gi te -
rü le tén a (4) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó épí tés ügyi 
ha tó ság jár el, má sod fo kon pe dig az OLÉH el nö ke. Ezen
ügy faj ták ese té ben el sõ fo kú szak ha tó ság ként a kü lön jog -
sza bály sze rint egyéb ként el já ró szak ha tó ság fe let tes szer -
ve jár el.

(6) A sa já tos épít mény faj ták – ki vé ve az an ten nák, an -
ten na tar tó szer ke ze tek, va la mint az azok hoz tar to zó mû -
tár gyak – és a mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyek te -
kin te té ben az épí tés ügyi ha tó sá gi jog kört a rá juk  vonat -
kozó kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si
szer vek gya ko rol ják. Ezen épít mé nyek te kin te té ben le -
foly ta tott ha tó sá gi en ge dé lye zé si (lé te sí té si) el já rá sok ban

a (3) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó épí tés ügyi ha tó -
ság jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben szak ha tó ság -
ként mû kö dik köz re. A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek ha tó sá gi en -
ge dé lye zé si el já rá sa i ban kor mány ren de let ben meg ha tá ro -
zott szerv mû kö dik köz re szak ha tó ság ként.

(7) Az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek, va la mint az
azok hoz tar to zó mû tár gyak te kin te té ben az épí tés ügyi ha -
tó sá gi jog kört a (3) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó
épí tés ügyi ha tó ság gya ko rol ja.

(8) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ké rel met a (3) be -
kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó, il let ve az (5)–(6) be kez -
dés sze rin ti épí tés ügyi ha tó ság nál kell be nyúj ta ni.

53.  § Az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi ügyek
dön tés re való szak mai elõ ké szí té se, a dön tés meg ho za ta la,
vég re haj tá sa, a te rü le ti fõ épí té szi, va la mint az ön kor mány -
za ti fõ épí té szi fel ada tok el lá tá sa jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség hez, va la mint egyéb 
– jog sza bály ban meg ha tá ro zott – fel té te lek hez kö tött te vé -
keny ség.”

29.  § (1) Az Étv. 53/C.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az épí tés ügyi ha tó ság az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dé lye zés so rán jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör ben – kü -
lö nö sen a 31.  § (5) be kez dé se sze rin ti kö ve tel mé nyek ér -
vény re jut ta tá sá nak ér de ké ben – a ren del ke zés re álló terv -
ta ná csi vé le mény (3) be kez dés sze rin ti fi gye lem be vé te lé -
vel, az en ge dély meg adá sát fel té te lek hez köt he ti, il let ve az 
en ge dély meg adá sát meg ta gad hat ja.”

(2) Az Étv. 53/C.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A 46.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok
ál tal le foly ta tott, ké re lem re in dult el já rá so kért a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû igaz ga tá si szol gál ta tá -
si dí jat kell fi zet ni. A fi ze ten dõ díj mér té két úgy kell meg -
ál la pí ta ni, hogy az az adott el já rás sal kap cso lat ban fel me -
rü lõ va la mennyi költ ség re fe de ze tet biz to sít son.”

30.  § Az Étv. a kö vet ke zõ új 57/A. §-sal és az azt meg -
elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Oktatási, tudományos és együttmûködési feladatok

57/A.  § (1) Az érin tett mi nisz te rek együtt mû köd nek an -
nak ér de ké ben, hogy a la kos ság – kü lö nös te kin tet tel a ta -
nu lók ra és a hall ga tók ra – meg is mer hes se az épí tett kör -
nye zet em ber hez mél tó, egész sé ges és esz té ti kus ala kí tá sá -
val, az épí té sze ti kul tú ra ter jesz té sé vel, fej lesz té sé vel, az
épí té sze ti ér té kek, örök ség vé del mé vel kap cso la tos alap -
ve tõ is me re te ket az alap-, kö zép- és fel sõ fo kú, va la mint az
is ko la rend sze ren kí vü li ok ta tás, kép zés, ne ve lés ke re té -
ben, a köz mû ve lõ dés és is me ret ter jesz tés, a saj tó és a tö -
meg tá jé koz ta tás út ján.

(2) Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá val és vé del mé vel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sa so rán az ál la mi és a he lyi ön kor -
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mány za ti szer vek együtt mû köd nek az érin tett szak mai ka -
ma rák kal és a tár sa da lom más szer ve ze te i vel.

(3) A mi nisz ter – jog sza bály ban fel so rolt és rész le te -
zett – szak mai dí ja kat ado má nyoz kü lö nö sen az aláb bi te -
rü le te ken:

a) a ki emel ke dõ épí té sze ti-mû sza ki al ko tó te vé keny -
ség, to váb bá

b) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ban, vé del mé ben és fej -
lesz té sé ben, a te le pü lé si és épí té sze ti ér té kek fel tá rá sá ban,
meg õr zé sé ben ki fej tett ered mé nyes és ki emel ke dõ mun ka, 
va la mint

c) a te le pü lés ren de zé si és az épí tés ügyi igaz ga tá si te vé -
keny ség ki ma gas ló szín vo na lá nak el is me ré se.

(4) A nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re, va la mint a
sa já tos épít mény faj ták sze rin ti mi nisz te rek kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szak mai dí ja kat ado má nyoz nak.”

31.  § (1) Az Étv. 62.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a kor mány arra, hogy
a) a 46.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint az 52.  § (2) be -

kez dé sé ben fog lal tak sze rint az el sõ fo kú épí tés ügyi és épí -
tés fel ügye le ti ha tó sá gok kö rét és il le té kes sé gi te rü le tét, to -
váb bá az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada tok 
el lá tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi, tár gyi és egyéb fel té te le -
ket, azok tel je sí té sé nek fe lül vizs gá la tát, ide ért ve a jegy zõi
ha tás kö rök fe lül vizs gá la tát is,

b) a te rü le ti és az ön kor mány za ti (me gyei, il let ve te le -
pü lé si) fõ épí té szi te vé keny ség el lá tá sá nak rész le tes szak -
mai sza bá lya it, va la mint sze mé lyi és tár gyi fel té te le it,

c) az 53.  §-ban em lí tett fel té te le ket,
d) az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza -

bá lya it,
e) az épí tés ügyi vizs ga tar tal mát, kö ve tel mé nye it és el -

já rá si sza bá lya it,
f) az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség gya kor lá sá -

nak rész le tes sza bá lya it,
g) a te le pü lés ren de zés sel, a te lek ala kí tás sal és az épít -

mé nyek kel kap cso la tos or szá gos szak mai kö ve tel mé nye -
ket és az azok tól he lyi épí té si sza bály zat ban való el té rés
le he tõ sé gét,

h) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá val és vé del mé vel kap -
cso la tos mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak,
va la mint az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si jo go sult ság ál ta -
lá nos sza bá lya it,

i) az épí tés ügy kö ré be tar to zó te vé keny sé gek el lá tá sá -
hoz szük sé ges nyil ván tar tá sok, adat szol gál ta tá sok (adat -
bá zi sok és in for má ci ós rend sze rek) lé te sí té sé nek és mû kö -
dé sé nek fel té te le it,

j) a fel vo nók és a moz gó lép csõk épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé sé nek, üze mel te té sé nek, el len õr zé sé nek, va la -
mint a fel vo nó-szak ér tõi és -el len õri te vé keny ség gya kor -
lá sá nak, to vább kép zé sé nek sza bá lya it,

k) az épít mé nyek ener gia fel hasz ná lá sá nak mi nõ ség ta -
nú sí tá sá ra, to váb bá a ta nú sí tást vég zõ mû sza ki szak ér tõi

te vé keny ség gya kor lá sá ra és to vább kép zé sük re vo nat ko zó 
sza bá lyo kat,

l) a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi,
ka to nai és nem zet biz ton sá gi célú épít mé nyek re vo nat ko -
zó, épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás sza bá lya it,

m) az épí té sze ti-mû sza ki terv pá lyá za ti el já rás rész le tes
sza bá lya it,

n) a fel sõ ok ta tá si sza ko kon szer zett szak ké pe sí té sek rõl
 szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zot tak vo nat ko zá sá -
ban a sza bá lyo zott épí tés ügyi szak mák te kin te té ben a
szak ké pe sí té sek és szak kép zett sé gek el is me ré sé nek rész -
le tes el já rá si sza bá lya it,

o) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség gya kor lá sá -
nak, az épí té si nap ló ve ze té sé nek, a fe le lõs mû sza ki ve ze -
tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak, az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si
te vé keny ség meg kez dé sé re vo nat ko zó be je len tés nek, a be -
je len tés el bí rá lá sá nak, az épí tés fel ügye le ti te vé keny ség
vég zé sé nek és az épí tés fel ügye le ti bír ság meg ál la pí tá sá -
nak sza bá lya it, to váb bá az aján la ti, va la mint a ki vi te li terv -
do ku men tá ció tar tal mi kö ve tel mé nye it, a ki vi te le zé si terv -
do ku men tá ció el len õr zé sé nek mód ját,

p) a te le pü lés ter ve zõk, az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõk,
az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõk, az épí té si mû sza ki el len -
õrök, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõk és az épí tés ügyi, épí tés fel -
ügye le ti ha tó sá gi ügy in té zõk to vább kép zé sé nek rész le tes
sza bá lya it,

q) a te le pü lés ter ve zé si jo go sult ság ra, va la mint a te le -
pü lés ren de zé si, épí té sze ti-mû sza ki terv ta ná csok ra, va la -
mint az épí té sze ti mi nõ ség és ér ték vé de lem  követelmé -
nyeire vo nat ko zó sza bá lyo kat,

r) a kö te le zõ en elõ írt szak mai fe le lõs ség biz to sí tás rész -
le tes sza bá lya it
ren de let tel ál la pít sa meg.”

(2) Az Étv. 62.  §-a (2) be kez dé sé nek h)–i), m) és r) pont -
jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint e § a kö -
vet ke zõ s)–t) pon tok kal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy]
„ h) a 31.  § (2) be kez dés c)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott 

alap ve tõ kö ve tel mé nyek tel je sí té sét biz to sí tó nem ze ti
szab vá nyok, mû sza ki spe ci fi ká ci ók, va la mint az azok kal
egyen ér té kû mû sza ki meg ol dá sok al kal ma zá sá nak és en -
ge dé lye zé sé nek mód ját,

i) az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si és kö te le zé si el -
já rá sok le foly ta tá sá nak rész le tes sza bá lya it, az épí tés ügyi
és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi ha tá ro za tok és vég zé sek
rész le tes tar tal mi kö ve tel mé nye it, va la mint a ki hir de tett
ve szély hely ze tet kö ve tõ tö me ges épít mény ká rok hely re ál -
lí tá sá nak en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó el já rá si ren det,”

„m) a te rü le tek bi o ló gi ai ak ti vi tás ér té ké nek szá mí tá sá -
ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat – a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben –,”

„r) az épí té si cél elõ irány zat ke ze lé sé nek, fel hasz ná lá -
sá nak, va la mint az el já ró ha tó ság, il let ve a fel ügye le ti és az 
el len õr zé si fel ada tot el lá tó szer ve ze tek kö zöt ti meg osz tá sa 
sza bá lya it,

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 541



s) az igaz ga tá si el já rá sok ban al kal ma zan dó te le kár szá -
mí tá sá nak sza bá lya it,

t) a mi nisz ter ál tal ado má nyo zan dó szak mai dí jak át -
adá sá nak és a dí jak kal járó ju ta lom össze ge meg ha tá ro zá -
sá nak rész le tes sza bá lya it”
[ren de let tel ál la pít sa meg.]

(3) Az Étv. 62.  §-ának (3)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint e § a kö vet ke zõ (6) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let tel ál la pít sa meg a
név jegy zé kek ve ze té sé vel, meg újí tá sá val, a 46.  § (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok ké re lem re in dult el já -
rá sa i val, to váb bá a fel vo nók kal és a moz gó lép csõk kel kap -
cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá si és a kö te le zõ mû sza ki biz -
ton ság tech ni kai fe lül vizs gá la tok kal kap cso la tos szol gál ta -
tá si dí ja kat.

(4) A sa já tos épít mény faj ták ra vo nat ko zó an a (2) be kez -
dés ben fog lalt sza bá lyo zá si fel ada to kat – e tör vény ben
fog lal tak kal össz hang ban és a mi nisz ter rel egyet ér tés ben – 
az épít mény faj ta sze rint il le té kes mi nisz ter gya ko rol ja.

(5) Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, hogy – a mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let tel ál la pít sa meg a te le -
pü lés fej lesz té si kon cep ció rész le tes tar tal mi kö ve tel mé -
nye it.”

Hatálybalépés

32.  § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés sze rin ti ki -
vé tel lel – 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé se it a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.

(2) Az e tör vény 22.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
Étv. 39.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, az e tör vény
25.  §-ával meg ál la pí tott Étv. 46.  § (2) be kez dé se, az e tör -
vény 28.  §-ával meg ál la pí tott Étv. 52.  § (2) be kez dé se, va -
la mint az e tör vény 29.  § (2) be kez dé se 2007. ja nu ár 1-jén
lép ha tály ba. E ren del ke zé se ket a 2007. ja nu ár 1-jén fo lya -
mat ban lévõ el já rá sok ban is al kal maz ni kell. 2006. de cem -
ber 31-ig az Étv. 46.  § (2) be kez dé sé nek, va la mint 52.  §
(1)–(2) és (5) be kez dé se i nek az e tör vény ha tály ba lé pé se
elõtt ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a ha tás kör rel
ren del ke zõ, el jár ni il le té kes épí tés ügyi ha tó ság szá má ra
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 2007. ja nu ár 1-jét kö ve tõ
15 na pon be lül meg kül di az épí tés ügyi ha tó sá gi jog kör
gya kor lá sá hoz szük sé ges ira to kat.

(4) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó ság a tör -
vény ha tály ba lé pé se kor a fo lya mat ban lévõ épí tõ ipa ri ki -
vi te le zé si te vé keny ség, va la mint az épít mé nyek (épít -
mény ré szek) ál la po tá nak, ál lé kony sá gá nak el len õr zé se so -
rán az el len õr zés kor irány adó ha tás kö ri és el já rá si sza bá -
lyok sze rint jár el.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

33.  § (1) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti az Étv.

a) 31.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont jai,
b) 55.  §-ának (1) és (2) be kez dé se,
c) 58.  §-a (4) be kez dé sé nek
ca) fel ve ze tõ szö ve gé ben „az a), c) és h) pon tok te kin -

te té ben a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en” szö veg rész,

cb) h) pont ja,
d) 60.  §-ának (6) és (8) be kez dé se,
e) 62.  §-a (2) be kez dé sé nek c), d), f), g), n) és o) pont ja.

(2) Az Étv. 58.  § (3) be kez dé se 2007. ja nu ár 1-jé vel
vesz ti ha tá lyát.

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
15/A.  §-a.

(4) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vényt
mó do sí tó 2006. évi IX. tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé se.

Módosuló rendelkezések

34.  § (1) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
Étv.

a) 4.  §-a
aa) (3) be kez dé sé nek b) pont já ban „az épí tés ügyi ha tó -

sá gi” szö veg rész he lyé be „az épí tés ügyi és az épí tés fel -
ügye le ti ha tó sá gi” szö veg rész,

ab) 4.  §-a (4) be kez dé sé ben „a te rü let fej lesz té sért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „az épí tés ügyért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg rész,

b) 7.  §-a (3) be kez dé sé nek
ba) a) pont já ban a „(2.  § 26. pont)” szö veg rész he lyé be

a „(2.  § 27. pont)” szö veg rész,
bb) c) pont ja i nak a „(2.  § 10. és 19. pont)” szö veg rész

he lyé be a „(2.  § 11. és 20. pont)” szö veg rész,
c) a 9.  §-a
ca) (6) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban „a sza -

bály za tot, il le tõ leg a ter ve ket” szö veg rész he lyé be a „a te -
le pü lés ren de zé si esz kö zö ket” szö veg rész,

cb) a 9.  §-a (9) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az
„(1)–(8) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be a „(1)–(9) be -
kez dés ben” szö veg rész, va la mint a „vál toz ta tá sa” szö veg -
rész he lyé be „mó do sí tá sa” szö veg rész, to váb bá „a he lyi
épí té si sza bály zat, a te le pü lés ren de zé si ter vek” szö veg rész 
he lyé be „a te le pü lés ren de zés esz kö zei” szö veg rész,

cc) a 9.  §-a (10) be kez dés ben „a he lyi épí té si sza bály -
zat, a te le pü lés ren de zé si ter vek” szö veg rész he lyé be „a te -
le pü lés ren de zés esz kö zei” szö veg rész,
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d) a 24.  §-a (1) be kez dé sé nek
da) a) pont já ban a „(2.  § 21. pont)” szö veg rész he lyé be

a „(2.  § 22. pont)” szö veg rész,
db) b) pont já ban a „(2.  § 23. pont)” szö veg rész he lyé be

a „(2.  § 24. pont)” szö veg rész,
dc) c) pont já ban a „(2.  § 22. pont)” szö veg rész he lyé be

a „(2.  § 23. pont)” szö veg rész,
dd) d) pont já ban a „(2.  § 24. pont)” szö veg rész he lyé be

a „(2.  § 25. pont)” szö veg rész,
e) 31.  §-a
ea) (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „moz gá suk ban

kor lá to zott sze mé lyek ré szé re is a” szö veg rész he lyé be a
„min den ki szá má ra” szö veg rész,

eb) (2) be kez dé sé nek i) pont já ban „az élet vé de lem”
szö veg rész he lyé be „az élet vé de lem és ka taszt ró fa vé de -
lem” szö veg rész,

ec) (4) be kez dé sé nek c) pont já ban a „moz gá suk ban
kor lá to zott sze mé lyek, va la mint a gyer me kek ré szé re az
ál ta luk is hasz nált” szö veg rész he lyé be a „min den ki szá -
má ra a” szö veg rész,

f) 48.  §-a (1) be kez dé sé ben „a 18–19.  §-ok ban és a
31.  §-ban” szö veg rész he lyé be a „36.  §-ban” szö veg rész,

g) 56.  § (1) be kez dé sé ben „az épü let együt te sek és a
kul túr tá jak” szö veg rész he lyé be „a mû em lé ki kör nye ze -
tek, a mû em lé ki je len tõ sé gû te rü le tek és a tör té ne ti tá jak”
szö veg rész,

h) 57.  §-a
ha) (1) be kez dé sé ben a „nem ré sze sül nek or szá gos vé -

de lem ben” szö veg rész he lyé be a „nem ré sze sül nek or szá -
gos egye di mû em lé ki vé de lem ben” szö veg rész,

hb) (2) be kez dés elsõ mon da ta után „Az or szá gos te rü -
le ti mû em lé ki vé de lem az egyes in gat la no kon fenn ál ló he -
lyi egye di vé de lem ha tá lyát nem érin ti.” szö veg rész,

hc) (3) be kez dé sé ben „a te le pü lé si – fõ vá ros ban a fõ vá -
ro si ön kor mány zat, il let ve az ál ta la sza bá lyo zott ke re tek
kö zött a ke rü le ti – ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be „és
tá mo ga tá sok ról a te le pü lé si ön kor mány zat (a fõ vá ros ban a
fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány zat is)” szö veg rész,

i) 58.  §-a (2) be kez dé sé nek
ia) h) pont já ban a „ve ze tõ ter ve zõi” szö veg rész he lyé -

be „terv el len õri” szö veg rész,
ib) k) pont já ban „az épí tés ügyi” szö veg rész he lyé be

„az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti” szö veg rész,
j) 58.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont já ban a „jo go sult ság

ada tai” szö veg rész he lyé be a „jo go sult sá gi vizs ga (meg ne -
ve zé se, szak irá nyú ság, szá ma, ki ál lí tó szerv neve, kel te)
ada tai” szö veg rész
lép.

(2) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Étv.
a) 9.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont ja „a fej lesz té si kon -

cep ci ó kat a bel ügy mi nisz ter nek” szö veg résszel,
b) 58.  §-a (4) be kez dé sé nek
ba) a) pont ja a „jogi sze mély ese tén név és a jo go sult -

ság gal ren del ke zõ tag (al kal ma zott) e be kez dés sze rin ti
ada tai,” szö veg résszel,

bb) d) pont ja a „cég jegy zék szám,” szö veg résszel
egé szül ki.

35.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
mel lék le te a kö vet ke zõ cím mel és XXIV. pont tal egé -
szül ki:

„XXIV. A településrendezéssel kapcsolatos
kártalanítási eljárás illetéke

A te le pü lés ren de zés sel kap cso la tos kár ta la ní tá si el já rás
il le té ke a kö ve telt kár összeg 2%-a, de leg alább 5000 Ft és
leg fel jebb 500 000 Ft.”

(2) A te rü let fej lesz tés rõl és te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tft.) 23.  §-a a kö -
vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki, és a je len le gi (5) és
(6) be kez dés szá mo zá sa pe dig (6) és (7) be kez dés re vál to -
zik:

„(5) A jó vá ha gyott or szá gos és tér sé gi te rü let ren de zé si
ter vek kap csán fel me rü lõ kár ta la ní tá sok te kin te té ben a kü -
lön jog sza bály ban elõ ír tak sze rin ti el já rás ban a Ma gyar
Ál la mot a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter kép vi se li.”

(3) A Tft. 27.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ q) pont -
tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a kor mány arra, hogy]
„q) a te rü let ren de zés sel kap cso la tos kár ta la ní tás rész le -

tes sza bá lya it,”
[ren de let tel ál la pít sa meg.]

(4) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény 334.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„334.  § A Ket. 131.  §-a (1) be kez dé sé nek ha tály ba lé pé -
sé ig az épí tés ügyi és épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ál tal jog -
erõ sen és vég re hajt ha tó an meg ál la pí tott bír sá gok (épí tés -
ügyi, épí tés fel ügye le ti, el já rá si) adók mód já ra be haj tan dó
köz tar to zás nak mi nõ sül nek, ame lyet a cél elõ irány zat, il -
let ve a sa já tos épí té mény faj ták te kin te té ben az il le té kes
mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott szerv szá má ra, az épí tés ügyi
ha tó ság meg ke re sé sé re az il le té kes ál la mi adó ha tó ság
 hajt be.”

36.  § (1) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a kül -
föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló
2001. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: OEtv.) 4.  §-ának
(4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„(4) A kül föl di bi zo nyít vá nyok ál tal ta nú sí tott szak ké -
pe sí tés e tör vény IV. fe je ze te sze rin ti el is me ré se, ha tör -
vény vagy kor mány ren de let más ként nem ren del ke zik, a
szak mai és vizs gáz ta tá si kö ve tel mény rend szer meg ha tá ro -
zá sá ra jo go sí tott mi nisz ter ál tal irá nyí tott mi nisz té ri um
vagy a mi nisz ter ál tal ki je lölt ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik.

(5) A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek ál tal ta nú sí -
tott szak ké pe sí tés és szak kép zett ség e tör vény Har ma dik
ré sze sze rin ti el is me ré se, ha tör vény vagy kor mány ren de -
let más ként nem ren del ke zik, azon mi nisz té ri um vagy az
ál ta la ki je lölt ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik, amely az el is -
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mer ni kért szak ké pe sí tést vagy szak kép zett sé get ta nú sí tó
bi zo nyít vány vagy ok le vél bir tok lá sá hoz kö tött szak ma,
hi va tás, fog lal ko zás vagy mun ka kör (a to váb bi ak ban:
szak ma) gya kor lá sá nak sza bá lyo zá sá ért fe le lõs.”

(2) Az OEtv. 5.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az e tör vény Har ma dik ré szé ben sza bá lyo zott ál lat -
or vo si ok le ve lek el is me ré sé bõl adó dó te en dõk össze han -
go lá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si  Miniszté -
rium, az épí tész mér nö ki ok le ve lek el is me ré sé bõl adó dó
 teendõk össze han go lá sa az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter
fel ada ta.”

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 29.  §-ának (5) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A jár dák és a gya log utak épí té sé nek, kor sze rû sí té -
sé nek és meg szün te té sé nek (el bon tá sá nak) en ge dé lye zé se, 
va la mint ezek nem köz le ke dé si célú igény be vé te lé vel kap -
cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sa a te le pü -
lé si ön kor mány zat – a fõ vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány -
zat – jegy zõ jé nek ha tás kö ré be tar to zik.”

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

2006. évi XVI.
törvény

a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, 
a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezmény

módosításának kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés a Was hing ton ban, 1973. már ci us
3. nap ján el fo ga dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és
nö vény fa jok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl szó ló egyez -
mény 2005. jú ni us 23. nap já tól ha tá lyos I., II. és III. Füg -
ge lé két e tör vénnyel hir de ti ki.

2. § Az I., II. és III. Füg ge lék hi va ta los ma gyar nyel vû
for dí tá sa, va la mint hi te les an gol nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

I., II. és III. Függelék

A 2005. június 23-i helyzet szerint

Értelmezés

1. A Füg ge lé kek ben sze rep lõ fa jok ra uta lás tör té nik:
a) a fa jok ne vé vel; vagy
b) mint egy ma ga sabb ta xon ban vagy an nak egy ki -

emelt ré szé ben fog lalt va la mennyi faj ra.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 6-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. Az „spp.” rö vi dí tés hasz ná la tos egy ma ga sabb ta xon
va la mennyi fa já nak je lö lé sé re.

3. A faj nál ma ga sabb ta xo nok ra tör té nõ uta lás cél ja
csu pán tá jé koz ta tás vagy osz tá lyo zás.

4. A nö vé nyek ese té ben a kö vet ke zõ rö vi dí té sek hasz -
ná la to sak a faj nál ala cso nyabb ta xo nok nál:

a) az „ssp.” rö vi dí tés az al fajt,
b) a „var(s)” rö vi dí tés a vál to za to(ka)t.

5. Mi vel az I. Füg ge lék be tar to zó nö vény fa jok, il let ve
ma ga sabb ta xo nok egyi ke sincs az zal a ma gya rá zat tal el -
lát va, mi sze rint hib rid je ik re vo nat ko zó an az Egyez mény
III. Cik ké nek elõ írá sai az irány adók, ezen fa jok, il let ve ta -
xo nok mes ter sé ge sen lét re ho zott hib rid je i nek ke res ke del -
mé hez a mes ter sé ges sza po rí tást iga zo ló bi zony lat szük sé -
ges. A hib ri dek tõl szár ma zó mag, pol len (be le ért ve a pol lí -
ni u mot is), a vá gott vi rág, va la mint a ste ril kon té ner ben
szál lí tott, in vit ro sza po rí tott, szi lárd vagy fo lyé kony táp ta -
la jon lévõ ma gonc- vagy szö vet te nyé sze tek nem tar toz nak
az Egyez mény ha tá lya alá.

6. A III. Füg ge lék ben sze rep lõ fa jok ne vét kö ve tõ en
zá ró jel ben meg adott or szá gok neve azon Ré szes Fe le ké,
ame lyek az adott fajt a III. Füg ge lék re fel vet ték.

7. Az Egyez mény I. Cik ke b) pont já nak (iii) al pont ja
ér tel mé ben, II. vagy III. Füg ge lék ben sze rep lõ faj vagy
ma ga sabb ta xon neve mel lé tett (#) jel és az azt kö ve tõ
szám a ré szek és szár ma zé kok azon spe ci á lis cso port ja it
je lö li a kö vet ke zõ kép pen, me lyek re az Egyez mény elõ írá -
sa it al kal maz ni kell:

#1 va la mennyi rész és a szár ma zék, ki vé ve:
a) a mag, a spó ra és a pol len (be le ért ve a pol lí ni u mot);
b) a ste ril kon té ner ben szál lí tott, in vit ro sza po rí tott,

szi lárd vagy fo lyé kony táp ta la jon levõ ma gon cok vagy
szö vet te nyé sze tek; és

c) a mes ter sé ge sen sza po rí tott nö vé nyek rõl szár ma zó
vá gott vi rág;

#2 va la mennyi rész és a szár ma zék, ki vé ve:
a) a mag és a pol len;
b) a ste ril kon té ner ben szál lí tott, in vit ro sza po rí tott,

szi lárd vagy fo lyé kony táp ta la jon levõ ma gon cok vagy
szö vet te nyé sze tek;

c) a mes ter sé ge sen sza po rí tott nö vé nyek rõl szár ma zó
vá gott vi rág; és

d) a ki vont ve gyü le tek és a gyó gyá sza ti vég ter mé kek;

#3 a tel jes és sze le telt gyö kér, va la mint a gyö kér da rab,
ki vé ve a fel dol go zott ré sze ket és szár ma zé ko kat, mint a
por, a tab let ta, a ki vo nat, a to nik, a tea és az édes ség;

#4 va la mennyi rész és a szár ma zék, ki vé ve:
a) a mag, ki vé ve a Me xi kó ból szár ma zó me xi kói kak -

tu szok mag ja it, és a pol len;
b) a ste ril kon té ner ben szál lí tott, in vit ro sza po rí tott,

szi lárd vagy fo lyé kony táp ta la jon levõ ma gon cok vagy
szö vet te nyé sze tek;

544 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



c) a mes ter sé ge sen sza po rí tott nö vé nyek rõl szár ma zó
vá gott vi rág;

d) a be te le pí tett vagy mes ter sé ge sen sza po rí tott nö vé -
nyek ter mé se, ré sze és szár ma zé ka; és

e) az Opun tia ge nus Opun tia sub ge nu sá ba tar to zó be te -
le pí tett vagy mes ter sé ge sen sza po rí tott nö vé nyek haj tá sa,
ré sze és szár ma zé ka;

#5 a rönk, a fû rész fa és a fû rész lap;

#6 a rönk, a fû rész fa, a fû rész lap és a fur nér le mez;

#7 a rönk, a fa nye se dék és a fel dol go zat lan zú za lék;

#8 va la mennyi rész és a szár ma zék, ki vé ve:
a) a mag és a pol len (be le ért ve a pol lí ni u mot);
b) a ste ril kon té ner ben szál lí tott, in vit ro sza po rí tott,

szi lárd vagy fo lyé kony táp ta la jon levõ ma gon cok vagy
szö vet te nyé sze tek;

c) a mes ter sé ge sen sza po rí tott nö vé nyek rõl szár ma zó
vá gott vi rág; és

d) a Van il la ge nus ba tar to zó mes ter sé ge sen sza po rí tott
nö vé nyek ter mé se, ré sze és szár ma zé ka;

#9 va la mennyi rész és a szár ma zék, ki vé ve azo kat, me -
lye ken az aláb bi cím ke ta lál ha tó: „Ké szült el len õr zött be -
gyûj tés és elõ ál lí tás so rán nyert Ho o dia spp. anya gá ból, a
bots wa nai/na mí bi ai/dél-af ri kai CITES igaz ga tá si ha tó sá -
gok kal való együtt mû kö dés ke re té ben a BW/NA/ZA
xxxxxx szá mú meg ál la po dás sze rint”;

#10 va la mennyi rész és szár ma zék, ki vé ve:

a) a mag és a pol len; va la mint

b) a gyó gyá sza ti vég ter mé kek.
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  I. Függelék  II. Függelék  III. Függelék  MAGYAR NÉV 
     FAUNA 

CHORDATA 

    

 MAMMALIA         
 MONOTREMATA         
 Tachyglossidae    Zaglossus spp.    Hosszúcsőrű 

hangyászsünök 
DASYUROMORPHIA         
 Dasyuridae  Sminthopsis 

longicaudata 
    Hosszúfarkú 

erszényescickány 
   Sminthopsis 

psammophila 
    Homoki 

erszényescickány 
 Thylacinidae  Thylacinus 

cynocephalus 
    Erszényesfarkas 

   (Valószínűleg 
kipusztult.) 

      

PERAMELEMOR- 
PHIA 

        

 Peramelidae  Chaeropus ecaudatus      Hosszúlábú bandikut 
   (Valószínűleg 

kipusztult.) 
      

   Macrotis lagotis      Közönséges 
erszényesnyúl 

   Macrotis leucura      Fehérfarkú 
erszényesnyúl 

   Perameles 
bougainville 

     Nyugati bandikut 

 DIPROTODONTIA         
 Phalangeridae    Phalanger orientalis    Szürke kuszkusz 

     Spilocuscus maculatus    Foltos kuszkusz 
 Vombatidae  Lasiorhinus krefftii      Északi vombat 
 Macropodidae    Dendrolagus inustus    Szürke kúszókenguru 

     Dendrolagus ursinus    Fekete kúszókenguru 
   Lagorchestes hirsutus      Vörhenyes 

nyúlkenguru 
   Lagostrophus 

fasciatus 
     Keresztsávos 

nyúlkenguru 
   Onychogalea fraenata      Kantáros 

karmoskenguru 
   Onychogalea lunata      Holdas 

karmoskenguru 
 Potoroidae  Bettongia spp.      Patkánykenguruk 

   Caloprymnus 
campestris  
(Valószínűleg 
kipusztult.) 

     Csupaszmellű 
patkánykenguru 

SCANDENTIA     
Tupaiidae    Tupaiidae spp.   Mókuscickányfélék 
 CHIROPTERA   
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 Phyllostomidae      Platyrrhinus lineatus 
(Uruguay) 

 Csíkoshátú 
gyümölcsdenevér 

 Pteropodidae    Acerodon spp.    Repülőrókák 
     (Az I. Függelékben 

szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Acerodon jubatus      Fülöp-szigeteki 
repülőróka 

   Acerodon lucifer      Palawan-repülőróka 
   (Valószínűleg 

kipusztult.) 
      

     Pteropus spp.    Repülőrókák 
     (Az I. Függelékben 

szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Pteropus insularis      Caroline-repülőróka 
   Pteropus mariannus      Mariana-repülőróka 
   Pteropus molossinus      Aranyfejű repülőróka 
   Pteropus 

phaeocephalus 
     Mortlock-repülőróka 

   Pteropus pilosus      Palau-repülőróka 
   Pteropus samoensis      Samoa-repülőróka 
   Pteropus tonganus      Tonga-repülőróka 
 PRIMATES    PRIMATES spp.    FŐEMLŐSÖK 

     (Az I. Függelékben 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

 Lemuridae  Lemuridae spp.      Makifélék 
 Megaladapidae  Megaladapidae spp.      Fürgemakifélék 
 Cheirogaleidae  Cheirogaleidae spp.      Törpemakifélék 
 Indridae  Indridae spp.      Indrifélék 
 Daubentoniidae  Daubentonia 

madagascariensis 
     Véznaujjú maki 

 Callithricidae  Callimico goeldii      Ugró tamarin 
   Callithrix aurita      Fehérpamacsos 

selyemmajom 
   Callithrix flaviceps      Sárgafejű 

selyemmajom 
   Leontopithecus spp.      Oroszlánmajmok 
   Saguinus bicolor      Csupaszpofájú 

tamarin 
   Saguinus geoffroyi      Geoffroy-tamarin 
   Saguinus leucopus      Fehérkezű tamarin 
   Saguinus oedipus      Gyapjasfejű tamarin 
 Cebidae  Alouatta coibensis      Coiba-bőgőmajom 

   Alouatta palliata      Mellényes 
bőgőmajom 

   Alouatta pigra      Mexikói bőgőmajom 
   Ateles geoffroyi 

frontatus 
     Ékes pókmajom alfaja

   Ateles geoffroyi 
panamensis 

     Ékes pókmajom alfaja
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   Brachyteles 
arachnoides 

     Gyapjas pókmajom 

   Cacajao spp.      Uakarik 
   Chiropotes albinasus      Fehérorrú sátánmajom
   Lagothrix flavicauda      Sárgafarkú 

gyapjasmajom 
   Saimiri oerstedii      Vöröshátú 

mókusmajom 
 Cercopithecidae  Cercocebus galeritus 

galeritus 
     Kalapos mangábé 

törzsalakja 
   Cercopithecus diana      Diána-cerkóf 
   Macaca silenus      Oroszlánfejű makákó 
   Mandrillus 

leucophaeus 
     Drill 

   Mandrillus sphinx      Mandrill 
   Nasalis concolor      Mentawai 

nagyorrúmajom 
   Nasalis larvatus      Borneói 

nagyorrúmajom 
   Presbytis potenziani      Mentawai langur 
   Procolobus pennantii 

kirkii 
     Kirk keleti kolobusz 

   Procolobus 
rufomitratus 

     Tana-kolobusz 

   Pygathrix spp.      Piszeorrú majmok 
   Semnopithecus 

entellus 
     Hulmán langur 

   Trachypithecus geei      Arany langur 
   Trachypithecus 

pileatus 
     Sapkás langur 

 Hylobatidae  Hylobatidae spp.      Gibbonfélék 
 Hominidae  Gorilla gorilla      Gorilla 

   Pan spp.      Csimpánzok 
   Pongo pygmaeus      Orangután 
 XENARTHRA         
 Myrmecophagidae    Myrmecophaga 

tridactyla 
   Sörényes hangyász 

       Tamandua mexicana 
(Guatemala) 

 Északi hangyász 

 Bradypodidae    Bradypus variegatus    Füstös háromujjú-
lajhár 

 Megalonychidae      Choloepus hoffmanni 
(Costa Rica) 

 Hoffmann-kétujjú-
lajhár 

 Dasypodidae      Cabassous centralis 
(Costa Rica) 

 Északi csupaszfarkú-
tatu 

       Cabassous tatouay 
(Uruguay) 

 Nagy csupaszfarkú-
tatu 
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     Chaetophractus 
nationi 

   Bolíviai szőröstatu 

     (A megállapított éves 
export kvóta nulla. A 
faj minden példányát 
az I. Függelékbe 
tartozó faj 
példányának kell 
tekinteni, és a velük 
folytatott 
kereskedelmet ennek 
megfelelően 
szabályozni.) 

    

   Priodontes maximus      Óriástatu 
 PHOLIDOTA         
 Manidae    Manis spp.    Tobzoskák 

     [A ceyloni tobzoska 
(Manis crassicaudata), 
a hátsó-indiai tobzoska 
(Manis javanica) és a 
bengáli tobzoska 
(Manis pentadactyla) 
vadon befogott és 
elsődlegesen 
kereskedelmi célból 
forgalomba kerülő 
példányaira 
exportengedély nem 
adható.] 

    

 LAGOMORPHA         
 Leporidae  Caprolagus hispidus      Sörtés nyúl 

   Romerolagus diazi      Mexikói nyúl 
 RODENTIA         
 Sciuridae  Cynomys mexicanus      Mexikói prérikutya 

       Epixerus ebii (Ghána)  Temminck-
óriásmókus 

       Marmota caudata 
(India) 

 Hosszúfarkú mormota

       Marmota himalayana 
(India) 

 Himalájai mormota 

     Ratufa spp.    Királymókusok 
       Sciurus deppei (Costa 

Rica) 
 Deppe-erdeimókus 

 Anomaluridae      Anomalurus beecrofti 
(Ghána) 

 Vöröshasú 
pikkelyesmókus 

       Anomalurus 
derbianus (Ghána) 

 Derby-
pikkelyesmókus 

       Anomalurus pelii 
(Ghána) 

 Pel-pikkelyesmókus 

       Idiurus macrotis 
(Ghána) 

 Nagyfülű 
pikkelyesmókus 

 Muridae  Leporillus conditor      Nagy rőzsepatkány 
   Pseudomys praeconis   

 
 

   Dűnelakó ausztrálegér
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   Xeromys myoides      Ausztrál 
mocsáripatkány 

   Zyzomys pedunculatus      Ausztrál szirtipatkány 
 Hystricidae      Hystrix cristata 

(Ghána) 
 Tarajos sül 

 Erethizontidae      Sphiggurus mexicanus 
(Honduras) 

 Mexikói kúszósül 

       Sphiggurus spinosus 
(Uruguay) 

 Tüskés kúszósül 

 Agoutidae      Agouti paca 
(Honduras) 

 Pettyes paka 

 Dasyproctidae      Dasyprocta punctata 
(Honduras) 

 Közép-amerikai aguti 

 Chinchillidae  Chinchilla spp.      Csincsillák 
   (A háziasított forma 

példányaira nem 
vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

      

 CETACEA    CETACEA spp.    CETEK 
     [Az I. Függelékben 

szereplő fajok 
kivételével. A 
palackorrú delfin 
(Tursiops truncatus) 
fekete-tengeri 
populációjából 
származó vadon 
befogott, elsődlegesen 
kereskedelmi célból 
forgalmazott élő 
egyedekre 
megállapított éves 
export kvóta nulla.] 

    

 Platanistidae  Lipotes vexillifer      Kínai folyamidelfin 
   Platanista spp.      Ázsiai 

folyamidelfinek 
 Ziphiidae  Berardius spp.      Óriáscsőröscetek 

   Hyperoodon spp.      Kacsafejű-csőröscetek
 Physeteridae  Physeter catodon      Nagy ámbráscet 
 Delphinidae  Orcaella brevirostris    Kúposfejű delfin 
   Sotalia spp.      Partidelfinek 

   Sousa spp.      Púposdelfinek 
 Phocoenidae  Neophocaena 

phocaenoides 
     Rücskösfarkú 

disznódelfin 
   Phocoena sinus      Kaliforniai 

disznódelfin 
 Eschrichtiidae  Eschrichtius robustus      Szürkebálna 
 Balaenopteridae  Balaenoptera 

acutorostrata 
     Közönséges 

csukabálna 
   (Kivéve Nyugat-

Grönland populációját, 
mely a II. Függelékbe 
tartozik.) 
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   Balaenoptera 
bonaerensis 

     Déli csukabálna 

   Balaenoptera borealis      Tőkebálna 
   Balaenoptera edeni      Trópusi bálna 
   Balaenoptera 

musculus 
     Óriásbálna 

   Balaenoptera 
physalus 

     Közönséges 
barázdásbálna 

   Megaptera 
novaeangliae 

     Hosszúszárnyú bálna 

 Balaenidae  Balaena mysticetus      Grönlandi bálna 
   Eubalanea spp.      Valódi simabálnák 
 Neobalaneidae  Caperea marginata      Törpebálna 
 CARNIVORA         
 Canidae      Canis aureus (India)  Aranysakál 

   Canis lupus  Canis lupus    Szürke farkas 
   (Csak Bhutan, India, 

Nepál és Pakisztán 
populációi, minden 
más populáció a  
II. Függelékbe 
tartozik.) 

 (Kivéve Bhután, 
India, Nepál és 
Pakisztán populációit, 
melyek az  
I. Függelékbe 
tartoznak.) 

    

     Cerdocyon thous    Közönséges 
pamparóka 

     Chrysocyon 
brachyurus 

   Sörényesfarkas 

     Cuon alpinus    Vadkutya 
     Pseudalopex culpaeus    Culpeo pamparóka 
     Pseudalopex griseus    Argentin pamparóka 
     Pseudalopex 

gymnocercus 
   Igazi pamparóka 

   Speothos venaticus      Erdeikutya 
       Vulpes bengalensis 

(India) 
 Indiai róka 

     Vulpes cana    Afgán róka 
       Vulpes vulpes griffithi 

(India) 
 Vörös róka alfaja 

       Vulpes vulpes 
montana (India) 

 Vörös róka alfaja 

       Vulpes vulpes pusilla 
(India) 

 Vörös róka alfaja 

     Vulpes zerda    Sivatagi róka 
 Ursidae    Ursidae spp.    Medvefélék 

     (Az I. Függelékben 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Ailuropoda 
melanoleuca 

     Óriáspanda 

   Ailurus fulgens      Kis panda 
   Helarctos malayanus      Maláj medve 
   Melursus ursinus      Ajakos medve 
   Tremarctos ornatus 

 
     Pápaszemes medve 
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   Ursus arctos      Barna medve 
   (Csak Bhutan, Kína, 

Mexikó és Mongólia 
populációi, a többi 
populáció a  
II. Függelékbe 
tartozik.) 

      

   Ursus arctos 
isabellinus 

     Himalájai barna 
medve 

   Ursus thibetanus      Örvös medve 
 Procyonidae      Bassaricyon gabbii 

(Costa Rica) 
 Ecsetfarkú 
nyestmedve 

       Bassariscus 
sumichrasti (Costa 
Rica) 

 Közép-amerikai 
macskanyérc 

       Nasua narica 
(Honduras) 

 Fehérorrú koati 

       Nasua nasua solitaria 
(Uruguay) 

 Vörösorrú koati alfaja

       Potos flavus 
(Honduras) 

 Farksodró 

 Mustelidae         
 Lutrinae    Lutrinae spp.    Vidraformák 

     (Az I. Függelékben 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Aonyx congicus      Kongói tömpeujjú-
vidra 

   (Csak Kamerun és 
Nigéria populációi, a 
többi populáció a  
II. Függelékbe 
tartozik.) 

      

   Enhydra lutris nereis      Tengeri vidra 
   Lontra felina      Parti vidra 
   Lontra longicaudis      Hosszúfarkú vidra 
   Lontra provocax      Déli vidra 
   Lutra lutra      Közönséges vidra 
   Pteronura brasiliensis      Óriásvidra 
 Mellivorinae      Mellivora capensis 

(Botswana, Ghána) 
 Méhészborz 

 Mephitinae    Conepatus humboldtii    Patagóniai bűzösborz 
 Mustelinae      Eira barbara 

(Honduras) 
 Taira 

       Galictis vittata (Costa 
Rica) 

 Nagy grizon 

       Martes flavigula 
(India) 

 Sárgatorkú nyest 

       Martes foina 
intermedia (India) 

 Nyest alfaja 

       Martes gwatkinsii 
(India) 

 Gwatkins-nyest 

       Mustela altaica 
(India) 

 Hegyi görény 
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       Mustela erminea 
ferghanae (India) 

 Hermelin alfaja 

       Mustela kathiah 
(India) 

 Sárgahasú menyét 

   Mustela nigripes      Feketelábú görény 
       Mustela sibirica 

(India) 
 Szibériai görény 

 Viverridae      Arctictis binturong 
(India) 

 Binturong 

       Civettictis civetta 
(Botswana) 

 Afrikai cibetmacska 

     Cryptoprocta ferox    Fossza 
     Cynogale bennettii    Vidracibet 
     Eupleres goudotii    Falanuk 
     Fossa fossana    Madagaszkári 

cibetmacska 
     Hemigalus derbyanus    Sávos pálmasodró 
       Paguma larvata 

(India) 
 Álcás pálmasodró 

       Paradoxurus 
hermaphroditus 
(India) 

 Közönséges 
pálmasodró 

       Paradoxurus jerdoni 
(India) 

 Jerdon-pálmasodró 

     Prionodon linsang    Sávos tigrispetymeg 
   Prionodon pardicolor      Foltos tigrispetymeg 
       Viverra civettina 

(India) 
 Malabári cibetmacska 

       Viverra zibetha 
(India) 

 Indiai cibetmacska 

       Viverricula indica 
(India) 

 Kis cibetmacska 

 Herpestidae      Herpestes brachyurus 
fuscus (India) 

 Rövidfarkú mongúz 
alfaja 

       Herpestes edwardsii 
(India) 

 Szürke mongúz 

       Herpestes javanicus 
auropunctatus (India) 

 Jávai mongúz alfaja 

       Herpestes smithii 
(India) 

 Smith-mongúz 

       Herpestes urva (India)  Rákász mongúz 
       Herpestes vitticollis 

(India) 
 Csíkosnyakú mongúz 

 Hyaenidae      Proteles cristatus 
(Botswana) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cibethiéna 
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 Felidae    Felidae spp.    Macskafélék 
     (Az I. Függelékben 

szereplő fajok 
kivételével. A 
háziasított forma 
példányaira nem 
vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

    

   Acinonyx jubatus      Gepárd 
   (Élő egyedekre, 

valamint vadászati 
trófeákra az éves 
export kvóták a 
következők szerint 
vannak megállapítva: 
Botswana: 5  
Namíbia: 150 
Zimbabwe: 50.  
Ezen példányokkal 
folytatott 
kereskedelmet az 
Egyezmény 
 III. Cikkének előírásai 
szerint kell 
szabályozni.) 

      

   Caracal caracal      Sivatagi macska 
   (Csak Ázsia 

populációi, a többi 
populáció a 
II. Függelékbe 
tartozik.) 

      

   Catopuma temminckii      Temminck-macska 
   Felis nigripes      Feketelábú macska 
   Herpailurus 

yaguarondi 
     Jaguarundi macska 

   (Csak Észak- és 
Közép-Amerika 
populációi, a többi 
populáció a II. Függe-
lékbe tartozik.) 

      

   Leopardus pardalis      Ocelot 
   Leopardus tigrinus      Tigrismacska 
   Leopardus wiedii      Hosszúfarkú macska 
   Lynx pardinus      Párduchiúz 
   Neofelis nebulosa      Ködfoltos párduc 
   Oncifelis geoffroyi      Geoffroy-macska 
   Oreailurus jacobita      Andesi macska 
   Panthera leo persica      Ázsiai oroszlán 
   Panthera onca      Jaguár 
   Panthera pardus      Leopárd 
   Panthera tigris      Tigris 
   Pardofelis marmorata      Márványfoltos 

macska 
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   Prionailurus 
bengalensis 
bengalensis 

     Bengál törpemacska 

   (Csak Bangladesh, 
India és Thaiföld 
populációi, a többi 
populáció a II. Függe-
lékbe tartozik.) 

      

   Prionailurus 
planiceps 

     Laposfejű macska 

   Prionailurus 
rubiginosus 

     Rozsdás macska 

   (Csak India 
populációja, a többi 
populáció a II. 
Függelékbe tartozik.) 

      

   Puma concolor coryi      Floridai puma 
   Puma concolor 

costaricensis 
     Costa-Ricai puma 

   Puma concolor 
cougar 

     Keleti puma 

   Uncia uncia      Hópárduc 
 Otariidae    Arctocephalus spp.    Medvefókák 

     (Az I. Függelékben 
szereplő faj 
kivételével.) 

    

   Arctocephalus 
townsendi 

     Guadalupe-
medvefóka 

 Odobenidae      Odobenus rosmarus 
(Kanada) 

 Rozmár 

 Phocidae    Mirounga leonina    Déli elefántfóka 
   Monachus spp.      Barátfókák 
 PROBOSCIDEA         
 Elephantidae  Elephas maximus      Ázsiai elefánt 

   Loxodonta africana  Loxodonta africana    Afrikai elefánt 
   (Kivéve Botswana, 

Namíbia, Dél-afrikai 
Köztársaság és 
Zimbabwe populációit, 
melyek a 
II. Függelékbe 
tartoznak.) 

 (Csak Botswana1, 
Namíbia1, Dél-afrikai 
Köztársaság1 és 
Zimbabwe2 populációi, 
a többi populáció az  
I. Függelékbe 
tartozik.) 

    

 SIRENIA         
 Dugongidae  Dugong dugon      Dugong 
 Trichechidae  Trichechus inunguis      Dél-amerikai manáti 

   Trichechus inunguis      Karibi manáti 
     Trichechus 

senegalensis 
 
 
 
 
 

   Nyugat-afrikai manáti 
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 PERISSODACTYLA         
 Equidae  Equus africanus      Afrikai vadszamár 

   (Kivéve a háziasított 
formát, melyre Equus 
asinus néven 
hivatkoznak, és amelyre 
nem vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

      

   Equus grevyi      Grevy-zebra 
     Equus hemionus    Ázsiai vadszamár 
     (Az I. Függelékben 

szereplő alfaj 
kivételével.) 

    

   Equus hemionus 
hemionus 

     Ázsiai vadszamár 
törzsalakja 

     Equus kiang    Kiang 
     Equus onager    Onager 
     (Az I. Függelékben 

szereplő alfaj 
kivételével.) 

    

   Equus onager khur      Onager alfaja 
   Equus przewalskii      Vadló 
     Equus zebra 

hartmannae 
   Hartmann-hegyizebra 

   Equus zebra zebra      Fokföldi hegyizebra 
 Tapiridae  Tapiridae spp.      Tapírfélék 

   (A II. Függelékben 
szereplő faj kivételével.) 

      

     Tapirus terrestris    Közönséges tapír 
 Rhinocerotidae  Rhinocerotidae spp.      Orrszarvúfélék 

   (A II. Függelékben 
szereplő alfaj 
kivételével.) 

      

     Ceratotherium simum 
simum 

   Déli szélesszájú 
orrszarvú 

     (Csak a Dél-afrikai 
Köztársaság és Sváziföld 
populációja, a többi 
populáció az I. 
Függelékbe tartozik. 
Nemzetközi 
kereskedelem kizárólag 
élő állatok megfelelő és 
elfogadható célállomásra 
történő szállítása esetén, 
valamint vadászati 
trófeák esetén 
engedélyezhető. Minden 
más példányt az I. 
Függelékbe tartozó faj 
példányának kell 
tekinteni, és a velük 
folytatott kereskedelmet 
ennek megfelelően 
szabályozni.) 
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 ARTIODACTYLA         
 Tragulidae      Hyemoschus 

aquaticus (Ghána) 
 Afrikai kancsil 

 Suidae  Babyrousa babyrussa      Babirussza 
   Sus salvanius      Törpedisznó 
 Tayassuidae    Tayassuidae spp.    Pekarifélék 

     [Kivéve az I. 
Függelékben szereplő 
fajt, valamint az örvös 
pekari (Pecari tajacu) 
Mexikóban, illetőleg 
az USA-ban élő 
populációi kivételével, 
melyek egyik 
Függelékben sem 
szerepelnek.] 

    

   Catagonus wagneri      Chaco-pekari 
 Hippopotamidae    Hexaprotodon 

liberiensis 
   Törpevíziló 

     Hippopotamus 
amphibius 

   Nílusi víziló 

 Camelidae    Lama guanicoe    Guanakó 
   Vicugna vicugna  Vicugna vicugna    Vikunya 
   (Kivéve Argentína 

Catamarca és Jujuy 
tartományának 
természetes, valamint 
e tartományok, Salta, 
La Rioja és San Juan 
tartományának félvad 
populációit, Bolívia 
teljes populációját, 
Chile Paranicota 
tartományának, 
valamint Primera és 
Tarapacá 1a régiójának 
populációit és Peru 
teljes populációját, 
melyek a II. 
Függelékbe tartoznak.) 

 (Csak Argentína3 
Catamarca és Jujuy 
tartományának 
természetes, valamint 
e tartományok, Salta, 
La Rioja és San Juan 
tartományának félvad 
populációi, Bolívia4 
teljes populációja, 
Chile5 Paranicota 
tartományának, 
valamint Primera és 
Tarapacá 1a régiójának 
populációi és Peru6 
teljes populációja; 
minden más populáció 
az I. Függelékbe 
tartozik.) 

    

 Moschidae  Moschus spp.  Moschus spp.    Pézsmaszarvasok 
   (Csak Afganisztán, 

Bhutan, India, 
Myanmar, Nepál és 
Pakisztán populációi, 
minden más populáció 
a II. Függelékbe 
tartozik.) 

 (Kivéve Afganisztán, 
Bhutan, India, 
Myanmar, Nepál és 
Pakisztán populációit, 
melyek az I. 
Függelékbe tartoznak.)

    

 Cervidae  Axis calamianensis       Calamian-szarvas  
   Axis kuhlii      Kuhl-szarvas 
   Axis porcinus 

annamiticus 
     Annami disznószarvas

   Blastocerus 
dichotomus 

     Lápi szarvas 
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   Cervus duvaucelii      Mocsári szarvas 
     Cervus elaphus 

bactrianus 
   Kasmíri gímszarvas 

       Cervus elaphus 
barbarus (Tunézia) 

 Atlasz-gímszarvas 

   Cervus elaphus 
hanglu 

     Hangul gímszarvas 

   Cervus eldii      Líraszarvas 
   Dama mesopotamica      Mezopotámiai szarvas
   Hippocamelus spp.      Villásszarvasok 
       Mazama americana 

cerasina (Guatemala) 
 Vörös nyársasszarvas 
alfaja 

   Megamuntiacus 
vuquanghensis 

     Vietnami 
muntyákszarvas 

   Muntiacus crinifrons      Kontyos 
muntyákszarvas 

       Odocolieus 
virginianus mayensis 
(Guatemala) 

 Maja fehérfarkú 
szarvas 

   Ozotoceros 
bezoarticus 

     Pampaszarvas 

     Pudu mephistophiles    Északi törpeszarvas 
   Pudu pudu      Déli törpeszarvas 
 Antilocapridae  Antilocapra 

americana 
     Villásszarvú antilop 

   (Csak Mexikó 
populációja, más 
populáció nem 
szerepel egyik 
Függeléken sem.) 

      

 Bovidae  Addax nasomaculatus      Mendeszantilop 
     Ammotragus lervia    Sörényes juh 
       Antilope cervicapra 

(Nepál) 
 Indiai antilop 

     Bison bison 
athabascae 

   Erdei amerikai bölény

   Bos gaurus      Gaur 
   (Kivéve a háziasított 

formát, melyre Bos 
frontalis néven 
hivatkoznak, és 
amelyre nem 
vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

      

   Bos mutus      Jak 
   (Kivéve a háziasított 

formát, melyre Bos 
grunniens néven 
hivatkoznak, és 
amelyre nem 
vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 
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   Bos sauveli      Kouprey 
       Bubalus arnee 

(Nepál) 
 Vízibivaly 

       (Kivéve a háziasított 
formát, melyre 
Bubalus bubalis néven 
hivatkoznak.) 

  

   Bubalus 
depressicornis 

     Alföldi anoa 

   Bubalus mindorensis      Mindoro-bivaly 
   Bubalus quarlesi      Hegyi anoa 
     Budorcas taxicolor    Takin 
   Capra falconeri      Pödröttszarvú kecske 
     Cephalophus dorsalis    Feketelábú 

bóbitásantilop 
   Cephalophus jentinki      Libériai bóbitásantilop
     Cephalophus 

monticola 
   Kék bóbitásantilop 

     Cephalophus ogilbyi    Ogilby-bóbitásantilop 
     Cephalophus 

silvicultor 
   Sárgahátú 

bóbitásantilop 
     Cephalophus zebra    Zebra-bóbitásantilop 
       Damaliscus lunatus 

(Ghána) 
 Közönséges 
lantszarvúantilop 

     Damaliscus pygargus 
pygargus 

   Tarka 
lantszarvúantilop 

       Gazella cuvieri 
(Tunézia) 

 Edmi gazella 

   Gazella dama      Dám gazella 
       Gazella dorcas 

(Tunézia) 
 Dorkász gazella 

       Gazella leptoceros 
(Tunézia) 

 Homoki gazella 

   Hippotragus niger 
variani 

     Óriás fekete lóantilop 

     Kobus leche    Zambézi 
mocsáriantilop 

   Naemorhedus baileyi      Vörös gorál 
   Naemorhedus 

caudatus 
     Hosszúfarkú gorál 

   Naemorhedus goral      Közönséges gorál 
   Naemorhedus 

sumatraensis 
     Déli gorál 

   Oryx dammah      Kardszarvú 
nyársasantilop 

   Oryx leucoryx      Arab nyársasantilop 
     Ovis ammon    Argali juh 
     (Az I. Függelékben 

szereplő alfajok 
kivételével.) 

    

   Ovis ammon 
hodgsonii 
 

     Tibeti argali juh 
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   Ovis ammon 
nigrimontana 

     Kara Tau argali juh 

     Ovis canadensis    Vastagszarvú juh 
     (Csak Mexikó 

populációja, más 
populáció nem 
szerepel egyik 
Függeléken sem.) 

    

   Ovis orientalis ophion      Ciprusi muflon 
     Ovis vignei    Urial 
     (Az I. Függelékben 

szereplő alfaj 
kivételével.) 

    

   Ovis vignei vignei      Indiai urial 
   Pantholops hodgsoni      Tibeti antilop, csiru 
   Pseudoryx 

nghetinhensis 
     Vietnami antilop 

   Rupicapra pyrenaica 
ornata 

     Abruzzói zerge 

     Saiga tatarica    Tatárantilop 
       Tetracerus 

quadricornis (Nepál) 
 Négyszarvú antilop 

       Tragelaphus 
eurycerus (Ghána) 

 Bongó 

       Tragelaphus spekii 
(Ghána) 

 Szitutunga 

 AVES         
 STRUTHIONI-
FORMES 

        

 Struthionidae  Struthio camelus      Strucc 
   (Csak Algéria, 

Burkina Faso, 
Kamerun, Közép-
Afrikai Köztársaság, 
Csád, Mali, 
Mauritánia, Marokkó, 
Niger, Nigéria, 
Szenegál és Szudán 
populációi; a többi 
populáció nem 
szerepel egyik 
Függeléken sem.) 

      

 RHEIFORMES         
 Rheidae    Rhea americana    Nandu 

   Rhea pennata      Darwin-nandu 
   (Kivéve Argentína és 

Chile Rhea pennata 
pennata populációit, 
melyek a 
 II. Függelékbe 
tartoznak.) 
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     Rhea pennata pennata    Darwin-nandu 
törzsalakja 

     (Csak Argentína és 
Chile populációi.) 

    

 TINAMIFORMES         
 Tinamidae  Tinamus solitarius      Remetetinamu 
 SPHENISCIFORMES         
 Spheniscidae    Spheniscus demersus    Pápaszemes pingvin 

   Spheniscus humboldti      Humboldt-pingvin 
 PODICIPEDI- 
FORMES 

        

 Podicipedidae  Podilymbus gigas      Óriásvöcsök 
 PROCELLARII-
FORMES 

        

 Diomedeidae  Diomedea albatrus      Rövidfarkú albatrosz 
 PELECANIFORMES         
 Pelecanidae  Pelecanus crispus      Borzas gödény 
 Sulidae  Papasula abbotti      Falakó szula 
 Fregatidae  Fregata andrewsi      Fehérhasú 

fregattmadár 
 CICONIIFORMES         
 Ardeidae      Ardea goliath (Ghána)  Óriásgém 

       Bubulcus ibis (Ghána)  Pásztorgém 
       Casmerodius albus 

(Ghána) 
 Nagy kócsag 

       Egretta garzetta 
(Ghána) 

 Kis kócsag 

 Balaenicipitidae    Balaeniceps rex    Papucscsőrű gólya 
 Ciconiidae  Ciconia boyciana      Feketecsőrű gólya 

     Ciconia nigra    Fekete gólya 
       Ephippiorhynchus 

senegalensis (Ghána) 
 Nyerges gólya 

   Jabiru mycteria      Jabiru 
       Leptoptilos 

crumeniferus (Ghána) 
 Afrikai marabu 

   Mycteria cinerea      Szumátrai tantalusz 
 Threskiornithidae      Bostrychia hagedash 

(Ghána) 
 Hagadaíbisz 

       Bostrychia rara 
(Ghána) 

 Foltosnyakú íbisz 

     Eudocimus ruber    Skarlátbatla 
     Geronticus calvus    Déli tarvarjú 
   Geronticus eremita      Tarvarjú 
   Nipponia nippon      Nipponíbisz 
     Platalea leucorodia    Kanalasgém 
       Threskiornis 

aethiopicus (Ghána) 
 Szent íbisz 

 Phoenicopteridae    Phoenicopteridae spp.    Flamingófélék 
 ANSERIFORMES         
 Anatidae      Alopochen 

aegyptiacus (Ghána) 
 

 Nílusi lúd 
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       Anas acuta (Ghána)  Nyílfarkú réce 
   Anas aucklandica      Maori réce 
     Anas bernieri    Bernier-réce 
       Anas capensis 

(Ghána) 
 Bantu réce 

       Anas clypeata 
(Ghána) 

 Kanalas réce 

       Anas crecca (Ghána)  Csörgő réce 
     Anas formosa    Cifra réce 
   Anas laysanensis      Laysani réce 
   Anas oustaleti      Mariana-szigeteki 

réce 
       Anas penelope 

(Ghána) 
 Fütyülő réce 

       Anas querquedula 
(Ghána) 

 Böjti réce 

       Aythya nyroca 
(Ghána) 

 Cigányréce 

   Branta canadensis 
leucopareia 

     Kanadai lúd aleut-
szigeteki alfaja 

     Branta ruficollis    Vörösnyakú lúd 
   Branta sandvicensis      Hawaii lúd 
       Cairina moschata 

(Honduras) 
 Pézsmaréce 

   Cairina scutulata      Dzsungelréce 
     Coscoroba coscoroba    Koszkoróbahattyú 
     Cygnus 

melanocorypha 
   Feketenyakú hattyú 

     Dendrocygna arborea    Pálmafütyülőlúd 
(Karibi fütyülőlúd) 

       Dendrocygna 
autumnalis (Honduras) 

 Feketehasú fütyülőlúd

       Dendrocygna bicolor 
(Ghána, Honduras) 

 Sujtásos fütyülőlúd 

       Dendrocygna viduata 
(Ghána) 

 Apáca-fütyülőlúd 

       Nettapus auritus 
(Ghána) 

 Afrikai törpelúd 

     Oxyura leucocephala    Kékcsőrű réce 
       Plectropterus 

gambensis (Ghána) 
 Tüskésszárnyú lúd 

       Pteronetta hartlaubii 
(Ghána) 

 Kongói réce 

   Rhodonessa 
caryophyllacea 

     Rózsásfejű réce 

   (Valószínűleg 
kipusztult.) 

      

     Sarkidiornis 
melanotos 
 
 
 
 

   Bütykös fényréce 



 
 
 
 
3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTŐ 563 

 FALCONIFORMES    FALCONIFORMES 
spp. 

   
SÓLYOMALAKÚAK

     [Kivéve az  
I. Függelékben 
szereplő fajokat, 
valamint az 
újvilágikeselyű-félék 
(Cathartidae) 
családjának fajait, 
melyek egyike a  
III. Függelékben 
szerepel, míg a többiek 
egyik Függelékben 
sem szerepelnek.] 

    

 Cathartidae  Gymnogyps 
californianus 

     Kaliforniai kondor 

       Sarcoramphus papa 
(Honduras) 

 Királykeselyű 

   Vultur gryphus      Andesi kondor 
 Accipitridae  Aquila adalberti      Ibériai sas 

   Aquila heliaca      Parlagi sas 
   Chondrohierax 

uncinatus wilsonii 
     Csigászhéja kubai 

alfaja 
   Haliaeetus albicilla      Rétisas 
   Harpia harpyja      Hárpia 
   Pithecophaga jefferyi      Majomevő sas 
 Falconidae  Falco araea      Seychelle-szigeteki 

vércse 
   Falco jugger      Indiai sólyom 
   Falco newtoni      Madagaszkári vércse 
   (Csak a Seychelle-

szigetek populációja.) 
      

   Falco pelegrinoides      Sivatagi sólyom 
   Falco peregrinus      Vándorsólyom 
   Falco punctatus      Mauritiusi vércse 
   Falco rusticolus      Északi sólyom 

(Vadászsólyom) 
 GALLIFORMES         
 Megapodiidae  Macrocephalon maleo      Kalapácsfejű tyúk 
 Cracidae      Crax alberti 

(Kolumbia) 
 Kéklebenyes hokkó 

   Crax blumenbachii      Atlanti hokkó 
       Crax daubentoni 

(Kolumbia) 
 Sárgabütykös hokkó 

       Crax globulosa 
(Kolumbia) 

 Pirosbütykös hokkó 

       Crax rubra 
(Kolumbia, Costa 
Rica, Guatemala, 
Honduras) 

 Púpos hokkó 

   Mitu mitu   
 
 
 

   Csupaszfülű mitu 
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   Oreophasis derbianus      Szarvas hokkó 
       Ortalis vetula 

(Guatemala, 
Honduras) 

 Yukatáni erdeityúk 

       Pauxi pauxi 
(Kolumbia) 

 Sisakoshokkó 

   Penelope albipennis      Fehérszárnyú 
sakutyúk 

       Penelope 
purpurascens 
(Honduras) 

 Borzas sakutyúk 

       Penelopina nigra 
(Guatemala) 

 Szurdokguán 

   Pipile jacutinga      Pápaszemes guán 
   Pipile pipile      Trinidadi guán 
 Phasianidae      Agelastes meleagrides 

(Ghána) 
 Fehérmellű 
gyöngytyúk 

       Agriocharis ocellata 
(Guatemala) 

 Pávaszemes pulyka 

       Arborophila 
charltonii (Malajzia) 

 Örvös hegyifogoly 

       Arborophila orientalis 
(Malajzia) 

 Fehérarcú hegyifogoly

     Argusianus argus    Argosz-páva 
       Caloperdix oculea 

(Malajzia) 
 Rozsdás szemesfogoly

   Catreus wallichii      Bóbitás fácán 
   Colinus virginianus 

ridgwayi 
     Bozótfürj sonora-

sivatagi alfaja 
   Crossoptilon 

crossoptilon 
     Fehér fülesfácán 

   Crossoptilon harmani      Tibeti fülesfácán 
   Crossoptilon 

mantchuricum 
     Barna fülesfácán 

     Gallus sonneratii    Gyöngyös 
bankivatyúk 

     Ithaginis cruentus    Vérfácán 
   Lophophorus 

impejanus 
     Himalájai fényfácán 

   Lophophorus lhuysii      Kékfarkú fényfácán 
   Lophophorus sclateri      Fehérfarkú fényfácán 
   Lophura edwardsi      Vietnami fácán 
       Lophura 

erythrophthalma 
(Malajzia) 

 Sárgafarkú fácán 

       Lophura ignita 
(Malajzia) 

 Tűzfácán 

   Lophura imperialis      Császárfácán 
   Lophura swinhoii      Nyerges fácán 
       Melanoperdix nigra 

(Malajzia) 
 Fekete erdeifogoly 

     Pavo muticus   
 

 Zöld páva 
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     Polyplectron 
bicalcaratum 

   Szürke pávafácán 

   Polyplectron 
emphanum 

     Díszes pávafácán 

     Polyplectron germaini    Barna pávafácán 
       Polyplectron 

inopinatum (Malajzia) 
 Hegyi pávafácán 

     Polyplectron 
malacense 

   Maláj pávafácán 

     Polyplectron 
schleiermacheri 

   Borneói pávafácán 

   Rheinardia ocellata      Gyöngyös fácán 
       Rhizothera 

longirostris (Malajzia) 
 Hosszúcsőrű 
erdeifogoly 

       Rollulus rouloul 
(Malajzia) 

 Rulrul 

   Syrmaticus ellioti      Fehérnyakú fácán 
   Syrmaticus humiae      Burmai fácán 
   Syrmaticus mikado      Mikádófácán 
   Tetraogallus caspius      Kaszpi királyfogoly 
   Tetraogallus tibetanus      Tibeti királyfogoly 
   Tragopan blythii      Fehérhasú tragopán 
   Tragopan caboti      Mandarintragopán 
   Tragopan 

melanocephalus 
     Kasmír-tragopán 

       Tragopan satyra 
(Nepál) 

 Szatírtragopán 

   Tympanuchus cupido 
attwateri 

     Nagy prérityúk texasi 
alfaja 

 GRUIFORMES         
 Gruidae    Gruidae spp.    Darufélék 

     (Az I. Függelékben 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Grus americana      Lármás daru 
   Grus canadensis 

nesiotis 
     Kanadai daru alfaja 

   Grus canadensis pulla      Kanadai daru alfaja 
   Grus japonensis      Mandzsu daru 
   Grus leucogeranus      Hódaru 
   Grus monacha      Kámzsás daru 
   Grus nigricollis      Kormosfejű daru 
   Grus vipio      Amúri daru 
 Rallidae  Gallirallus sylvestris      Barna bozótguvat 
 Rhynochetidae  Rhynochetos jubatus      Kagu 
 Otididae    Otididae spp.    Túzokfélék 

     (Az I. Függelékben 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Ardeotis nigriceps      Indiai túzok 
   Chlamydotis undulata      Galléros túzok 
   Eupodotis bengalensis      Bengál florikán 
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 CHARADRIIFOR- 
MES 

        

 Burhinidae      Burhinus bistriatus 
(Guatemala) 

 Koronás ugartyúk 

 Scolopacidae  Numenius borealis      Eszkimópóling 
   Numenius tenuirostris      Vékonycsőrű póling 
   Tringa guttifer      Pettyes cankó 
 Laridae  Larus relictus      Mongol sirály 
 COLUMBIFORMES         
 Columbidae  Caloenas nicobarica      Sörényes galamb 

       Columba guinea 
(Ghána) 

 Csíkosnyakú galamb 

       Columba iriditorques 
(Ghána) 

 Szivárványos galamb 

       Columba livia 
(Ghána) 

 Szirti galamb 

       Columba mayeri 
(Mauritius) 

 Rózsás galamb 

       Columba unicincta 
(Ghána) 

 Kongói galamb 

   Ducula mindorensis      Mindoroi 
császárgalamb 

     Gallicolumba 
luzonica 

   Luzoni 
csillagosgalamb 

     Goura spp.    Koronásgalambfajok 
       Oena capensis 

(Ghána) 
 Fokföldi gerle 

       Streptopelia decipiens 
(Ghána) 

 Akáciagerle 

       Streptopelia 
roseogrisea (Ghána) 

 Kacagó gerle 

       Streptopelia 
semitorquata (Ghána) 

 Pirosszemű gerle 

       Streptopelia 
senegalensis (Ghána) 

 Pálmagerle 

       Streptopelia turtur 
(Ghána) 

 Vadgerle 

       Streptopelia vinacea 
(Ghána) 

 Borszínű gerle 

       Treron calva (Ghána)  Afrikai lombgalamb 
       Treron waalia 

(Ghána) 
 Sárgahasú 
lombgalamb 

       Turtur abyssinicus 
(Ghána) 

 Feketecsőrű erdeigerle

       Turtur afer (Ghána)  Acélfoltos erdeigerle 
       Turtur brehmeri 

(Ghána) 
 Kékfejű erdeigerle 

       Turtur tympanistria 
(Ghána) 
 
 
 
 

 Fehérhasú erdeigerle 
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 PSITTACIFORMES    PSITTACIFORMES 
spp. 

  PAPAGÁJALAKÚAK

    [Kivéve az I., illetve  
III. Függelékben 
szereplő fajokat, 
valamint a rózsásfejű 
törpepapagájt 
(Agapornis roseicollis), 
a hullámos papagájt 
(Melopsittacus 
undulatus) és a 
nimfapapagájt 
(Nymphicus 
hollandicus), melyek 
egyik Függelékben sem 
szerepelnek.] 

    

  Cacatuidae  Cacatua goffini      Tanimbar-kakadu 
   Cacatua 

haematuropygia 
     Vörösfarú kakadu 

   Cacatua moluccensis      Maluku-kakadu 
  Cacatua sulphurea    Sárgafülű kakadu 

(beleértve a kis 
sárgabóbitás, a közép 
sárgabóbitás és a 
narancsbóbitás 
kakadut is) 

   Probosciger aterrimus      Arakakadu 
  Loriidae  Eos histrio      Koronás lóri 
   Vini ultramarina      Tengerkék lóri 
 Psittacidae  Amazona arausiaca      Vöröstorkú amazon 

   Amazona barbadensis      Sárgavállú amazon 
   Amazona brasiliensis      Vörösfarkú amazon 
  Amazona finschi    Lilahomlokú amazon 
   Amazona guildingii      Királyamazon 
   Amazona imperialis      Császáramazon 
   Amazona 

leucocephala 
     Kubai amazon 

   Amazona 
ochrocephala 
auropalliata 

     Sárgahomlokú 
amazon alfaja 

   Amazona 
ochrocephala 
belizensis 

     Sárgahomlokú 
amazon alfaja 

   Amazona 
ochrocephala caribaea 

     Sárgahomlokú 
amazon alfaja 

   Amazona 
ochrocephala oratrix 

     Sárgahomlokú 
amazon alfaja 

   Amazona 
ochrocephala parvipes 

     Sárgahomlokú 
amazon alfaja 

   Amazona 
ochrocephala 
tresmariae 

     Sárgahomlokú 
amazon alfaja 

   Amazona pretrei      Vörösmaszkos 
amazon 

   Amazona 
rhodocorytha 

     Tüzeshomlokú 
amazon 
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   Amazona tucumana      Tucumán-amazon 
   Amazona versicolor      Kékmaszkos amazon 
   Amazona vinacea      Galambbegyű amazon
   Amazona viridigenalis      Zöldarcú amazon 
   Amazona vittata      Puerto Rico-i amazon 
   Anodorhynchus spp.      Jácintarafajok 
   Ara ambigua      Nagy katonaara 
   Ara glaucogularis      Kéktorkú ara 
   (Gyakran kereskednek 

vele téves Ara caninde 
néven.) 

      

   Ara macao      Sárgavállú ara 
   Ara militaris      Kis katonaara 
   Ara rubrogenys      Vörösfülű ara 
   Cyanopsitta spixii      Spix-ara 
   Cyanoramphus 

forbesi 
     Mangere-

kecskepapagáj 
   Cyanoramphus 

novaezelandiae 
     Piroshomlokú 

kecskepapagáj 
   Cyclopsitta 

diophthalma coxeni 
     Pirosarcú fügepapagáj

   Eunymphicus 
cornutus 

     Szarvas papagáj 

   Geopsittacus 
occidentalis 

     Éjjeli papagáj 

   (Valószínűleg 
kipusztult.) 

      

   Guarouba guarouba      Aranypapagáj 
   Neophema 

chrysogaster 
     Narancshasú 

fűpapagáj 
   Ognorhynchus 

icterotis 
     Sárgafülű papagáj 

   Pezoporus wallicus      Földi papagáj 
   Pionopsitta pileata      Skarláthomlokú 

papagáj 
   Propyrrhura couloni      Kékfejű törpeara 
   Propyrrhura 

maracana 
     Vöröshátú törpeara 

   Psephotus 
chrysopterygius 

     Aranyvállú papagáj 

   Psephotus dissimilis      Csuklyás papagáj 
   Psephotus 

pulcherrimus 
     Paradicsompapagáj 

   (Valószínűleg 
kipusztult.) 

      

   Psittacula echo      Mauritiusi papagáj 
       Psittacula krameri 

(Ghána) 
 Örvös papagáj (Kis 
sándorpapagáj) 

   Pyrrhura cruentata     
 
 
 
 

 Kékmellű papagáj 
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   Rhynchopsitta spp.      Tobozpapagájfajok 
   Strigops habroptilus      Bagolypapagáj 
 CUCULIFORMES         
 Musophagidae      Corythaeola cristata 

(Ghána) 
 Óriásturákó 

       Crinifer piscator 
(Ghána) 

 Nyugati lármásmadár 

     Musophaga 
porphyreolopha 

   Lilasapkás pizángevő 

       Musophaga violacea 
(Ghána) 

 Bíbor pizángevő 

     Tauraco spp.    Tauraco-fajok 
 STRIGIFORMES    STRIGIFORMES 

spp. 
  BAGOLYALAKÚAK

     (Az I. Függelékben 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

 Tytonidae  Tyto soumagnei      Vörhenyes 
gyöngybagoly 

 Strigidae  Athene blewitti      Erdei kuvik 
   Mimizuku gurneyi      Óriáskuvik 
   Ninox 

novaeseelandiae 
undulata 

     Kakukkbagoly 
undulata alfaja 

   Ninox squamipila 
natalis 

     Karácsony-szigeti 
kakukkbagoly 

 APODIFORMES         
 Trochilidae    Trochilidae spp.    Kolibrifélék 

     (Az I. Függelékben 
szereplő faj 
kivételével.) 

    

   Glaucis dorhnii      Bahia-remetekolibri 
 TROGONIFORMES         
 Trogonidae  Pharomachrus 

mocinno 
     Kvézál 

 CORACIIFORMES         
 Bucerotidae    Aceros spp.    Aceros-fajok 

     (Az I. Függelékben 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Aceros nipalensis      Vöröstorkú 
szarvascsőrűmadár 

   Aceros subruficollis      Sárgatorkú 
szarvascsőrűmadár 

     Anorrhinus spp.    Anorrhinus-fajok 
     Anthracoceros spp.    Antharcoceros-fajok 
     Buceros spp.    Buceros-fajok 
     (Az I. Függelékben 

szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Buceros bicornis      Nagy 
szarvascsőrűmadár 
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   Buceros vigil      Kalapácsfejű 
szarvascsőrűmadár 

     Penelopides spp.    Penelopides-fajok 
 PICIFORMES         
 Capitonidae      Semnornis 

ramphastinus 
(Kolumbia) 

 Tukánbajszika 

 Ramphastidae      Baillonius bailloni 
(Argentína) 

 Sáfránytukán 

     Pteroglossus aracari    Feketenyakú arasszári
       Pteroglossus 

castanotis (Argentína) 
 Barnafülű arasszári 

     Pteroglossus viridis    Zöld arasszári 
       Ramphastos dicolorus 

(Argentína) 
 Zöldcsőrű tukán 

     Ramphastos 
sulfuratus 

   Szivárványcsőrű 
tukán 

     Ramphastos toco    Tokótukán 
     Ramphastos tucanus    Barnacsőrű tukán 
     Ramphastos vitellinus    Feketecsőrű tukán 
       Selenidera 

maculirostris 
(Argentína) 

 Sávoscsőrű törpetukán

 Picidae  Campephilus 
imperialis 

     Császárharkály 

   Dryocopus javensis 
richardsi 

     Koreai fehérhasú 
harkály 

 PASSERIFORMES         
 Cotingidae      Cephalopterus 

ornatus (Kolumbia) 
 Díszes sisakosmadár 

       Cephalopterus 
penduliger (Kolumbia) 

 Lebernyeges 
sisakosmadár 

   Cotinga maculata      Kobaltkotinga 
     Rupicola spp.    Szirtimadárfajok 
   Xipholena 

atropurpurea 
     Fehérszárnyú kotinga 

 Pittidae    Pitta guajana    Szalagos pitta 
   Pitta gurneyi      Sziámi pitta 
   Pitta kochi      Bajszos pitta 
     Pitta nympha    Tündérpitta 
 Atrichornithidae  Atrichornis clamosus      Lármás bozótjáró 
 Hirundinidae  Pseudochelidon 

sirintarae 
     Fehérszemű 

nádifecske 
 Pycnonotidae    Pycnonotus zeylanicus    Sárgafejű bülbül 
 Muscicapidae      Bebrornis rodericanus 

(Mauritius) 
 Rodriguez-poszáta 

     Cyornis ruckii    Rück-niltava 
   Dasyornis broadbenti 

litoralis (Valószínűleg 
kipusztult.) 

     Vörhenyes 
sörtésmadár 

   Dasyornis longirostris      Nyugati sörtésmadár 
     Garrulax canorus    Énekes álszajkó 
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     Leiothrix argentauris    Ezüstfülű napmadár 
(Ezüstfülű fülemüle) 

     Leiothrix lutea    Piroscsőrű napmadár 
(Kínai fülemüle) 

     Liocichla omeiensis    Szecsuáni naprigó 
   Picathartes 

gymnocephalus 
     Fehérnyakú 

gólyalábúvarjú 
   Picathartes oreas      Szürkenyakú 

gólyalábúvarjú 
       Terpsiphone 

bourbonnensis 
(Mauritius) 

 Mauritiusi 
paradicsomlégykapó 

 Zosteropidae  Zosterops albogularis      Ezüstbegyű 
pápaszemesmadár 

 Meliphagidae  Lichenostomus 
melanops cassidix 

     Borzas mézevő 
cassidix alfaja 

 Emberizidae    Gubernatrix cristata    Zöld kardinálispinty 
     Paroaria capitata    Vöröslábú 

kardinálispinty 
     Paroaria coronata    Szürke kardinálispinty
     Tangara fastuosa    Szivárványos tangara 
 Icteridae  Agelaius flavus      Sáfránycsiröge 
 Fringillidae  Carduelis cucullata      Tűzcsíz 

     Carduelis yarrellii    Aranyarcú csíz 
       Serinus canicapillus 

(Ghána) 
 Barna csicsörke 

       Serinus leucopygius 
(Ghána) 

 Fehérhátú csicsörke 
(Szürke csicsörke) 

       Serinus mozambicus 
(Ghána) 

 Mozambiki csicsörke 

 Estrildidae      Amadina fasciata 
(Ghána) 

 Szalagpinty 

     Amandava formosa    Olajzöld asztrild 
       Amandava subflava 

(Ghána) 
 Aranymellű asztrild 

       Estrilda astrild 
(Ghána) 

 Asztrild (Helenapinty)

       Estrilda caerulescens 
(Ghána) 

 Vörösfarkú asztrild 

       Estrilda melpoda 
(Ghána) 

 Narancsarcú asztrild 

       Estrilda troglodytes 
(Ghána) 

 Korallcsőrű asztrild 

       Lagonosticta rara 
(Ghána) 

 Feketehasú amarant 

       Lagonosticta 
rubricata (Ghána) 

 Skarlátvörös amarant 

       Lagonosticta 
rufopicta (Ghána) 

 Szalagos amarant 

       Lagonosticta senegala 
(Ghána) 

 Vöröscsőrű amarant 

       Lagonosticta vinacea 
(Ghána) 

 Borvörös amarant 
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       Lonchura bicolor 
(Ghána) 

 Csíkosszárnyú 
szarkapinty 

       Lonchura cantans 
(Ghána) 

 Afrikai 
ezüstcsőrűpinty 

       Lonchura cucullata 
(Ghána) 

 Kis szarkapinty 

       Lonchura fringilloides 
(Ghána) 

 Nagy szarkapinty 

       Mandingoa nitidula 
(Ghána) 

 Zöld pettyesasztrild 

       Nesocharis capistrata 
(Ghána) 

 Fehérarcú 
cinegeasztrild 

       Nigrita bicolor 
(Ghána) 

 Rozsdás négerpinty 

       Nigrita canicapilla 
(Ghána) 

 Szürkefejű négerpinty

       Nigrita fusconota 
(Ghána) 

 Fehérmellű négerpinty

       Nigrita luteifrons 
(Ghána) 

 Sárgahomlokú 
négerpinty 

       Ortygospiza atricollis 
(Ghána) 

 Fürjasztrild 

     Padda oryzivora    Rizspinty 
       Parmoptila rubrifrons 

(Ghána) 
 Vöröshomlokú 
hangyászpinty 

       Pholidornis rushiae 
(Ghána) 

 Cinegehília 

     Poephila cincta cincta    Szakállas amandina 
törzsalakja 

       Pyrenestes ostrinus 
(Ghána) 

 Feketehasú 
bíborasztrild 

       Pytilia hypogrammica 
(Ghána) 

 Sárgaszárnyú asztrild 

       Pytilia phoenicoptera 
(Ghána) 

 Aurora-asztrild 

       Spermophaga 
haematina (Ghána) 

 Nyugati 
kékcsőrűpinty 

       Uraeginthus bengalus 
(Ghána) 

 Pirosfülű 
pillangópinty 

 Ploceidae      Amblyospiza albifrons 
(Ghána) 

 Magtörő szövőmadár 

       Anaplectes rubriceps 
(Ghána) 

 Skarlátszövőmadár 

       Anomalospiza 
imberbis (Ghána) 

 Kakukk-szövőmadár 

       Bubalornis albirostris 
(Ghána) 

 Fehércsőrű 
bivalymadár 

       Euplectes afer 
(Ghána) 

 Sárgafejű özvegypinty

       Euplectes ardens 
(Ghána) 

 Galléros özvegypinty 

       Euplectes 
franciscanus (Ghána) 
 

 Orix-özvegypinty 
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       Euplectes hordeaceus 
(Ghána) 

 Feketeszárnyú 
özvegypinty 

       Euplectes macrourus 
(Ghána) 

 Sárgahátú 
özvegypinty 

       Malimbus cassini 
(Ghána) 

 Cassin-püspökmadár 

       Malimbus malimbicus 
(Ghána) 

 Kontyos püspökmadár

       Malimbus nitens 
(Ghána) 

 Vöröstorkú 
püspökmadár 

       Malimbus rubricollis 
(Ghána) 

 Pirostarkójú 
püspökmadár 

       Malimbus scutatus 
(Ghána) 

 Csuklyás 
püspökmadár 

       Pachyphantes 
superciliosus (Ghána) 

 Barnahátú 
püspökmadár 

       Passer griseus 
(Ghána) 

 Szürkefejű veréb 

       Petronia dentata 
(Ghána) 

 Száheli köviveréb 

       Plocepasser 
superciliosus (Ghána) 

 Bajszos szövőveréb 

       Ploceus albinucha 
(Ghána) 

 Csóka-szövőmadár 

       Ploceus aurantius 
(Ghána) 

 Narancs-szövőmadár 

       Ploceus cucullatus 
(Ghána) 

 Málinkó-szövőmadár 

       Ploceus heuglini 
(Ghána) 

 Heuglin-szövőmadár 

       Ploceus luteolus 
(Ghána) 

 Törpeszövőmadár 

       Ploceus 
melanocephalus 
(Ghána) 

 Feketefejű 
szövőmadár 

       Ploceus nigerrimus 
(Ghána) 

 Fekete szövőmadár 

       Ploceus nigricollis 
(Ghána) 

 Bandita-szövőmadár 

       Ploceus pelzelni 
(Ghána) 

 Vékonycsőrű 
szövőmadár 

       Ploceus preussi 
(Ghána) 

 Preuss-szövőmadár 

       Ploceus tricolor 
(Ghána) 

 Aranyörvös 
szövőmadár 

       Ploceus vitellinus 
(Ghána) 

 Feketearcú 
szövőmadár 

       Quelea erythrops 
(Ghána) 

 Pirosfejű szövőmadár 

       Sporopipes frontalis 
(Ghána) 

 Rozsdásnyakú 
szövőveréb 

       Vidua chalybeata 
(Ghána) 
 

 Piroslábú atlaszvida 
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       Vidua interjecta 
(Ghána) 

 Uszályos 
paradicsomvida 

       Vidua larvaticola 
(Ghána) 

 Baka-atlaszvida 

       Vidua macroura 
(Ghána) 

 Dominikánus vida 

       Vidua orientalis 
(Ghána) 

 Száheli 
paradicsomvida 

       Vidua raricola 
(Ghána) 

 Zöldes atlaszvida 

       Vidua togoensis 
(Ghána) 

 Hosszúfarkú 
paradicsomvida 

       Vidua wilsoni (Ghána)  Bíboratlaszvida 
 Sturnidae    Gracula religiosa    Beó 

   Leucopsar rothschildi      Bali-seregély 
 Paradisaeidae    Paradisaeidae spp.    Paradicsommadár-

félék 
 REPTILIA         
 TESTUDINATA         
 Dermatemydidae    Dermatemys mawii    Tabasco teknős 
 Platysternidae    Platysternon 

megacephalum 
   Nagyfejű teknős 

 Emydidae    Annamemys 
annamensis 

   Annami teknős 

   Batagur baska      Batagur teknős 
     Callagur borneoensis    Callagur teknős 
    Chinemys 

megalocephala (Kína) 
 Nagyfejű 
háromélűteknős 

    Chinemys nigricans 
(Kína) 

 Nagy háromélűteknős 

    Chinemys reevesii 
(Kína) 

 Kínai háromélűteknős

     Clemmys insculpta    Északi víziteknős 
   Clemmys muhlenbergi      Muhlenberg-

víziteknős 
     Cuora spp.    Szelenceteknősök 
   Geoclemys hamiltonii      Hamilton-teknős 
    Geoemyda spengleri 

(Kína) 
 Cakkos földiteknős 

     Heosemys depressa    Lapos partiteknős 
     Heosemys grandis    Óriás-partiteknős 
     Heosemys leytensis    Leytei partiteknős 
     Heosemys spinosa    Tüskés partiteknős 
     Hieremys annandalii    Templomteknős 
     Kachuga spp.    Fedélteknősök 
     (Az I. Függeléken 

szereplő faj 
kivételével.) 

    

   Kachuga tecta      Indiai fedélteknős 
     Leucocephalon 

yuwonoi 
   Sulawesi erdeiteknős 

   Malayemys subtrijuga  
 

 Maláj csigaevőteknős 
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    Mauremys iversoni 
(Kína)  

 Iverson-víziteknős 

     Mauremys mutica    Indokínai víziteknős 
    Mauremys pritchardi 

(Kína) 
 Pritchard-víziteknős 

   Melanochelys 
tricarinata 

     Háromélű földiteknős 

   Morenia ocellata      Burmai gyűrűsteknős 
   Notochelys platynota   Maláj laposhátúteknős
    Ocadia glyphistoma 

(Kína) 
 Kuanghszi-
csíkosteknős 

    Ocadia philippeni 
(Kína) 

 Hajnani csíkosteknős 

    Ocadia sinensis (Kína)  Díszes szemesteknős 
     Orlitia borneensis    Borneói 

folyamiteknős 
     Pyxidea mouhotii    Indiai skatulyateknős 
    Sacalia bealei (Kína)  Kínai szemesteknős 
    Sacalia pseudocellata 

(Kína) 
 Hajnani szemesteknős

    Sacalia quadriocellata 
(Kína)  

 Díszes szemesteknős 

     Siebenrockiella 
crassirostris 

   Fekete 
szélesfejűteknős 

     Terrapene spp.    Dobozteknősök 
     (Az I. Függeléken 

szereplő faj 
kivételével.) 

    

   Terrapene coahuila      Coahuilai 
dobozteknős 

 Testudinidae    Testudinidae spp.  
[Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével. A 
vöröslábú teknős 
(Geochelone sulcata) 
vadon befogott, 
elsődlegesen 
kereskedelmi célból 
forgalmazott egyedeire 
megállapított éves 
export kvóta nulla.] 

  Szárazfölditeknősfélék

   Geochelone nigra      Elefántteknős 
   Geochelone radiata      Sugaras teknős 
   Geochelone yniphora      Csőrösmellű teknős 
   Gopherus 

flavomarginatus 
     Mexikói üregteknős 

   Psammobates 
geometricus 

     Déli sátorteknős 

  Pyxis arachnoides    Közönséges 
pókteknős 

   Pyxis planicauda      Lapos pókteknős 
   Testudo kleinmanni      Egyiptomi teknős 
   Testudo werneri      Magyar neve nincs. 
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 Cheloniidae  Cheloniidae spp.      Tengeriteknős-félék 
 Dermochelyidae  Dermochelys coriacea      Kérgesteknős 
 Carettochelyidae   Carettochelys inscuplta   Kétkarmú teknős 
 Trionychidae   Amyda cartilagenia   Porcos lágyhéjúteknős
   Apalone ater      Fekete lágyhéjúteknős

   Asperidites gangeticus      Gangeszi 
lágyhéjúteknős 

   Asperidites hurum      Pávaszemes 
lágyhéjúteknős 

   Asperidites nigricans      Sötét lágyhéjúteknős 
     Chitra spp.    Pisze-

lágyhéjúteknősök 
     Lissemys punctata    Indiai 

leffentyűsteknős 
     Palea steindachneri 

(Kína) 
 Bibircsesnyakú 
lágyhéjúteknős 

     Pelochelys spp.    Óriás 
lágyhéjúteknősök 

    Pelodiscus axenaria 
(Kína) 

 Nincs magyar neve 

    Pelodiscus maackii 
(Kína) 

 Nincs magyar neve 

    Pelodiscus 
parviformis (Kína) 

 Nincs magyar neve 

    Rafetus swinhoei 
(Kína) 

 Swinhoe-
lágyhéjúteknős 

       Trionyx triunguis 
(Ghána) 

 Afrikai 
lágyhéjúteknős 

 Pelomedusidae    Erymnochelys 
madagascariensis 

   Madagaszkári 
folyamteknős 

       Pelomedusa subrufa 
(Ghána) 

 Merevmellű 
sisakteknős 

     Peltocephalus 
dumeriliana 

   Duméril-
folyamteknős 

       Pelusios adansonii 
(Ghána) 

 Adanson-sisakteknős 

       Pelusios castaneus 
(Ghána) 

 Barna sisakteknős 

       Pelusios gabonensis 
(Ghána) 

 Csíkos sisakteknős 

       Pelusios niger 
(Ghána) 

 Fekete sisakteknős 

     Podocnemis spp.    Folyamteknősök 
 Chelidae    Chelodina mccordi   McCord-

kígyónyakúteknős 
   Pseudemydura 

umbrina 
     Ál-huszárteknős 

 CROCODYLIA    CROCODYLIA spp. 
(Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével.) 
 
 

   KROKODILOK 
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 Alligatoridae  Alligator sinensis      Kínai aligátor 
   Caiman crocodilus 

apaporiensis 
     Apaporisi pápaszemes 

kajmán 
   Caiman latirostris      Sakáre-kajmán 
   (Kivéve Argentína 

populációját, mely a  
II. Függelékbe 
tartozik.) 

      

   Melanosuchus niger      Fekete kajmán 
   (Kivéve Ecuador 

populációját, mely a  
II. Függelékbe 
tartozik, és amely nulla 
export kvótával 
rendelkezik 
mindaddig, amíg az 
Egyezmény 
Nemzetközi Titkársága 
és az IUCN/SSC 
Krokodil Specialista 
Csoportja éves export 
kvótát meg nem 
állapít.) 

      

 Crocodylidae  Crocodylus acutus 
(Kivéve Kuba 
populációját, mely a 
II. Függelékbe 
tartozik) 

     Hegyesorrú krokodil 

   Crocodylus 
cataphractus 

     Páncélos krokodil 

   Crocodylus 
intermedius 

     Orinocói krokodil 

   Crocodylus 
mindorensis 

     Mindoro-krokodil 

   Crocodylus moreletii      Púpos krokodil 
   Crocodylus niloticus      Nílusi krokodil 
   [Kivéve Botswana, 

Dél-afrikai 
Köztársaság, Etiópia, 
Kenya, Madagaszkár, 
Malawi, Mozambik, 
Namíbia, Tanzánia 
(amely a fogságban 
felnevelt példányok 
mellett 1600 vadonból 
származó példányig 
terjedő kvótával 
rendelkezik, beleértve 
a vadászati trófeákat 
is), Uganda, Zambia és 
Zimbabwe populációit, 
melyek a 
II. Függelékbe 
tartoznak.] 

      

   Crocodylus palustris   
 

   Mocsári krokodil 
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   Crocodylus porosus      Bordás krokodil 
   (Kivéve Ausztrália, 

Indonézia és Pápua Új-
Guinea populációit, 
melyek a II. Függelék- 
be tartoznak.) 

      

   Crocodylus rhombifer      Rombuszkrokodil 
   Crocodylus siamensis      Sziámi krokodil 
   Osteolaemus tetraspis      Tompaorrú krokodil 
   Tomistoma schlegelii      Szunda-krokodil 
 Gavialidae  Gavialis gangeticus      Gangeszi gaviál 
 RHYNCHO-
CEPHALIA 

        

 Sphenodontidae  Sphenodon spp.      Hidasgyíkok 
 SAURIA         
 Gekkonidae    Cyrtodactylus 

serpensinsula 
   Kígyó-szigeti 

csupaszujjú-gekkó 
     Hoplodactylus spp. 

(Új-Zéland) 
 Új-Zélandi gekkók 

     Naultinus spp. (Új-
Zéland) 

 Új-Zélandi gekkók 

     Phelsuma spp.    Nappali gekkók 
   Uroplatus spp.   Laposfarkú gekkók 
 Agamidae    Uromastyx spp.    Tüskésfarkú gyíkok 
 Chamaeleonidae    Bradypodion spp.    Törpekaméleonok 

     Brookesia spp.    Levélkaméleonok 
     (Az I. Függeléken 

szereplő faj 
kivételével.) 

    

   Brookesia perarmata      Fegyveres 
levélkaméleon 

     Calumma spp.    Kaméleonok 
     Chamaeleo spp.    Valódi kaméleonok 
     Furcifer spp.    Kaméleonok 
 Iguanidae    Amblyrhynchus 

cristatus 
   Tengeri leguán 

   Brachylophus spp.      Falakó leguánok 
     Conolophus spp.    Varacskosfejű gyíkok 
   Cyclura spp.      Orrszarvú leguánok 
     Iguana spp.    Valódi leguánok 
     Phrynosoma 

coronatum 
   Koronás békagyík 

   Sauromalus varius      Csukvalla 
 Lacertidae  Gallotia simonyi      Kanári-szigeti 

óriásgyík 
     Podarcis lilfordi    Baleári faligyík 
     Podarcis pityusensis    Ibizai faligyík 
 Cordylidae    Cordylus spp.    Tobzosfarkú gyíkok 
 Teiidae    Crocodilurus 

amazonicus 
  
 
 
 
 

 Krokodilfarkú gyík 
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     Dracaena spp.    Krokodiltejuk 
     Tupinambis spp.    Tejuk 
 Scincidae    Corucia zebrata    Óriás-zebragyík 
 Xenosauridae    Shinisaurus 

crocodilurus 
   Krokodilfarkú 

bütykösgyík 
 Helodermatidae    Heloderma spp.    Viperagyíkok 
 Varanidae    Varanus spp.    Varánuszok 

     (Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Varapus bengalensis      Bengáli varánusz 
   Varapus flavescens      Sárga varánusz 
   Varapus griseus      Pusztai varánusz 
   Varapus komodoensis      Komodói varánusz 
   Varapus nebulosus      Délkelet-ázsiai 

varánusz 
 SERPENTES         
 Loxocemidae    Loxocemidae spp.    Magyar nevük nincs. 
 Pythonidae    Pythonidae spp.    Pitonfélék 

     (Az I. Függeléken 
szereplő alfaj 
kivételével.) 

    

   Python molurus 
molurus 

     Tigrispiton törzsalakja

 Boidae    Boidae spp.    Óriáskígyó-félék 
     (Az I. Függeléken 

szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Acrantophis spp.      Madagaszkári boák 
   Boa constrictor 

occidentalis 
     Nyugati boa 

   Epicrates inornatus      Puerto-Rico-i 
karcsúboa 

   Epicrates monensis      Mona-karcsúboa 
   Epicrates subflavus      Jamaikai karcsúboa 
   Sanzinia 

madagascariensis 
     Madagaszkári 

falakóboa 
 Bolyeriidae    Bolyeriidae spp.    Mauritiuszi boa-félék 

     (Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

   Bolyeria 
multocarinata 

     Mauriciuszi boa 

   Casarea dussumieri      Rőtpikkelyű boa 
 Tropidophiidae    Tropidophiidae spp.    Magyar nevük nincs. 
 Colubridae      Atretium schistosum 

(India) 
 Magyar neve nincs. 

       Cerberus rhynchops 
(India) 

 Kutyafejű vízisikló 

     Clelia clelia    Musszurána 
     Cyclagras gigas   

 
 

 Brazil hamiskobra 
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     Elachistodon 
westermanni 

   Indiai tojásevő-kígyó 

     Ptyas mucosus    Patkányevő sikló 
       Xenochrophis piscator 

(India) 
 Magyar neve nincs. 

 Elapidae    Hoplocephalus 
bungaroides 

   Sárgafoltos 
hamiskobra 

       Micrurus diastema 
(Honduras) 

 Atlanti korallkígyó 

       Micrurus nigrocinctus 
(Honduras) 

 Feketegyűrűs 
korallkígyó 

     Naja atra    Magyar neve nincs. 
     Naja kaouthia    Magyar neve nincs. 
     Naja mandalayensis    Magyar neve nincs. 
     Naja naja    Pápaszemes kobra 
     Naja oxiana    Magyar neve nincs. 
     Naja philippinensis    Magyar neve nincs. 
     Naja sagittifera    Magyar neve nincs. 
     Naja samarensis    Magyar neve nincs. 
     Naja siamensis    Magyar neve nincs. 
     Naja sputatrix    Magyar neve nincs. 
     Naja sumatrana    Magyar neve nincs. 
     Ophiophagus hannah    Királykobra 
 Viperidae      Crotalus durissus 

(Honduras) 
 Borzasztó 
csörgőkígyó 

       Daboia russellii 
(India) 

 Daboja 

   Vipera ursinii      Parlagi vipera 
   (Csak Európa 

populációja, kivéve a 
volt Szovjetunió 
területén élő 
populációkat, ez 
utóbbi populációk nem 
szerepelnek egyik 
Függeléken sem.) 

      

     Vipera wagneri    Wagner-hegyivipera 
 AMPHIBIA         
 ANURA         
 Bufonidae  Altiphrynoides spp.      Elevenszülő békák 

   Atelopus zeteki      Panamai 
csonkaujjúbéka 

   Bufo periglenes      Aranyvarangy 
   Bufo superciliaris      Kameruni varangy 
   Nectophrynoides spp.      Elevenszülő békák 
   Nimbaphrynoides spp.      Elevenszülő békák 
   Spinophrynoides spp.      Elevenszülő békák 
  Dendrobatidae    Dendrobates spp.    Nyílméregbékák 
     Epipedobates spp.    Nyílméregbékák 
     Minyobates spp.    Nyílméregbékák 
     Phyllobates spp. 

 
   Nyílméregbékák 
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 Mantellidae    Mantella spp.    Aranybékák 
 Microhylidae  Dyscophus antongilii      Paradicsombéka 

     Scaphiophryne 
gottlebei 

   Magyar neve nincs. 

 Myobatrachidae    Rheobatrachus spp.    Gyomorköltő békák 
 Ranidae    Euphlyctis 

hexadactylus 
   Hatujjú béka 

     Hoplobatrachus 
tigerinus 

   Tigrisbéka 

 CAUDATA         
 Ambystomidae    Ambystoma dumerilii    Magyar neve nincs. 

     Ambystoma 
mexicanum 

   Axolotl 

 Cryptobranchidae  Andrias spp.      Óriásszalamandrák 
ELASMOBRANCHII         
 ORECTOLO-  
BIFORMES 

        

 Rhincodontidae    Rhincodon typus    Érdes rablócápa 
 LAMNIFORMES         
 Lamnidae     Carcharodon 

carcharias 
   Nagy fehércápa 

 Cetorhinidae    Cetorhinus maximus    Óriáscetcápa 
 ACTINOPTERYGII         
ACIPENSERIFORMES   ACIPENSERIFORMES 

spp. 
   TOKALAKÚAK 

     (Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével.) 

    

 Acipenseridae  Acipenser 
brevirostrum 

     Tompaorrú tok 

   Acipenser sturio      Közönséges tok 
 OSTEOGLOSSI-  
FORMES 

        

 Osteoglossidae    Arapaima gigas    Arapaima 
   Scleropages formosus      Ázsiai csontnyelvű-

hal 
 CYPRINIFORMES         
 Cyprinidae    Caecobarbus geertsi    Afrikai vakmárna 

   Probarbus jullieni      Magyar neve nincs. 
 Catostomidae  Chasmistes cujus      Cui-ui 
 SILURIFORMES         
 Schilbeidae  Pangasianodon gigas      Óriásharcsa 
SYNGNATHI- 
FORMES 

        

 Syngnathidae    Hippocampus spp.    Csikóhalak 
 PERCIFORMES         
 Labridae     Cheilinus undulatus   

 
 
 
 
 
 

  Napóleonhal 
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 Sciaenidae  Totoaba macdonaldi      Totoaba 
 SARCOPTERYGII         
 COELA-  
CANTHIFORMES 

        

 Coelacanthidae  Latimeria spp.      Bojtosúszójú halak 
 CERATO-  
DONTIFORMES 

        

 Ceratodontidae    Neoceratodus forsteri    Ausztrál tüdőshal 
          
     ECHINODERMATA     
 
HOLOTHUROIDEA 

        

 
ASPIDOCHIROTIDA 

        

 Stichopodidae       Isostichopus fuscus 
(Ecuador) 

 Nincs magyar neve 

     
     ARTHROPODA     
 ARACHNIDA         
 SCORPIONES         
 Scorpionidae    Pandinus dictator    Óriásskorpió 

     Pandinus gambiensis    Gambiai óriásskorpió 
     Pandinus imperator    Császárskorpió 
 ARANEAE         
 Theraphosidae    Aphonopelma 

albiceps 
   Magyar neve nincs. 

     Aphonopelma 
paliidum 

   Magyar neve nincs. 

     Brachypelma spp.    Madárpókok 
 INSECTA         
 COLEOPTERA         
 Lucanidae      Colophon spp. (Dél-

afrikai Köztársaság) 
 Magyar nevük nincs. 

 LEPIDOPTERA         
 Papilionidae    Atrophaneura jophon     Sri Lanka-i 

fecskefarkúlepke 
     Atrophaneura 

pandiyana 
    Indiai 

fecskefarkúlepke 
     Bhutanitis spp.    Magyar nevük nincs. 
     Ornithoptera spp.     Madárszárnyú 

pillangók 
     (Az I. Függeléken 

szereplő faj 
kivételével.) 

    

   Ornithoptera 
alexandrae 

     Alexandra-királyné 
pillangó 

   Papilio chikae      Luzoni 
fecskefarkúlepke 

   Papilio homerus      Homerus-
fecskefarkúlepke 

   Papilio hospiton      Korzikai 
fecskefarkúlepke 
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     Parnassius apollo    Apolló-lepke 
     Teinopalpus spp.    Magyar nevük nincs. 
     Trogonoptera spp.     Madárszárnyú 

pillangók 
     Troides spp.     Madárszárnyú 

pillangók 
          
     ANNELIDA     
 HIRUDINOIDEA         
ARHYNCHOBDEL- 
LIDA 

        

 Hirudinidae    Hirudo medicinalis    Orvosi pióca 
          
     MOLLUSCA     
 BIVALVIA         
 VENEROIDA         
 Tridacnidae    Tridacnidae spp.    Óriáskagylók 
 UNIONOIDA         
 Unionidae  Conradilla caelata      Madárszárnyú 

gyöngykagyló 
     Cyprogenia aberti    Ehető gyöngykagyló 
   Dromus dromas      Dromedár-

gyöngykagyló 
   Epioblasma curtisi      Curtis-gyöngykagyló 
   Epioblasma florentina      Sárga gyöngykagyló 
   Epioblasma sampsoni      Sampson-

gyöngykagyló 
   Epioblasma sulcata 

perobliqua 
     Magyar neve nincs. 

   Epioblasma torulosa 
gubernaculum 

     Zöld gyöngykagyló 

     Epioblasma torulosa 
rangiana 

   Északi gyöngykagyló 

   Epioblasma torulosa 
torulosa 

     Bütykös 
gyöngykagyló 

   Epioblasma turgidula      Turgid-gyöngykagyló 
   Epioblasma walkeri      Barna gyöngykagyló 
   Fusconaia cuneolus      Magyar neve nincs. 
   Fusconaia edgariana      Magyar neve nincs. 
   Lampsilis higginsii      Higgins-

gyöngykagyló 
   Lampsilis orbiculata 

orbiculata 
     Rózsaszín 

gyöngykagyló 
   Lampsilis satur      Lapos 

zsebkönyvkagyló 
   Lampsilis virescens      Alabama-

lámpakagyló 
   Plethobasus 

cicatricosus 
     Szemölcsöshátú 

gyöngykagyló 
   Plethobasus 

cooperianus 
     Narancslábú 

gyöngykagyló 
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     Pleurobema clava    Magyar neve nincs. 
   Pleurobema plenum      Érdes gyöngykagyló 
   Potamilus capax      Vaskos 

zsebkönyvkagyló 
   Quadrula intermedia      Cumberland-

majomarcú-kagyló 
   Quadrula sparsa      Appalach-majomarcú-

kagyló 
   Toxolasma cylindrella      Halvány törpekagyló 
   Unio nickliniana      Nicklin-gyöngykagyló
   Unio tampicoensis 

tecomatensis 
     Tampico-

gyöngykagyló 
   Villosa trabalis      Cumberland-

babkagyló 
 MYTILOIDA     
 Mytilidae    Lithophaga lithophaga    Sziklafúró kagyló 
 GASTROPODA         
 STYLOMMATOP-  
HORA 

        

 Achatinellidae  Achatinella spp.      Kis achátcsigák 
 Camaenidae    Papustyla 

pulcherrima 
   Zöld falakó-csiga 

 
MESOGASTROPODA 

        

 Strombidae    Strombus gigas    Óriás-szárnyascsiga 
          
     CNIDARIA     
 ANTHOZOA         
 HELIOPORACEA         
 Helioporidae    Helioporidae spp.    Kék korallok 

     (Egyedül a Heliopora 
coerulea tartozik ide. 
A fosszíliákra nem 
vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

    

 STOLONIFERA         
 Tubiporidae    Tubiporidae spp.    Orgonakorallok 

     (A fosszíliákra nem 
vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

    

 ANTIPATHARIA    ANTIPATHARIA 
spp. 

   
FEKETEKORALLOK

 SCLERACTINIA    SCLERACTINIA 
spp. 

   KŐKORALLOK 

     (A fosszíliákra nem 
vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

    

 HYDROZOA         
 MILLEPORINA       
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 Milliporidae    Milleporidae spp.    Tűzkorallok 
     (A fosszíliákra nem 

vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

    

 STYLASTERINA         
 Stylasteridae    Stylasteridae spp.    Hidrokorallok 

     (A fosszíliákra nem 
vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

    

     
          
     FLORA     
 AGAVACEAE  Agave arizonica      Arizónai agáve 

   Agave parviflora      Törpeagáve 
     Agave victoriae-

reginae #1 
   Viktória-királynő 

agáve 
   Nolina interrata      San-Diego-i medvefű 
 
AMARYLLIDACEAE 

   Galanthus spp. #1    Hóvirágok 

     Sternbergia spp. #1    Vetővirágok 
 APOCYNACEAE   Hoodia spp. #9   Nincs magyar nevük 
     Pachypodium spp.    Gumólábfák 

     (Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével.) #1 

    

   Pachypodium 
ambongense 

     Magyar neve nincs. 

   Pachypodium baronii      Magyar neve nincs. 
   Pachypodium decaryi      Magyar neve nincs. 
     Rauvolfia serpentina 

#2 
   Indiai 

vérnyomáscserje 
 ARALIACEAE    Panax ginseng #3    Ázsiai ginszeng 

     (Csak az Orosz 
Föderáció populációja, 
más populáció nem 
szerepel egyik 
Függeléken sem.)  

    

     Panax quinquefolius 
#3 

   Amerikai ginszeng 

 ARAUCARIACEAE  Araucaria araucana      Chilei fenyő 
 BERBERIDACEAE    Podophyllum 

hexandrum #2 
   Himalájai tojásbogyó 

 BROMELIACEAE    Tillandsia harrisii #1    Harris-tillandzia 
     Tillandsia kammii #1    Kamm-tillandzia 
     Tillandsia kautskyi #1    Kautsky-tillandzia 
     Tillandsia mauryana 

#1 
   Maury-tillandzia 

     Tillandsia 
sprengeliana #1 

   Sprenge-tillandzia 

     Tillandsia sucrei #1    Sucre-tillandzia 
     Tillandsia 

xerographica #1 
  
 
 

 Magyar neve nincs. 
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 CACTACEAE    CACTACEAE spp.7 
#4 

   KAKTUSZOK 

     (Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével.)  

    

   Ariocarpus spp.      Gyapjas kaktuszok 
   Astrophytum asterias      Dinnyealakú 

csillagkaktusz 
   Aztekium ritteri      Aztékkaktusz 
   Coryphantha 

werdermannii 
     Werdermann-

répagyökerű kaktusz 
   Discocactus spp.      Magyar neve nincs. 
   Echinocereus 

ferreirianus ssp. 
lindsayi 

     Magyar neve nincs. 

   Echinocereus 
schmollii 

     Karcsúkaktusz 

   Escobaria minima      Magyar neve nincs. 
   Escobaria sneedii      Magyar neve nincs. 
   Mammillaria 

pectinifera 
     Magyar neve nincs. 

   Mammillaria 
solisioides 

     Magyar neve nincs. 

   Melocactus conoideus      Magyar neve nincs. 
   Melocactus 

deinacanthus 
     Magyar neve nincs. 

   Melocactus 
glaucescens 

     Magyar neve nincs. 

   Melocactus 
paucispinus 

     Magyar neve nincs. 

   Obregonia denegrii      Kövirózsakaktusz 
   Pachycereus militaris      Katona orgonakaktusz
   Pediocactus bradyi      Magyar neve nincs. 
   Pediocactus 

knowltonii 
     Magyar neve nincs. 

   Pediocactus paradinei      Magyar neve nincs. 
   Pediocactus 

peeblesianus 
     Magyar neve nincs. 

   Pediocactus sileri      Magyar neve nincs. 
   Pelecyphora spp.      Bárdkaktuszok 
   Sclerocactus 

brevihamatus ssp. 
tobuschii 

     Magyar neve nincs. 

   Sclerocactus 
erectocentrus 

     Magyar neve nincs. 

   Sclerocactus glaucus      Magyar neve nincs. 
   Sclerocactus 

mariposensis 
     Magyar neve nincs. 

   Sclerocactus 
mesaeverdae 

     Magyar neve nincs. 

   Sclerocactus nyensis      Magyar neve nincs. 
   Sclerocactus 

papyracanthus 
     Papírtövisű kaktusz 
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   Sclerocactus 
pubispinus 

     Magyar neve nincs. 

   Sclerocactus 
wrightiae 

     Magyar neve nincs. 

   Strombocactus spp.      Magyar nevük nincs. 
   Turbinicarpus spp.      Magyar nevük nincs. 
   Uebelmannia spp.      Magyar nevük nincs. 
 CARYOCARACEAE    Caryocar costaricense 

#1 
   Ajillo 

 COMPOSITAE 
(ASTERACEAE) 

 Saussurea costus      Indiai törpebogáncs 

 CRASSULACEAE    Dudleya stolonifera    Magyar neve nincs. 
     Dudleya traskiae    Magyar neve nincs. 
 CUPRESSACEAE  Fitzroya cupressoides      Patagón ciprus 

   Pilgerodendron 
uviferum 

     Patagón délicédrus 

 CYATHEACEAE    Cyathea spp. #1    Serlegpáfrányok 
 CYCADACEAE    CYCADACEAE spp. 

#1 
   Cikászfélék 

     (Az I. Függeléken 
szereplő faj 
kivételével.)  

    

   Cycas beddomei      Beddome-cikász 
 DIAPENSIACEAE    Shortia galacifolia #1    Kereklevelű 

cimpaharang 
 DICKSONIACEAE    Cibotium barometz #1    Magyar neve nincs. 

     Dicksonia spp. #1    Hópáfrányok 
     (Csak az amerikai 

populációk, más 
populáció nem 
szerepel egyik 
Függeléken sem.)  

    

 DIDIEREACEAE    DIDIEREACEAE 
spp. #1 

   Álkaktusz-félék 

 DIOSCOREACEAE    Dioscorea deltoidea 
#1 

   Elefántláb 

 DROSERACEAE    Dionaea muscipula #1    Vénusz-légycsapó 
 EUPHORBIACEAE    Euphorbia spp. #1    Kutyatejek 

     (Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével; csak a 
szukkulens fajok; az 
Euphorbia trigona 
kertészeti változatának 
mesterségesen 
szaporított példányai, 
az Euphorbia lactea 
mesterségesen 
szaporított, fésűs, 
legyező alakú vagy 
színes változtaira, 
amikor Euphorbia 
neriifolia gyöktörzsre 
oltják, és az Euphorbia 
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’Milii’ kertészeti 
változatának 
mesterségesen 
szaporított 
példányaira, amikor a 
velük való 
kereskedelmet 
legalább 100 
növényből álló 
kiszerelésekkel 
folytatják, és könnyen 
azonosíthatók, hogy  
mesterségesen 
szaporított példányok, 
nem tartoznak az 
Egyezmény hatálya 
alá.)  

   Euphorbia 
ambovombensis 

     Magyar neve nincs. 

   Euphorbia 
capsaintemariensis 

     Magyar neve nincs. 

   Euphorbia cremersii 
(Beleértve a forma 
viridifoliat és a var. 
rakotozafyit.) 

     Magyar neve nincs. 

   Euphorbia 
cylindrifolia 
(Beleértve az ssp. 
tuberiferat.) 

     Magyar neve nincs. 

   Euphorbia decaryi 
(Beleértve a var. 
ampanihyensist, 
robinsoniit és 
spirostichat.) 

     Magyar neve nincs. 

   Euphorbia francoisii      Magyar neve nincs. 
   Euphorbia moratii 

(Beleértve a var. 
antsingiensist, 
bemarahensist és 
multiflorat.) 

     Magyar neve nincs. 

   Euphorbia 
parvicyathophora 

     Magyar neve nincs. 

   Euphorbia 
quartziticola 

     Magyar neve nincs. 

   Euphorbia tulearensis      Magyar neve nincs. 
 FOUQUIERIACEAE    Fouquieria 

columnaris #1 
   Magyar neve nincs. 

   Fouquieria 
fasciculata 

     Magyar neve nincs. 

   Fouquieria purpusii      Magyar neve nincs. 
 GNETACEAE      Gnetum montanum 

(Nepál) #1 
 Magyar neve nincs. 

 JUGLANDACEAE    Oreomunnea 
pterocarpa #1 

  
 
 
 

 Gavilán 
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 LEGUMINOSAE 
(FABACEAE) 

 Dalbergia nigra      Brazil rózsafa 

       Dipteryx panamensis 
(Costa Rica) 

 Magyar neve nincs. 

     Pericopsis elata #5    Afrikai teakfa 
     Platymiscium 

pleiostachyum #1 
   Magyar neve nincs. 

     Pterocarpus 
santalinus #7 

   Vörös szantálfa 

 LILIACEAE    Aloe spp. #1    Aloék 
     [Az I. Függeléken 

szereplő fajok, 
valamint az orvosi aloé 
(Aloe vera) 
kivételével, melyre 
Aloe barbadensis 
néven is hivatkoznak, 
és amely nem szerepel 
egyik Függeléken 
sem.]  

    

   Aloe albida      Magyar neve nincs. 
   Aloe albiflora      Magyar neve nincs. 
   Aloe alfredii      Magyar neve nincs. 
   Aloe bakeri      Vékonyszárú aloé 
   Aloe bellatula      Magyar neve nincs. 
   Aloe calcairophila      Magyar neve nincs. 
   Aloe compressa      Magyar neve nincs. 
   (Beleértve a var. 

rugosquamosat, 
schistophilat és 
paucituberculatat.) 

     Magyar neve nincs. 

   Aloe delphinensis      Magyar neve nincs. 
   Aloe descoingsii      Magyar neve nincs. 
   Aloe fragilis      Magyar neve nincs. 
   Aloe haworthioides      Magyar neve nincs. 
   (Beleértve a var. 

aurantiacat.) 
      

   Aloe helenae      Magyar neve nincs. 
   Aloe laeta      Magyar neve nincs. 
   (Beleértve a var. 

maniaensist.) 
      

   Aloe parallellifolia      Magyar neve nincs. 
   Aloe parvula      Magyar neve nincs. 
   Aloe pillansii      Magyar neve nincs. 
   Aloe polyphylla      Magyar neve nincs. 
   Aloe rauhii      Magyar neve nincs. 
   Aloe suzannae      Magyar neve nincs. 
   Aloe versicolor      Magyar neve nincs. 
   Aloe vossii      Magyar neve nincs. 
 MAGNOLIACEAE      Magnolia liliifera var. 

obovata (Nepál) #1 
 
 

 Hodgson-liliomfa 
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 MELIACEAE      Cedrela odorata #5  Magyar neve nincs. 
       [Kolumbia 

populációja 
(Kolumbia), Peru 
populációja (Peru).] 

  

     Swietenia hunvilis #1    Honduraszi mahagóni 
     Swietenia 

macrophylla #6 
  Nagylevelű mahagóni 

     (A Neotrópusi régió 
populációja.)  

    

     Swietenia mahagoni 
#5 

   Karibi mahagóni 

 NEPENTHACEAE    Nepenthes spp. #1    Kancsókák 
     (Az I. Függeléken 

szereplő fajok 
kivételével.)  

    

   Nepenthes khasiana      Indiai kancsóka 
   Nepenthes rajah      Óriáskancsóka 
 ORCHIDACEAE    ORCHIDACEAE 

spp.8 #8 
   ORHIDEÁK 

     (Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével.)  

    

   (Valamennyi, most 
következő I. Függe- 
lékes faj esetében a 
steril konténerben 
szállított, in vitro 
szaporított, szilárd 
vagy folyékony 
táptalajon levő 
magoncokra vagy 
szövettenyészetekre 
nem vonatkoznak az 
Egyezmény előírásai.) 

      

   Aerangis ellisii      Magyar neve nincs. 
   Dendrobium cruentum      Magyar neve nincs. 
   Laelia jongheana      Magyar neve nincs. 
   Laelia lobata      Magyar neve nincs. 
   Paphiopedilum spp.      Ázsiai papucsorhideák
   Peristeria elata      Magyar neve nincs. 
   Phragmipedium spp.      Dél-amerikai 

papucsorhideák 
   Renanthera 

imschootiana 
     Magyar neve nincs. 

 OROBANCHACEAE    Cistanche deserticola 
#1 

   Sivatagi cistanche 

 PALMAE    Beccariophoenix 
madagascariensis 

   Magyar neve nincs. 

 (AREACEAE)  Chysalidocarpus 
decipiens 

    Madagaszkári 
királypálma 

     Lemurophoenix 
halleuxii 

   Magyar neve nincs. 

     Marojejya darianii    Magyar neve nincs. 
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     Neodypsis decaryi #1    Magyar neve nincs. 
     Ravenea rivularis    Magyar neve nincs. 
     Ravenea louvelii    Magyar neve nincs. 
     Satranala decussilvae    Magyar neve nincs. 
     Voanioala gerardii    Magyar neve nincs. 
 PAPAVERACEAE      Meconopsis regia 

(Nepál) #1 
 Magyar neve nincs. 

 PINACEAE  Abies guatemalensis      Guatemalai 
jegenyefenyő 

 PODOCARPACEAE      Podocarpus 
neriifolius (Nepál) #1 

 Magyar neve nincs. 

   Podocarpus 
parlatorei 

     Magyar neve nincs. 

 PORTULACACEAE    Anacampseros spp. #1    Széprózsák 
     Avonia spp. #1    Magyar nevük nincs. 
     Lewisia serrata #1    Magyar neve nincs. 
 PRIMULACEAE    Cyclamen spp.9 #1    Ciklámenek 
 PROTEACEAE    Orothamnus zeyheri 

#1 
   Magyar neve nincs. 

     Protea odorata #1    Illatos csodafa 
 RANUNCULACEAE    Adonis vernalis #2    Tavaszi hérics 

     Hydrastis canadensis 
#3 

   Kanadai aranygyökér 

 ROSACEAE    Prunus africana #1    Afrikai meggy 
 RUBIACEAE  Balmea stormiae      Magyar neve nincs. 
 SARRACENIACEAE    Sarracenia spp. #1    Kürtvirágok 

     (Az I. Függeléken 
szereplő fajok 
kivételével.)  

    

   Sarracenia oreophila      Magyar neve nincs. 
   Sarracenia rubra ssp. 

alabamensis 
     Magyar neve nincs. 

   Sarracenia rubra ssp. 
jonesii 

     Magyar neve nincs. 

SCROPHULA- 
RIACEAE 

   Picrorhiza kurrooa #3    Magyar neve nincs. 

     (Kivéve a Picrorhiza 
scrophulariiflorat.)  

    

 STANGERIACEAE    Bowenia spp. #1    Magyar nevük nincs. 
   Stangeria eriopus      Stanger-cikász 
TAXACEAE   Taxus chinensis és a 

faj intraspecifikus 
taxonjai10 #10 

  Kínai tiszafa 

   Taxus cuspidata és a 
faj intraspecifikus 
taxonjai10 #10 

  Japán tiszafa 

   Taxus fuana és a faj 
intraspecifikus 
taxonjai10 #10 

 
 
 
 
 
 
 

 Tibeti tiszafa 
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   Taxus sumatrana és a 
faj intraspecifikus 
taxonjai10 #10 

  Szumátrai tiszafa 

    Taxus wallichiana 
#10 

   Himalájai tiszafa 

 
TETRACENTACEAE 

     Tetracentron sinense 
(Nepál) #1 

 Magyar neve nincs. 

 THYMELEACEAE    Aquilaria spp. #1    Sasfák 
 (AQUILARIACEAE)     Gonystylus spp. #1    Magyar nevük nincs. 
    Gyrinops spp.  #1   Magyar nevük nincs. 
 VALERIANACEAE    Nardostachys 

grandiflora #3 
   Indiai nárdus 

WELWITSCHIACEAE    Welwitschia mirabilis 
#1 

   Velvícsia 

 ZAMIACEAE    ZAMIACEAE spp. #1    Bunkóspálmák 
     (Az I. Függeléken 

szereplő fajok 
kivételével.)  

    

   Ceratozamia spp.      Magyar nevük nincs. 
   Chigua spp.      Magyar nevük nincs. 
   Encephalartos spp.      Kafferkenyerek 
   Microcycas calocoma      Parafapálma 
 ZINGIBERACEAE    Hedychium 

philippinense #1 
   Fülöp-szigeteki 

gyömbérliliom 
 
ZYGOPHYLLACEAE 

   Guaiacum spp. #2     Szentfák 

  
 1 Botswana, Namíbia és a Dél-afrikai Köztársaság populációja. (II. Függeléken szereplőek.) 
 Exportengedély kizárólag a következő esetekben adható: (1) vadászati trófeák nem kereskedelmi célból történő exportja 
esetén; (2) élő állatok in-situ természetvédelmi védelmi programok céljára történő felhasználása esetén; (3) nyersbőr 
exportja esetén; (4) bőráruk nem kereskedelmi célból történő exportja esetén Botswana számára; kereskedelmi és nem 
kereskedelmi célú export esetén Namíbia és Dél-Afrika számára; (5) szőr kereskedelmi és nem-kereskedelmi célú 
exportja esetén Namíbia számára; (6) egyénileg jelölt és tanúsítvánnyal ellátott, kész ékszerbe beépített ekipa nem 
kereskedelmi célból történő exportja esetén Namíbia számára; (7) nyers elefántcsont (Botswanának és Namíbiának teljes 
agyarként és agyardarabokként; a Dél-afrikai Köztársaságnak teljes agyarként vagy legalább 20 centiméter hosszú és 
legalább 1 kilogramm tömegű agyardarabokként) teljes agyarként történő kereskedelme, amely megfelel az alábbi 
feltételeknek: 
(i) kizárólag regisztrált állami tulajdonban lévő készletek esetén, amelyek eredete az adott állam (kivéve a lefoglalt és az 

ismeretlen eredetű elefántcsontot), illetve a Dél-afrikai Köztársaság esetében csak a Krüger Nemzeti Parkból származó 
elefántcsont esetén; 

(ii) kizárólag olyan, a Titkárság által az Állandó Bizottsággal történő konzultációt követően jóváhagyott kereskedelemi 
partnerek részére, amelyeknek nemzeti jogszabálya és belső kereskedelem ellenőrzése megfelelő, amely biztosítja, 
hogy az importált elefántcsont nem kerül újra-exportálásra és a belső feldolgozásról és kereskedelemről szóló 
módosított 10.10. Konferenciahatározat minden előírásának megfelelően kezelik; 

 (iii) leghamarabb csak azt követően, hogy a Titkárság jóváhagyta a leendő importáló országot és a MIKE (illegálisan 
elejtett elefántok monitorozó programja) jelentést tett a Titkárságnak, amely tartalmazza az alapvető információkat
(pl. az elefántpopulációk létszámát, az illegális elpusztítások előfordulását); 

(iv) maximálisan 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) és 30 000 kg (Dél-afrikai Köztársaság) elefántcsont 
kereskedelme, egyetlen szállítmányban, a Titkárság szigorú ellenőrzése mellett; 

 (v) a kereskedelemből származó haszon kizárólag elefántvédelmi programokra, valamint az elefánt elterjedési területén 
és azok közvetlen közelében élő helyi közösségek védelmét és fejlődését szolgáló programokra használható fel; 

(vi) kizárólag abban az esetben, amennyiben az Állandó Bizottság megállapította, hogy a fenti feltételek teljesülnek. 
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 A Titkárság javaslatára az Állandó Bizottság dönthet úgy, hogy ezt a kereskedelmet részben vagy teljes egészében 
felfüggeszti abban az esetben, ha az exportáló vagy az importáló országok nem teljesítik a követelményeket, vagy a 
kereskedelem bizonyítottan káros hatással van más elefántpopulációkra. 
 A faj minden olyan példányát, mely kereskedelme a fentiek alapján nem engedélyezett, az I. Függelékbe tartozó faj 
példányának kell tekinteni, és az Egyezmény intézkedéseit ennek megfelelően kell alkalmazni rá. 

 2 Zimbabwe populációja. (II. Függeléken szereplő.) 
Exportengedély kizárólag a következő esetekben adható: (1) vadászati trófeák nem kereskedelmi célból történő exportja 
esetén; (2) élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő exportja esetén; (3) nyersbőr exportja esetén;
(4) bőráruk és elefántcsont faragványok nem kereskedelmi célból történő exportja esetén. A faj minden ettől eltérő 
példányát az I.. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és kereskedelmüket ennek megfelelően kell 
szabályozni. Az a) pont szerinti, az állatok „megfelelő és elfogadható” célállomásra történő és/vagy b) pont szerinti a 
„nem kereskedelmi” célból történő exportja esetén exportengedély és re-export bizonylat csak azután adható, hogy az 
illetékes Igazgatási Hatóság az importáló ország Igazgatási Hatóságától a következő feltételekre vonatkozó bizonylatot 
megkapta: a) esetben az Egyezmény 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően az illetékes Tudományos Testület az 
állat leendő tartási helyét megvizsgálta, és a kérelmezőt, az állatok tartásának és gondozásának tekintetében, megfelelően 
felszereltnek találta; és/vagy b) esetben az Egyezmény 4. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően az illetékes 
Igazgatási Hatóság meggyőződött arról, hogy az egyedek elsődlegesen nem kereskedelmi célból lesznek forgalomba 
hozva. 

 3 Argentína populációja. (II. Függeléken szereplő.) 
Nemzetközi kereskedelem kizárólag a II. Függeléken szereplő vikunya populációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, 
valamint az ilyen gyapjúból készült szövettel, az abból készített termékekkel és a kézimunkákkal engedélyezhető. A 
gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logót, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén 
levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convenio para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – 
és a 'VICUNA-ARGENTINA' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logót és a 
'VICUNA-ARGENTINA-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának 
kell tekinteni, és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá. 

 4 Bolívia populációja. (II. Függeléken szereplő.) 
 Nemzetközi kereskedelem kizárólag: a) a Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla és Lípez-Chichas természetvédelmi körzetek 
populációjából származó élő állatokról nyírt gyapjúval, illetve az ebből készült termékekkel; és b) Bolívia más 
populációiból származó élő állatokról nyírt gyapjúból készült termékekkel engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán 
és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logót, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek 
Szerződő Felei a 'Convenio para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-BOLIVIA' 
feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logót és a 'VICUNA-BOLIVIA-ARTESANIA' 
jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és az Egyezmény előírásait 
ennek megfelelően kell alkalmazni rá. 

 5 Chile populációja. (II. Függeléken szereplő.) 
 Nemzetközi kereskedelem kizárólag a II. Függeléken szereplő vikunya populációk élő egyedeiről nyírt gyapjúval, 
valamint a szövettel és egyéb árucikkekkel, beleértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is, engedélyezhető. A 
gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell tüntetni a logót, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén 
levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convenio para la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – 
és a 'VICUNA-CHILE' feliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logót és a 'VICUNA-
CHILE-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és az 
Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá. 

 6 Peru populációja. (II. Függeléken szereplő.) 
 Nemzetközi kereskedelem kizárólag az élő vikunyákról nyírt gyapjúval, továbbá a Részes Felek 9. konferenciájáig 
(1994. november) felhalmozott, 3249 kg-nyi gyapjúkészlettel, valamint a szövettel és egyéb árucikkekkel, beleértve a 
kézimunkákat és kötött árucikkeket is, engedélyezhető. A gyapjúszövet belső oldalán és szegélyén kötelezően fel kell 
tüntetni a logót, melyet elfogadtak a faj elterjedési területén levő országok – amelyek Szerződő Felei a 'Convention para 
la Conservatión y Manejo de la Vicuna' nevű egyezménynek – és a 'VICUNA-PERU' feliratot. Az egyéb termékeket 
jelöléssel kell ellátni, mely tartalmazza a logót és a 'VICUNA-PERU-ARTESANIA' jelölést. A faj minden más példányát 
az I. Függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és az Egyezmény előírásait ennek megfelelően kell alkalmazni rá. 
 
 
. 
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 7 Az alábbi hibridek és/vagy kertészeti változatok mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az Egyezmény 
hatálya alá: 
- Hatiora x graeseri  
- Schlumbergera x buckleyi  
- Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata  
- Schlumbergera orsscichiana x Schlumbergera truncata 

 - Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata 
- Schlumbergera truncata (kertészeti változat)  
- A kaktuszok (Cactaceae spp.) klorofillhiányos formái a következő oltóalanyokra oltva:  
Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus vagy Hylocereus undatus  
- Opuntia microdasys (kertészeti változat) 
 8 A Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis, és Vanda mesterségesen szaporított hibridjei nem tartoznak a rendelet 
hatálya alá, amennyiben: 
 a) a példányok különálló, ugyanabból a hiibridből  legalább 20 egyedet tartalmazó konténerekből (pl. kartonok, ládák, 

rekeszek) álló szállítmányként kerülnek kereskedelembe; és 
 b) a konténerben szállított példányokról – azok magas fokú egyöntetűsége és egészséges megjelenése alapján – könnyen 

megállapítható, hogy mesterségesen szaporítottak; valamint, 
  c) a szállítmányokat olyan dokumentáció kíséri, például egy számla, amelyet a szállító aláírt, amelyből egyértelműen 

kitűnik az egyes hibridekhez tartozó növények száma. 
Az alábbi hibridek mesterségesen szaporított példányaira nem vonatkoznak az Egyezmény rendelkezései: 
- Cymbidium: a génuszon belüli interspecifikus hibridek és az intergenerikus hibridek 
- Dendrobium: a kertészetben „nobile típusként” és „phalaenopsis típusként” ismert génuszon belüli interspecifikus

 hibridek 
- Phalaenopsis: a génuszon  belüli interspecifikus hibridek és az intergenerikus hibridek 
- Vanda: a génuszon belüli interspecifikus hibridek és az intergenerikus hibridek, 
amennyiben: 

1) azokat virágzó állapotban exportálják, vagyis példányonként legalább egy kinyílt virággal, visszahajló
virágszirommal;  

2) kiskereskedelmi értékesítésre megfelelően előkészítettek, pl. előre nyomtatott címkével ellátva és előre nyomtatott
               csomagolóanyaggal becsomagolva;  

3) a példányokról – azok magas fokú fejlettsége, tisztasága, érintetlen gyökérrendszere, a vad eredetnek 
tulajdonítható károsodások és sérülések hiánya alapján – könnyen megállapítható, hogy mesterségesen 
szaporítottak; 

4) a növények nem mutatnak vad eredetre utaló jeleket, így például a rovarok, illetve más állatok által okozott
károsodást, levelekre tapadó algákat és gombákat vagy a begyűjtés következtében mechanikailag sérült virágzatot,
gyökereket, leveleket vagy egyéb növényi részeket; 

5) a címkén vagy a csomagoláson feltüntették a példány kereskedelmi megnevezését, az országot, ahol a mesterséges
szaporítást végezték, és, amennyiben az nemzetközi kereskedelemben vesz részt előállítás közben, megnevezik az
országot, ahol címkézték és csomagolták; továbbá a címkén vagy a csomagoláson szerepel a virág képe, vagy más
eszközökkel mutatják be a címkék és a csomagolás könnyen azonosítható, megfelelő használatát.  

A megfelelő CITES engedélyek szükségesek azon növények szállításához, amelyek nem felelnek meg egyértelműen a 
fenti kritériumoknak. 
 9 A Cyclamen persicum kertészeti változatának mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az Egyezmény hatálya 
alá. E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére. 

10 Kivétel: mesterségesen szaporított egész növények virágcserépben vagy kisebb konténerben, minden szállítmányon
olyan címkével, vagy a szállítmányt olyan bizonylat kíséri, amelyen feltüntették a taxon vagy taxonok  nevét,
valamint azt, hogy „mesterségesen szaporított” . 
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Appendices I, II and III 

valid from 23 June 2005 

Interpretation 
1. Species included in these Appendices are referred to:  

a) by the name of the species; or 
b) as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof. 

2. The abbreviation "spp." is used to denote all species of a higher taxon.  

3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification only. The common 
names included after the scientific names of families are for reference only. They are intended to indicate the species within 
the family concerned that are included in the Appendices. In most cases this is not all of the species within the family. 

4. The following abbreviations are used for plant taxa below the level of species: 
a) "ssp." is used to denote subspecies; and 
b) "var(s)." is used to denote variety (varieties). 

5. As none of the species or higher taxa of FLORA included in Appendix I is annotated to the effect that its hybrids shall 
be treated in accordance with the provisions of Article III of the Convention, this means that artificially propagated hybrids 
produced from one or more of these species or taxa may be traded with a certificate of artificial propagation, and that seeds 
and pollen (including pollinia), cut flowers, seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported 
in sterile containers of these hybrids are not subject to the provisions of the Convention. 

6. The names of the countries in parentheses placed against the names of species in Appendix III are those of the Parties 
submitting these species for inclusion in this Appendix. 

7. In accordance with Article I, paragraph (b), sub-paragraph (iii), of the Convention, the symbol (#) followed by a 
number placed against the name of a species or higher taxon included in Appendix II or III designates parts or derivatives 
which are specified in relation thereto for the purposes of the Convention as follows: 
 
#1   Designates all parts and derivatives, except: 

a) seeds, spores and pollen (including pollinia); 
b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; and 
c) cut flowers of artificially propagated plants; 

#2   Designates all parts and derivatives, except: 

a) seeds and pollen; 
b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; 
c) cut flowers of artificially propagated plants; and 
d) chemical derivatives and finished pharmaceutical products; 

#3   Designates whole and sliced roots and parts of roots, excluding manufactured parts or derivatives such as powders, 
pills, extracts, tonics, teas and confectionery; 

#4   Designates all parts and derivatives, except: 

a) seeds, except those from Mexican cacti originating in Mexico, and pollen; 
b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; 
c) cut flowers of artificially propagated plants; 
d) fruits and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants; and 
e) separate stem joints (pads) and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants of the 
genus Opuntia subgenus Opuntia; 
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#5   Designates logs, sawn wood and veneer sheets; 

#6   Designates logs, sawn wood, veneer sheets and plywood; 

#7   Designates logs, wood-chips and unprocessed broken material; 

#8   Designates all parts and derivatives, except: 

a) seeds and pollen (including pollinia); 
b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers; 
c) cut flowers of artificially propagated plants; and 
d) fruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla; 

#9   Designates all parts and derivatives except those bearing a label “Produced from Hoodia spp. material obtained 
through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of 
Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”; and 

#10 Designates all parts and derivatives except:  

a) seeds and pollen; and 
b) finished pharmaceutical products. 

 

 

     
Appendix I Appendix II  Appendix III  

F A U N A    (ANIMALS) 
P H Y L U M    C H O R D A T A  

CLASS MAMMALIA  
(MAMMALS)  

MONOTREMATA  
Tachyglossidae Echidnas, spiny anteaters  
  Zaglossus spp.    
DASYUROMORPHIA  
Dasyuridae Dunnarts  
Sminthopsis longicaudata      
Sminthopsis psammophila      
Thylacinidae Tasmanian wolf, thylacine  
Thylacinus cynocephalus 
(possibly extinct)      

PERAMELEMORPHIA  
Peramelidae Bandicoots  
Chaeropus ecaudatus (possibly 
extinct)      

Macrotis lagotis      
Macrotis leucura      
Perameles bougainville      
DIPROTODONTIA  
Phalangeridae Cuscuses  
  Phalanger orientalis    
  Spilocuscus maculatus    
Vombatidae Northern hairy-nosed wombat  
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Lasiorhinus krefftii      
Macropodidae Kangaroos, wallabies  
  Dendrolagus inustus    
  Dendrolagus ursinus    
Lagorchestes hirsutus      
Lagostrophus fasciatus      
Onychogalea fraenata      
Onychogalea lunata      
Potoroidae Rat-kangaroos  
Bettongia spp.      
Caloprymnus campestris 
(possibly extinct)      

SCANDENTIA  
Tupaiidae Tree shrews  
  Tupaiidae spp.    
CHIROPTERA  
Phyllostomidae Broad-nosed bat  
    Platyrrhinus lineatus (Uruguay) 
Pteropodidae Fruit bats, flying foxes  

  Acerodon spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Acerodon jubatus      
Acerodon lucifer (possibly 
extinct)      

  Pteropus spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Pteropus insularis      
Pteropus mariannus      
Pteropus molossinus      
Pteropus phaeocephalus      
Pteropus pilosus      
Pteropus samoensis      
Pteropus tonganus      
PRIMATES Apes, monkeys  

  PRIMATES spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Lemuridae Large lemurs  
Lemuridae spp.      
Megaladapidae Sportive lemurs  
Megaladapidae spp. (possibly 
extinct)      

Cheirogaleidae Dwarf lemurs  
Cheirogaleidae spp.      
Indridae Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs  
Indridae spp.      
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Daubentoniidae Aye-aye  
Daubentonia madagascariensis      
Callitrichidae Marmosets, tamarins  
Callimico goeldii      
Callithrix aurita      
Callithrix flaviceps      
Leontopithecus spp.      
Saguinus bicolor      
Saguinus geoffroyi      
Saguinus leucopus      
Saguinus oedipus      
Cebidae New World monkeys  
Alouatta coibensis      
Alouatta palliata      
Alouatta pigra      
Ateles geoffroyi frontatus      
Ateles geoffroyi panamensis      
Brachyteles arachnoides      
Cacajao spp.      
Chiropotes albinasus      
Lagothrix flavicauda      
Saimiri oerstedii      
Cercopithecidae Old World monkeys  
Cercocebus galeritus galeritus      
Cercopithecus diana      
Macaca silenus      
Mandrillus leucophaeus      
Mandrillus sphinx      
Nasalis concolor      
Nasalis larvatus      
Presbytis potenziani      
Procolobus pennantii kirkii      
Procolobus rufomitratus      
Pygathrix spp.      
Semnopithecus entellus      
Trachypithecus geei      
Trachypithecus pileatus      
Hylobatidae Gibbons  
Hylobatidae spp.      
Hominidae Chimpanzees, gorilla, orangutan  
Gorilla gorilla      
Pan spp.      
Pongo pygmaeus      
XENARTHRA  
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Myrmecophagidae American anteaters  
  Myrmecophaga tridactyla    

    Tamandua mexicana 
(Guatemala)  

Bradypodidae Three-toed sloth  
  Bradypus variegatus    
Megalonychidae Two-toed sloth  

    Choloepus hoffmanni (Costa 
Rica)  

Dasypodidae Armadillos  
    Cabassous centralis (Costa Rica) 
    Cabassous tatouay (Uruguay)  

  

Chaetophractus nationi (A zero 
annual export quota has been 
established. All specimens shall 
be deemed to be specimens of 
species included in Appendix I 
and the trade in them shall be 
regulated accordingly)  

  

Priodontes maximus      
PHOLIDOTA  
Manidae Pangolins  

  

Manis spp. (A zero annual 
export quota has been established 
for Manis crassicaudata, M. 
javanica and M. pentadactyla for 
specimens removed from the 
wild and traded for primarily 
commercial purposes)  

  

LAGOMORPHA  
Leporidae Hispid hare, volcano rabbit  
Caprolagus hispidus      
Romerolagus diazi      
RODENTIA  
Sciuridae Ground squirrels, tree squirrels  
Cynomys mexicanus      
    Epixerus ebii (Ghana)  
    Marmota caudata (India)  
    Marmota himalayana (India)  
  Ratufa spp.    
    Sciurus deppei (Costa Rica)  
Anomaluridae African flying squirrels  
    Anomalurus beecrofti (Ghana)  
    Anomalurus derbianus (Ghana) 
    Anomalurus pelii (Ghana)  
    Idiurus macrotis (Ghana)  
Muridae Mice, rats  
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Leporillus conditor      
Pseudomys praeconis      
Xeromys myoides      
Zyzomys pedunculatus      
Hystricidae Crested porcupine  
    Hystrix cristata (Ghana)  
Erethizontidae New World porcupines  

    Sphiggurus mexicanus 
(Honduras)  

    Sphiggurus spinosus (Uruguay) 
Agoutidae Paca  
    Agouti paca (Honduras)  
Dasyproctidae Agouti  
    Dasyprocta punctata (Honduras) 
Chinchillidae Chinchillas  
Chinchilla spp. (Specimens of the 
domesticated form are not subject 
to the provisions of the 
Convention)  

    

CETACEA Dolphins, porpoises, whales  

  

CETACEA spp. (Except the 
species included in Appendix I. 
A zero annual export quota has 
been established for live 
specimens from the Black Sea 
population of Tursiops truncatus 
removed from the wild and 
traded for primarily commercial 
purposes)  

  

Platanistidae River dolphins  
Lipotes vexillifer      
Platanista spp.      
Ziphiidae Beaked whales, bottle-nosed whales  
Berardius spp.      
Hyperoodon spp.      
Physeteridae Sperm whales  
Physeter catodon      
Delphinidae Dolphins  
Orcaella brevirostris     
Sotalia spp.      
Sousa spp.      
Phocoenidae Porpoises  
Neophocaena phocaenoides      
Phocoena sinus      
Eschrichtiidae Grey whale 
Eschrichtius robustus      
Balaenopteridae Humpback whale, rorquals  
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Balaenoptera acutorostrata 
(Except the population of West 
Greenland, which is included in 
Appendix II)  

    

Balaenoptera bonaerensis      
Balaenoptera borealis      
Balaenoptera edeni      
Balaenoptera musculus      
Balaenoptera physalus      
Megaptera novaeangliae      
Balaenidae Bowhead whale, right whales  
Balaena mysticetus      
Eubalaena spp.      
Neobalaenidae Pygmy right whale  
Caperea marginata      
CARNIVORA  
Canidae Bush dog, foxes, wolves  
    Canis aureus (India)  
Canis lupus (Only the populations 
of Bhutan, India, Nepal and 
Pakistan; all other populations are 
included in Appendix II)  

    

  

Canis lupus (Except the 
populations of Bhutan, India, 
Nepal and Pakistan, which are 
included in Appendix I)  

  

  Cerdocyon thous    
  Chrysocyon brachyurus    
  Cuon alpinus    
  Pseudalopex culpaeus    
  Pseudalopex griseus    
  Pseudalopex gymnocercus    
Speothos venaticus      
    Vulpes bengalensis (India)  
  Vulpes cana    
    Vulpes vulpes griffithi (India)  
    Vulpes vulpes montana (India)  
    Vulpes vulpes pusilla (India)  
  Vulpes zerda    
Ursidae Bears, pandas  

  Ursidae spp. (Except the species 
included in Appendix I)    

Ailuropoda melanoleuca      
Ailurus fulgens      
Helarctos malayanus      
Melursus ursinus      
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Tremarctos ornatus      
Ursus arctos (Only the 
populations of Bhutan, China, 
Mexico and Mongolia; all other 
populations are included in 
Appendix II)  

    

Ursus arctos isabellinus      
Ursus thibetanus      
Procyonidae Coatis, kinkajou, olingos  
    Bassaricyon gabbii (Costa Rica) 

    Bassariscus sumichrasti (Costa 
Rica)  

    Nasua narica (Honduras)  
    Nasua nasua solitaria (Uruguay) 
    Potos flavus (Honduras)  
Mustelidae Badgers, martens, weasels, etc.  
Lutrinae Otters  

  Lutrinae spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Aonyx congicus (Only the 
populations of Cameroon and 
Nigeria; all other populations are 
included in Appendix II)  

    

Enhydra lutris nereis      
Lontra felina      
Lontra longicaudis      
Lontra provocax      
Lutra lutra      
Pteronura brasiliensis      
Mellivorinae Honey badger  

    Mellivora capensis (Botswana, 
Ghana)  

Mephitinae Hog-nosed skunk  
  Conepatus humboldtii    
Mustelinae Grisons, martens, tayra, weasels  
    Eira barbara (Honduras)  
    Galictis vittata (Costa Rica)  
    Martes flavigula (India)  
    Martes foina intermedia (India)  
    Martes gwatkinsii (India)  
    Mustela altaica (India)  

    Mustela erminea ferghanae 
(India)  

    Mustela kathiah (India)  
 

Mustela nigripes      
    Mustela sibirica (India)  
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Viverridae Binturong, civets, falanouc, fossa, linsangs, otter-civet, palm civets  
    Arctictis binturong (India)  
    Civettictis civetta (Botswana)  
  Cryptoprocta ferox   
  Cynogale bennettii    
  Eupleres goudotii    
  Fossa fossana    
  Hemigalus derbyanus    
    Paguma larvata (India)  

    Paradoxurus hermaphroditus 
(India)  

    Paradoxurus jerdoni (India)  
  Prionodon linsang    
Prionodon pardicolor      
    Viverra civettina (India)  
    Viverra zibetha (India)  
    Viverricula indica (India)  
Herpestidae Mongooses  

    Herpestes brachyurus fuscus 
(India)  

    Herpestes edwardsii (India)  

    Herpestes javanicus 
auropunctatus (India)  

    Herpestes smithii (India)  
    Herpestes urva (India)  
    Herpestes vitticollis (India)  
Hyaenidae Aardwolf  
    Proteles cristatus (Botswana)  
Felidae Cats  

  

Felidae spp. (Except the species 
included in Appendix I. 
Specimens of the domesticated 
form are not subject to the 
provisions of the Convention)  

  

Acinonyx jubatus (Annual export 
quotas for live specimens and 
hunting trophies are granted as 
follows: Botswana: 5; Namibia: 
150; Zimbabwe: 50. The trade in 
such specimens is subject to the 
provisions of Article III of the 
Convention)  

    

Caracal caracal (Only the 
population of Asia; all other 
populations are included in 
Appendix II)  

    

Catopuma temminckii      
Felis nigripes      
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Herpailurus yaguarondi (Only 
the populations of Central and 
North America; all other 
populations are included in 
Appendix II)  

    

Leopardus pardalis      
Leopardus tigrinus      
Leopardus wiedii      
Lynx pardinus      
Neofelis nebulosa      
Oncifelis geoffroyi      
Oreailurus jacobita      
Panthera leo persica      
Panthera onca      
Panthera pardus      
Panthera tigris      
Pardofelis marmorata      
Prionailurus bengalensis  
bengalensis (Only the populations 
of Bangladesh, India and 
Thailand; all other populations are 
included in Appendix II)  

    

Prionailurus planiceps      
Prionailurus rubiginosus (Only 
the population of India; all other 
populations are included in 
Appendix II)  

    

Puma concolor coryi      
Puma concolor costaricensis      
Puma concolor couguar      
Uncia uncia      
Otariidae Fur seals, sealions  

  Arctocephalus spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Arctocephalus townsendi      
Odobenidae Walrus  
    Odobenus rosmarus (Canada)  
Phocidae Seals  
  Mirounga leonina    
Monachus spp.      
PROBOSCIDEA  
Elephantidae Elephants  
Elephas maximus      
Loxodonta africana (Except the 
populations of Botswana, 
Namibia, South Africa and 
Zimbabwe, which are included in 
Appendix II)  
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Loxodonta africana (Only the 
populations of Botswana1, 
Namibia1, South Africa1 and 
Zimbabwe2; all other 
populations are included in 
Appendix I)  

  

SIRENIA  
Dugongidae Dugong  
Dugong dugon      
Trichechidae Manatees  
Trichechus inunguis      
Trichechus manatus      
  Trichechus senegalensis    
PERISSODACTYLA  
Equidae Horses, wild asses, zebras  
Equus africanus (Excludes the 
domesticated form, which is 
referenced as Equus asinus, and is 
not subject to the provisions of the 
Convention)  

    

Equus grevyi      

  
Equus hemionus (Except the 
subspecies included in 
Appendix I)  

  

Equus hemionus hemionus      
  Equus kiang    

  
Equus onager (Except the 
subspecies included in 
Appendix I)  

  

Equus onager khur      
Equus przewalskii      
  Equus zebra hartmannae    
Equus zebra zebra      
Tapiridae Tapirs  
Tapiridae spp. (Except the 
species included in Appendix II)      

  Tapirus terrestris    
Rhinocerotidae Rhinoceroses  
Rhinocerotidae spp. (Except the 
subspecies included in 
Appendix II)  

    

 

Ceratotherium simum simum 
(Only the population of South 
Africa and Swaziland; all other 
populations are included in 
Appendix I. For the exclusive 
purpose of allowing international 
trade in live animals to 
appropriate and acceptable 
destinations and hunting trophies. 
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All other specimens shall be 
deemed to be specimens of 
species included in Appendix I 
and the trade in them shall be 
regulated accordingly)  

ARTIODACTYLA  
Tragulidae Mouse-deer  
    Hyemoschus aquaticus (Ghana) 
Suidae Babirusa, pygmy hog  
Babyrousa babyrussa      
Sus salvanius      
Tayassuidae Peccaries  

  

Tayassuidae spp. (Except the 
species included in Appendix I 
and the populations of Pecari 
tajacu of Mexico and the United 
States of America, which are not 
included in the Appendices)  

  

Catagonus wagneri      
Hippopotamidae Hippopotamuses  
  Hexaprotodon liberiensis    
  Hippopotamus amphibius    
Camelidae Guanaco, vicuna  
  Lama guanicoe    
Vicugna vicugna (Except the 
populations of: Argentina [the 
populations of the Provinces of 
Jujuy and Catamarca and the 
semi-captive populations of the 
Provinces of Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja and San 
Juan]; Bolivia [the whole 
population]; Chile [population of 
the Primera Región]; and Peru [the 
whole population]; which are 
included in Appendix II)  
 

    

  

Vicugna vicugna (Only the 
populations of Argentina3 [the 
populations of the Provinces of 
Jujuy and Catamarca and the 
semi-captive populations of the 
Provinces of Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja and San 
Juan]; Bolivia4 [the whole 
population]; Chile5 [population 
of the Primera Región]; Peru6 
[the whole population]; all other 
populations are included in 
Appendix I)  
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Moschidae Musk deer  
Moschus spp. (Only the 
populations of Afghanistan, 
Bhutan, India, Myanmar, Nepal 
and Pakistan; all other populations 
are included in Appendix II)  

    

  

Moschus spp. (Except the 
populations of Afghanistan, 
Bhutan, India, Myanmar, Nepal 
and Pakistan, which are included 
in Appendix I)  

  

Cervidae Deer, guemals, muntjacs, pudus  
Axis calamianensis      
Axis kuhlii      
Axis porcinus annamiticus      
Blastocerus dichotomus      
Cervus duvaucelii      
  Cervus elaphus bactrianus    

    Cervus elaphus barbarus 
(Tunisia)  

Cervus elaphus hanglu      
Cervus eldii      
Dama mesopotamica      
Hippocamelus spp.      

    Mazama americana cerasina 
(Guatemala)  

Megamuntiacus vuquanghensis      
Muntiacus crinifrons      

    Odocoileus virginianus 
mayensis (Guatemala)  

Ozotoceros bezoarticus      
  Pudu mephistophiles    
Pudu puda      
Antilocapridae Pronghorn  
Antilocapra americana (Only the 
population of Mexico; no other 
population is included in the 
Appendices)  

    

Bovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc.  
Addax nasomaculatus      
  Ammotragus lervia    
   Antilope cervicapra (Nepal)  
  Bison bison athabascae     
Bos gaurus (Excludes the 
domesticated form, which is 
referenced as Bos frontalis, and is 
not subject to the provisions of the 
Convention)  
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Bos mutus (Excludes the 
domesticated form, which is 
referenced as Bos grunniens, and 
is not subject to the provisions of 
the Convention)  

    

Bos sauveli      

    
Bubalus arnee (Nepal) (Excludes 
the domesticated form, which is 
referenced as Bubalus bubalis)  

Bubalus depressicornis      
Bubalus mindorensis      
Bubalus quarlesi      
  Budorcas taxicolor    
Capra falconeri      
  Cephalophus dorsalis    
Cephalophus jentinki      
  Cephalophus monticola    
  Cephalophus ogilbyi    
  Cephalophus silvicultor    
  Cephalophus zebra    
    Damaliscus lunatus (Ghana)  
  Damaliscus pygargus pygargus    
    Gazella cuvieri (Tunisia)  
Gazella dama      
    Gazella dorcas (Tunisia)  
    Gazella leptoceros (Tunisia)  
Hippotragus niger variani      
  Kobus leche    
Naemorhedus baileyi      
Naemorhedus caudatus      
Naemorhedus goral      
Naemorhedus sumatraensis      
Oryx dammah      
Oryx leucoryx      

  
Ovis ammon (Except the 
subspecies included in 
Appendix I)  

  

Ovis ammon hodgsonii      
Ovis ammon nigrimontana      

  

Ovis canadensis (Only the 
population of Mexico; no other 
population is included in the 
Appendices)  

  

Ovis orientalis ophion      

  
Ovis vignei (Except the 
subspecies included in 
Appendix I)  
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Ovis vignei vignei      
Pantholops hodgsonii      
Pseudoryx nghetinhensis      
Rupicapra pyrenaica ornata      
  Saiga tatarica    
    Tetracerus quadricornis (Nepal) 
    Tragelaphus eurycerus (Ghana) 
    Tragelaphus spekii (Ghana)   

CLASS AVES
STRUTHIONIFORMES  
Struthionidae Ostrich  
Struthio camelus (Only the     
RHEIFORMES  
Rheidae Rheas  
  Rhea americana    
Rhea pennata (Except Rhea     
  Rhea pennata pennata    
TINAMIFORMES  
Tinamidae Tinamou  
Tinamus solitarius      
SPHENISCIFORMES  
Spheniscidae Penguins  
  Spheniscus demersus    
Spheniscus humboldti      
PODICIPEDIFORMES  
Podicipedidae Grebe  
Podilymbus gigas      
PROCELLARIIFORMES  
Diomedeidae Albatross  
Diomedea albatrus      
PELECANIFORMES  
Pelecanidae Pelican  
Pelecanus crispus      
Sulidae Booby  
Papasula abbotti      
Fregatidae Frigatebird  
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Fregatidae Frigatebird  
Fregata andrewsi      
CICONIIFORMES  
Ardeidae Egrets, herons  
    Ardea goliath (Ghana)  
    Bubulcus ibis (Ghana)  
    Casmerodius albus (Ghana)  
    Egretta garzetta (Ghana)  
Balaenicipitidae Shoebill, whale-headed stork  
  Balaeniceps rex    
Ciconiidae Storks  
Ciconia boyciana      
  Ciconia nigra    

    Ephippiorhynchus senegalensis 
(Ghana)  

Jabiru mycteria      

    Leptoptilos crumeniferus 
(Ghana)  

Mycteria cinerea      
Threskiornithidae Ibises, spoonbills  
    Bostrychia hagedash (Ghana)  
    Bostrychia rara (Ghana)  
  Eudocimus ruber    
  Geronticus calvus    
Geronticus eremita      
Nipponia nippon      
  Platalea leucorodia    

    Threskiornis aethiopicus 
(Ghana)  

Phoenicopteridae Flamingos  
  Phoenicopteridae spp.    
ANSERIFORMES  
Anatidae Ducks, geese, swans, etc.  
    Alopochen aegyptiacus (Ghana) 
    Anas acuta (Ghana)  
Anas aucklandica      
  Anas bernieri    
    Anas capensis (Ghana)  
    Anas clypeata (Ghana)  
    Anas crecca (Ghana)  
  Anas formosa    
Anas laysanensis      
Anas oustaleti      
    Anas penelope (Ghana)  
    Anas querquedula (Ghana)  
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    Aythya nyroca (Ghana)  
Branta canadensis leucopareia      
  Branta ruficollis    
Branta sandvicensis      
    Cairina moschata (Honduras)  
Cairina scutulata      
  Coscoroba coscoroba    
  Cygnus melanocorypha    
  Dendrocygna arborea    

    Dendrocygna autumnalis 
(Honduras)  

    Dendrocygna bicolor (Ghana, 
Honduras)  

    Dendrocygna viduata (Ghana)  
    Nettapus auritus (Ghana)  
  Oxyura leucocephala    
    Plectropterus gambensis (Ghana) 
    Pteronetta hartlaubii (Ghana)  
Rhodonessa caryophyllacea 
(possibly extinct)      

  Sarkidiornis melanotos    
FALCONIFORMES Eagles, falcons, hawks, vultures  

  

FALCONIFORMES spp. 
(Except the species included in 
Appendices I and III and the 
species of the family Cathartidae)

  

Cathartidae New World vultures  
Gymnogyps californianus      
    Sarcoramphus papa (Honduras) 
Vultur gryphus      
Accipitridae Hawks, eagles  
Aquila adalberti      
Aquila heliaca      
Chondrohierax uncinatus  
wilsonii      

Haliaeetus albicilla      
Harpia harpyja      
Pithecophaga jefferyi      
Falconidae Falcons  
Falco araea      
Falco jugger      
Falco newtoni (Only the 
population of Seychelles)      

Falco pelegrinoides      
Falco peregrinus      
Falco punctatus      
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Falco rusticolus      
GALLIFORMES  
Megapodiidae Megapodes, scrubfowl  
Macrocephalon maleo      
Cracidae Chachalacas, currassows, guans  
    Crax alberti (Colombia)  
Crax blumenbachii      
    Crax daubentoni (Colombia)  
    Crax globulosa (Colombia)  

    Crax rubra (Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras)  

Mitu mitu      
Oreophasis derbianus      

    Ortalis vetula (Guatemala, 
Honduras)  

    Pauxi pauxi (Colombia)  
Penelope albipennis      

    Penelope purpurascens 
(Honduras)  

    Penelopina nigra (Guatemala)  
Pipile jacutinga      
Pipile pipile      
Phasianidae Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans  
    Agelastes meleagrides (Ghana)  
    Agriocharis ocellata (Guatemala) 

    Arborophila charltonii 
(Malaysia)  

    Arborophila orientalis 
(Malaysia)  

  Argusianus argus    
    Caloperdix oculea (Malaysia)  
Catreus wallichii      
Colinus virginianus ridgwayi      
Crossoptilon crossoptilon      
Crossoptilon harmani      
Crossoptilon mantchuricum      
  Gallus sonneratii    
  Ithaginis cruentus    
Lophophorus impejanus      
Lophophorus lhuysii      
Lophophorus sclateri      
Lophura edwardsi      

    Lophura erythrophthalma 
(Malaysia)  

    Lophura ignita (Malaysia)  
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Lophura imperialis      
Lophura swinhoii      
    Melanoperdix nigra (Malaysia)  
  Pavo muticus    
  Polyplectron bicalcaratum    
Polyplectron emphanum      
  Polyplectron germaini    

    Polyplectron inopinatum 
(Malaysia)  

  Polyplectron malacense    
  Polyplectron schleiermacheri    
Rheinardia ocellata      

    Rhizothera longirostris 
(Malaysia)  

    Rollulus rouloul (Malaysia)  
Syrmaticus ellioti      
Syrmaticus humiae      
Syrmaticus mikado      
Tetraogallus caspius      
Tetraogallus tibetanus      
Tragopan blythii      
Tragopan caboti      
Tragopan melanocephalus      
    Tragopan satyra (Nepal)  
Tympanuchus cupido attwateri      
GRUIFORMES  
Gruidae Cranes  

  Gruidae spp. (Except the species 
included in Appendix I)    

Grus americana      
Grus canadensis nesiotes      
Grus canadensis pulla      
Grus japonensis      
Grus leucogeranus      
Grus monacha      
Grus nigricollis      
Grus vipio      
Rallidae Rail  
Gallirallus sylvestris      
Rhynochetidae Kagu  
Rhynochetos jubatus      
Otididae Bustards  
 
 

Otididae spp. (Except the 
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species included in Appendix I)  
Ardeotis nigriceps      
Chlamydotis undulata      
Eupodotis bengalensis      
CHARADRIIFORMES  
Burhinidae Thick-knee  
    Burhinus bistriatus (Guatemala) 
Scolopacidae Curlews, greenshanks  
Numenius borealis      
Numenius tenuirostris      
Tringa guttifer      
Laridae Gull  
Larus relictus      
COLUMBIFORMES  
Columbidae Doves, pigeons  
Caloenas nicobarica      
    Columba guinea (Ghana)  
    Columba iriditorques (Ghana)  
    Columba livia (Ghana)  
    Columba mayeri (Mauritius)  
    Columba unicincta (Ghana)  
Ducula mindorensis      
  Gallicolumba luzonica    
  Goura spp.    
    Oena capensis (Ghana)  
    Streptopelia decipiens (Ghana)  
    Streptopelia roseogrisea (Ghana) 

    Streptopelia semitorquata 
(Ghana)  

    Streptopelia senegalensis 
(Ghana)  

    Streptopelia turtur (Ghana)  
    Streptopelia vinacea (Ghana)  
    Treron calva (Ghana)  
    Treron waalia (Ghana)  
    Turtur abyssinicus (Ghana)  
    Turtur afer (Ghana)  
    Turtur brehmeri (Ghana)  

    

Turtur tympanistria (Ghana)  
 
 
 
 
 
 

PSITTACIFORMES Amazons, cockatoos, lories, lorikeets, macaws, parakeets, parrots 
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PSITTACIFORMES spp. 
(Except the species included in 
Appendix I and Appendix III, 
and excluding Agapornis 
roseicollis, Melopsittacus 
undulatus and Nymphicus 
hollandicus, which are not 
included in the Appendices)  

  

Cacatuidae Cockatoos 
Cacatua goffini 
Cacatua haematuropygia 
Cacatua moluccensis 
Cacatua sulphurea 
Probosciger aterrimus 

    

Loriidae Lories, lorikeets 
Eos histrio     
Vini ultramarina     
Psittacidae Amazons, macaws, parakeets, parrots 
Amazona arausiaca      
Amazona barbadensis      
Amazona brasiliensis      
Amazona finschi     
Amazona guildingii      
Amazona imperialis      
Amazona leucocephala      
Amazona ochrocephala  
auropalliata      

Amazona ochrocephala  
belizensis      

Amazona ochrocephala caribaea      
Amazona ochrocephala oratrix      
Amazona ochrocephala parvipes      
Amazona ochrocephala  
tresmariae      

Amazona pretrei      
Amazona rhodocorytha      
Amazona tucumana      
Amazona versicolor      
Amazona vinacea      
Amazona viridigenalis      
Amazona vittata      
Anodorhynchus spp.      
Ara ambigua      
Ara glaucogularis (Often traded 
under the incorrect designation 
Ara caninde)  

    

Ara macao      
Ara militaris      
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Ara rubrogenys      
Cyanopsitta spixii      
Cyanoramphus forbesi      
Cyanoramphus novaezelandiae      
Cyclopsitta diophthalma coxeni      
Eunymphicus cornutus      
Geopsittacus occidentalis 
(possibly extinct)      

Guarouba guarouba      
Neophema chrysogaster      
Ognorhynchus icterotis      
Pezoporus wallicus      
Pionopsitta pileata      
Propyrrhura couloni      
Propyrrhura maracana      
Psephotus chrysopterygius      
Psephotus dissimilis      
Psephotus pulcherrimus  
(possibly extinct)      

Psittacula echo      
    Psittacula krameri (Ghana)  
Pyrrhura cruentata      
Rhynchopsitta spp.      
Strigops habroptilus      
CUCULIFORMES  
Musophagidae Turacos  
    Corythaeola cristata (Ghana)  
    Crinifer piscator (Ghana)  
  Musophaga porphyreolopha    
    Musophaga violacea (Ghana)  
  Tauraco spp.    
STRIGIFORMES Owls  

  
STRIGIFORMES spp.  
(Except the species included in 
Appendix I)  

  

Tytonidae Barn owl  
Tyto soumagnei      
Strigidae Owls  
Athene blewitti      
Mimizuku gurneyi      
Ninox novaeseelandiae undulata      
Ninox squamipila natalis      
APODIFORMES  
Trochilidae Hummingbirds  

Trochilidae spp. (Except the 
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species included in Appendix I)  
Glaucis dohrnii      
TROGONIFORMES  
Trogonidae Quetzal  
Pharomachrus mocinno      
CORACIIFORMES  
Bucerotidae Hornbills  

  Aceros spp. (Except the species 
included in Appendix I)    

Aceros nipalensis      
Aceros subruficollis      
  Anorrhinus spp.    
  Anthracoceros spp.    

  Buceros spp. (Except the species 
included in Appendix I)    

Buceros bicornis      
Buceros vigil      
  Penelopides spp.    
PICIFORMES  
Capitonidae Barbet  

    Semnornis ramphastinus 
(Colombia)  

Ramphastidae Toucans  
    Baillonius bailloni (Argentina)  
  Pteroglossus aracari    

    Pteroglossus castanotis 
(Argentina)  

  Pteroglossus viridis    

    Ramphastos dicolorus 
(Argentina)  

  Ramphastos sulfuratus    
  Ramphastos toco    
  Ramphastos tucanus    
  Ramphastos vitellinus    

    Selenidera maculirostris 
(Argentina)  

Picidae Woodpeckers  
Campephilus imperialis      
Dryocopus javensis richardsi      
PASSERIFORMES  
Cotingidae Cotingas  

    Cephalopterus ornatus 
(Colombia)  

    Cephalopterus penduliger 
(Colombia)  

Cotinga maculata      
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  Rupicola spp.    
Xipholena atropurpurea      
Pittidae Pittas  
  Pitta guajana    
Pitta gurneyi      
Pitta kochi      
  Pitta nympha    
Atrichornithidae Scrub-bird  
Atrichornis clamosus      
Hirundinidae Martin  
Pseudochelidon sirintarae      
Pycnonotidae Bulbul  
  Pycnonotus zeylanicus    
Muscicapidae Old World flycatchers  

    Bebrornis rodericanus 
(Mauritius)  

  Cyornis ruckii    
Dasyornis broadbenti litoralis 
(possibly extinct)      

Dasyornis longirostris      
  Garrulax canorus    
  Leiothrix argentauris    
  Leiothrix lutea    
  Liocichla omeiensis    
Picathartes gymnocephalus      
Picathartes oreas      

    Terpsiphone bourbonnensis 
(Mauritius)  

Zosteropidae White-eye  
Zosterops albogularis      
Meliphagidae Honeyeater  
Lichenostomus melanops  
cassidix      

Emberizidae Cardinals, tanagers  
  Gubernatrix cristata    
  Paroaria capitata    
  Paroaria coronata    
  Tangara fastuosa    
Icteridae Blackbird  
Agelaius flavus      
Fringillidae Finches  
Carduelis cucullata      
  Carduelis yarrellii    
    Serinus canicapillus (Ghana)  
    Serinus leucopygius (Ghana)  
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    Serinus mozambicus (Ghana)  
Estrildidae Mannikins, waxbills  
    Amadina fasciata (Ghana)  
  Amandava formosa    
    Amandava subflava (Ghana)  
    Estrilda astrild (Ghana)  
    Estrilda caerulescens (Ghana)  
    Estrilda melpoda (Ghana)  
    Estrilda troglodytes (Ghana)  
    Lagonosticta rara (Ghana)  
    Lagonosticta rubricata (Ghana)  
    Lagonosticta rufopicta (Ghana)  
    Lagonosticta senegala (Ghana)  
    Lagonosticta vinacea (Ghana)  
    Lonchura bicolor (Ghana)  
    Lonchura cantans (Ghana)  
    Lonchura cucullata (Ghana)  
    Lonchura fringilloides (Ghana)  
    Mandingoa nitidula (Ghana)  
    Nesocharis capistrata (Ghana)  
    Nigrita bicolor (Ghana)  
    Nigrita canicapilla (Ghana)  
    Nigrita fusconota (Ghana)  
    Nigrita luteifrons (Ghana)  
    Ortygospiza atricollis (Ghana)  
  Padda oryzivora    
    Parmoptila rubrifrons (Ghana)  
    Pholidornis rushiae (Ghana)  
  Poephila cincta cincta    
    Pyrenestes ostrinus (Ghana)  
    Pytilia hypogrammica (Ghana)  
    Pytilia phoenicoptera (Ghana)  

    Spermophaga haematina 
(Ghana)  

    Uraeginthus bengalus (Ghana)  
Ploceidae Weavers, whydahs  
    Amblyospiza albifrons (Ghana)  
    Anaplectes rubriceps (Ghana)  
    Anomalospiza imberbis (Ghana) 
    Bubalornis albirostris (Ghana)  
    Euplectes afer (Ghana)  
    Euplectes ardens (Ghana)  
    Euplectes franciscanus (Ghana) 
    Euplectes hordeaceus (Ghana)  
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    Euplectes macrourus (Ghana)  
    Malimbus cassini (Ghana)  
    Malimbus malimbicus (Ghana)  
    Malimbus nitens (Ghana)  
    Malimbus rubricollis (Ghana)  
    Malimbus scutatus (Ghana)  

    Pachyphantes superciliosus 
(Ghana)  

    Passer griseus (Ghana)  
    Petronia dentata (Ghana)  

    Plocepasser superciliosus 
(Ghana)  

    Ploceus albinucha (Ghana)  
    Ploceus aurantius (Ghana)  
    Ploceus cucullatus (Ghana)  
    Ploceus heuglini (Ghana)  
    Ploceus luteolus (Ghana)  

    Ploceus melanocephalus 
(Ghana)  

    Ploceus nigerrimus (Ghana)  
    Ploceus nigricollis (Ghana)  
    Ploceus pelzelni (Ghana)  
    Ploceus preussi (Ghana)  
    Ploceus tricolor (Ghana)  
    Ploceus vitellinus (Ghana)  
    Quelea erythrops (Ghana)  
    Sporopipes frontalis (Ghana)  
    Vidua chalybeata (Ghana)  
    Vidua interjecta (Ghana)  
    Vidua larvaticola (Ghana)  
    Vidua macroura (Ghana)  
    Vidua orientalis (Ghana)  
    Vidua raricola (Ghana)  
    Vidua togoensis (Ghana)  
    Vidua wilsoni (Ghana)  
Sturnidae Mynahs (Starlings)  
  Gracula religiosa    
Leucopsar rothschildi      
Paradisaeidae Birds of paradise  
  Paradisaeidae spp.    

CLASS REPTILIA  
(REPTILES)  

TESTUDINES 
Dermatemydidae Central American river turtle  
  Dermatemys mawii    
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Platysternidae Big-headed turtle  
  Platysternon megacephalum    
Emydidae Box turtles, freshwater turtles  
  Annamemys annamensis    
Batagur baska      
  Callagur borneoensis    

     Chinemys megalocephala 
(China) 

    Chinemys nigricans (China) 
    Chinemys reevesii (China) 
  Clemmys insculpta    
Clemmys muhlenbergi      
  Cuora spp.    
Geoclemys hamiltonii      
    Geoemyda spengleri (China) 
  Heosemys depressa    
  Heosemys grandis    
  Heosemys leytensis    
  Heosemys spinosa    
  Hieremys annandalii    

  Kachuga spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Kachuga tecta      
  Leucocephalon yuwonoi    
  Malayemys subtrijuga   
    Mauremys iversoni (China) 
  Mauremys mutica    
    Mauremys pritchardi (China) 
Melanochelys tricarinata      
Morenia ocellata      
  Notochelys platynota   
    Ocadia glyphistoma (China) 
    Ocadia philippeni (China) 
    Ocadia sinensis (China) 
  Orlitia borneensis    
  Pyxidea mouhotii    
    Sacalia bealei (China) 
    Sacalia pseudocellata (China) 
    Sacalia quadriocellata (China) 
  Siebenrockiella crassicollis    

  Terrapene spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Terrapene coahuila      
Testudinidae Tortoises  

Testudinidae spp. (Except the 
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species included in Appendix I. 
A zero annual export quota has 
been established for Geochelone 
sulcata for specimens removed 
from the wild and traded for 
primarily commercial purposes)  

Geochelone nigra      
Geochelone radiata      
Geochelone yniphora      
Gopherus flavomarginatus      
Psammobates geometricus      
Pyxis arachnoides      
Pyxis planicauda      
Testudo kleinmanni      
Testudo werneri      
Cheloniidae Marine turtles  
Cheloniidae spp.      
Dermochelyidae Leatherback turtle  
Dermochelys coriacea      
Carettochelyidae Pig-nosed turtles 
 Carettochelys insculpta   
Trionychidae Softshell turtles, terrapins  
  Amyda cartilaginea   
Apalone ater      
Aspideretes gangeticus      
Aspideretes hurum      
Aspideretes nigricans      
  Chitra spp.    
  Lissemys punctata    
    Palea steindachneri (China) 
  Pelochelys spp.    

    

Pelodiscus axenaria (China) 
Pelodiscus maackii (China) 
Pelodiscus parviformis (China) 
Rafetus swinhoei (China) 
Trionyx triunguis (Ghana) 

Pelomedusidae Afro-American side-necked turtles  
  Erymnochelys madagascariensis   
    Pelomedusa subrufa (Ghana)  
  Peltocephalus dumeriliana    
    Pelusios adansonii (Ghana)  
    Pelusios castaneus (Ghana)  
    Pelusios gabonensis (Ghana)  
    Pelusios niger (Ghana)  
  Podocnemis spp.    
Chelidae Austro-American side-necked turtles 
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  Chelodina mccordi   
Pseudemydura umbrina      
CROCODYLIA Alligators, caimans, crocodiles  

  
CROCODYLIA spp. (Except 
the species included in 
Appendix I)  

  

Alligatoridae Alligators, caimans  
Alligator sinensis      
Caiman crocodilus apaporiensis      
Caiman latirostris (Except the 
population of Argentina, which is 
included in Appendix II)  

    

Melanosuchus niger (Except the 
population of Ecuador, which is 
included in Appendix II, and is 
subject to a zero annual export 
quota until an annual export quota 
has been approved by the CITES 
Secretariat and the IUCN/SSC 
Crocodile Specialist Group)  

    

Crocodylidae Crocodiles  
Crocodylus acutus (Except the 
population of Cuba, which is 
included in Appendix II) 

    

Crocodylus cataphractus      
Crocodylus intermedius      
Crocodylus mindorensis      
Crocodylus moreletii      
Crocodylus niloticus [Except the 
populations of Botswana, 
Ethiopia, Kenya, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, Namibia, 
South Africa, Uganda, the United 
Republic of Tanzania (subject to 
an annual export quota of no more 
than 1,600 wild specimens 
including hunting trophies, in 
addition to ranched specimens), 
Zambia and Zimbabwe, which are 
included in Appendix II] 

    

Crocodylus palustris      
Crocodylus porosus (Except the 
populations of Australia, 
Indonesia and Papua New Guinea, 
which are included in 
Appendix II)  

    

Crocodylus rhombifer      
Crocodylus siamensis      
Osteolaemus tetraspis      
Tomistoma schlegelii      
Gavialidae Gavial  
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Gavialis gangeticus      
RHYNCHOCEPHALIA  
Sphenodontidae Tuatara  
Sphenodon spp.      
SAURIA  
Gekkonidae Geckos  
  Cyrtodactylus serpensinsula    

    Hoplodactylus spp. (New 
Zealand) 

    Naultinus spp. (New Zealand) 
  Phelsuma spp.    
  Uroplatus spp.   
Agamidae Agamas, mastigures  
  Uromastyx spp.    
Chamaeleonidae Chameleons  
  Bradypodion spp.    

  Brookesia spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Brookesia perarmata      
  Calumma spp.    
  Chamaeleo spp.    
  Furcifer spp.    
Iguanidae Iguanas  
  Amblyrhynchus cristatus    
Brachylophus spp.      
  Conolophus spp.    
Cyclura spp.      
  Iguana spp.    
  Phrynosoma coronatum    
Sauromalus varius      
Lacertidae Lizards  
Gallotia simonyi      
  Podarcis lilfordi    
  Podarcis pityusensis    
Cordylidae Spiny-tailed lizards  
  Cordylus spp.    
Teiidae Caiman lizards, tegu lizards  
  Crocodilurus amazonicus    
  Dracaena spp.    
  Tupinambis spp.    
Scincidae Skink  
  Corucia zebrata    
Xenosauridae Chinese crocodile lizard  
  Shinisaurus crocodilurus    
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Helodermatidae Beaded lizard, gila monster  
  Heloderma spp.    
Varanidae Monitor lizards  

  Varanus spp. (Except the species 
included in Appendix I)    

Varanus bengalensis      
Varanus flavescens      
Varanus griseus      
Varanus komodoensis      
Varanus nebulosus      
SERPENTES Snakes  
Loxocemidae Mexican dwarf boa  
  Loxocemidae spp.    
Pythonidae Pythons  

  
Pythonidae spp. (Except the 
subspecies included in 
Appendix I)  

  

Python molurus molurus      
Boidae Boas  

  Boidae spp. (Except the species 
included in Appendix I)    

Acrantophis spp.      
Boa constrictor occidentalis      
Epicrates inornatus      
Epicrates monensis      
Epicrates subflavus      
Sanzinia madagascariensis      
Bolyeriidae Round Island boas  

  Bolyeriidae spp. (Except the 
species included in Appendix I)    

Bolyeria multocarinata      
Casarea dussumieri      
Tropidophiidae Wood boas  
  Tropidophiidae spp.    
Colubridae Typical snakes, water snakes, whipsnakes  
    Atretium schistosum (India)  
    Cerberus rhynchops (India)  
  Clelia clelia    
  Cyclagras gigas    
  Elachistodon westermanni    
  Ptyas mucosus    
    Xenochrophis piscator (India)  
Elapidae Cobras, coral snakes  
  Hoplocephalus bungaroides    
    Micrurus diastema (Honduras)  
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    Micrurus nigrocinctus 
(Honduras)  

  Naja atra    
  Naja kaouthia    
  Naja mandalayensis    
  Naja naja    
  Naja oxiana    
  Naja philippinensis    
  Naja sagittifera    
  Naja samarensis    
  Naja siamensis    
  Naja sputatrix    
  Naja sumatrana    
  Ophiophagus hannah    
Viperidae Vipers  
    Crotalus durissus (Honduras)  
    Daboia russelii (India)  
Vipera ursinii (Only the 
population of Europe, except the 
area which formerly constituted 
the Union of Soviet Socialist 
Republics; these latter populations 
are not included in the 
Appendices)  

    

  Vipera wagneri    
CLASS AMPHIBIA 

(AMPHIBIANS)  
ANURA  
Bufonidae Toads  
Altiphrynoides spp.      
Atelopus zeteki      
Bufo periglenes      
Bufo superciliaris      
Nectophrynoides spp.      
Nimbaphrynoides spp.      
Spinophrynoides spp.      
Dendrobatidae Poison frogs  
  Dendrobates spp.    
  Epipedobates spp.    
  Minyobates spp.    
  Phyllobates spp.    
Mantellidae Mantellas  
  Mantella spp.    
Microhylidae Red rain frog, tomato frog  
Dyscophus antongilii      
  Scaphiophryne gottlebei    
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Myobatrachidae Gastric-brooding frogs  
  Rheobatrachus spp.    
Ranidae Frogs  
  Euphlyctis hexadactylus    
  Hoplobatrachus tigerinus    
CAUDATA  
Ambystomidae Axolotls  
  Ambystoma dumerilii    
  Ambystoma mexicanum    
Cryptobranchidae Giant salamanders  
Andrias spp.      

CLASS ELASMOBRANCHII 
(SHARKS)  

ORECTOLOBIFORMES  
Rhincodontidae Whale shark  
  Rhincodon typus    
LAMNIFORMES  
Lamnidae Great white shark  
  Carcharodon carcharias    
Cetorhinidae Basking shark  
  Cetorhinus maximus    

CLASS ACTINOPTERYGII 
(FISH)  

ACIPENSERIFORMES Paddlefish, sturgeons  

  
ACIPENSERIFORMES spp. 
(Except the species included in 
Appendix I)  

  

Acipenseridae Sturgeons  
Acipenser brevirostrum      
Acipenser sturio      
OSTEOGLOSSIFORMES  
Osteoglossidae Arapaima, bonytongue  
  Arapaima gigas    
Scleropages formosus      
CYPRINIFORMES  
Cyprinidae Blind carps, plaeesok  
  Caecobarbus geertsi    
Probarbus jullieni      
Catostomidae Cui-ui  
Chasmistes cujus      
SILURIFORMES  
Pangasiidae Pangasid catfish  
Pangasianodon gigas      
SYNGNATHIFORMES  
Syngnathidae Pipefishes, seahorses  
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  Hippocampus spp.    
PERCIFORMES  
Labridae Wrasses  
 Cheilinus undulatus   
Sciaenidae Totoaba  
Totoaba macdonaldi      

CLASS SARCOPTERYGII 
(LUNGFISHES)  

COELACANTHIFORMES  
Latimeriidae Coelacanths  
Latimeria spp.      
CERATODONTIFORMES  
Ceratodontidae Australian lungfish  
  Neoceratodus forsteri    

P H Y L U M    E C H I N O D E R M A T A 
CLASS HOLOTHUROIDEA 

(SEA CUCUMBERS) 
ASPIDOCHIROTIDA 
Stichopodidae Sea cucumbers 
    Isostichopus fuscus (Ecuador) 

P H Y L U M    A R T H R O P O D A 
CLASS ARACHNIDA 

(SPIDERS)  
SCORPIONES  
Scorpionidae Scorpions  
  Pandinus dictator    
  Pandinus gambiensis    
  Pandinus imperator    
ARANEAE  
Theraphosidae Red-kneed tarantulas, tarantulas  
  Aphonopelma albiceps    
  Aphonopelma pallidum    
  Brachypelma spp.    

CLASS INSECTA 
(INSECTS)  

COLEOPTERA  
Lucanidae Cape stag beetles  
    Colophon spp. (South Africa)  
LEPIDOPTERA  
Papilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterflies  
  Atrophaneura jophon    
  Atrophaneura pandiyana    

  Bhutanitis spp.  
   

Ornithoptera spp.  
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(Except the species included in 
Appendix I)  

Ornithoptera alexandrae      
Papilio chikae      
Papilio homerus      
Papilio hospiton      
  Parnassius apollo    
  Teinopalpus spp.    
  Trogonoptera spp.    
  Troides spp.    

P H Y L U M    A N N E L I D A 
CLASS HIRUDINOIDEA 

(LEECHES)  
ARHYNCHOBDELLIDA  
Hirudinidae Medicinal leech  
  Hirudo medicinalis    

P H Y L U M    M O L L U S C A  
CLASS BIVALVIA 

(CLAMS, MUSSELS)  
VENERIDA  
Tridacnidae Giant clams  
  Tridacnidae spp.    
UNIONIDA  
Unionidae Freshwater mussels, pearly mussels  
Conradilla caelata      
  Cyprogenia aberti    
Dromus dromas      
Epioblasma curtisi      
Epioblasma florentina      
Epioblasma sampsoni      
Epioblasma sulcata perobliqua      
Epioblasma torulosa  
gubernaculum      

  Epioblasma torulosa rangiana    
Epioblasma torulosa torulosa      
Epioblasma turgidula      
Epioblasma walkeri      
Fusconaia cuneolus      
Fusconaia edgariana      
Lampsilis higginsii      
Lampsilis orbiculata orbiculata      
Lampsilis satur      
Lampsilis virescens      
Plethobasus cicatricosus      
Plethobasus cooperianus      
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  Pleurobema clava    
Pleurobema plenum      
Potamilus capax      
Quadrula intermedia      
Quadrula sparsa      
Toxolasma cylindrella      
Unio nickliniana      
Unio tampicoensis  
tecomatensis      

Villosa trabalis      
MYTILOIDA  
Mytilidae Marine mussels 
  Lithophaga lithophaga   

CLASS GASTROPODA 
(SNAILS AND CONCHES) 

STYLOMMATOPHORA  
Achatinellidae Agate snails, oahu tree snails  
Achatinella spp.      
Camaenidae Green tree snail  
  Papustyla pulcherrima    
MESOGASTROPODA  
Strombidae Queen conch  
  Strombus gigas    

P H Y L U M    C N I D A R I A  
CLASS ANTHOZOA 

(CORALS, SEA ANEMONES)  
HELIOPORACEA Blue corals  

  

Helioporidae spp. (Includes only 
the species Heliopora coerulea. 
Fossils are not subject to the 
provisions of the Convention)  

  

STOLONIFERA  
Tubiporidae Organ-pipe corals  

  
Tubiporidae spp. (Fossils are 
not subject to the provisions of 
the Convention)  

  

ANTIPATHARIA Black corals  
  ANTIPATHARIA spp.    
SCLERACTINIA Stony corals  

  
SCLERACTINIA spp. (Fossils 
are not subject to the provisions 
of the Convention)  

  

CLASS HYDROZOA 
(SEA FERNS, FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE)  

MILLEPORINA  
Milleporidae Fire corals  

Milleporidae spp. (Fossils are 
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not subject to the provisions of 
the Convention)  

STYLASTERINA  
Stylasteridae Lace corals  

  
Stylasteridae spp. (Fossils are 
not subject to the provisions of 
the Convention)  

  

 
F L O R A    (PLANTS)  

AGAVACEAE Agaves  
Agave arizonica      
Agave parviflora      
  Agave victoriae-reginae #1    
Nolina interrata      
AMARYLLIDACEAE Snowdrops, sternbergias  
  Galanthus spp. #1    
  Sternbergia spp. #1    
APOCYNACEAE Elephant trunks, hoodias 
  Hoodia spp. #9   

  
Pachypodium spp. #1 (Except 
the species included in 
Appendix I)  

  

Pachypodium ambongense      
Pachypodium baronii      
Pachypodium decaryi      
  Rauvolfia serpentina #2    
ARALIACEAE Ginseng  

  

Panax ginseng #3 (Only the 
population of the Russian 
Federation; no other population is 
included in the Appendices)  

  

  Panax quinquefolius #3    
ARAUCARIACEAE Monkey-puzzle tree  
Araucaria araucana      
BERBERIDACEAE May-apple  
  Podophyllum hexandrum #2    
BROMELIACEAE Air plants, bromelias  
  Tillandsia harrisii #1    
  Tillandsia kammii #1    
  Tillandsia kautskyi #1    
  Tillandsia mauryana #1    
  Tillandsia sprengeliana #1    
  Tillandsia sucrei #1    

  Tillandsia xerographica #1  
   

CACTACEAE Cacti  
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CACTACEAE spp.7 #4 (Except 
the species included in 
Appendix I)  

  

Ariocarpus spp.      
Astrophytum asterias      
Aztekium ritteri      
Coryphantha werdermannii      
Discocactus spp.      
Echinocereus ferreirianus  
ssp. lindsayi      

Echinocereus schmollii      
Escobaria minima      
Escobaria sneedii      
Mammillaria pectinifera      
Mammillaria solisioides      
Melocactus conoideus      
Melocactus deinacanthus      
Melocactus glaucescens      
Melocactus paucispinus      
Obregonia denegrii      
Pachycereus militaris      
Pediocactus bradyi      
Pediocactus knowltonii      
Pediocactus paradinei      
Pediocactus peeblesianus      
Pediocactus sileri      
Pelecyphora spp.      
Sclerocactus brevihamatus  
ssp. tobuschii      

Sclerocactus erectocentrus      
Sclerocactus glaucus      
Sclerocactus mariposensis      
Sclerocactus mesae-verdae      
Sclerocactus nyensis      
Sclerocactus papyracanthus      
Sclerocactus pubispinus      
Sclerocactus wrightiae      
Strombocactus spp.      
Turbinicarpus spp.      
Uebelmannia spp.      
CARYOCARACEAE Ajo  
  Caryocar costaricense #1    
COMPOSITAE (Asteraceae) Kuth  
Saussurea costus      
CRASSULACEAE Dudleyas  
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  Dudleya stolonifera    
  Dudleya traskiae    
CUPRESSACEAE Alerce, cypresses  
Fitzroya cupressoides      
Pilgerodendron uviferum      
CYATHEACEAE Tree-ferns  
  Cyathea spp. #1    
CYCADACEAE Cycads  
  CYCADACEAE spp. #1    
Cycas beddomei      
DIAPENSIACEAE Oconee-bells  
  Shortia galacifolia #1    
DICKSONIACEAE Tree-ferns  
  Cibotium barometz #1    

  

Dicksonia spp. #1 (Only the 
populations of the Americas; no 
other population is included in 
the Appendices)  

  

DIDIEREACEAE Alluaudias, didiereas  
  DIDIEREACEAE spp. #1    
DIOSCOREACEAE Elephant’s foot, kniss  
  Dioscorea deltoidea #1    
DROSERACEAE Venus’ flytrap  
  Dionaea muscipula #1    
EUPHORBIACEAE Spurges  

  

Euphorbia spp. #1 (Succulent 
species only except the species 
included in Appendix I. 
Artificially propagated specimens 
of cultivars of Euphorbia trigona, 
artificially propagated specimens 
of crested, fan-shaped or colour 
mutants of Euphorbia lactea, 
when grafted on artificially 
propagated root stock of 
Euphorbia neriifolia, and 
artificially propagated specimens 
of cultivars of Euphorbia ‘Milii’ 
when they are traded in 
shipments of 100 or more plants 
and readily recognizable as 
artificially propagated specimens, 
are not subject to the provisions 
of the Convention) 

  

Euphorbia ambovombensis      
Euphorbia capsaintemariensis      
Euphorbia cremersii (Includes the 
forma viridifolia and the var. 
rakotozafyi)  

    

Euphorbia cylindrifolia (Includes 
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the spp. tuberifera)  
Euphorbia decaryi (Includes the 
vars. ampanihyenis, robinsonii 
and spirosticha)  
 
 
 
 

    

Euphorbia francoisii      
Euphorbia moratii (Includes the 
vars. antsingiensis, bemarahensis 
and multiflora)  

    

Euphorbia parvicyathophora      
Euphorbia quartziticola      
Euphorbia tulearensis      
FOUQUIERIACEAE Ocotillos  
  Fouquieria columnaris #1    
Fouquieria fasciculata      
Fouquieria purpusii      
GNETACEAE Gnetums  
    Gnetum montanum #1 (Nepal)  
JUGLANDACEAE Gavilan  
  Oreomunnea pterocarpa #1    
LEGUMINOSAE (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, rosewood, sandalwood  
Dalbergia nigra      

    Dipteryx panamensis (Costa 
Rica)  

  Pericopsis elata #5    
  Platymiscium pleiostachyum #1   
  Pterocarpus santalinus #7    
LILIACEAE Aloes  

  

Aloe spp. #1 (Except the species 
included in Appendix I. Also 
excludes Aloe vera, also 
referenced as Aloe barbadensis 
which is not included in the 
Appendices)  

  

Aloe albida      
Aloe albiflora      
Aloe alfredii      
Aloe bakeri      
Aloe bellatula      
Aloe calcairophila      
Aloe compressa (Includes the 
vars. rugosquamosa, schistophila 
and paucituberculata)  

    

Aloe delphinensis      
Aloe descoingsii      
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Aloe fragilis      
Aloe haworthioides (Includes the 
var. aurantiaca)      

Aloe helenae  
 
 
 

    

Aloe laeta (Includes the var. 
maniaensis)      

Aloe parallelifolia      
Aloe parvula      
Aloe pillansii      
Aloe polyphylla      
Aloe rauhii      
Aloe suzannae      
Aloe versicolor      
Aloe vossii      
MAGNOLIACEAE Magnolia  

    Magnolia liliifera var. obovata 
#1 (Nepal)  

MELIACEAE Mahoganies, Spanish cedar  

    

Cedrela odorata #5  
[Population of Colombia 
(Colombia) 
Population of Peru (Peru)]  

  Swietenia humilis #1    

  Swietenia macrophylla #6 
(Populations of the Neotropics)    

  Swietenia mahagoni #5    
NEPENTHACEAE Pitcher-plants (Old World)  
  Nepenthes spp. #1    
Nepenthes khasiana      
Nepenthes rajah      
ORCHIDACEAE Orchids  

  
ORCHIDACEAE spp. 8 #8 
(Except the species included in 
Appendix I)  

  

(For all of the following 
Appendix-I species, seedling or 
tissue cultures obtained in vitro, in 
solid or liquid media, transported 
in sterile containers are not subject 
to the provisions of the 
Convention)  

    

Aerangis ellisii      
Dendrobium cruentum      
Laelia jongheana      
Laelia lobata      
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Paphiopedilum spp.      
Peristeria elata      
Phragmipedium spp.      
Renanthera imschootiana  
 
 
 

    

OROBANCHACEAE Broomrape  
  Cistanche deserticola #1    
PALMAE (Arecaceae) Palms  

  Beccariophoenix  
madagascariensis    

Chrysalidocarpus decipiens      
  Lemurophoenix halleuxii    
  Marojejya darianii    
  Neodypsis decaryi #1    
  Ravenea louvelii    
  Ravenea rivularis    
  Satranala decussilvae    
  Voanioala gerardii    
PAPAVERACEAE Poppy  
    Meconopsis regia #1 (Nepal)  
PINACEAE Guatemala fir  
Abies guatemalensis      
PODOCARPACEAE Podocarps  

   Podocarpus neriifolius #1 
(Nepal)  

Podocarpus parlatorei       
PORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanes  
  Anacampseros spp. #1    
  Avonia spp. #1    
  Lewisia serrata #1    
PRIMULACEAE Cyclamens  
  Cyclamen spp. 9 #1    
PROTEACEAE Proteas  
  Orothamnus zeyheri #1    
  Protea odorata #1    
RANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow root  
  Adonis vernalis #2    
  Hydrastis canadensis #3    
ROSACEAE African cherry, stinkwood  
  Prunus africana #1    
RUBIACEAE Ayuque  
Balmea stormiae      
SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New World)  
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  Sarracenia spp. #1 (Except the 
species included in Appendix I)    

Sarracenia oreophila      
Sarracenia rubra  
ssp. alabamensis      

Sarracenia rubra ssp. jonesii      
SCROPHULARIACEAE Kutki  

  Picrorhiza kurrooa #3 (Excludes 
Picrorhiza scrophulariiflora)    

STANGERIACEAE Stangerias  
  Bowenia spp. #1    
Stangeria eriopus      
TAXACEAE Himalayan yew  

  

Taxus chinensis and 
infraspecific taxa of this species10 
#10 
Taxus cuspidata and 
infraspecific taxa of this species10 
#10 
Taxus fuana and infraspecific 
taxa of this species10 #10 
Taxus sumatrana and 
infraspecific taxa of this species10 
#10 
Taxus wallichiana #10 

  

TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) Tetracentron  
    Tetracentron sinense #1 (Nepal) 
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Agarwood, ramin  

  
Aquilaria spp. #1 
Gonystylus spp. #1 
Gyrinops spp. #1 

  

       
VALERIANACEAE Himalayan spikenard  
  Nardostachys grandiflora #3    
WELWITSCHIACEAE Welwitschia  
  Welwitschia mirabilis #1    
ZAMIACEAE Cycads  

  ZAMIACEAE spp. #1 (Except the 
species included in Appendix I)    

Ceratozamia spp.      
Chigua spp.      
Encephalartos spp.      
Microcycas calocoma      
ZINGIBERACEAE Ginger lily  
  Hedychium philippinense #1    
ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae  
  Guaiacum spp. #2    
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1 Populations of Botswana, Namibia and South Africa (listed in Appendix II):  
 
For the exclusive purpose of allowing:  
1) trade in hunting trophies for non-commercial purposes;  
2) trade in live animals for in situ conservation programmes; 
3) trade in hides; 
4) trade in leather goods for non-commercial purposes for Botswana; for commercial or non-commercial 
purposes for Namibia and South Africa; 
5) trade in hair for commercial or non-commercial purposes for Namibia; 
6) trade in individually marked and certified ekipas incorporated in finished jewellery for non-commercial 
purposes for Namibia; and 
7) trade in registered raw ivory (for Botswana and Namibia, whole tusks and pieces; for South Africa, 
whole tusks and cut pieces of ivory that are both 20 cm or more in length and 1 kg or more in weight) 
subject to the following:  

(i) only registered government-owned stocks, originating in the State (excluding seized ivory and ivory of 
unknown origin) and, in the case of South Africa, only ivory originating from the Kruger National Park);  
(ii) only to trading partners that have been verified by the Secretariat, in consultation with the Standing 
Committee, to have sufficient national legislation and domestic trade controls to ensure that the imported 
ivory will not be re-exported and will be managed in accordance with all requirements of Resolution 
Conf. 10.10 (Rev. CoP12) concerning domestic manufacturing and trade;  
(iii) not before the Secretariat has verified the prospective importing countries, and the MIKE programme 
has reported to the Secretariat on the baseline information (e.g. elephant population numbers, incidence of 
illegal killing); 
(iv) a maximum of 20,000 kg (Botswana), 10,000 kg (Namibia) and 30,000 kg (South Africa) of ivory may 
be traded, and despatched in a single shipment under strict supervision of the Secretariat;  
(v) the proceeds of the trade are used exclusively for elephant conservation and community conservation 
and development programmes within or adjacent to the elephant range; and 
vi) only after the Standing Committee has agreed that the above conditions have been met. 

On a proposal from the Secretariat, the Standing Committee can decide to cause this trade to cease 
partially or completely in the event of non-compliance by exporting or importing countries, or in the case 
of proven detrimental impacts of the trade on other elephant populations. 

All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in 
them shall be regulated accordingly.  

2 Population of Zimbabwe (listed in Appendix II): 
 
For the exclusive purpose of allowing:  
1) export of hunting trophies for non-commercial purposes;  
2) export of live animals to appropriate and acceptable destinations;  
3) export of hides; and 
4) export of leather goods and ivory carvings for non-commercial purposes. 

All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in 
them shall be regulated accordingly. To ensure that where a) destinations for live animals are to be 
appropriate and acceptable and/or b) the purpose of the import is to be non-commercial, export permits and 
re-export certificates may be issued only after the issuing Management Authority has received, from the 
Management Authority of the State of import, a certification to the effect that: in case a), in analogy to 
Article III, paragraph 3 (b) of the Convention, the holding facility has been reviewed by the competent 
Scientific Authority, and the proposed recipient has been found to be suitably equipped to house and care 
for the animals; and/or in case b), in analogy to Article III, paragraph 3 (c), the Management Authority is 
satisfied that the specimens will not be used for primarily commercial purposes. 
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3 Population of Argentina (listed in Appendix II): 
 
For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicuñas, in cloth, and 
in derived manufactured products and other handicraft artefacts. The reverse side of the cloth must bear the 
logotype adopted by the range States of the species, which are signatories to the Convenio para la 
Conservación y Manejo de la Vicuña, and the selvages the words ‘VICUÑA-ARGENTINA’. Other 
products must bear a label including the logotype and the designation ‘VICUÑA-ARGENTINA-
ARTESANÍA’.  
 
All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in 
them shall be regulated accordingly.  

4 Population of Bolivia (listed in Appendix II): 
 
For the exclusive purpose of allowing international trade in: a) wool and products derived therefrom 
sheared from live animals of the populations of the Conservation Units of Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla 
and Lípez-Chichas; and b) products made from wool sheared from live animals of the rest of the 
population of Bolivia. The reverse side of the cloth must bear the logotype adopted by the range States of 
the species, which are signatories to the Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, and the 
selvages the words ‘VICUÑA-BOLIVIA’. Other products must bear a label including the logotype and the 
designation ‘VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA’.  
 
All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in 
them shall be regulated accordingly. 

5 Population of Chile (listed in Appendix II): 
 
For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicuñas, and in cloth 
and items made thereof, including luxury handicrafts and knitted articles. The reverse side of the cloth 
must bear the logotype adopted by the range States of the species, which are signatories to the Convenio 
para la Conservación y Manejo de la Vicuña, and the selvages the words ‘VICUÑA-CHILE’. Other 
products must bear a label including the logotype and the designation ‘VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA’. 
 
All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in 
them shall be regulated accordingly.  

6 Population of Peru (listed in Appendix II): 
 
For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicuñas and in the 
stock extant at the time of the ninth meeting of the Conference of the Parties (November 1994) of 3249 kg 
of wool, and in cloth and items made thereof, including luxury handicrafts and knitted articles. The reverse 
side of the cloth must bear the logotype adopted by the range States of the species, which are signatories to 
the Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, and the selvages the words ‘VICUÑA-PERÚ’. 
Other products must bear a label including the logotype and the designation ‘VICUÑA-PERÚ-
ARTESANÍA’.  
 
All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in 
them shall be regulated accordingly.  
 

7 Artificially propagated specimens of the following hybrids and/or cultivars are not subject to the 
provisions of the Convention: 
– Hatiora x graeseri 
– Schlumbergera x buckleyi 
– Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata 
– Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata 
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– Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata 
– Schlumbergera truncata (cultivars) 
– Cactaceae spp. colour mutants lacking chlorophyll, grafted on the following grafting stocks: Harrisia 
'Jusbertii', Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus 
– Opuntia microdasys (cultivars). 

8 Artificially propagated specimens of hybrids of the genera Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis and 
Vanda are not subject to the provisions of the Convention when: 
 
1) the specimens are traded in shipments consisting of individual containers (i.e. cartons, boxes or crates) 
each containing 20 or more plants of the same hybrid; 
2) the plants within each container can be readily recognized as artificially propagated specimens by 
exhibiting a high degree of uniformity and healthiness; and 
3) the shipments are accompanied by documentation, such as an invoice, which clearly states the number 
of plants of each hybrid. 
 
Artificially propagated specimens of the following hybrids: 
– Cymbidium: Interspecific hybrids within the genus and intergeneric hybrids 
– Dendrobium: Interspecific hybrids within the genus known in horticulture as "nobile-types" and 
"phalaenopsis-types" 
– Phalaenopsis: Interspecific hybrids within the genus and intergeneric hybrids 
– Vanda: Interspecific hybrids within the genus and intergeneric hybrids 
 
are not subject to the provisions of the Convention when: 
 
1) they are traded in flowering state, i.e. with at least one open flower per specimen, with reflexed petals; 
2) they are professionally processed for commercial retail sale, e.g. labelled with printed labels and 
packaged with printed packages; 
3) they can be readily recognized as artificially propagated specimens by exhibiting a high degree of 
cleanliness, undamaged inflorescences, intact root systems and a general absence of damage or injury that 
could be attributable to plants originating in the wild; 
4) the plants do not exhibit characteristics of wild origin, such as damage by insects or other animals, fungi 
or algae adhering to leaves, or mechanical damage to inflorescences, roots, leaves or other parts resulting 
from collection; and 
5) the labels or packages indicate the trade name of the specimen, the country of artificial propagation or, 
in the case of international trade during the production process, the country where the specimen was 
labelled and packaged; and the labels or packages show a photograph of the flower, or demonstrate by 
other means the appropriate use of labels and packages in an easily verifiable way. 
 
Plants not clearly qualifying for the exemption must be accompanied by appropriate CITES documents. 

9 Artificially propagated specimens of cultivars of Cyclamen persicum are not subject to the provisions of 
the Convention. However, the exemption does not apply to such specimens traded as dormant tubers. 

10 Whole artificially propagated plants in pots or other small containers, each consignment being 
accompanied by a label or document stating the name of the taxon or taxa and the text ‘artificially 
propagated’, are not subject to the provisions of the Convention. 

 

 

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, végrehajtásáról a környezetvédelemért felelős miniszter 
gondoskodik.  
 
 

 Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k., 
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke 



Kor mány ren de le tek

A Kormány
30/2006. (II. 8.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Programról  szóló

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény (a továb biak ban: Vgtv.) 45.  §-a (7) be kez dé -
sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si
Meg va ló sí tá si Prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A 91/271/EGK Irány elv ben elõ írt Nem ze ti Te -
le pü lé si Szenny víz-el ve ze té si és -tisz tí tá si Meg va ló sí tá si
Prog ra mot (a továb biak ban: Prog ram) e ren de let 1. mel -
lék le te tar tal maz za.

(2) A Prog ram szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ó i nak
rész le tes jegy zé két e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az ér zé keny nek mi nõ sí tett te rü le te ken el he lyez ke -
dõ, 2000 la kos-egyen ér ték alat ti szenny víz ki bo csá tás sal
jel le mez he tõ kis te le pü lé sek és te le pü lés cso por tok jegy zé -
két e ren de let 3. mel lék le te tar tal maz za. Az ilyen szenny -

víz el ve ze té si agg lo me rá ci ók ban szenny víz gyûj tõ há ló zat
üzem be he lye zé se az R. ha tály ba lé pé se után csak a
szenny víz szenny víz tisz tí tó te lep re ve ze té sé nek és meg fe -
le lõ tisz tí tá sá nak biz to sí tá sá val le het sé ges.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Prog ra mot a Kor mány leg alább két éven te fe lül -
vizs gál ja, és szük ség ese tén mó do sít ja.”

3.  §

Az R. ren del ke zé se it az R. ha tály ba lé pé sét köve tõen
biz to sí tott tá mo ga tás sal meg va ló sí tott szenny víz el ve ze tõ
rend sze rek re kell al kal maz ni.

4.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–3. szá mú mel lék le te lép.

5.  §

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. szá mú mel lék let a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelethez

1. táb lá zat

SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓK

a 91/272/EGK szá mú Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 2–7. cik ké nek ha tá lya alatt

Az Irány elv (4) cik ke sze rin ti agg lo me rá ci ók szá ma és la kos egyen ér ték ben ki fe je zett terhelése

2004. má jus 1-jei ál la pot

Ki bo csá tá si te rü le tek
Nor mál te rü le tek Ér zé keny te rü le tek

Össze sít ve min den te rü let re
A. Édes vi zek és tor ko la tok A. Édes vi zek és tor ko la tok

Agg lo me rá ci ós osz tály da rab szám összes LE da rab szám összes LE da rab szám összes LE

2 000 ≤ LE  ≤  10 000    431  1 943 893    18   68 060    449  2 011 953

10 000 < LE  ≤  15 000    57   705 700    3   38 299    60   743 999

15 000 < LE  ≤  150 000    132  5 420 941    4   141 954    136  5 562 895

150 000 LE fe lett    14  6 057 998    1   163 898    15  6 221 896

ÖSSZESEN    634  14 128 532    26   412 211    660  14 540 743

2000 LE fe let ti agg lo me rá ci ók te le pü lé si szenny víz ter he lé se*  14 540 743 LE 95,1%

2000 LE alat ti te le pü lé sek szenny víz ter he lé se   749 408 LE 4,9%

Ma gyar or szág te le pü lé si szenny víz ter he lé se össze sen 15 290 151 LE 100,0%

Te le pü lé si szenny víz há ló zat ra nem csat la ko zó 4000 LE fe let ti élel mi szer ipa ri szenny víz -
ter he lés 637 460 LE

Ma gyar or szág bi o ló gi a i lag le bont ha tó összes szenny víz ter he lé se 15 927 611 LE

* Te le pü lé si szenny víz ter he lés: A te le pü lés ház tar tá si, in téz mé nyi, ipar i és egyéb szenny vi ze i nek bi o ló gi a i lag le bont ha tó szennye zõ anyag mennyi sé ge együt -
te sen.

2. táb lá zat

GYÛJTÕRENDSZEREK

a 91/271/EGK szá mú Te le pü lé si Szenny víz Irány elv (3) cik ké nek ha tá lya alatt

A meg fe le lõ gyûj tõ rend sze rek szá ma és ka pa ci tá sa

2004. má jus 1-jei ál la pot

Ki bo csá tá si te rü le tek
Nor mál te rü le tek Ér zé keny te rü le tek

Össze sít ve min den te rü let re
A. Édes vi zek és tor ko la tok A. Édes vi zek és tor ko la tok

Agg lo me rá ci ós osz tály da rab szám összes LE da rab szám összes LE da rab szám összes LE

2 000 ≤ LE  ≤  10 000 260 628 844 12   23 158    272   652 002

10 000 < LE  ≤  15 000 51 316 614 3  25 705    54   342 319

15 000 < LE  ≤  150 000 130 3 664 656 4  100 530   134 3 765 186

150 000 LE fe lett 14  5 179 669 1  125 000 15  5 304 669

ÖSSZESEN 455  9 789 783 20   274 393 475 10 064 176
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2.1. táb lá zat

GYÛJTÕRENDSZEREK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv  3. cik ké nek meg va ló sí tá si  prog ram ja nor mál te rü le ten

A.  ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ gyûj tõ rend sze rek ki épí té sé nek üte me zé se nor mál te rü le ten

Agg lo me rá ci ós osz tály 2 000  ≤  LE  ≤  10 000 10 000 < LE  ≤  15 000 15 000 < LE  ≤ 150 000 150 000 LE fe lett
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 1. 260   628 844    51   316 614    130  3 664 656    14  5 179 669    455  9 789 783

2005. de cem ber 31. 284   720 314    53   337 687    131  3 912 977    14  5 444 020    482  10 414 998

2010. de cem ber 31. 284   721 370    53   337 687    132  5 058 813    14  5 933 588    483  12 051 458

2015. de cem ber 31. 431  1 638 985    57   621 023    132  5 058 813    14  5 933 588    634  13 252 409

2.2. táb lá zat

GYÛJTÕRENDSZEREK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 3. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja ér zé keny te rü le te ken

A.  ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ gyûj tõ rend sze rek ki épí té sé nek üte me zé se ér zé keny te rü le ten

Agg lo me rá ci ós osz tály 2 000  ≤  LE  ≤  10 000 10 000 < LE  ≤  15 000 15 000 < LE  ≤  150 000 150 000 LE fe lett
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 1.    12   23 158    3   25 705    4   100 530    1   125 000    20   274 393

2005. de cem ber 31.    15   32 927    3   26 555    4   138 081    1   159 485    23   357 048

2010. de cem ber 31.    15   33 612    3   36 758    4   138 081    1   159 485    23   367 936

2015. de cem ber 31.    18   64 296    3   36 758    4   138 081    1   159 485    26   398 620

3. táb lá zat

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

a 91/271/EGK szá mú Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 4.-6. cik ké nek ha tá lya alatt

A meg fe le lõ szenny víz tisz tí tó te le pek szá ma és ka pa ci tá sa

2004. má jus 1-jei ál la pot

Ki bo csá tá si te rü le tek
Nor mál te rü le tek Ér zé keny te rü le tek

Össze sít ve min den te rü let re
A. Édes vi zek és tor ko la tok A. Édes vi zek és tor ko la tok

Agg lo me rá ci ós osz tály da rab szám összes LE da rab szám összes LE da rab szám összes LE

2 000 ≤ LE ≤ 10 000    221   507 770    11   19 332    232   527 102

10 000 < LE ≤ 15 000    30   183 264    2   14 672    32   197 936

15 000 < LE ≤ 150 000    79  2 232 863    4   100 530    83  2 333 393

150 000 LE fe lett    7  1 373 466    1   125 000    8  1 498 466

ÖSSZESEN    337  4 297 363    18   259 534    355  4 556 897
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3.1. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 4. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja nor mál te rü le ten

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ szenny víz tisz tí tó te le pek ki épí té sé nek üte me zé se

Agg lo me rá ci ós osz tály 2 000  ≤  LE  ≤  10 000 10 000 < LE  ≤  15 000 15 000 < LE  ≤  150 000 150 000 LE fe lett
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 31. 221   507 770    30   183 264    79  2 232 863    7  1 373 466    337  4 297 363

2005. de cem ber 31. 225   579 081    31   199 784    85  2 661 442    8  2 502 127    349  5 942 434

2010. de cem ber 31. 225   582 168    31   199 784    132  5 398 062    14  6 027 787    402  12 207 801

2015. de cem ber 31. 431  1 841 932    57   670 596    132  5 398 062    14  6 027 787    634 13 938 377

3.2. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 4. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja érzékeny te rü le ten

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ szenny víz tisz tí tó te le pek ki épí té sé nek üte me zé se

Agg lo me rá ci ós osz tály 2 000  ≤  LE  ≤  10 000 10 000 < LE  ≤  15 000 15 000 < LE  ≤  150 000 150 000 LE fe lett
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 31. 11   19 332    2   14 672    4   100 530    1   125 000    18   259 534

2005. de cem ber 31. 11   24 760    2   18 434    4   145 052    1   180 000    18   368 246

2010. de cem ber 31. 11   27 407    3   38 596    4   145 052    1   180 000    19   391 055

2015. de cem ber 31. 18   69 604    3   38 596    4   145 052    1   180 000    26   433 252

3.3. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 5. (2) cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK

A meg fe le lõ szenny víz tisz tí tó te le pek ki épí té sé nek üte me zé se

Agg lo me rá ci ós osz tály 10 000 < LE  ≤  15 000 15 000 < LE  ≤  150 000 150 000 LE fe lett
Össze sít ve min den

osz tály ra

Év
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE
da rab-
szám

összes LE

2004. má jus 31. 2   14 672    4   100 530    1   125 000    7   240 202

2005. de cem ber 31. 2   18 434    4   145 052    1   180 000    7   343 486

2008. de cem ber 31. 3   38 596    4   145 052    1   180 000    8   363 648

2015. de cem ber 31. 3   38 596    4   145 052    1   180 000    8   363 648
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4. SZENNYVÍZ-ISZAP

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 14. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja

A te le pü lé si szenny víz ke ze lés bõl ke let ke zett iszap el he lye zé se és hasz no sí tá sa

szá raz anyag ton na

Ki bo csá tás Iszap ki bo csá tás fel szí ni vi zek be Hasz no sí tott iszap El he lye zett iszap

Év Csõveze tékek Ha jók Egyéb

Mezõ -
gazdasági
el he lye zés

Egyéb Le ra kók Ége tés Egyéb

mennyi ség mennyi ség mennyi ség mennyi ség mennyi ség

2004. má jus 31.  50 608  67 085

2005. de cem ber 31. – – –  58 927 –  59 878 – –

2010. de cem ber 31. – – – 191 399 – 127 600 – –

2015. de cem ber 31. – – – 241 261 – 118 830 – –

5. BERUHÁZÁSOK

A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv  ma gyar or szá gi meg va ló sí tá si  prog ram já nak fej lesz té si költségei

Be ru há zá si költ sé gek 2004. má jus 1-jétõl, mil li árd Ft-ban / mil lió EUR-ban 

1 EUR=250 Ft

3. cikk:
Gyûj tõ rend sze rek

4., 5., 6., 7. és 14. cikk:                                                               
A te le pü lé si szenny víz- és iszap ke ze lõ-

va la mint el he lye zõ te le pek 

Idõ szak Mrd Ft M EUR Mrd Ft M EUR

2004. má jus 1-jé tõl 2005 vé gé ig 88,2 352,8 43,4 173,6

2006. ja nu ár 1-jé tõl 2010 vé gé ig 183,4 733,6 148,6 594,4

2011. ja nu ár 1-jé tõl a cél ál la po tig 261,1 1 044,4 58,0 232,0

2004–2015 kö zött össze sen 532,7 2 130,8 250,0 1 000,0

A meg va ló sí tás költ ség igé nye  2004–2015 kö zött mind össze sen: 782,7 Mrd Ft, azaz 3130,8 M EUR
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2. szá mú mel lék let a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelethez

A 91/271/EGK Irány elv ben elõ írt Prog ram szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ói

1. táb lá zat:  Agg lo me rá ci ók 10 000 LE fe let ti szenny víz ter he lés sel,
szenny víz be fo ga dás ra ér zé keny vi zek víz gyûj tõ in

Ki épí té si ha tár idõ: 2008. de cem ber 31. 

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Keszt hely  21 079 75 898

 Ba la ton gyö rök 1 806

 Vin dor nya fok 323

 Szent györgy vár 1 970

 Rezi 135

 Ne mes vi ta 1 140

 Cser szeg to maj 396

 Ba la to ne de rics 4 890

 Kar macs 1 309

 Fel sõ pá hok 594

 Hé víz 1 146

 Sár mel lék 913

 Ne mes bük 983

 Gye nes di ás 2 104

 Za la vár 564

 Al só pá hok 3 124

 Vo nyarc vas hegy 809

Két hely  2 448 27 415

 Ba la ton szent györgy 302

 Ba la ton feny ves 1 674

 Ba la ton be rény 1 178

 Fõ nyed 2 082

 Ba la ton ke reszt úr 642

 Szeg er dõ 558

 Vörs 837

 So mogy szent pál 500

 Ti kos 1 714

 Ba la ton új lak 266

 Ba la ton má ria für dõ 149

 Hol lád 108

Mar ca li  12 559 13 655

 Csö mend 345

 Nik la 751

Ne mes gu lács  1 052 15 392

 Kis apá ti 557

 Ba da csony to maj 956
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Áb ra hám hegy 1 002

 Ba da csony tör de mic 162

 Ba la ton ren des 382

 Szig li get 2 429

Rév fü löp  1 236 10 940

 Ba la ton sze pezd 956

 Kõ vá gó örs 431

 Zán ka 909

Ta pol ca  17 838 23 249

 Gyu la ke szi 389

 Sás ka 345

 Le sen ce to maj 1175

 Le sen ce fa lu 308

 Uzsa 985

 Le sen ce ist vánd 718

 Za la ha láp 1183

Za la eger szeg  60 310 163 898

 Bu csu szent lász ló 319

 Pó ka sze petk 749

 Za la bol dog fa 206

 Nagy ku tas 266

 Vas bol dog asszony 1 734

 Tes kánd 222

 Ká vás 338

 Sár hi da 168

 Za la szent lõ rinc 1 570

 Ali bán fa 450

 Ne mes sán dor há za 502

 Ne messzen tand rás 344

 Ne mes apá ti 260

 Böde 1 029

 Za la szent györgy 800

 Pet hõ he nye 624

 Oz mán bük 1 012

 Za la ist vánd 412

 Vas pör 391

 Csa tár 398

 Al só ne mes apá ti 676

 Hot tó 215

 Pusz ta szent lász ló 850

 Cson ka hegy hát 345

 Né met fa lu 285

 Söj tör 553

 Ba bos döb ré te 90

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 647



Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Za la szen ti ván 1 079

 Ha gyá ros bö rönd 434

 Ba god 540

 Vöc könd 108

 Eger vár 371

 Nagy pá li 553

 Dob ron hegy 491

 Lak hegy 630

 Bak 1 330

 Gõs fa 323

 Sa lom vár 1 074

 Ke men dol lár 314

 Ke mén fa 1 090

 Kis ku tas 306

 Kis pá li 501

 Boc föl de 347

Za la szentg rót  7 766 13 704

 Pa kod 741

 Batyk 427

 Za la bér 454

 Za la vég 986

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 344 151

2. táb lá zat: Agg lo me rá ci ók 15 000 LE-nél na gyobb szenny víz ter he lés sel, nor mál te rü le ten

Ki épí té si ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Abád sza lók  4 896 19 327

 Kun he gyes 8 817

Abony  15 670 34 021

 Kõ rös te tét len 868

 Tör tel 4 505

Al ber tir sa  11 830 17 906

Aszód  5 921 21 718

 Do mony 2 024

 Bag 3 900

 Ik lad 2 119

 Vá ceg res 873

 Vác ki súj fa lu 469

 Hé víz györk 3 028

 Kis né me di 691

 Püs pök szi lágy 741  
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Gal ga má csa 1 952

Bács bo kod  3 131 26 031

Baja  37 843 60 780

Ba las sa gyar mat  17 758 30 951

 Nóg rád mar cal 578

 Csi tár 465

 Iliny 193

 Õr ha lom 1 160

 Hu gyag 948

 Pat varc 726

Ba la ton fü red  13 281 36 826

 Dör gi cse 316

 Ba la ton ud va ri 380

 Aszó fõ 381

 Ör vé nyes 164

 Ba la ton szõ lõs 554

 Pé csely 591

 Ti hany 1 401

 Vá szoly 231

 Ba la to na ka li 724

Ba la ton fûz fõ  4 294 38 556

 Fel sõ örs 1 274

 Cso pak 1 870

 Al só örs 1 457

 Lo vas 379

 Pa lóz nak 442

 Ba la ton al má di 8 666

Ba la ton lel le  5 114 69 323

 Szõ lõs gyö rök 1 231

 Fo nyód 5 428

 Len gyel tó ti 3 352

 Or da cse hi 837

 So mogy vár 1 841

 Bu zsák 1 448

 Ba la to nö szöd 529

 Ba la ton sze mes 1 826

 Ba la ton bog lár 6 215

 Öreg lak 1 717

Bal ma zúj vá ros  18 639 18 639

Barcs  12 122 22 843

 Kom lósd 208

 Kál mán csa 707

 Bé la vár 458

 Kas té lyos dom bó 348
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Bol hó 829

 Cso ko nya vi son ta 1 661

 Da rány 1 049

 Ri nya új lak 312

 Drá va ta má si 375

 Ist ván di 675

 Ba bó csa 1 821

 He resz nye 304

 Pé ter hi da 192

 So mo gya racs 227

 Szu lok 718

 Víz vár 673

 Drá va gár dony 164

Bá ta szék  7 071 19 394

 Mór ágy 825

 Báta 1 961

 Bá ta a pá ti 459

 Al só ná na 778

 Mõ csény 382

Bá tony te re nye  14 513 16 671

 Mát ra ve re bély 2 158

Bé kés  21 960 25 837

Bé kés csa ba  64 795 162 895

Be rettyó új fa lu  15 996 28 562

Be ze nye  1 578 15 286

 Fe ke te er dõ 430

 Du na szi get 1 468

 Du na ki li ti 1 812

 Raj ka 2 693

Bi a tor bágy  8 917 16 946

Bics ke  11 482 17 341

 Csab di 1 185

 Mány 2 328

Bony hád  14 493 22 053

 Ka kasd 1 830

 Kis má nyok 381

 Cikó 1 021

 Nagy má nyok 2 529

Bu da ke szi  13 141 58 515

Bu da örs  24 846 24 846

Bu da pest (Cse pel-Kp szvtp.)  672 342 1 458 162

 Re me te szõ lõs 451

 Nagy ko vá csi 5 135

Bu da pest (Dél-Bu da)  128 791 128 791
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Bu da pest (Dél-Pest)  240 327 410 810

 Gyál 21 935

 Üllõ 10 142

 Ve csés 18 634

Bu da pest (Észak-Pest)  665 467 1 063 743

 Üröm 4 952

 Nagy tar csa 2 949

 Bu da ka lász 9 745

 Kis tar csa 9 634

 Ke re pes 9 093

Ceg léd  38 204 57 369

Cell dö mölk  11 842 17 059

Csong rád  18 748 21 269

 Fel gyõ 1 435

Csor na  10 828 42 344

 Fa rád 1 962

Csur gó  5 760 17 824

 Gyé ké nyes 1 107

 Zá kány 1 313

 Ber zen ce 2 732

 So mogy ud var hely 1 236

 Csur gó nagy már ton 208

 Zá kány fa lu 617

Da bas  15 936 16 126

Deb re cen  207 226 544 331

 Sá ránd 2 423

 Ebes 4 595

 Mi ke pércs 3 690

 Haj dú sám son 11 313

De me cser  4 604 16 807

 Pát ro ha 3 079

 Szé kely 1 116

 Ber kesz 872

 Kék 2 134

 Nyír tass 2 243

 Gé gény 2 132

Dom bó vár  20 667 40 343

 Sza ba di 328

 At ta la 859

 Ka pos pu la 974

 Döb rö köz 2 190

 Cso ma 496

Do rog  12 947 16 171

 To ko dal tá ró 3 195
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Du na ha rasz ti  17 099 29 922

Du na ke szi  30 580 74 825

 Mo gyo ród 5 220

 Fót 16 972

 Göd 15 961

 Cso mád 885

Du na új vá ros  53 023 73 457

 Me zõ fal va 5 084

 Ba racs 3 430

 Nagy ve nyim 4 104

 Kis apos tag 1 331

Du na var sány  6 156 21 875

 Ma jos há za 1 229

 Tak sony 5 976

 Dél egy há za 2 612

 Szi get szent már ton 1 966

 Ápor ka 1 112

Écs  1 798 27 001

 Tar ján pusz ta 407

 Páz mánd fa lu 967

 Ra vazd 1 229

 Pér 2 406

 Pan non hal ma 3 600

 Nyúl 3 863

 Nyal ka 455

 Gyõr ság 1 489

 Gyõ rúj ba rát 4 951

 Táp 724

 Gyõ rasszony fa 511

Érd  59 447 79 164

 Di ósd 6 553

 Tár nok 8 019

 Sós kút 2 951

Esz ter gom  29 734 30 875

Fer tõ end réd  642 17 891

 Fer tõ boz 270

 Pe tõ há za 1 027

 Agya gosszer gény 919

 Hegy kõ 1 275

 Fer tõ szép lak 1 177

 Fer tõ szent mik lós 3 787

 Fer tõ ho mok 548

 Fer tõd 3 383

 Hi deg ség 321
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Sar ród 1 016

Fü ze sa bony  8 376 19 304

 Be se nyõ te lek 3 019

 Me zõ sze me re 1 309

 Szi ha lom 2 159

 Me zõ tár kány 1 753

 Dor mánd 1 048

 Eger far mos 732

Gár dony  8 613 40 737

 Ve len ce 4 761

 Ká pol nás nyék 3 371

 Su ko ró 1 010

 Páz mánd 2 002

 Na dap 463

Gö döl lõ  30 847 73 713

Gyo ma end rõd  15 399 15 732

Gyöm rõ  14 342 27 806

 Ecser 3 316

 Mag lód 10 148

Gyön gyös  32 937 73 317

 Gyön gyös oro szi 1 566

 Gyön gyös soly mos 3 252

 Nagy ré de 3 359

 Gyön gyös ha lász 2 674

Gyõr  126 458 283 046

 Gö nyû 3 130

 Té nyõ 1 475

 Vé nek 174

 Vá mos sza ba di 1 298

 Börcs 1 067

 Abda 3 102

 Töl tés ta va 1 941

 Gyõr sze me re 3 016

 Gyõ rúj fa lu 1 174

 Ik rény 1 705

 Kis bajcs 792

 Ko ron có 1 931

 Nagy bajcs 902

 Rá ba pa to na 2 565

 Nagy szent já nos 1 905

Gyu la  32 647 70 243

Haj dú bö ször mény  32 425 41 035

 Bocs ka i kert 2 713

Haj dú had ház  13 419 19 804
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Tég lás 6 385

Haj dú ná nás  18 581 31 130

 Haj dú do rog 9 451

Haj dú szo bosz ló  23 857 30 638

Hat van  23 747 41 197

 Apc 2 762

 Zagy va szán tó 2 094

 Szû csi 1 702

 Lõ rin ci 6 085

 Ecséd 3 494

Hód me zõ vá sár hely  48 303 97 858

Izsák  6 265 15 548

 Or go vány 3 537

 Ágas egy há za 1 960

Jász apá ti  9 663 18 385

 Jász kis ér 6 029

 Jász szen tand rás 2 693

Jász be rény  28 110 38 482

Ka lo csa  18 340 37 592

 Öreg cser tõ 988

 Fok tõ 1 703

 Ho mok mégy 1 582

 Uszód 1 120

 Gé der lak 1 082

 Szak már 1 422

 Du na szent be ne dek 973

 Bá tya 2 244

Ka pos vár  68 074 145 500

 Ma gyar eg res 620

 Si mon fa 401

 Zi mány 648

 Orci 552

 So mogy jád 1 649

 Zse lic szent pál 416

 Pa ta lom 390

 So mogy asza ló 797

 Zse lic kis lak 338

 Vár da 545

 Mer nye 1 596

 Ma gyar atád 990

 Ta szár 2 089

Ka pu vár  10 872 28 128

 Hi mód 743

 Hö vej 329
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Vit nyéd 1 290

 Ba bót 1 190

 Szár föld 880

 Vesz kény 927

 Osli 928

Kar cag  22 631 26 249

Ka zinc bar ci ka  32 907 58 048

 Szu hogy 1 234

 Dö vény 309

 Al só te le kes 159

 Fel sõ ke le csény 416

 Mar to nyi 550

 Zu bogy 615

 Te resz te nye 29

 Szõ lõ sar dó 151

 Szend rõ 4 404

 Sza lon na 1 070

 Or mos bá nya 1 907

 Me szes 230

 Fel sõ te le kes 866

 Mú csony 3 467

 Ru da bá nya 3 081

 Fel sõ nyá rád 1 063

 Éger szög 83

 Izsó fal va 1 980

 Ják fal va 481

 Kánó 193

 Ku ri tyán 1 798

 Be ren te 1 055

Kecs ke mét  108 949 272 327

 Bal ló szög 2 876

 Hel vé cia 4 135

 Ke rek egy há za 6 146

Kis kun fél egy há za  32 220 39 076

Kis kun ha las  30 411 56 607

Kis vár da  18 648 37 305

Ko má rom  19 720 22 887

Kom ló  27 799 31 751

 Me csek pö lös ke 477

 Li get 442

 Mán fa 898

 Bo do lya bér 315

 Ma gyar szék 1 123

 Ma gyar her te lend 697
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Kör mend  12 391 18 510

Kö röm  1 273 23 756

 Sa jó lád 3 053

 Gesz tely 2 944

 Her nád kak 1 600

 Her nád né me ti 3 835

 Onga 4 911

 Ónod 2 475

 Sa jó híd vég 1 124

 Ber zék 1 001

 Sa jó pet ri 1 540

Kun szi get  1 218 16 585

 Mo son szent mik lós 2 538

 Du na szeg 1 771

 Me csér 624

 Öt te vény 2 789

 Du na szent pál 668

 Lé bény 3 113

 Gyõr la da mér 1 287

 Gyõr zá moly 1 769

Len ti  8 429 19 034

 Ker ka ba ra bás 307

 Ik lód bör dö ce 358

 Za la bak sa 700

 Cseszt reg 908

Ma do csa  2 037 24 043

 Du na föld vár 9 280

 Bölcs ke 2 966

 Paks-Du na köm lõd 1 240

Makó  25 892 47 441

 Ki szom bor 4 310

 Ma gyar csa nád 1 593

 Ma ros le le 2 247

 Apát fal va 3 391

 Föl de ák 3 423

Má té szal ka  18 602 41 070

 Ópá lyi 3 161

Me zõ be rény  11 261 40 410

Me zõ ko vács há za  7 051 23 597

 Vég egy há za 1 682

Me zõ kö vesd  17 811 18 243

Me zõ túr  19 299 19 299

Mis kolc  178 950 318 026

 Szir ma be se nyõ 4 724
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Al só zsol ca 6 197

 Nyék lád há za 5 108

 Ar nót 2 595

 Bükk szent ke reszt 1 274

 Fel sõ zsol ca 7 255

 Má lyi 4 352

 Kis to kaj 1 880

Mo hács  19 904 27 653

 Lány csók 2 747

Mór  14 819 20 536

Mo son ma gya ró vár  30 545 68 069

 Ha lá szi 2 924

 Má ri a kál nok 1 516

 Le vél 1 747

Nagy atád  12 159 54 499

 Ku tas 1 557

 Kis ba jom 460

 Lá bod 2 207

 Ta rany 1 303

 Se gesd 2 743

 Gör ge teg 1 217

 Be leg 701

 Bak há za 252

 Há rom fa 829

 Ri nya szent ki rály 440

 Sza bás 613

 Öt vös kó nyi 942

 Nagy kor pád 628

Nagy ka ni zsa  52 220 85 016

 Li szó 431

 Ma gyar szent mik lós 288

 Hosszú völgy 203

 Ri gyác 454

 Za la szent ba lázs 897

 Sem jén há za 682

 Inke 1 316

 Ho mok ko má rom 236

 Fûz völgy 136

 Bocs ka 382

 Ma gyar szer da hely 566

 Iha ros 548

 Fi tye ház 720

 Iha ros be rény 1 410

 Surd 678
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Sze pet nek 1 733

 Nagy ré cse 1 028

 Po gány szent pé ter 517

 Esz te reg nye 755

Nagy ká ta  13 106 16 866

Nagy kõ rös  25 262 366 259

Nyír egy há za  118 327 160 259

 Nyír pa zony 3 239

 Kó taj 4 539

 Kál mán há za 2 025

Ócsa  8 901 16 262

 Fel sõ pa kony 3 048

 Inárcs 4 313

Oros há za  31 978 65 541

Orosz lány  20 470 68 000

 Kecs kéd 1 898

Ózd  40 936 43 008

 Far kas lyuk 2 072

Paks  19 472 26 884

Pápa  32 805 108 109

 Dáka 624

 Nyá rád 977

 Bé kás 220

 Me zõ lak 1 063

 Mi hály há za 848

 Pá pa de res ke 283

Pé cel  13 232 26 283

Pécs  156 568 343 470

 Gyód 632

 Kõ vá gó szõ lõs 1 357

 Kõ vá gó töt tös 342

 Pel lérd 2 008

 Ke szü 1 088

 Cser kút 460

 Ba ko nya 363

 Boda 429

 Ko zár mis leny 4 520

Pi lis vö rös vár  13 447 21 861

Püs pök la dány  16 430 16 430

Rác ke ve  9 197 44 283

 Szi get be cse 1 356

 Ma kád 1 296

 Ló rév 312

 Döm söd 5 999
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Apaj 1 288

Sa jó szent pé ter  13 966 23 885

 Ra dos tyán 698

 Pa rasz nya 1 353

 Alacs ka 911

 Sa jó ká pol na 457

 Kon dó 673

 Sa jó lász ló fal va 496

 Var bó 1 198

Sal gó tar ján  43 357 55 306

 Ka zár 2 135

 Mát ra sze le 1 054

 Vizs lás 1 423

Sar kad  11 249 18 465

Sá ros pa tak  14 214 23 998

 Bod ro go la szi 1 022

 Mak kos hoty ka 991

 Sá ra zsa dány 272

 Kom lós ka 360

 Vá mos új fa lu 898

 Her ceg kút 732

 Há rom hu ta 178

 Er dõ hor vá ti 680

 Tolcs va 2 106

 Olasz lisz ka 1 824

Sár vár  15 727 38 359

 Rá ba paty 1 689

Sió fok  24 146 141 922

 Za már di 2 444

 Ba la ton sza ba di 2 916

 Ba la to nend réd 1 416

 Ba la ton föld vár 2 246

 Ba la ton szár szó 2 158

 Kö rös hegy 1 518

 Si ó jut 575

 Szán tód 655

Solt  7 219 23 021

 Du na egy há za 1 505

 Du na te tét len 651

Soly már  9 159 16 556

 Pi lisszen ti ván 4 191

Sop ron  53 997 145 865

 Kóp há za 1 964

 Har ka 1 479

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 659



Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Szar vas  18 001 40 784

Száz ha lom bat ta  17 721 17 721

Szé csény  6 552 22 266

 Nóg rád me gyer 1 790

 Szé csény fel fa lu 510

 Szal ma tercs 513

 Ri móc 1 929

 Pi liny 672

 Var sány 1 772

 Nóg rád si pek 758

 Nóg rád sza kál 669

 Ma gyar géc 882

 Lu dány ha lá szi 1 627

 Ka rancs ság 1 218

 Hol ló kõ 378

 End re fal va 1 266

 Nagy lóc 1 730

Sze ged  163 525 230 000

 Deszk 3 382

 Ti sza szi get 1 793

 Új szen ti ván 1 624

 Kü bek há za 1 662

Szé kes fe hér vár  103 020 182 170

 Pá kozd 2 753

 Se re gé lyes 4 594

 Ná dasd la dány 1 847

 Sár szent mi hály 2 910

 Sár ke szi 565

 Úr hi da 1 752

 Jenõ 1 287

 Pát ka 1 670

Szek szárd  35 474 99 381

Szent end re  23 941 68 232

 Szi get mo nos tor 1 885

 Cso bán ka 2 932

 Po máz 15 419

 Pócs me gyer 1 320

 Le ány fa lu 2 697

 Kis oro szi 808

 Ta hi tót fa lu 4 867

 Du na bog dány 2 974

Szen tes  31 148 123 001

Sze rencs  10 386 21 070

 Be kecs 2 643
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Rát ka 1 077

 Le gyes bé nye 1 714

 Me zõ zom bor 2 617

 Mád 2 633

Szi get szent mik lós  26 626 26 626

Szol nok  77 334 145 187

 Ti sza püs pö ki 2 173

 Zagy va ré kas 3 892

 Rá kó czi új fa lu 2 098

 Ve zseny 720

 Szász be rek 972

 Be seny szög 3 572

 Sza jol 4 090

 Ti sza je nõ 1 640

 Ti sza vár kony 1 707

 Tó szeg 4 757

 Új szász 6 825

 Rá kó czi fal va 5 606

Szom bat hely  80 767 262 500

 Kõ szeg szer da hely 520

 Ta na kajd 731

 Ne mes bõd 656

 To rony 1 609

 Vép 3 617

 Ve lem 345

 Ki su nyom 388

 Pe re nye 669

 Kõ szeg do rosz ló 250

 Söp te 796

 Doz mat 190

 Bo zsok 397

 Cák 278

 Kõ szeg paty 224

 Ba lo gu nyom 1 261

 Bu csu 616

 Vas su rány 890

 Kõ szeg 11 513

 Vasszé cseny 1 416

 Gen csa pá ti 2 489

 Sé 1 283

 So rok po lány 843

 Gyön gyös fa lu 1 106

 Ne mes csó 318

 Sal kö ves kút 432
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Lu kács há za 1 083

 Vas asszony fa 389

 Ná rai 1 093

 Pusz ta csó 165

 Táp lán szent ke reszt 2 449

Ta má si  9 697 20 261

 Re göly 1 329

 Nagy kó nyi 1 253

Tá pi ó szent már ton  5 584 19 017

 Bé nye 1 223

 Pánd 1 952

 Tá pi ó bics ke 3 501

 Tá pi ó ság 2 720

 Káva 666

Ta ta bá nya  72 590 85 154

 Szár li get 2 158

 Vér tes szõ lõs 2 730

 Vér tes som ló 1 352

 Vár gesz tes 541

 Kör nye 4 611

Ti sza fü red  12 700 17 087

 Ti sza szõ lõs 1 773

Ti sza új vá ros  18 213 36 760

 Osz lár 449

 Sa jó szö ged 2 299

 Nagy csécs 927

 Ne mes bikk 1 036

 He jõ kürt 318

 Ti sza pal ko nya 1 562

Tol na  12 235 35 555

 Bo gyisz ló 2 432

 Du na szent györgy 2 726

 Fadd 4 482

 Ger jen 1 367

 Fá cán kert 803

Tö köl  9 269 35 738

 Szi get új fa lu 2 181

 Szi get ha lom 14 233

 Szi get csép 2 400

 Ha lász te lek 7 655

Tö rök bá lint  12 076 19 654

Tö rök szent mik lós  23 390 25 516

Vác  34 320 121 957

 Vác du ka 1 030
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Kosd 2 282

 Szo ko lya 1 737

 Kis ma ros 1 894

 Pi lis ma rót 1 960

 Szõd li get 4 202

 Dö mös 1 133

 Õr bottyán 5 674

 Ve rõ ce 3 074

 Vá char tyán 1 798

 Vi seg rád 1 659

 Nagy ma ros 4 572

 Vác rá tót 1 669

 Szen de hely 1 438

 Csö rög 1 764

Vá sá ros na mény  7 692 20 247

 Kis var sány 1 015

 Nagy var sány 1 572

 Ilk 1 348

 Gyü re 1 293

 Olcs va 794

 Gem zse 885

Ve res egy ház  11 990 26 549

 Sza da 3 489

 Er dõ ker tes 6 412

Veszp rém  58 759 115 380

 Haj más kér 2 931

 Szent ki rály sza bad ja 2 114

 Veszp rém fajsz 266

 Ne mes vá mos 2 670

Vil lány  2 722 17 535

 Iván battyán 149

 Vil lány kö vesd 328

 Pal ko nya 334

 Kis ja kab fal va 179

 Má rok 532

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 11 216 898
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3. táb lá zat: Agg lo me rá ci ók 10 000–15 000 LE kö zöt ti szenny víz ter he lés sel, nor mál te rü le ten

Ki épí té si ha tár idõ: 2015. de cem ber 31.

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Aba  4 558 11 630

 So po nya 1 971

 Sár ke reszt úr 2 503

 Ká lóz 2 566

Aba új szán tó  3 377 10 411

 Aba új kér 668

 Tállya 2 195

 Mo nok 1 818

 Go lop 659

Ba la ton fõ ka jár  1 465 12 140

 Ba la ton vi lá gos 1 325

 Me zõ szent györgy 1 447

 Füle 894

 Lep sény 3 277

 Ba la ton ke ne se 3 610

Bold va  2 552 12 638

 Sa jó se nye 443

 Sa jó vá mos 2 251

 Zi liz 415

 Hang ács 690

 Sa jó pál fa la 834

 Sa jó e cseg 1 077

 Sa jó ke resz túr 1 608

 Nyom ár 325

 Bor sod szi rák 1 236

 Da mak 251

Bóly  3 829 12 650

 Má ri a ké ménd 568

 Szajk 790

 Mo nyo ród 193

 Pó csa 196

 Bab arc 828

 Sze der kény 1 859

 Bor jád 462

Csö mör  7 564 11 055

Ede lény  11 259 13 954

Emõd  5 614 10 929

 Har sány 2 154

 Bükk ara nyos 1 479

 Kis gyõr 1 682

Er csi  8 728 10 685
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Erk  893 13 200

 Visz nek 1 250

 Nagy fü ged 1 810

 Tar na zsa dány 1 388

 Tar na mé ra 1 778

 Za ránk 467

 Tar na örs 1 858

 Bo co nád 1 433

 Jász dó zsa 2 323

Fe hér gyar mat  8 743 14 393

 Kér sem jén 361

 Pa nyo la 657

 Náb rád 999

He ves  11 692 11 692

Ib rány  6 983 13 091

 Nagy ha lász 6 108

Isa szeg  10 472 12 411

Já nos som or ja  6 055 12 270

 Vár ba log 474

 Mo son szol nok 1 639

 Új ró na fõ 844

Jász árok szál lás  8 328 11 875

Kaba  6 568 13 855

 Bá ránd 2 833

 Te tét len 1 462

Kál  3 756 10 193

 Fel deb rõ 1 188

 Al deb rõ 779

 Ká pol na 1 576

 Tó fa lu 660

 Komp olt 2 234

Kis kö re  3 186 13 734

 Ti sza ná na 2 648

 Sa rud 1 354

 Po rosz ló 3 160

 Új lõ rinc fal va 286

Kis kun lac há za  8 856 10 065

Kis te lek  7 695 11 348

Kis új szál lás  12 747 12 747

Kun szent már ton  9 677 11 462

La jos mi zse  11 615 13 897

Nád ud var  9 388 10 233

Nagy cenk  1 806 10 143

 Sop ron kö vesd 1 208
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Ág fal va 1 937

 Nagy lózs 904

 Pe resz teg 1 376

 Pinnye 365

Nagy kál ló  10 418 12 221

 Biri 1 461

Nyír bá tor  13 695 13 992

Pász tó  10 035 12 029

Pi lis  11 148 13 345

Pol gár  8 653 10 743

 Ti sza gyu la há za 874

 Új ti kos 977

Rác ke reszt úr  3 261 11 426

 Tor das 1 741

 Gyú ró 1 206

 Mar ton vá sár 5 218

Sár bo gárd  13 543 13 543

Sik lós  10 527 10 527

Solt vad kert  7 818 13 185

Sü meg  6 902 13 813

 Ukk 375

 Za la gyö mö rõ 503

 Dab ronc 528

 Za la er dõd 346

 Ba zsi 469

 Sü megp rá ga 688

 Gó gán fa 828

 He tye fõ 98

Szaty maz  4 487 12 658

 Sán dor fal va 8 171

Szeg ha lom  10 271 10 318

Szent gott hárd  8 981 13 511

 Rá ba gyar mat 863

 Ma gyar lak 774

 Sza kony fa lu 392

 Rá tót 262

 Al só szöl nök 421

 Vas szent mi hály 377

 Gasz tony 481

 Csö röt nek 960

Szen tist ván  2 744 10 787

 Me zõ nyá rád 1 797

 Me zõ ke resz tes 4 350

 Ge lej 694
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

 Me zõ nagy mi hály 1 202

Szob  2 823 13 544

 Kós pal lag 744

 Ipoly töl gyes 312

 Ipoly da másd 390

 Má ri a noszt ra 917

 Let kés 1 146

Tát  5 761 13 260

 To kod 4 392

Tét  4 115 11 029

 Sze re cseny 929

 Gyö mö re 1 365

 Ka jár péc 1 409

 Fel péc 858

 So ko ró pát ka 1 097

Ti sza föld vár  12 035 12 035

Ti sza kécs ke  11 895 13 257

Ti sza vas vá ri  13 745 13 745

To kaj  4 358 14 502

 Sze gi 346

 Er dõ bé nye 1 455

 Cso baj 818

 Tak ta báj 634

 Sze gi long 254

 Tar cal 3 310

 Ti sza la dány 739

 Ti sza tar dos 264

 Bod rog ke resz túr 1 354

 Bod rog kis fa lud 970

Tura  8 096 14 819

 Gal ga hé víz 2 588

Túr ke ve  10 177 14 472

Új fe hér tó  13 832 13 832

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 619 294
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4. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, 
szennyvízbefogadásra érzékeny vizek vízgyûjtõin

Ki épí té si ha tár idõ: 2015. de cem ber 31.

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Bér bal ta vár 589 2 293

Mi kosszép lak 361

Cse hi mind szent 437

Csip ke rek 423

Nagy ti laj 176

Cse hi 307

Csák vár 5 271 6 519

Fer tõ rá kos 2 208 4 150

He gyesd 190 5 687

Mo nos tor apá ti 1 179

Ka polcs 428

Vi gánt pe tend 237

Ta li án dö rögd 706

Ka rád 1 774 5 000

Te le ki 236

Nagy cse pely 401

Köt cse 550

Szó lád 637

Ke hi da kus tány 1 076 2 273

Za la szent lász ló 815

Vin dor nya szõ lõs 382

Lo vas be rény 2 771 2 771

Nagy ba jom 3 475 3 975

Nagy vá zsony 1 853 4 229

Hi deg kút 424

Bar nag 131

Tót vá zsony 1 221

Vö rös tó 97

Mencs hely 275

Pula 228

Õri szent pé ter 1 274 3 185

Vi szák 303

Nagy rá kos 314

Pan kasz 499

Kis rá kos 251

So mogy túr 436 3 529

Visz 226

Lát rány 1 405

So mogy ba bod 553

Ga más 909
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Tür je 1 860 2 064

Vár völgy 1 129 2 238

Za la szán tó 1 009

Vin dor nya lak 100

Za la ka ros 1 786 6 414

Ga lam bok 1 252

Za la sza bar 644

Nagy ra da 557

Ga ra bonc 793

Za la me re nye 215

Za la ko már 3 169 4 651

So mogy si mo nyi 84

Ne mes vid 868

Ba la ton ma gya ród 530

Za la lö võ 3 097 3 809

Szõ ce 404

Fel sõ já nos fa 220

Csö de 88

Zá moly 2 285 3 100

Gánt 815

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 65 887

5. táblázat: Agglomerációk 2000–10 000 LE közötti szennyvízterheléssel, normál területen

Ki épí té si ha tár idõ: 2015. de cem ber 31.

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ács 7 286 7 286

Ad ács 2 945 9 075

Csány 2 337

Vá mos györk 2 037

At kár 1 756

Ádánd 2 320 2 320

Adony 3 802 4 790

Ajak 4 113 4 113

Alap 2 137 2 137

Alattyán 2 085 2 085

Al gyõ 5 413 6 910

Al más fü zi tõ 2 317 2 317

Anarcs 2 072 2 072

Apá ca tor na 205 2 635

Som ló vá sár hely 1 181

Ka ra kó ször csök 317
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Som ló je nõ 328

Tüs ke vár 604

Apagy 2 385 2 385

Apos tag 2 159 7 547

Du na ve cse 4 168

Ara nyos apá ti 2 185 2 505

Arló 4 362 4 362

Ásott ha lom 4 189 4 189

Bá bol na 3 837 4 382

Bá csal más 7 689 8 526

Ba ga mér 2 615 2 615

Ba kony cser nye 3 208 3 686

Ba lin ka-Me csér te lep 478 0

Ba kony ság 99 5 261

Pá pa tesz ér 1 293

Gic 431

Ba kony ta má si 726

Nagy dém 427

Ba kony szen ti ván 255

Va nyo la 641

Lo vász pa to na 1 389

Baks 2 324 2 324

Bak ta ló ránt há za 3 856 4 747

Ba lás tya 3 511 4 516

Bal kány 6 545 7 085

Bá nok szent györgy 705 2 064

Ol tárc 323

Vár föl de 245

Bors fa 791

Bá tor 449 2 264

Eger bocs 647

He ves ara nyos 726

Szúcs 442

Bat to nya 6 716 6 861

Béb 241 6 377

Ad ász te vel 882

Ba kony szûcs 375

Ugod 1 521

Ho mok bö dö ge 743

Nagy te vel 570

Nagy gyi mót 631

Ba kony kop pány 247

Csót 1 167

Bé kés sám son 2 679 2 679
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Bé késszen tand rás 4 048 6 548

Be rek bö ször mény 2 012 2 012

Ber hi da 6 113 9 272

Kün gös 582

Csaj ág 912

Pap ke szi 1 665

Bi har dancs há za 216 4 798

Sáp 1 091

Bi har tor da 1 001

Nagy rá bé 2 490

Bi har ke resz tes 4 326 4 865

Ár tánd 539

Bi har nagy ba jom 3 087 7 936

Sár rét ud va ri 3 163

Sze rep 1 686

Bo gács 2 053 6 246

Cse rép fa lu 1 085

Tard 1 464

Bükk zsérc 1 111

Cse rép vár al ja 533

Bol dog 3 160 3 160

Bor dány 3 138 3 138

Bor sod bó ta 961 6 204

Bükk mo gyo rósd 186

Cser nely 944

Csok va o mány 978

Ne ké zseny 892

Lé nárd da róc 358

Up pony 396

Sáta 1 466

Bor sod ná dasd 3 674 3 674

Bõcs 2 824 2 824

Bö hö nye 2 474 2 638

Bö köny 3 403 3 403

Bõny 2 240 6 443

Bana 1 778

Me zõ örs 976

Rét alap 577

Bõ sár kány 2 201 2 201

Bu csa 2 664 2 664

Bu gac 3 015 3 015

Bu gyi 5 092 6 602

Bu ják 2 354 2 354

Bük 3 168 8 878
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ik lan be rény 37

Saj tos kál 422

Si ma ság 646

Lócs 121

Ne mes lá dony 131

Tor más li get 352

Cece 2 841 2 876

Ci bak há za 4 545 4 545

Csa ba csûd 2 110 2 110

Csab ren dek 3 119 3 832

Csa ná da pá ca 2 930 2 930

Csa nád pa lo ta 3 310 3 310

Csany te lek 3 028 3 028

Csá szár 1 942 3 525

Szák szend 1 583

Csá szár töl tés 2 682 2 682

Csá voly 2 097 2 097

Cse göld 693 2 508

Jánk maj tis 1 815

Cse mõ 4 354 5 222

Mi ke bu da 805

Csen ge le 2 003 2 003

Csen ger 5 312 7 877

Csen gõd 2 345 8 490

Akasz tó 3 577

Tab di 1 208

Csep reg 3 389 6 240

Zsi ra 828

Ól mod 88

Kis zsi dány 114

Hor vát zsi dány 835

Sza kony 509

Rép ce vis 399

Gya ló ka 78

Cser ke szõ lõ 2 256 2 832

Szá pár 552

Csó lyos pá los 1 769 2 019

Csor vás 5 777 6 445

Csök mõ 2 238 2 238

Dad 1 121 2 163

Köm lõd 1 042

Dány 4 365 4 365

Dá vod 2 298 2 298

Decs 4 319 8 980

672 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Õcsény 2 669

Vár domb 1 289

Sár pi lis 703

Dej tár 1 495 5 579

Dré gely pa lánk 1 631

Pa tak 985

Ipoly ve ce 887

Hont 581

De recs ke 9 429 9 429

Dé va vá nya 8 889 8 947

De ve cser 5 369 5 369

Do boz 4 676 4 676

Domb egy ház 2 432 2 432

Domb rád 4 368 4 368

Döge 2 230 4 779

Fé nyes lit ke 2 549

Drá va ke resz túr 167 2 938

Bog dá sa 341

Drá va i vá nyi 229

Drá vasz tá ra 467

Mar kóc 75

Fel sõ szent már ton 1 107

Drá va fok 552

Du dar 1 806 7 213

Ba kony ná na 1 012

Na gyesz ter gár 1 248

Ba ko nyosz lop 524

Ba kony szent ki rály 941

Csesz nek 581

Olasz fa lu 1 101

Du na pa taj 3 690 3 950

Du na szek csõ 2 250 3 883

Bár 619

Egyek 5 928 5 928

Egy há zas he tye 434 4 167

Bor gá ta 156

Köcsk 313

Káld 1 187

Elek 5 517 5 517

Elõ szál lás 2 517 2 517

Encs 7 278 9 082

Méra 1 804

En csencs 2 065 2 065

Enying 7 360 7 390
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Epöl 680 4 315

Nagy sáp 1 569

Baj na 2 066

Er dõ te lek 3 558 3 558

Ér sek csa nád 2 960 7 061

Sü kösd 4 101

Ér sek vad kert 3 901 5 143

Te res ke 714

Szá tok 528

Fá bi án há za 2 018 2 018

Fá bi án se bes tyén 2 334 2 334

Far mos 3 652 3 652

Fegy ver nek 7 349 7 349

Fel csút 1 710 6 491

Ta bajd 1 012

Új ba rok 377

Al csút do boz 1 514

Szár 1 706

Fel sõ szen ti ván 2 027 2 027

For rás kút 2 169 2 169

Föl des 4 444 5 521

Fü löp szál lás 2 551 5 491

Solt szen tim re 1 440

Fü zes gyar mat 6 493 8 492

Gá bor ján 960 3 533

Hen ci da 1 340

Szent pé ter szeg 1 233

Gá do ros 4 252 4 252

Gal ga gu ta 763 6 030

Le génd 532

Ber cel 2 054

Nóg rád kö vesd 752

Nóg rád sáp 994

Szé csén ke 262

Becs ke 673

Gara 2 580 2 800

Gá va ven csel lõ 4 121 5 258

Bal sa 920

Gel lén há za 1 707 2 636

Nagy len gyel 509

Or mánd lak 124

Gönc 2 361 2 361

Gör be há za 2 682 2 682

Gyön gyös pa ta 2 833 2 833
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Gyön gyös tar ján 2 507 2 507

Gyönk 2 135 5 400

Gyu la há za 2 182 2 182

Haj dú szo vát 3 231 3 231

Ha jós 3 428 3 428

Har kány 3 684 6 957

He gyes ha lom 3 548 4 734

Her ceg szán tó 2 344 2 344

He réd 2 038 3 960

Nagy kö ké nyes 615

Hét 554 3 152

Bán ré ve 1 480

Se rény fal va 1 118

Hi das né me ti 1 191 2 038

Tor nyos né me ti 615

Her nád szur dok 232

Hí mes há za 1 177 4 086

Szé kely sza bar 690

Szür 322

Gör csöny do bo ka 445

Ge resd lak 947

Ho dász 3 493 3 493

Hor pács 188 3 557

Nagy oro szi 2 225

Pusz ta ber ki 138

Bor sos be rény 1 006

Hort 3 890 4 031

Hosszú pá lyi 5 764 9 992

Haj dú ba gos 2 006

Mo nos tor pá lyi 2 222

Hõ gyész 3 047 3 047

Huny ad fal va 241 5 922

Kõ te lek 1 799

Ti sza süly 1 816

Csa ta szög 319

Nagy kö rû 1 747

Ireg szem cse 2 867 2 867

Ivánc 707 3 630

Csá kány do rosz ló 1 803

Iván csa 2 896 6 815

Be lo i an nisz 1 238

Bes nyõ 1 853

Ják 2 466 2 466

Ja kab szál lás 2 656 2 846
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Já nos hal ma 9 896 9 896

Já nos há za 2 819 3 717

Já nos hi da 2 818 2 818

Jár dán há za 2 008 2 008

Jász al só szent györgy 3 889 3 889

Jász fény sza ru 5 936 7 646

Pusz ta mo nos tor 1 710

Jász já kó hal ma 3 095 3 095

Jász ka ra je nõ 3 004 3 004

Jász la dány 6 203 6 203

Jász szent lász ló 2 702 5 324

Szank 2 622

Job bá gyi 2 281 2 281

Ka dar kút 2 790 2 790

Kál ló sem jén 4 043 4 043

Ka pos mé rõ 2 584 2 584

Ka posszek csõ 1 436 3 801

Vá sá ros dom bó 1 218

Csi kós tõt tõs 920

Ka rá csond 3 203 3 203

Ka rancs la puj tõ 2 986 9 117

Ka ran csal ja 1 635

Etes 1 529

Ka rancs ke szi 1 993

Ka rancs be rény 974

Kar csa 2 085 2 085

Katy már 2 423 2 423

Ke cel 9 151 9 361

Kel ebia 3 039 3 039

Ke me cse 5 175 5 175

Ken de res 5 342 6 872

Ke néz lõ 1 416 3 150

Zal kod 320

Viss 795

György tar ló 619

Ke nye ri 989 2 686

Ostf fy asszony fa 865

Pá póc 394

Csön ge 438

Ke re csend 2 278 7 603

Eger sza lók 1 924

Eger bak ta 1 572

Dem jén 673

Eger szó lát 1 156
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Kesz tölc 2 623 6 786

Pi lis csév 2 408

Le ány vár 1 755

Két egy há za 4 203 4 324

Ki rály szen tist ván 471 3 681

Sóly 395

Li tér 2 096

Vi lo nya 686

Kis bér 5 883 7 779

Ász ár 1 671

Kis láng 2 681 2 681

Kis ná na 1 153 4 025

Vécs 717

Do mosz ló 2 155

Kis szál lás 2 880 2 880

Kocs 2 742 2 742

Ko csér 2 027 2 027

Kóka 4 308 4 308

Ko má di 6 386 6 386

Kon do ros 5 917 5 917

Kóny 2 700 7 640

Kis ba bot 236

Rá ba csé csény 619

Mér ges 88

Ene se 1 743

Rá ba szent mi hály 543

Bo don hely 347

Bá gyog szo vát 1 364

Ko nyár 2 367 2 367

Köl cse 1 418 2 632

Fü lesd 503

Son kád 711

Kö lesd 1 649 2 030

Kis tor más 381

Köm lõ 2 039 2 039

Kõ rös la dány 5 156 5 156

Kõ rös tar csa 2 957 3 233

Kun ágo ta 3 152 6 468

Nagy ka ma rás 1 692

Al más ka ma rás 1 070

Kun fe hér tó 2 362 2 362

Kun ma da ras 6 069 6 069

Kun szent mik lós 9 085 9 485

La jos ko má rom 2 492 4 926
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Dég 2 434

La ki te lek 4 641 4 641

Lé ta vér tes 7 320 7 320

Le te nye 4 595 4 898

Le ve lek 2 937 3 666

Be se nyõd 729

Lo vá szi 1 281 4 705

Csör nye föld 466

Len ti–Má hon fa 215

Tor nyi szent mik lós 688

Ker ka tes kánd 183

Dob ri 217

Mu ra sze me nye 684

Tor ma föl de 418

Ker ka szent ki rály 285

Szé csi szi get 268

Lö kös há za 2 043 4 453

Ke ver mes 2 410

Lövõ 1 436 6 979

Völ csej 396

Egy há zas fa lu 934

Und 366

Új kér 1 054

Sop ron hor pács 862

Ma da ras 3 240 3 240

Má gocs 2 627 3 007

Ma gyar bán he gyes 2 614 2 614

Mán dok 4 744 4 744

Má ria pócs 2 236 5 565

Pócs pet ri 1 815

Mart fû 7 393 9 136

Mát ra szõ lõs 1 672 4 091

Tar 2 041

Mát ra te re nye 2 034 4 048

Mát ra no vák 2 014

Máza 1 367 8 526

Gyö re 725

Ma gya reg regy 850

Ká rász 388

Köb lény 307

Vé kény 159

Vár al ja 1 018

Szász vár 2 710

Sza lat nak 428
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Iz mény 574

Med gye segy há za 4 133 4 133

Me gya szó 2 941 2 941

Meggyes ko vá csi 739 5 589

Zsennye 104

Ne mes kol ta 382

Csem pesz ko pács 314

Sor ki ká pol na 274

Sor ki fa lud 685

Rum 1 131

Iker vár 1 804

Gya nó ge re gye 156

Méh ke rék 2 322 2 322

Mély kút 5 797 5 901

Men de 4 156 4 156

Mérk 2 370 4 489

Ti bor szál lás 1 111

Vál laj 1 008

Me zõ csát 6 737 9 352

Ig ri ci 1 341

He jõ pa pi 1 274

Me zõ he gyes 6 417 6 905

Me zõ szi las 2 400 2 682

Mind szent 7 633 7 633

Mis ke 1 953 2 063

Mo csa 2 351 2 351

Mó ra ha lom 5 723 8 884

Mu ra ke resz túr 1 992 2 270

Nagy ba racs ka 2 518 2 518

Nagy bar ca 1 001 6 070

Dé des ta pol csány 1 671

Má lyin ka 613

Nagy vis nyó 1 117

Bán hor vá ti 1 668

Nagy do rog 2 906 2 906

Na gye csed 7 172 7 202

Nagy he gyes 2 737 2 737

Na gyig mánd 3 139 4 121

Ki sig mánd 557

Nagy má gocs 3 474 3 474

Nagy szé nás 5 781 8 026

Nap kor 3 776 3 816

Na szály 2 381 2 381

Ne mes nád ud var 2 076 2 076
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Nosz vaj 1 701 3 590

Szo mo lya 1 749

Nõ tincs 1 154 3 553

Ke szeg 676

Fel sõ pe tény 712

Õs agárd 350

Al só pe tény 661

Nyár egy há za 3 729 6 474

Dán szent mik lós 2 745

Nyár lõ rinc 2 401 7 144

Nyer ges új fa lu 7 775 9 314

Ba jót 1 539

Nyír áb rány 4 135 5 999

Fü löp 1 864

Nyí ra csád 4 167 4 167

Nyír adony 8 031 8 380

Bal kány-Aba pusz ta 349

Nyír bél tek 3 058 3 058

Nyír bo gát 3 325 3 325

Nyír bog dány 3 136 6 408

Sé nyõ 1 413

Nyír tu ra 1 816

Nyír csa holy 2 407 2 407

Nyír gel se 1 241 3 374

Nyír gyu laj 2 102 2 102

Nyí rib rony 1 174 2 743

Ra mo csa há za 1 569

Nyír kar ász 2 404 2 404

Nyír meggyes 2 757 7 030

Nyír te lek 7 199 7 199

Nyír vas vá ri 2 013 2 013

Ó fe hér tó 2 687 2 687

Óhid 633 2 574

Sza la pa 258

Nagy gör bõ 224

Kis gör bõ 224

Kis vá sár hely 62

Mi hály fa 417

Sü meg cse hi 661

Döb rö ce 95

Okány 2 946 2 946

Ó pusz ta szer 2 254 2 316

Öcsöd 3 881 3 881

Ökö ri tó fül pös 2 030 2 030
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ör kény 4 907 8 710

Her nád 3 803

Pa csa 1 897 6 788

Za la ig ri ce 133

Nagy ka por nak 948

Szent pé te rúr 1 068

Mi se fa 318

Ne mes rá dó 327

Pö lös ke 903

Za la szent mi hály 1 088

Páka 1 310 2 345

Kis szi get 209

Csö mö dér 683

Or ta há za 143

Pál há za 1 208 4 275

Nyí ri 461

Fü zér ka ja ta 142

Bózs va 220

Fil ke há za 119

Fü zér 582

Pusz ta fa lu 269

Nagy hu ta 81

Fü zér kom lós 404

Kis hu ta 364

Fü zér rad vány 425

Páli 429 8 111

Vá sá ros fa lu 175

Mi há lyi 1 180

Rá ba ke cöl 875

Kis fa lud 835

Be led 2 958

Edve 149

Pál mo nos to ra 2 092 2 092

Páty 5 670 5 670

Pécs vá rad 4 047 5 218

Zen gõ vár kony 413

Per bál 2 095 4 165

Pé ter vá sá ra 2 437 9 334

Szent do mon kos 563

Er dõ kö vesd 672

Tar na le lesz 1 919

Is ten me ze je 1 890

Bükk szen ter zsé bet 1 237

Var ászó 616
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Pét für dõ 5 001 5 001

Pe tõ fi bá nya 3 058 4 290

Pi lis bo ros je nõ 3 230 4 959

Pi lis csa ba 6 225 6 648

Pi lisszán tó 2 247 2 247

Pi lisszent ke reszt 2 011 2 919

Pin ce hely 2 573 2 573

Po csaj 2 758 5 568

Esz tár 1 430

Kis mar ja 1 380

Pol gár di 6 474 6 739

Por csal ma 2 887 5 127

Tyu kod 2 240

Prügy 2 729 3 967

Tak ta ke néz 1 238

Pusz ta föld vár 2 031 2 048

Pusz ta sza bolcs 6 418 7 258

Pusz ta vám 2 518 2 524

Put nok 7 829 7 829

Püs pök hat van 1 553 4 962

Gal ga györk 1 099

Csõ vár 681

Acsa 1 517

Rác al más 4 132 5 061

Ra ka maz 5 255 9 821

Ti sza nagy fa lu 2 000

Sza bolcs 409

Ti már 1 480

Recsk 3 101 9 304

Mát ra bal la 877

Pa rád 2 177

Mát ra de recs ke 2 276

Bo dony 873

Rép ce lak 2 847 2 847

Rét köz be rencs 1 161 2 961

Rét ság 2 996 3 494

Ri cse 1 949 5 509

Lá ca csé ke 446

Nagy roz vágy 814

Rév le ány vár 657

Sem jén 477

Zemp lé na gárd 924

Kis roz vágy 242

Rom hány 2 414 3 513
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ró zsa szent már ton 2 074 2 074

Rösz ke 3 424 7 747

Do ma szék 4 323

Ru zsa 2 817 2 964

Sa jó ka za 3 414 3 414

Sá ri sáp 3 022 4 328

An na völgy 984

Sik lós bo dony 152 6 090

Té seny 344

Gör csöny 1 726

Di ós visz ló 720

Szõ ke 157

Sza va 370

Re ge nye 181

Ócsárd 441

Ten ge ri 74

Kis dér 127

Bak sa 829

Garé 354

Hegy szent már ton 476

Si mon tor nya 4 587 4 587

Sit ke 706 3 807

Ke me nes ká pol na 127

Nagy si mo nyi 1 010

Vá sá ros mis ke 380

Mes te ri 287

So mogy szob 1 812 2 581

Bol hás 494

Sop ron–Balf 984 3 645

Sós har tyán 967 2 618

Kis har tyán 625

Ság új fa lu 1 026

Só tony 677 2 337

Sze me nye 363

Bejc gyer tyá nos 529

Nyög ér 353

Eger völgy 415

Süly sáp 7 880 7 880

Sza bad szál lás 6 879 6 879

Sza koly 2 975 4 991

Nyír mi hály di 2 016

Sza mosszeg 2 152 5 353

Nagy do bos 2 257

Nyír pa rasz nya 944

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 683



Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Szat már cse ke 1 599 2 368

Tú rist ván di 769

Szeg vár 5 027 5 027

Szék ku tas 2 561 2 561

Szent már ton ká ta 4 957 4 957

Szi las po gony 384 2 225

Za bar 555

Ce red 1 286

Szo mód 2 042 2 455

Du na szent mik lós 413

Szög li get 807 3 213

Szin pet ri 269

Szin 816

Per ku pa 969

Jós va fõ 352

Szur dok püs pö ki 2 044 2 044

Tab 5 088 5 844

Tak ta har kány 4 164 8 716

Tak ta sza da 2 142

Tá pió györ gye 3 775 3 775

Tá pi ó sze csõ 6 376 6 376

Tá pió sze le 6 094 6 094

Tá pió szõ lõs 3 118 3 118

Tar dos 1 661 2 165

Vér tes tol na 504

Tar ján 2 694 3 049

Tar pa 2 338 2 338

Tass 3 099 6 197

Szalk szent már ton 3 098

Tel ki 2 218 2 218

Ten ge lic 2 562 3 674

Pusz ta hen cse 1 112

Ti bold da róc 1 563 4 003

Bükk áb rány 1 788

Kács 652

Ti sza al pár 5 202 5 202

Ti sza ber cel 2 046 6 013

Pa szab 1 312

Buj 2 488

Ti sza bõ 2 212 2 212

Ti sza bu ra 2 918 2 918

Ti sza cse ge 5 132 6 805

Ti sza cser mely 703 6 871

Ti sza ka rád 2 702
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Ci gánd 3 466

Ti sza da da 2 536 2 536

Ti sza dob 3 257 3 257

Ti sza esz lár 2 870 2 870

Ti sza ke szi 2 832 2 832

Ti sza lök 6 040 6 040

Ti sza lúc 5 666 5 666

Ti sza sas 1 187 5 906

Sze le vény 1 228

Csé pa 1 991

Ti sza szen tim re 2 447 2 447

Ti sza te nyõ 1 941 5 930

Ken gyel 3 989

Ti sza vid 528 2 289

Ti sza szal ka 999

Ti sza a dony 762

Tó al más 3 373 3 373

Tom pa 4 860 4 860

Tor nyos pál ca 2 745 2 745

Tót kom lós 6 774 6 913

Tót szer da hely 1 236 4 527

Tót szent már ton 959

Be cse hely 2 329

Tu nyog ma tolcs 2 678 5 602

Fül pös da róc 351

Géb er jén 579

Gyõr te lek 1 770

Túr ri cse 700 6 226

Ga csály 910

Csász ló 392

Csa holc 530

Gar bolc 141

Vá mos oro szi 573

Zaj ta 414

Méh te lek 841

Tisz ta be rek 708

Ro zsály 797

Nagy hó dos 140

Kis hó dos 80

Tu zsér 3 505 5 344

Ko mo ró 1 489

Új har tyán 2 718 5 351

Ka kucs 2 633

Új kí gyós 5 795 8 733
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

 szenny víz ter he lé se
(LE)

Sza bad kí gyós 2 938

Új szil vás 2 708 2 708

Úri 2 598 2 598

Úr kút 2 230 2 230

Ül lés 3 224 3 562

Vác szent lász ló 2 018 6 841

Val kó 2 357

Zsám bok 2 466

Vaja 3 839 8 826

Ro hod 1 369

Õr 1 419

Kán tor já no si 2 199

Vajsz ló 1 986 3 319

Vá mos pércs 5 632 8 057

Nyír már ton fal va 2 129

Vá ros föld 2 298 2 298

Vá sá ros na mény-Ger ge lyi u gor nya 1 749 4 167

Jánd 887

Vas kút 3 694 4 294

Vas me gyer 1 668 7 835

Vas vár 4 695 6 166

Ver pe lét 4 131 6 348

Tar na szent má ria 291

Ver seg 1 477 7 361

Kar tal 5 884

Vész tõ 8 016 9 773

Vi son ta 1 068 6 316

Aba sár 3 238

Zá kány szék 2 790 2 790

Ze be gény 1 248 2 747

Zirc 7 345 9 009

Zom ba 2 367 3 865

Fel sõ ná na 731

Kéty 767

Zsá ka 1 783 3 031

Fur ta 1 248

Zsom bó 3 395 3 395

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 1 714 623
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6. táb lá zat: Meg fe le lõ szenny víz el ve ze tõ és -tisz tí tó rend szer rel el lá tott agglomerációk

2004. má jus 1-jén

Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Ajka  32 192 37 414

 Vá ros lõd 1 450

 Ma gyar po lány 1 277

 Kis lõd 1 350

 Far kas gye pû 406

 Cseh bá nya 290

Za la apá ti 1 700 2 173

 Bó ka há za 331

Eger 56 412 98 382

 Fel sõ tár kány 3 407

 No vaj 1 494

 Os to ros 2 480

Kis kõ rös  15 248 17 713

Mo nor  21 733 30 107

 Gom ba 2 849

 Va sad 1 638

 Csév ha raszt 1 943

 Pé te ri 1 944

Sá tor al ja új hely  17 959 27 870

 Al só reg mec 225

 Mi kó há za 561

Tata  23 979 28 283

 Baj 2 723

Vár pa lo ta  22 272 22 272

Hé der vár  1 135 10 149

 Kim le 2 302

 Ás vány rá ró 2 003

 Dar nó zse li 1 582

 Kis bo dak 385

 Li pót 692

 Du na re me te 253

 Püs ki 672

 Ká roly há za 536

Kis kun maj sa 12 037 14 073

Sa jó bá bony 3 176 13 855

Sza bad egy há za  2 299 10 024

 Per ká ta 4 210

 Sá rosd 3 515

Szi get vár  11 319 13 306

Zá hony  4 857 11 481

 Ti sza bez déd 2 123

 Gyö röcs ke 120

Zsám bék  4 806 11 345
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Al só né me di 4 748 5 371

Ba kony szent lász ló  1 980 2 614

Fe nyõ fõ 156

Ba racs ka  2 708 6 072

 Ka já szó 1 019

 Vál 2 345

Bé la pát fal va 3 440 3 440

Be re mend 2 788 2 867

Bo dajk  4 128 7 547

 Ba lin ka 535

 Sö réd 452

 Csák be rény 1 260

 Csó ka kõ 1 172

Bo kod  2 274 2 274

Ceg léd ber cel  4 475 4 475

Cse tény  2 053 2 605

Csol nok  3 438 3 438

Etyek  3 870 4 015

Fajsz  1 975 5 398

 Dus nok 3 423

For ró  2 523 5 923

 Pere 376

 Ináncs 1 266

 Her nád szen tand rás 463

 Her nád büd 152

 Fan csal 413

Gyer mely  1 328 2 575

 Szo mor 1 084

Hal maj  1 805 7 074

 Her nád kércs 365

 Léh 492

 Cso bád 768

 Fel sõ dob sza 957

 Kis ki nizs 356

 Nagy ki nizs 370

 Rá sony sáp be rencs 588

 Szen tist ván bak sa 295

 Kázs márk 1 078

Har ta  3 918 3 918

Her ceg ha lom  1 519 5 579

He rend  3 565 7 163

 Szent gál 2 939

Bánd 659

Hosszú he tény  3 327 3 327

Ka sza per  2 134 2 134

Kin cses bá nya  1 536 3 000

 Isz ti mér 966
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Ko csord  3 143 3 143

Kup  465 3 013

 Nó ráp 233

 Pá pa ko vá csi 615

 Ba kony já kó 713

 Pá pa sa la mon 413

 Gan na 316

 Döb rön te 258

Lá bat lan  5 497 7 598

 Süt tõ 2 101

Lit ke  911 2 975

 Egy há zas ger ge 824

 Ipoly tar nóc 546

 Mi hály ger ge 694

Ma gyar nán dor  1 234 4 058

 Mo ho ra 1 016

 De ber csény 97

 Cser hát ha láp 412

 Cseszt ve 356

 Cser hát su rány 943

Mak lár  2 458 6 164

 Nagy tá lya 890

 An dor nak tá lya 2 816

Me csek ná dasd  1 721 4 229

 Ó bá nya 164

 Hi das 2 344

Mó nos bél  418 3 676

 Ba la ton 1 247

 Be köl ce 811

 Mi kó fal va 823

 Bükk szent már ton 377

Nesz mély  1 461 2 961

 Du na al más 1 500

Nóg rád  1 521 5 555

 Di ós je nõ 2 941

 Ber ke nye 620

Nyír lu gos  3 045 3 045

Nyír ma da  4 946 6 398

 Pusz ta do bos 1 452

Orfû  790 2 382

Õsi  2 252 2 252

Õskü  2 288 2 288

Sár ke resz tes  1 540 5 352

 Ma gyar al más 1 535

 Isz ka szent györgy 1 842

 Moha 435

Sásd  3 509 3 741
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Az agg lo me rá ció köz pon ti te le pü lé se Az agg lo me rá ció te le pü lé sei La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Sá tor hely  725 3 098

 Majs 1 148

 Ud var 188

 Nagy nyá rád 826

Sellye  3 134 5 496

Si rok  2 139 2 868

Som be rek  1 731 2 839

 Pa lo ta bo zsok 1 085

Sza bad battyán  4 612 6 295

 Kõ szár hegy 1 430

Szany  2 401 8 509

 So bor 339

 Szil 1 429

 Egyed 601

 Sop ron né me ti 283

 Rá ba se bes 108

 Rá ba csa nak 598

 Rá ba szen tand rás 522

 Zse be há za 156

 Vág 587

Szed res  2 512 3 882

 Me di na 841

Szent lõ rinc  7 103 7 103

Szik szó  6 267 8 287

 Asza ló 2 020

Szõd  3 023 3 023

Tá bor fal va  3 526 4 726

Tinnye  1 410 2 563

 Pi lis jász fa lu 1 153

Ti sza becs  1 108 3 202

 Ti sza kó ród 853

 Mi lo ta 947

 Ti sza csé cse 294

Ti sza do rog ma  508 2 419

 Né gyes 326

 Bor so di ván ka 727

 Ti sza bá bol na 500

 Ti sza valk 358

Vér te sa csa  1 815 3 047

 Vér tes bog lár 995

 Bod mér 237

Veszp rém var sány  1 051 2 274

 Si ká tor 366

 Lázi 611

Szenny víz ter he lés össze sen (la kos-egyen ér ték): 577 717
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3. számú melléklet a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelethez

Érzékenynek minõsített befogadók vízgyûjtõterületein lévõ kistelepülések 2000 LE alatti szennyvízterheléssel

Ha tár idõs kö te le zett ség szenny víz -gyûj tõ há ló zat és -tisz tí tó te lep ki épí té sé re nincs

Az agg lo me rá ció (te le pü lés) neve La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Al más há za 60 60

And rás fa 273 273

Ba la ton csi csó 188 188

Ba la ton he nye 156 156

Bál vá nyos 589 589

Be ze réd 205 205

Bod rog 479 479

Bon cod föl de 274 274

Csá kány 289 289

Csa pi 163 163

Csom bárd 300 300

Di ós kál 550 550

Dötk 26 26

Ege ra csa 378 378

Esz ter gály hor vá ti 489 489

Ga dány 394 394

Ger se ka rát 791 791

Gé tye 123 123

Gyõr vár 703 703

Gyugy 285 285

Gyû rûs 114 114

Hács 434 434

Ha hót 1 214 1 214

Ha las tó 129 129

Hegy hát ho dász 191 191

Hegy hát szent ja kab 308 308

Hegy hát szent pé ter 186 186

Hegy ma gas 271 271

Hosszú víz 73 73

Is pánk 113 113

Kal lósd 106 106
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Az agg lo me rá ció (te le pü lés) neve La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Káp ta lan tó ti 465 465

Kék kút 100 100

Ke le víz 377 377

Ke re cseny 287 287

Ke re ki 572 572

Kis be rény 187 187

Kis bu csa 459 459

Kö ves kál 454 454

Li bic koz ma 50 50

Li get fal va 57 57

Mesz teg nyõ 1 467 1 467

Me zõ cso ko nya 1 235 1 235

Mi háld 860 860

Mind szent kál la 311 311

Mon osz ló 158 158

Nagy sza ká csi 519 519

Nem es déd 793 793

Ne mes he tés 318 318

Ó bu da vár 63 63

Olasz fa 485 485

Or bá nyos fa 141 141

Orosz tony 473 473

Osz kó 697 697

Osz to pán 857 857

Öcs 240 240

Õri ma gya rósd 260 260

Pá csony 312 312

Pad ár 162 162

Pál ma jor 360 360

Pa muk 300 300

Pat 243 243

Pe tõ mi hály fa 241 241

Pöt ré te 322 322

Pusz ta ko vá csi 904 904

Pusz ta sze mes 417 417

Ra pos ka 268 268
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Az agg lo me rá ció (te le pü lés) neve La kos szám
Az agg lo me rá ció

szenny víz ter he lé se
(LE)

Sal föld 77 77

Sand 484 484

Sár fi miz dó 105 105

Sá voly 576 576

Sé nye 39 39

So mogy sám son 787 787

So mogy sárd 1 372 1 372

So mogy vá mos 809 809

So mogy zsit fa 647 647

Szak nyér 67 67

Sza la fõ 249 249

Szen tan tal fa 421 421

Szent bék kál la 255 255

Szent ja kab fa 120 120

Sze nyér 355 355

Szõ ke dencs 332 332

Ta gyon 97 97

Tap sony 912 912

Tás ka 491 491

Te le kes 574 574

Ti laj 203 203

Új vár fal va 366 366

Vál lus 162 162

Var ász ló 183 183

Vése 825 825

Za la csány 980 1 294

Za la cséb 582 773

Za la hás hágy 417 417

Za la kö ves kút 28 28

Za la sár szeg 104 104

Za la szent ja kab 382 382

Za la szent már ton 82 82

Za la új lak 126 126

Össze sen: 38 982
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A Kormány
31/2006. (II. 8.) Korm.

rendelete
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási

Megvalósítási Programmal összefüggõ
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról

 szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Vgtv.) 45.  §-a (7) be kez dé -
sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí -
tá si Meg va ló sí tá si Prog ram mal össze füg gõ szenny víz el -
ve ze té si agg lo me rá ci ók le ha tá ro lá sá ról  szóló 26/2002.
(II. 27.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1.  §-a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és
-tisz tí tá si Meg va ló sí tá si Prog ram (a to váb bi ak ban: Prog -
ram), va la mint a Vgtv. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban meg ha tá ro zott kö te le zõ ön kor mány za ti fel adat vég re -
haj tá sa ér de ké ben a szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ció le -
ha tá ro lá sá nak je len ren de let tel elõ írt sza bá lya it és mód -
szer ta nát kell al kal maz ni.”

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

„(1) A szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ció a Prog ram ter -
ve zé si al egy sé ge.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (4)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg ki egé szül a kö vet ke zõ
(8)–(9) be kez dé sek kel:

„(4) A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz -
tí tá si Meg va ló sí tá si Prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ te le pü lé -
sek, e mel lék let ben rög zít et tõl el té rõ szenny víz el ve ze té si
agg lo me rá ci ós struk tú rát is ki ala kít hat nak, fel té ve, hogy
je len jog sza bály mel lék le té ben rög zí tett mód szer tan alap -
ján vég zett vizs gá la tok nak meg fe le lõ en, az nem jár új te le -
pü lés nek a Prog ram ba való be kap cso lá sá val, il let ve, hogy
a ter ve zett új meg ol dás nak a ko ráb bi vál to zat hoz ké pest
költ ség ha té ko nyabb meg va ló sít ha tó sá ga és mû köd te té se
gaz da sá gi elem zés sel alá tá masz tott.

(5) A szenny víz-el ve ze té si agg lo me rá ció ki je lö lé sé nek
fe lül vizs gá la ta a Prog ram el fo ga dá sát kö ve tõ en az e ren de -

let mel lék le té ben elõ írt mód szer tan sze rint el vég zett szá -
mí tás alap ján ké szí tett do ku men tá ció csa to lá sá val az érin -
tett ön kor mány zat vagy ön kor mány za tok ál tal – a szenny -
víz el ve ze té si agg lo me rá ció köz pont ját is meg ne ve zõ szán -
dék nyi lat ko zat(ok) mel lé ke lé sé vel – a te rü le ti leg il le té kes
kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság nál (a to váb bi ak -
ban: igaz ga tó ság) kér he tõ. Már meg lé võ szenny víz tisz tí tó
te lep hez tör té nõ csat la ko zás ese tén – a köz mû ke ze lõ jé -
tõl – a fe lül vizs gá la ti do ku men tá ci ó ra ala po zott, ké re lem -
mel össze füg gõ üze mel te tõi nyi lat ko zat csa to lá sa is szük -
sé ges.

(6) A szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ció köz pont já ra és
tér sé gi rend szer ese tén a csat la ko zó te rü le tek re az igaz ga -
tó ság a szak mai ja vas la tát az il le té kes Te rü le ti Víz gaz dál -
ko dá si Ta nács ál lás fog la lá sá ra fi gye lem mel ala kít ja ki.

(7) Az igaz ga tó ság a ké rel met szak mai ja vas la tá val
együtt 60 na pon be lül meg kül di a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter nek (a to váb bi ak ban: mi nisz ter).

(8) A mi nisz ter fi gye lem be véve a fel ter jesz tett ké rel -
met elõ ké szí ti a mó do sí tott lis tá nak a Prog ram ba való be -
épí té sét a Vgtv. 7/A.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti két -
éven kén ti fe lül vizs gá lat ke re té ben.

(9) A Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí -
tá si Meg va ló sí tá si Prog ram mal össze füg gõ szenny víz el -
ve ze té si prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. ren de -
let 2. szá mú mel lék le té ben nem sze rep lõ te le pü lé sek ön -
kor mány za tai – az R. sze rin ti mód szer ta ni vizs gá la tok ra és 
el já rás ra ala po zot tan – a Csat la ko zá si Szer zõ dés ben rög zí -
tett utol só men tes sé gi ha tár idõ (2015. de cem ber 31.) le jár -
tát kö ve tõ en – a Prog ram fe lül vizs gá la ta ke re té ben ke rül -
het nek leg ko ráb ban a szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ós
jegy zék be.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ók azo no sí tá sá -
ra az agg lo me rá ció köz pont já nak te le pü lés ne vét kell hasz -
nál ni.”

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §-a 
és 6.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
36/2006. (II. 20.) Korm.

rendelete

a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
 szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában és a 110.  §
(7) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról
 szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 3.  §-a a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:

(3.  § A ren de let al kal ma zá sá ban)

„l) érin tett nyil vá nos ság: a nyil vá nos ság azon ré sze,

la) amely re a 7.  § (7) be kez dés sze rin ti in téz ke dé si prog -
ram ról való dön tés – kü lö nö sen an nak kör nye ze ti ha tá sai
 miatt – ki hat vagy ki hat hat, va la mint

lb) amely a dön tés ben ér de kelt, kü lö nö sen az olyan
kör nye zet vé del mi vagy más ci vil szer ve zet, amely nek te -
vé keny sé gi kö rét az in téz ke dé si prog ram ról való dön tés
érin ti.”

2.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) A ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt te -
vé keny sé gek, il let ve lé te sít mé nyek ese té ben a lég szennye -
zõ nek vé del mi öve ze tet kell ki ala kí ta nia – a 27.  § (2) be -
kez dé se sze rint kor sze rû sí tett (re konst ru ált) lég szennye zõ
for rá sok ki vé te lé vel – az új lég szennye zõ for rá sok kö rül,
il let ve a nyom vo na las köz le ke dé si lé te sít mé nyek men tén.

(2) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 2. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt, kü lön jog sza bály alap ján kör nye ze ti ha tás -
vizs gá lat-kö te les, il le tõ leg egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
en ge dé lye zé si el já rás ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé gek,
lé te sít mé nyek ese té ben a vé del mi öve zet nagy sá gát a kör -
nye zet vé del mi en ge dély ben, il le tõ leg az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dély ben ha tá roz za meg.

(3) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 2. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt, kü lön jog sza bály alap ján kör nye ze ti ha tás -
vizs gá la ti, il le tõ leg egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé -
lye zé si el já rás ha tá lya alá nem tar to zó te vé keny sé gek, lé te -
sít mé nyek ese té ben a vé del mi öve zet nagy sá gát más ha tó -
sá gi el já rás ban az ér de mi dön tés re jo go sult ha tó ság meg -
ke re sé sé re adott szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá ban ha tá roz za
meg.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 2. szá mú mel lék let -
ben nem sze rep lõ te vé keny sé gek ese té ben más ha tó sá gi el -
já rás ban a vé del mi öve zet szük sé ges sé gét – az (5) be kez -
dés re te kin tet tel – vizs gál hat ja és a vé del mi öve zet nagy sá -
gát az ér de mi dön tés re jo go sult ha tó ság meg ke re sé sé re
adott szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá ban leg fel jebb 1000 mé -
ter ben ha tá roz hat ja meg.

(5) A vé del mi öve zet nagy sá gát a lég szennye zõ anyag
ki bo csá tá sok, a ter je dé si vi szo nyok (kü lö nö sen az ural ko -
dó szél irány, idõ já rá si vi szo nyok), a dom bor zat, a vé dõ -
ele mek és a vé den dõ te rü le tek, épít mé nyek fi gye lem be vé -
te lé vel kell meg ha tá roz ni.

(6) A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti, to váb bá az egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ban a kör nye zet -
vé del mi ha tó ság a 2. szá mú mel lék let A)–D) pont ja i ra elõ -
írt vé del mi öve zet leg ala cso nyabb mér té ké nél ki sebb vé -
del mi öve ze tet is meg ha tá roz hat az érin tett te le pü lé si ön -
kor mány zat (a fõ vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat) jegy -
zõ jé nek (a to váb bi ak ban együtt: a te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ je), va la mint a köz egész ség ügyi és a kü lön jog -
sza bály ban1 meg ha tá ro zott épí tés ügyi ha tó ság  szakható -
sági ál lás fog la lá sa alap ján, amennyi ben va la mennyi le ve -
gõ vé del mi kö ve tel mény tel je sül. A meg ha tá ro zott vé del mi 
öve zet su ga ra azon ban nem le het ki sebb az A) pont ban fel -
so rolt te vé keny sé gek ese té ben 300 m-nél, a B) pont ban
fel so rolt te vé keny sé gek ese té ben 200 m-nél, il let ve a
C)–D) pon tok ban fel so rolt te vé keny sé gek ese té ben a lég -
szennye zõ for rás köz vet len ha tás te rü le té nél.

(7) Meg lé võ te lep he lyen ter ve zett új for rás ese té ben a
kör nye zet vé del mi ha tó ság egye di el já rás ban, a köz egész -
ség ügyi ha tó ság és a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek
szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap ján a (6) be kez dés ben fog -
lal tak nál ki sebb tá vol sá got is meg ha tá roz hat.

(8) A ki je lölt vé del mi öve zet ben nem le het la kó épü let,
üdü lõ épü let, ok ta tá si, egész ség ügyi, szo ci á lis és  igazga -
tási célú épü let, ki vé ve a te le pí tés re ke rü lõ, il let ve a már
mû kö dõ lég szennye zõ for rá sok mû kö dé sé vel össze füg gõ
épít ményt.

(9) Új au tó pá lya, au tó út, egy- és két szám je gyû or szá gos
köz út ese tén a kör nye zet vé del mi ha tó ság a vé del mi öve zet
ki je lö lé sét kö ve tõ en a kü lön jog sza bály2 sze rin ti szak ha tó -
sá gi jog kö ré ben nem ad hat szak ha tó sá gi hoz zá já ru lást a
köz út ke ze lõ je ré szé re a (8) be kez dés ben fel so rolt épít mé -
nyek vé del mi öve zet ben tör té nõ el he lye zé sé vel kap cso la -
tos el já rás ban.

1 Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 52.  § (2), (6) bek.

2 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
30/1988. (IV. 21.) MT ren de let 31.  § (5) bek.
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(10) A vé del mi öve zet ki ala kí tá sá val kap cso la tos költ -
sé gek a lég szennye zõt ter he lik.

(11) Amennyi ben a vé del mi öve zet a lég szennye zõ tu -
laj do ná ban van, ak kor an nak a vé del mi öve zet ként való
fenn tar tá sá val kap cso la tos költ sé gek a lég szennye zõt ter -
he lik.

(12) Amennyi ben a vé del mi öve zet nem a lég szennye zõ
tu laj do ná ban van, és azt más hasz no sít ja, ak kor a vé del mi
öve zet ként való fenn tar tá si költ sé gek a hasz no sí tott te rü let 
te kin te té ben a hasz no sí tót, hasz no sí tás hi á nyá ban a lég -
szennye zõt ter he lik.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Azok ra a zó nák ra, ahol a lég szennye zett ség meg ha -
lad ja a ha tár ér té ket, a kör nye zet vé del mi ha tó ság az érin tett 
köz egész ség ügyi és köz le ke dé si ha tó sá gok, va la mint te le -
pü lé si ön kor mány za tok jegy zõ jé nek köz re mû kö dé sé vel,
az érin tett lég szennye zõk be vo ná sá val, va la mint az érin -
tett nyil vá nos ság vé le mé nyé nek ki ké ré se alap ján olyan in -
téz ke dé si prog ra mot ké szít, amely nek üte me zett vég re haj -
tá sá val biz to sít ha tó a ha tár ér té kek be tar tá sa. A prog ra mok
tar tal mi kö ve tel mé nye it a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.
A kör nye zet vé del mi ha tó ság a ha tás kö ré be tar to zó lég -
szennye zõ ket szennye zés csök ken té si in téz ke dé sek meg -
té te lé re kö te le zi, va la mint fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi
az in téz ke dé si prog ram vég re haj tá sát.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ cím mel és 7/A.  §-sal egé szül ki:

„Az intézkedési program elkészítésének szabályai

7/A.  § (1) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 7.  § (7) be kez -
dé se sze rin ti in téz ke dé si prog ram, an nak mó do sí tá sa, il le -
tõ leg fe lül vizs gá la ta ter ve ze té nek el ké szí té se so rán a sa ját
és az érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok pol gár mes te ri hi -
va ta la i nak hir de tõ táb lá ján, to váb bá a sa ját, va la mint a
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak -
ban: mi nisz té ri um) hon lap ján tá jé koz tat ja az érin tett nyil -
vá nos sá got.

 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás nak a kö vet ke -
zõ ket kell tar tal maz nia:

a) az in téz ke dé si prog ram, to váb bá an nak mó do sí tá sa,
il le tõ leg fe lül vizs gá la ta ter ve ze tét;

b) fel hí vást arra vo nat ko zó an, hogy az in téz ke dé si
prog ram, an nak mó do sí tá sa, il le tõ leg fe lül vizs gá la ta ter -
ve ze té re az érin tett nyil vá nos ság vé le ményt, ész re vé telt
 tehet;

c) azon kör nye zet vé del mi ha tó ság meg ne ve zé sét, aho -
vá a ter ve zet re vo nat ko zó vé le mé nyek, ész re vé te lek be -
nyújt ha tók;

d) a ter ve zet re vo nat ko zó vé le mé nyek, ész re vé te lek
be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõt.

 (3) Az érin tett nyil vá nos ság az in téz ke dé si prog ram, to -
váb bá an nak mó do sí tá sa, il le tõ leg fe lül vizs gá la ta ter ve ze -
té re a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás köz zé té te lé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül te het vé le ményt, il let ve ész re vé telt.
A kör nye zet vé del mi ha tó ság az in téz ke dé si prog ram, va la -
mint an nak mó do sí tá sa, il le tõ leg fe lül vizs gá la ta el fo ga dá -
sa elõtt az érin tett nyil vá nos ság ál tal ha tár idõ ben tett vé le -
mé nye ket, ész re vé te le ket – te kin tet tel a kör nye zet vé del mi
ér de kek re – le he tõ ség sze rint fi gye lem be ve szi.

 (4) A fi gye lem be vett vé le mé nyek rõl, ész re vé te lek rõl,
 illetve fi gyel men kí vül ha gyá suk ese tén an nak in do ka i ról a 
kör nye zet vé del mi ha tó ság a sa ját és az érin tett te le pü lé si
ön kor mány za tok pol gár mes te ri hi va ta la i nak hir de tõ táb lá -
ján, to váb bá a sa ját és a mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz tat -
ja az érin tett nyil vá nos sá got, és egy út tal köz zé te szi az el -
fo ga dott in téz ke dé si prog ra mot, to váb bá az el fo ga dás
alap já ul szol gá ló in do ko kat.”

5.  §

Az R. 16.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(13) A 9. szá mú mel lék let sze rin ti uni ós jogi ak tu sok,
to váb bá a le ve gõ vé del mé vel össze füg gõ tár gyú nem zet -
kö zi egyez mé nyek ál tal elõ írt adat szol gál ta tá si, ér te sí té si
és je len tés té te li kö te le zett sé gek tel je sí té se a kör nye zet vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter fel ada ta.”

6.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„29.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2037/2000/EK
ren de le te (2000. jú ni us 29.) az ózon ré te get le bon tó anya -
gok ról 4. cik ke (4) be kez dé sé nek (iv) pont ja, 5. cik ke
(3) be kez dé sé nek 4. fran cia be kez dé se, 16. cik ké nek
(6) be kez dé se, 17. cik ké nek (1) be kez dé se, 20. cik ké nek
(3) be kez dé se és 21. cik ke;

b) a Ta nács 91/692/EGK irány el vé vel (1991. de cem ber 
23.) mó do sí tott a Ta nács 84/360/EGK irány el ve (1984. jú -
ni us 28.) az ipa ri lé te sít mé nyek ál tal oko zott le ve gõ -
szennye zés el le ni küz de lem rõl 2. cik ké nek (1) és (2) be -
kez dé se, 3. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se, 6., 11., 12., 13.
és 15a. cik ke;
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c) a Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem ber 27.) 
a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek vizs gá la tá ról és el len õr -
zé sé rõl 2. cik ké nek 1–4. és 9–10. pont ja, 3. cik ke, 4. cik ké -
nek (6) és (7) be kez dé se, 5. cik ke, 6. cik ké nek (1)  bekez -
dése, 7., 8., 9., 10. cik ke, 11. cik ké nek (1) be kez dé se,
12. cik ké nek (1a)–(1c) be kez dé se és IV. mel lék le te;

d) a Ta nács 1999/13/EK irány el ve (1999. már ci us 11.)
a szer ves ol dó sze rek egyes te vé keny sé gek nél és be ren de -
zé sek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ il lé kony
szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 6. cik -
ké nek (3) be kez dé se, 11. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se;

e) a Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.) a
kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nit ro gén-di oxid -
ra és nit ro gén oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra vo nat ko -
zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (2) be kez dé se, 7. cik ké nek
(1) be kez dé se és 9. cik ké nek (6) be kez dé se;

f) a Ta nács 2000/69/EK irány el ve (2000. no vem ber
16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ ben zol ra és szén-mon -
oxid ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (1) és (6) be -
kez dé se;

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/76/EK irány -
el ve (2000. de cem ber 4.) a hul la dé kok ége té sé rõl 15., 19.
és 21. cik ke;

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/80/EK irány -
el ve (2001. ok tó ber 23.) a nagy tü ze lõ be ren de zé sek bõl
szár ma zó egyes szennye zõ anya gok le ve gõ be tör té nõ ki -
bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 4. cik ké nek (1), (2), (3) és
(6) be kez dé se, 15. és 16. cik ke;

i) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/81/EK irány -
el ve (2001. ok tó ber 23.) az egyes lég kö ri szennye zõk nem -
ze ti ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl 3. cik ké nek e) pont ja,
8. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se, 11. és 14. cik ke;

j) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/3/EK irány el -
ve (2002. feb ru ár 12.) a kör nye ze ti le ve gõ ózon tar tal má ról
2. cik ké nek 1., 2., 4., 5., 7–10. pont ja, 3. cik ké nek (2), (3)
és (4) be kez dé se, 4. cik ké nek (2) be kez dé se, 5. cik ke,
6. cik ké nek (1) be kez dé se, 7., 8. cik ke, 10. cik ké nek
(1a)–(1c) és (2a)–(2c) be kez dé se, va la mint 14. cik ke;

k) az Eu ró pai Par la men ti és a Ta ná csi irány el ve
2003/35/EK irány el ve (2003. má jus 26.) a kör nye zet tel
kap cso la tos egyes ter vek és prog ra mok ki dol go zá sá nál a
nyil vá nos ság rész vé te lé rõl, va la mint a nyil vá nos ság rész -
vé te le és az igaz ság szol gál ta tás hoz való jog te kin te té ben a
85/337/EGK és a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról 
2. cik ke;

l) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/107/EK
irány el ve (2004. de cem ber 15.) a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -
lál ha tó ar zén rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li -
cik lu sos aro más szén hid ro gé nek rõl 5. cik ke;

m) a Ta nács 97/101/EK ha tá ro za ta (1997. ja nu ár 27.) a
tag ál la mok ban a kör nye ze ti le ve gõ szennye zés mé ré sét
vég zõ há ló za tok és egye di ál lo má sok ál tal szol gál ta tott in -
for má ció és ada tok köl csö nös cse ré jé nek lét re ho zá sá ról
4. és 5. cik ke;

n) a Bi zott ság 98/184/EK ha tá ro za ta (1998. feb ru ár
25.) a ve szé lyes hul la dék ége tés rõl  szóló 94/67/EEK ta ná -
csi irány elv vég re haj tá sá val kap cso la tos kér dõ ív rõl;

o) a Bi zott ság 2004/224/EK ha tá ro za ta (2004. feb ru ár
20.) a kör nye ze ti le ve gõ egyes szennye zõ anya ga i nak ha -
tár ér té ke i vel kap cso lat ban a 96/62/EK ta ná csi irány elv
sze rint elõ írt ter vek re vagy prog ra mok ra vo nat ko zó in for -
má ció be nyúj tá sát sza bá lyo zó ren del ke zé sek meg ál la pí tá -
sá ról;

p) A Bi zott ság 2004/461/EK ha tá ro za ta (2004. áp ri lis
29.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek a 96/62/EK és az
1999/30/EK ta ná csi irány elv vel, va la mint a 2000/69/EK
és a 2002/3/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel
össz hang ban tör té nõ vizs gá la tá ra vo nat ko zó éves je len tés -
hez hasz ná lan dó kér dõ ív meg ha tá ro zá sá ról.”

7.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ E) pont tal egé -
szül ki:

„E) Nyom vo na las köz le ke dé si lé te sít mé nyek, ahol a vé -
del mi öve zet a lé te sít mény mind két ol da lán az út, il let ve
vas út ten ge lyé tõl szá mí tott leg alább 25, il let ve leg alább
50 mé ter

18. Új egy szám je gyû és két szám je gyû or szá gos köz út,
va la mint új vas út vo nal ese té ben leg alább 25 mé ter

19. Új au tó pá lya, au tó út ese té ben leg alább 50 mé ter”

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg az R. 7.  §-ának (12) be kez dé se,
va la mint 13.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/80/EK irány -
el ve (2001. ok tó ber 23.) a nagy tü ze lõ be ren de zé sek bõl
szár ma zó egyes szennye zõ anya gok le ve gõ be tör té nõ ki -
bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 16. cik ke;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/35/EK irány -
el ve (2003. má jus 26.) a kör nye zet tel kap cso la tos egyes
ter vek és prog ra mok ki dol go zá sá nál a nyil vá nos ság rész -
vé te lé rõl, va la mint a nyil vá nos ság rész vé te le és az igaz -
ság szol gál ta tás hoz való jog te kin te té ben a 85/337/EGK és
a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 2. cik ke.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 36/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez]

A környezetvédelemért felelõs miniszternek
az Európai Bizottság számára történõ

adatszolgáltatási, értesítési és jelentéstételi
kötelezettségét meghatározó uniós jogi aktusok

a) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2037/2000/EK
ren de le te (2000. jú ni us 29.) az ózon ré te get le bon tó anya -
gok ról 4. cik ke (4) be kez dé sé nek (iv) pont ja, 5. cik ke
(3) be kez dé sé nek 4. fran cia be kez dé se, 16. cik ké nek
(6) be kez dé se, 17. cik ké nek (1) be kez dé se, 20. cik ké nek
(3) be kez dé se és 21. cik ke

b) A Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem ber
27.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek ér té ke lé sé rõl és ke -
ze lé sé rõl 12. cik ké nek (1a)–(1c) be kez dé se

c) A Ta nács 1999/13/EK irány el ve (1999. már ci us 11.)
a szer ves ol dó sze rek egyes te vé keny sé gek nél és be ren de -
zé sek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ il lé kony
szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 6. cik -
ké nek (3) be kez dé se, 11. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se

d) A Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.) a
kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nit ro gén-di oxid -
ra és nit ro gén oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra vo nat ko -
zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (2) be kez dé se, 7. cik ké nek
(1) be kez dé se és 9. cik ké nek (6) be kez dé se

e) A Ta nács 2000/69/EK irány el ve (2000. no vem ber
16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ ben zol ra és szén-mon -
oxid ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (1) és (6) be -
kez dé se

f) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/76/EK
irány el ve (2000. de cem ber 4.) a hul la dé kok ége té sé rõl 15., 
19. és 21. cik ke

g) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/80/EK
irány el ve (2001. ok tó ber 23.) a nagy tü ze lõ be ren de zé sek -
bõl szár ma zó egyes szennye zõ anya gok le ve gõ be tör té nõ
ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 15. cik ke

h) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/81/EK
irány el ve (2001. ok tó ber 23.) az egyes lég kö ri szennye zõk
nem ze ti ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl 8. cik ké nek (1) és
(2) be kez dé se

i) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/3/EK irány -
el ve (2002. feb ru ár 12.) a kör nye ze ti le ve gõ ózon tar tal má -
ról 10. cik ké nek (1a)–(1c) és (2a)–(2c) be kez dé se

j) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/107/EK
irány el ve (2004. de cem ber 15.) a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -
lál ha tó ar zén rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li -
cik lu sos aro más szén hid ro gé nek rõl 5. cik ke

k) A Ta nács 97/101/EK ha tá ro za ta (1997. ja nu ár 27.) a
tag ál la mok kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé get mérõ há ló za tai és 
egye di ál lo má sai köl csö nös in for má ció és adat cse ré jé nek
ki ala kí tá sá ról 4. és 5. cik ke

l) A Bi zott ság 98/184/EK ha tá ro za ta (1998. feb ru ár
25.) a ve szé lyes hul la dék ége tés rõl  szóló 94/67/EEK ta ná -
csi irány elv vég re haj tá sá val kap cso la tos kér dõ ív rõl

m) A Bi zott ság 2004/224/EK ha tá ro za ta (2004. feb ru ár 
20.) a kör nye ze ti le ve gõ egyes szennye zõ anya ga i nak ha -
tár ér té ke i vel kap cso lat ban a 96/62/EK ta ná csi irány elv
sze rint elõ írt ter vek re vagy prog ra mok ra vo nat ko zó in for -
má ció be nyúj tá sát sza bá lyo zó ren del ke zé sek meg ál la pí tá -
sá ról

n) A Bi zott ság 2004/461/EK ha tá ro za ta (2004. áp ri lis
29.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek a 96/62/EK és az
1999/30/EK ta ná csi irány elv vel, va la mint a 2000/69/EK
és a 2002/3/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel
össz hang ban tör té nõ vizs gá la tá ra vo nat ko zó éves je len tés -
hez hasz ná lan dó kér dõ ív meg ha tá ro zá sá ról

A Kormány
37/2006. (II. 20.) Korm.

rendelete

a csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól  szóló

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Hgt.) 14.  §-a (6) be kez dé sé nek
a) pont já ban, va la mint 59.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

A cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ke ze lé sé nek 
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„2.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban

a) cso ma go lás

aa) va la mennyi olyan ter mék, ame lyet a ter me lõ, a fel -
hasz ná ló vagy a fo gyasz tó áruk (a nyers anyag tól a fel dol -
go zott áru ig) be fo ga dá sá ra, meg óvá sá ra, ke ze lé sé re, szál -
lí tá sá ra és be mu ta tá sá ra hasz nál, ide ért ve az ugyan ilyen
cél ra hasz nált egy szer hasz ná la tos ter mé ket,

ab) az aa) pont ban meg ha tá ro zot tak nak – a cso ma go lás 
ál tal biz to sí tott egyéb funk ci ók sé rel me nél kül – meg fe le lõ 
té te lek, ki vé ve, ha az adott té tel a ter mék szer ves ré szét ké -
pe zi és a ter mék tá ro lá sá hoz, el tar tá sá hoz vagy meg õr zé sé -
hez an nak tel jes élet tar ta ma alatt szük sé ges, és an nak
egyes ele me it együt tes fel hasz ná lás ra, fo gyasz tás ra vagy
ér té ke sí tés re szán ták,
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ac) az el adá si he lyen tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és
szánt, il let ve az el adá si he lyen el adott vagy meg töl tött cso -
ma go lá si funk ci ót el lá tó egy szer hasz ná la tos té te lek,

ad) a ter mék re köz vet le nül rá akasz tott vagy ah hoz rög -
zí tett, cso ma go lá si funk ci ót el lá tó ki egé szí tõ ele mek, ki vé -
ve, ha azok a ter mé kek szer ves ré szei, és az ele me ket
együt tes fo gyasz tás ra vagy ér té ke sí tés re szán ták, a cso ma -
go lás ba be épü lõ egyéb össze te võ ket és ki egé szí tõ ele mek
azon cso ma go lás ré szé nek kell te kin te ni, ame lyik be azo -
kat be épí tet ték;

b) cso ma go lá si hul la dék: hul la dék nak mi nõ sü lõ min -
den cso ma go lás;

c) anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás: a Hgt. 18.  § (1) be -
kez dés a)–b) pont ja i ban és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott hul la dék hasz no sí tás;

d) hasz no sí tá si díj (li cenc díj): a ko or di ná ló szer ve zet
ré szé re, az ál ta la a vissza vé te li, hasz no sí tá si és az ez zel
össze füg gõ adat szol gál ta tá si kö te le zett ség a Hgt. sze rin ti
kö te lez et tõl tör té nõ át vál la lá sa fe jé ben, az át vett cso ma go -
lá si hul la dék faj tá ja és mennyi sé ge függ vé nyé ben meg ha -
tá ro zott díj;

e) gyár tó: a cso ma golt ter mék gyár tó ja.
(2) A cso ma go lás le het
a) a fo gyasz tói (el sõd le ges) cso ma go lás, amely ér té ke -

sí té si egy sé get ké pez a vég sõ fel hasz ná ló vagy fo gyasz tó
szá má ra a vá sár lás kor, il let ve a vé den dõ ter mék kel köz vet -
le nül érint ke zik;

b) gyûj tõ- (má sod la gos) cso ma go lás az, amely a vá sár -
lás he lyén meg ha tá ro zott ér té ke sí té si egy sé get fog lal
össze, a vég sõ fel hasz ná ló vagy fo gyasz tó ré szé re tör té nõ
ér té ke sí tés tõl füg get le nül, vagy a fo gyasz tói cso ma go lás -
tól el kü lö nít he tõ anél kül, hogy an nak tu laj don sá ga it meg -
vál toz tat ná;

c) szál lí tá si (har mad la gos) cso ma go lás: a fo gyasz tói
vagy gyûj tõ cso ma go lás ke ze lé sét és szál lí tá sát, to váb bá a
fi zi kai ke ze lés nél és szál lí tás nál tör té nõ ká ro so dás el ke rü -
lé sét elõ se gí tõ cso ma go lás.

(3) A cso ma go lás nak, il let ve cso ma go lás nak nem mi nõ -
sü lõ té te le ket szem lél te tõ pél dá kat az (1) be kez dés a) pont -
já nak al kal ma zá sa alap ján a 3. szá mú mel lék let  tartal -
mazza.”

2.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Nem hoz ha tó for ga lom ba olyan cso ma go lás,

amely nem fe lel meg az 1. szá mú mel lék let ben fog lalt lé -
nye gi kö ve tel mé nyek nek.

(2) A cso ma go lás össze té te lé re, va la mint új ra hasz nál -
ha tó, hasz no sít ha tó (ide ért ve az anya gá ban tör té nõ hasz -
no sí tást is) jel le gé re vo nat ko zó lé nye gi kö ve tel mé nye ket
az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A lé nye gi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel az a cso ma -
go lás, amely ese té ben az 1. szá mú mel lék let 4. pont já ban
meg ha tá ro zott szab vá nyok ban fog lal tak tel je sül nek.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A cso ma go lá si hul la dék – más hul la dék tól el -

kü lö ní tett – vissza vé te lét, va la mint hasz no sí tá sát a gyár tó -
nak kell biz to sí ta nia.

(2) A gyár tó az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gét sa -
ját maga tel je sí ti, vagy hasz no sí tás ra erre en ge déllyel ren -
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet nek át adás sal tel je sít he ti,
 illetve az arra al kal mas cso ma go lás új ra hasz ná la tát biz to -
sít hat ja. A vissza vé te li és hasz no sí tá si kö te le zett ség ön ál -
ló an vagy a Hgt. 11.  §-a sze rin ti hasz no sí tást ko or di ná ló
szer ve zet (a to váb bi ak ban: ko or di ná ló szer ve zet) út ján tel -
je sít he tõ.

(3) A ter mék ér té ke sí tést a fo gyasz tó szá má ra vég zõ
gyár tó men te sül a vissza vé te li és hasz no sí tá si kö te le zett -
ség tel je sí té se alól, ha a fo gyasz tó szá má ra ér té ke sí tett ter -
mék cso ma go lá sa az éves szin ten

a) mû anyag vagy fém ese tén össze sen 200 kg-ot,
b) pa pír vagy fa ese tén 500 kg-ot,
c) üveg ese tén 800 kg-ot

nem ha lad ja meg.
(4) A ter mék ér té ke sí tést a fo gyasz tó szá má ra vég zõ

gyár tó a vissza vé te li és hasz no sí tá si kö te le zett ség át adá sá -
ról a cso ma go ló anya got, esz közt elõ ál lí tó val meg ál la pod -
hat, ha a fo gyasz tó szá má ra ér té ke sí tett ter mék cso ma go lá -
sa az éves szin ten

a) mû anyag vagy fém ese tén össze sen 500 kg-ot,
b) pa pír vagy fa ese tén 1000 kg-ot,
c) üveg ese tén 2000 kg-ot

nem ha lad ja meg. Amennyi ben a ter mék ér té ke sí tést a fo -
gyasz tó szá má ra vég zõ gyár tó a cso ma go lást nem köz vet -
le nül az azt elõ ál lí tó tól szer zi be, gyár tó nak a cso ma go ló -
anyag, il let ve esz köz elsõ meg ren de lõ jét kell te kin te ni.
Meg ál la po dás nak mi nõ sül a cso ma go ló anya gon, il let ve
esz kö zön nyil ván tar tott ko or di ná ló szer ve zet ál tal elõ írt
jel zés fel tün te té se.

(5) A Hgt. 8.  §-a sze rin ti vissza vé te li kö te le zett ség alap -
ján 2012. de cem ber 31. nap já ig el kell érni, hogy a hul la -
dék ká vált cso ma go ló anya gok tö me gé nek leg alább 60%-a
hasz no sí tás ra vagy hul la dék ége tõ mû ben ener gia hasz no sí -
tás mel lett el ége tés re ke rül jön, va la mint leg alább 55%-a,
de leg fel jebb 80%-a anya gá ban ke rül jön hasz no sí tás ra,
úgy hogy ez az arány a hul la dé kot al ko tó egyes anya gok
te kin te té ben leg alább a kö vet ke zõ legyen:

a) üveg ese té ben 60%,
b) pa pír és kar ton ese té ben 60%,
c) fém ese té ben 50%,
d) fa ese té ben 15%,
e) mû anyag ese té ben 22,5%, ki zá ró lag azo kat az anya -

go kat fi gye lem be véve, ame lye ket új ból mû anya gok ká
dol goz nak fel.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tel je sí té se ér -
de ké ben a gyár tó nak gon dos kod nia kell az 5. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá si
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ará nyok tel je sí té sé rõl, az Or szá gos Hul la dék gaz dál ko dá si
Terv vel össz hang ban.

(7) A hasz no sí tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek mi nõ sül a 
Ma gyar or szá gon kép zõ dött és be gyûj tött cso ma go lá si hul -
la dék kül föl dön meg va ló sí tott hasz no sí tá sa is. Az Eu ró pai
Kö zös ség te rü le té rõl ki vitt cso ma go lá si hul la dék csak ak -
kor mi nõ sül tel je sí tés nek, ha an nak hasz no sí tá sa iga zol tan
olyan kö rül mé nyek kö zött tör tént meg, ame lyek ál ta lá nos
ér te lem ben egyen ér té kû ek a vo nat ko zó ha zai, il let ve kö -
zös sé gi jog sza bá lyok ban elõ ír tak kal. A tel je sí tés iga zo lá sa 
ér de ké ben a kör nye zet vé del mi ha tó ság kö te lez he ti a gyár -
tót az egyen ér té kû ség bi zo nyí tá sá ra az igény be vett hasz -
no sí tá si tech no ló gia, il let ve a vo nat ko zó en ge dé lyei be mu -
ta tá sá val.”

4.  §

Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

[Az a for gal ma zó, aki nél az ál ta la ér té ke sí tett ter mék
szál lí tá si (har mad la gos), il let ve gyûj tõ-(má sod la gos) cso -
ma go lá sa az éves szin ten]

„b) pa pír vagy fa ese tén össze sen 1000 kg-ot,”
[meg ha lad ja, szál lí tá si (har mad la gos), il let ve gyûj tõ-(má -
sod la gos) cso ma go lás vissza vé te lét – jog sza bály el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – nem ta gad hat ja meg.]

5.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ko or di ná ló szer ve ze tet, il let ve – amennyi ben
nem csat la ko zott ko or di ná ló szer ve zet hez – a gyár tót (a to -
váb bi ak ban együtt: kö te le zett) az Or szá gos Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a to -
váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ ség) nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) A ko or di ná ló szer ve zet hez nem csat la ko zott gyár tó a 
nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met az e ren de let sze rin ti
kö te le zett ség ke let ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül a kö vet -
ke zõ tar ta lom mal nyújt ja be:

a) a kö te le zett neve, szék he lye, adó szá ma, va la mint
b) a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott adat tar ta -

lom mal a 6.  § sze rin ti kö te le zett ség tel je sí té sé nek mód ja.”

(2) Az R. 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az a ko or di ná ló szer ve zet hez csat la ko zott gyár tó,
amely va la mely cso ma go lás faj ta hasz no sí tá sát ön ál ló an
tel je sí ti, nyil ván tar tás ba vé tel te kin te té ben ko or di ná ló
szer ve zet hez nem csat la ko zott gyár tó nak mi nõ sül.”

(3) Az R. 8.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[Az a ko or di ná ló szer ve zet ve he tõ nyil ván tar tás ba,
amely a kü lön jog sza bály sze rint köz hasz nú jog ál lá sú nak

mi nõ sül, tel je sí ti a (2) be kez dés a) pont já ban, va la mint
(4) be kez dés ben fog lal ta kat, to váb bá]

„c) az alap te vé keny ség hez szük sé ges mér té kû jegy zett
tõ ké vel ren del ke zik, va la mint”

(4) Az R. 8.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(7) A ko or di ná ló szer ve zet alap te vé keny sé gé hez szük -
sé ges mér té kû jegy zett tõke mér té ke leg alább

a) re gi o ná lis te vé keny sé get foly tat ni kí vá nó ko or di ná -
ló szer ve zet ese tén 25 mil lió Ft,

b) or szá gos te vé keny sé get foly tat ni kí vá nó ko or di ná ló
szer ve zet ese tén 50 mil lió Ft.”

6.  §

(1) Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hasz no sí tá si díj mér té két, szá mí tá sá nak mód ját,
meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját és a szer ve zet hez való csat la -
ko zás fel té te le it a ko or di ná ló szer ve zet – az érin tett gyár -
tók, a for gal ma zók, a hul la dék hasz no sí tók, az ön kor mány -
za ti szö vet sé gek, a cso ma go lá si hul la dé kot be gyûj tõ szer -
ve ze tek és a kör nye zet vé del mi cé lok ra ala kult tár sa dal mi
szer ve ze tek rész vé te lé vel lét re ho zott ta nács adó tes tü let
vé le mé nyé nek meg hall ga tá sát kö ve tõ en – a Fõ fel ügye lõ -
ség nek be je len ti.”

(2) Az R. 11.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (2) be kez dés sze rin ti, leg fel jebb 18 tagú ta nács -
adó tes tü let be az érin tett gyár tók, a for gal ma zók, a hul la -
dék hasz no sí tók, az ön kor mány za ti szö vet sé gek, a cso ma -
go lá si hul la dé kot be gyûj tõ szer ve ze tek, va la mint a kör -
nye zet vé del mi cé lok ra ala kult tár sa dal mi szer ve ze tek
egyen lõ arány ban de le gál nak kép vi se lõt. A ta nács adó tes -
tü let maga ha tá roz za meg ügy rend jét. Az ügy ren det és a
hasz no sí tá si díj ra vo nat ko zó vé le mé nyét a tes tü let tel jes
ülé sen hoz za meg, az ügy rend, va la mint a hasz no sí tá si díj -
ra vo nat ko zó vé le mény el fo ga dá sá hoz a ta gok sza va za tá -
nak két har ma da szük sé ges.”

7.  §

Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A nyil ván tar tá sok ban, az adat szol gál ta tás nál és az

adat fel dol go zás nál a cso ma go lá si hul la dék jel lem zé sé re a
hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM
ren de let 15 01 al cso port já ban sze rep lõ kód szá mok sze rin ti 
be so ro lást kell al kal maz ni. A for gal ma zott cso ma go lás jel -
lem zé sé re fel kell tün tet ni a hul la dék ká vá lá sa kor al kal ma -
zan dó be so ro lás nak meg fe le lõ kód szá mot.”
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8.  §

(1) Az R. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az e ren de let)
„a) 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti azo no sí tó je lö lés és 5.  §-a

sze rin ti azo no sí tás hasz ná la tát, va la mint a 4.  § sze rin ti lé -
nye gi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést a fo gyasz tó vé -
del mi ha tó ság,”
(kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint el len õr zi.)

(2) Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó, a Hgt. és e
ren de let sze rin ti egyéb kö te le zett sé gek tel je sí té sét a Fõ fel -
ügye lõ ség a kö te le zett szék he lye sze rint il le té kes fel ügye -
lõ ség be vo ná sá val el len õr zi.”

9.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 2. szá mú mel lék le te, az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben fog lalt
5. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

Az R. 14.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/62/EK irány el -
ve (1994. de cem ber 20.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/12/EK irány -
el ve (2004. feb ru ár 11.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/20/EK irány -
el ve (2005. már ci us 9.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 97/129/EK ha tá ro za ta (1997. ja nu ár 28.)
a cso ma go ló anya gok je lö lé si rend sze ré nek lét re ho zá sá ról
az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a cso ma go lás ról és a
cso ma go lá si hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány el vé nek
meg fe le lõ en,

e) a Bi zott ság 2005/270/EK ha tá ro za ta (2005. már ci us
20.) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a cso ma go lás ról és a 
cso ma go lá si hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány el vé nek
meg fe le lõ adat bá zis lét re ho zá sá hoz szük sé ges adat la pok
be ve ze té sé rõl,

f) a Bi zott ság 1999/177/EK ha tá ro za ta (1999. feb ru ár 8.) 
a mû anyag lá dák ra és mû anyag rak la pok ra vo nat ko zó el té -

rés fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról, a cso ma go lás ról és a cso -
ma go lá si hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv ben meg ál la -
pí tott ne héz fém kon cent rá ció-szin tek kel kap cso lat ban,

g) a Bi zott ság 2001/171/EK ha tá ro za ta (2001. feb ru ár
19.) a 94/62/EK irány elv ben meg ál la pí tott ne héz fém kon -
cent rá ció-ha tár ér té kek tõl való el té rés rõl az üveg cso ma go -
lá sok ese té ben,

h) a Bi zott ság 2001/524/EK ha tá ro za ta (2001. jú ni us
28.) az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN
13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000
szab vány hi vat ko zás nak a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv vel kap cso lat ban az
Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap já ban való köz zé té tel -
rõl,

i) a Bi zott ság 2005/C 44/13 köz le mé nye az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv vég re haj tá sa ke re té -
ben az irány elv ér tel mé ben össze han golt szab vá nyok cí -
me i nek és hi vat ko zá sa i nak köz zé té te lé rõl.”

Záró rendelkezések

11.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 14.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

12.  §

(1) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/12/EK irány -
el ve (2004. feb ru ár 11.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/20/EK irány -
el ve (2005. már ci us 9.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2005/270/EK ha tá ro za ta (2005. már ci us
20.) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a cso ma go lás ról és a 
cso ma go lá si hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány el vé nek
meg fe le lõ adat bá zis lét re ho zá sá hoz szük sé ges adat la pok
be ve ze té sé rõl.

(2) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott 
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt el já rás sze rin ti egyez te té se – a cso -
ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dé kok ról  szóló
94/62/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 16. cik ké -
nek (1) és (2) be kez dé sei alap ján – meg tör tént.

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

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 701



1. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let hez]

A csomagolás összetételére, valamint az újrahasználhatóságra,
illetve a hasznosíthatóságra vonatkozó lényegi követelmények

1. A cso ma go lás gyár tá sá ra és össze té te lé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

– A cso ma go lást úgy kell elõ ál lí ta ni, hogy a cso ma go lás tér fo ga ta és tö me ge arra a mi ni má li san elég sé ges mennyi -
ség re kor lá to zód jék, amely fenn tart ja a cso ma golt ter mék és a fo gyasz tó szá má ra a biz ton sá gos ság, hi gi é nia és el fo gad -
ha tó ság szük sé ges szint jét.

– A cso ma go lást úgy kell meg ter vez ni, elõ ál lí ta ni és for gal maz ni, hogy le he tõ vé te gyék an nak új ra hasz ná la tát vagy
hasz no sí tá sát [be le ért ve az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tást (új ra fel dol go zást)], és mi ni mum ra csök kent sék an nak a kör -
nye zet re gya ko rolt ha tá sát, ami kor a cso ma go lá si hul la dé kok vagy a cso ma go lá si hul la dék gaz dál ko dá si mû ve le tek
anyag ma ra dé kát ár tal mat la nít ják.

– A cso ma go lást úgy kell elõ ál lí ta ni, hogy mi ni mum ra csök kent sék az ár tal mas és más ve szé lyes anya gok je len lé tét
bár mi lyen cso ma go lá si össze te võ vagy cso ma go ló anyag al ko tó ele mei kö zött, te kin tet tel azok nak a ke ze lés so rán le ve -
gõ be ki bo csá tott anyag ban, kü lö nö sen sa lak ban vagy csur ga lék víz ben való je len lé té re, ami kor a cso ma go lást vagy a
gaz dál ko dá si mû ve le tek bõl szár ma zó anyag ma ra dé ko kat vagy a cso ma go lá si hul la dé kot el ége tik, hul la dék le ra kó he lyen 
ár tal mat la nít ják vagy egyéb mó don ke ze lik.

2. A cso ma go lás új ra hasz nál ha tó jel le gé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

Az aláb bi kö ve tel mé nye ket egy ide jû leg kell ki elé gí te ni:
– a cso ma go lás fi zi kai tu laj don sá ga i nak és jel lem zõ i nek le he tõ vé kell ten ni ük több for du lót, vagy vissza té rést (ro tá -

ci ót) a fel hasz ná lás ren des kö rül mé nyei kö zött elõ re lát ha tó fel té te lek mel lett;
– tel je sí te ni ük kell a hasz no sít ha tó cso ma go lás ra vo nat ko zó sa já tos kö ve tel mé nye ket, ami kor a cso ma go lást már nem 

hasz nál ják fel újra, és ez ál tal hul la dék ká vá lik.

3. A cso ma go lás hasz no sít ha tó jel le gé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

– Az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás: a cso ma go lást úgy kell elõ ál lí ta ni, hogy a pi ac ké pes ter mé kek gyár tá sa so rán
fel hasz nált anya gok bi zo nyos súly szá za lé ká nak vissza for ga tá sát le he tõ vé te gyék. E szá za lé kos arány meg ál la pí tá sa
azon anyag tí pus tól füg gõ en vál toz hat, amely bõl a cso ma go lás össze te võ dik.

– Az ener gia-vissza nye rés for má já ban hasz no sít ha tó cso ma go lás: az ener gia-vissza nye rés cél já ból fel dol go zott cso -
ma go lá si hul la dék nak mi ni má lis alsó fû tõ ér ték kel kell ren del kez nie ah hoz, hogy le he tõ vé te gye az ener gia-vissza nye rés
op ti ma li zá lá sát.

– A kom posz tá lás for má já ban hasz no sít ha tó cso ma go lás: a kom posz tá lás cél já ból fel dol go zott cso ma go lá si hul la -
dék nak olyan bi o ló gi ai úton le bont ha tó jel leg gel kell ren del kez nie, hogy az ne aka dá lyoz za az el kü lö ní tett be gyûj tést és
azt a kom posz tá lá si el já rást vagy te vé keny sé get, amely nek azt alá ve tik.

– Bi o ló gi ai úton le bont ha tó cso ma go lás: a bi o ló gi ai úton le bont ha tó cso ma go lás nak olyan össze té tel lel kell ren del -
kez nie, hogy ké pes le gyen fi zi kai, ké mi ai, ter mi kus vagy bi o ló gi ai bom lás ra úgy, hogy a le ve gõ je len lé té ben vég sõ so ron 
szén-di oxid dá, bio masszá vá, víz zé vagy le ve gõ ki zá rá sa mel lett el sõ sor ban me tán ná bo mol jon.

4. Az egyes kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó, re fe ren ci a ként szol gá ló szab vá nyok a kö vet ke zõk:

ESzSz(1) Az össze han golt szab vány hi vat ko zá sa és címe
(és re fe ren cia do ku men tum)

A he lyet te sí tett szab vány 
hi vat ko zá sa

A he lyet te sí tett szab vány
meg fe le lõ sé gé re vo nat ko zó

 vé le lem meg szû né sé nek
 idõ pont ja(3)

CEN(2) EN 13427:2004
Cso ma go lás – A cso ma go lás ra és a cso ma go lá si hul la dék -
ra vo nat ko zó eu ró pai szab vá nyok al kal ma zá sá nak kö ve tel -
mé nyei

–

CEN EN 13428:2004
Cso ma go lás – Kü lön kö ve tel mé nyek a gyár tás ra és össze -
té tel re – Meg elõ zés anyag fel hasz ná lás-csök ken tés sel

EN 13428:2000 En nek a köz zé té tel nek
a nap ja

CEN EN 13429:2004
Cso ma go lás – Új ra hasz ná lat

–

702 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



ESzSz(1) Az össze han golt szab vány hi vat ko zá sa és címe
(és re fe ren cia do ku men tum)

A he lyet te sí tett szab vány 
hi vat ko zá sa

A he lyet te sí tett szab vány
meg fe le lõ sé gé re vo nat ko zó

 vé le lem meg szû né sé nek
 idõ pont ja(3)

CEN EN 13430:2004
Cso ma go lás – Az ala pa nyag kén ti hasz no sí tás sal vissza -
nyer he tõ cso ma go lás kö ve tel mé nyei

–

CEN EN 13431:2004
Cso ma go lás – Ener ge ti ka i lag hasz no sít ha tó cso ma go lá sok 
kö ve tel mé nyei, be le ért ve a leg ki sebb alsó fû tõ ér ték meg -
ha tá ro zá sát is

–

CEN EN 13432:2000
Cso ma go lás – Kom posz tá lás sal és bi o ló gi ai le bom lás sal
hasz no sít ha tó cso ma go lás kö ve tel mé nyei – Vizs gá la ti
prog ram és a cso ma go lás vég le ges el fo ga dá sá nak ér té ke lé -
si fel té te lei

–

(1) ESzSz: Eu ró pai Szab vány ügyi Szer ve ze tek.
(2) CEN: Eu ró pai Szab vány ügyi Bi zott ság.
(3) A meg fe le lõ ség re vo nat ko zó vé le lem meg szû né sé nek idõ pont ja ál ta lá ban meg egye zik az Eu ró pai Szab vány ügyi Szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott vissza -

vo nás idõ pont já val.

2. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let hez]

A csomagolásnak, illetve csomagolásnak nem minõsülõ tételek szemléltetõ példái

Pél dák a 2.  § (1) be kez dés ab) pont já ban fog lalt fel té te lek al kal ma zá sá ra

Cso ma go lás
Édes sé get tar tal ma zó do boz
CD to kot bo rí tó fó lia bur ko lat

Nem cso ma go lás
Vi rág cse rép, amely ben a nö vény tel jes élet tar ta mát töl ti
Szer szá mos lá da
Fil te res tea
Saj tot be vo nó vi asz ré teg
Kol bász héj

Pél dák a 2.  § (1) be kez dés ac) pont já ban fog lalt fel té te lek al kal ma zá sá ra

Cso ma go lás, ha az el adá si he lyen való fel töl tés re ter vez ték és szán ták
Pa pír ból vagy mû anyag ból ké szült hord ta sak
Egy szer hasz ná la tos tá nyér és po hár
Ház tar tá si fó lia
Szend vi cses zacs kó
Alu mí ni um fó lia

Nem cso ma go lás
Ke ve rõ pál ca
Egy szer hasz ná la tos evõ esz köz

Pél dák a 2.  § (1) be kez dés ad) pont já ban fog lalt fel té te lek al kal ma zá sá ra

Cso ma go lás
Köz vet le nül a ter mék re akasz tott vagy arra rög zí tett cím kék
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Cso ma go lás ré sze
Szem pil la ecset, amely a tá ro ló esz köz záró ele mé nek ré sze
Ta pa dós cím kék, ame lye ket más cso ma go lá si té te lek hez ra gasz tot tak
Fû zõ kap csok
Mû anyag vé dõ to kok, há lók
Ada gok mé ré sé re szol gá ló esz köz, amely mo só- és tisz tí tó sze rek tá ro ló esz kö zei záró ele mé nek ré sze

3. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let hez]

Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
1. táb lá zat

A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon keletkezett
és ugyanitt vagy a határokon kívül hasznosított vagy hulladékégetõ mûben

energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék mennyiségei

Anyag

Ke let ke zett
cso ma go lá si

hul la dék

Az aláb bi mód sze rek kel hasz no sít va vagy hul la dék ége tõ mû ben ener gia-vissza nye rés sel el éget ve

alap anyag ként
hasz no sít va

egyéb mó don
anya gá ban
hasz no sít va

összes anya gá ban
tör té nõ

 hasz no sí tás

ener gia-
vissza nye rés

hasz no sí tás
 más for mái

hul la dék-ége tõ
mû ben ener ge ti kai 

hasz no sí tás sal
 tör té nõ el ége tés

összes hasz no sí tás
és hul la dék ége tõ

mû ben ener ge ti kai 
hasz no sí tás sal 
tör té nõ el ége tés

ton na ton na ton na ton na ton na ton na ton na ton na

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Üveg

Mû anyag

Pa pír/kar ton

Fém Alu mí ni um

Acél

Össze sen

Fa

Egyéb

Össze sen

Meg jegy zé sek az 1. táb lá zat hoz:

(1) Fe hér négy ze tek: Az ada tok szol gál ta tá sa kö te le zõ. Becs lé sek al kal maz ha tók, de azok nak em pi ri kus ada to kon 
kell ala pul ni uk, és ma gya rá za tot kell fûz ni hoz zá juk a mód szer ta ni le írás ban.

(2) Hal vá nyan ár nyé kolt négy ze tek: Az adat szol gál ta tás kö te le zõ, de kö ze lí tõ becs lé sek el fo gad ha tók. E becs lé -
sek hez a mód szer ta ni le írás ban ma gya rá za tot kell fûz ni.

(3) Sö té ten ár nyé kolt négy ze tek: Az ada tok szol gál ta tá sa ön kén tes.

(4) E ha tá ro zat al kal ma zá sá ban a mû anya gok anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá sá nak szá mí tá sá nál ki zá ró lag a „po li -
mer bõl-po li mert” ered mé nye zõ fo lya ma tok ve he tõk fi gye lem be.

(5) A c osz lop ma gá ban fog lal ja az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás összes for má ját, be le ért ve a szer ves anya gá ban
tör té nõ hasz no sí tást is, de nem tar tal maz za az alap anya gá ban tör té nõ „anya gá ban tör té nõ hasz no sí tást”.

(6) A d osz lop nak a b és c osz lo pok össze gé nek kell len nie.

704 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



(7) Az f osz lop ma gá ban fog lal ja a hasz no sí tás összes for má ját, ki vé ve az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tást és az
ener ge ti kai hasz no sí tást.

(8) A h osz lop nak a d, e, f és g osz lo pok össze gé nek kell len nie.

(9) A hasz no sí tás vagy a hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal tör té nõ el ége tés ará nya e ren de let ér tel -
mé ben: h osz lop/a osz lop.

(10) Az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá si arány e ren de let al kal ma zá sá ban: d osz lop/a osz lop.

(11) A fára vo nat ko zó ada to kat nem sza bad az egyes cso ma go ló anya gok mi ni mum 15% tö meg szá za lé kos cél ki tû -
zé sé nek el éré sé nél a szá mí tás nál fel hasz nál ni.

(12) A „mû anya gok” az aláb bi al cso por tok ra bont ha tók: PET, po li eti lén, po li pro pi lén, po li szti rol, PVC és egyéb

(13) Az egyéb ka te gó ri á ban a fõ cso por tok ba nem be so rol ha tó cso ma go lá sok sze re pel het nek, mint pél dá ul ter mé -
sze tes szá lak ból (juta, szi zál stb.) ké szült zsá kok.

2. táb lá zat
 

A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon képzõdött,
azonban hasznosítás vagy a hulladékégetõ mûben energetikai hasznosítással történõ

elégetés céljából más tagállamokba vagy a Közösségen kívülre küldött,
vagy exportált csomagolási hulladék mennyiségei

Anyag

Más tag ál la mok ba vagy a Kö zös sé gen kí vül re az aláb bi cé lok ból kül dött, vagy ex por tált cso ma go lá si hul la dék

alap anyag ként
 hasz no sít va

egyéb mó don
 anya gá ban
 hasz no sít va

ener gia
 vissza nye rés

a hasz no sí tás más
for mái

hul la dék-ége tõ mû ben
ener ge ti kai hasz no sí tás sal

tör té nõ el ége tés

ton na ton na ton na ton na ton na

Üveg

Mû anyag

Pa pír és kar ton

Fém Alu mí ni um

Acél

Össze sen

Fa

Egyéb

Össze sen

Meg jegy zé sek a 2. táb lá zat hoz:

(1) E táb lá zat ada tai csak azon mennyi sé gek re vo nat koz nak, ame lye ket a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la -
dék ról  szóló ezen ren de let ál tal elõ írt kö te le zett sé gek ér tel mé ben fi gye lem be kell ven ni. Ezek az ada tok az
1. táb lá zat ban már szol gál ta tott ada tok rész hal ma zai.

(2) Hal vá nyan ár nyé kolt négy ze tek: Az ada tok szol gál ta tá sa kö te le zõ, de meg kö ze lí tõ becs lé sek el fo gad ha tók.
E becs lé sek hez a mód szer ta ni le írás ban ma gya rá za tot kell fûz ni.

(3) Sö té ten ár nyé kolt négy ze tek: Az adat szol gál ta tás ön kén tes.

(4) E mel lék let ér tel mé ben a mû anya gok anya gá nak új ra fel dol go zá sa ma gá ban fog lal ja az összes anya got, ame -
lyek új ra fel dol go zá sa után mû anya got kap nak.
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3. táb lá zat

Újrahasználható csomagolások
(Kitöltendõ az ezeket a rendszereket önkéntesen alkalmazó gyártók által)

Anyag Cso ma go lás tí pus Ter mék

Új ra hasz nál ha tó
 cso ma go lás ban levõ
ter mék mennyi sé ge
 [Li ter] vagy [kg]

For ga lom ban levõ
 új ra hasz nál ha tó
 egy sé gek szá ma

Át la gos éves meg tett
kö rök szá ma

Át la gos
 élet tar tam

Üveg Pa lack Ita lok

Egyéb

Tá ro ló

Mû anyag Tar tály
hor dó
>20L,
<250L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Hor dók
>250L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

„Nagy
zsá kok”

Pa lac kok Ita lok

Egyéb

Do bo zok

Kon té ne rek

Re ke szek

Rak la pok

Kar ton/pa pír Do bo zok

Rak la pok

Fé mek Alu mí ni um Tar tá lyok
>50L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Tar tá lyok
>50L, 
<300L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Acél Tar tá lyok
<50L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Tar tá lyok
>50L, 
<300L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Fa Do bo zok

Re ke szek

Tar tá lyok

Rak la pok
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A táb lá za tok ki töl té sé nél az azok ban sze rep lõ fo gal ma -
kat, az egyes anyag faj ták ra, il let ve ke ze lé si mó dok ra vo -
nat ko zó ada to kat a kö vet ke zõ meg ha tá ro zá sok nak meg fe -
le lõ en kell al kal maz ni:

1. a) „kom po zit-cso ma go lás”: kü lön bö zõ, egy más tól
kéz zel szét vá laszt ha tat lan anya gok ból álló cso ma go lás;

1. b) „cso ma go lá si hul la dék ke let ke zé se”: azon, a kö te -
le zett te vé keny sé ge kö vet kez té ben lét re jött cso ma go ló -
anyag-mennyi sé get je len ti, amely je len ren de let meg ha tá -
ro zá sá val össz hang ban áruk tá ro lá sa, vé del me, ke ze lé se,
szál lí tá sa és be mu ta tá sa cél já ból való fel hasz ná lá sát kö ve -
tõ en hul la dék ká vá lik;

1. c) „hasz no sí tott cso ma go lá si hul la dék”: a kö te le zett
te vé keny sé ge kö vet kez té ben ke let ke zett cso ma go lá si hul -
la dék azon mennyi sé gét je len ti, amely hasz no sí tás ra ke rül, 
füg get le nül at tól, hogy a cso ma go lá si hul la dé kot Ma gyar -
or szá gon, egy má sik tag ál lam ban vagy a Kö zös sé gen kí vül 
hasz no sít ják;

1. d) „hasz no sí tott vagy hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti -
kai hasz no sí tás sal el ége tett cso ma go lá si hul la dék”: a kö te -
le zett te vé keny sé ge kö vet kez té ben ke let ke zett cso ma go lá -
si hul la dék azon mennyi sé gét je len ti, ame lyet hasz no sí ta -
nak vagy hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal
el éget nek, füg get le nül at tól, hogy a cso ma go lá si hul la dé -
kot Ma gyar or szá gon, egy má sik tag ál lam ban vagy a Kö -
zös sé gen kí vül hasz no sít ják, vagy hul la dék ége tõ mû ben
ener ge ti kai hasz no sí tás sal ége tik el;

1. e) „anya gá ban hasz no sí tott cso ma go lá si hul la dék” a
Ma gyar or szá gon ke let ke zett cso ma go lá si hul la dék azon
mennyi sé gét je len ti, amely anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tás ra ke rül, füg get le nül at tól, hogy a cso ma go lá si hul la dék
itt hon, egy má sik tag ál lam ban vagy a Kö zös sé gen kí vül
ke rül anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás ra;

1. f) je len ren de let ér tel me zé sé ben a „hasz no sí tott vagy
hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal el ége tett
hul la dék ará nya” a hasz no sí tott vagy hul la dék ége tõ mû -
ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal el ége tett cso ma go lá si hul -
la dék összes mennyi sé gé nek és a kép zõ dött cso ma go lá si
hul la dék összes mennyi sé gé nek há nya do sát je len ti;

1. g) je len ren de let al kal ma zá sá ban az „anya gá ban tör -
té nõ hasz no sí tá si arány” az anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék összes mennyi sé gé nek és a kép zõ dött
cso ma go lá si hul la dék összes mennyi sé gé nek há nya do sát
je len ti.

2. a) Nem mi nõ sül cso ma go lá si hul la dék nak a cso ma -
go lás vagy a cso ma go ló anyag ter me lé sé bõl, vagy bár mely 
más ter me lé si, gyár tá si fo lya mat ból szár ma zó ter me lé si,
gyár tá si ma ra dék.

2. b) Az adat szol gál ta tás szem pont já ból az a fel té te le -
zés al kal ma zan dó, hogy a kö te le zett te vé keny sé ge kö vet -
kez té ben egy adott év ben Ma gyar or szá gon kép zõ dött cso -
ma go lá si hul la dék mennyi sé ge meg egye zik az ál ta la
 Magyarországon ugyan ab ban az év ben pi a ci for ga lom ba
ho zott cso ma go lás mennyi sé gé vel.

3. a) Az „összes cso ma go lás ra” vo nat ko zó ada tok ma -
guk ban fog lal ják az e ren de let 2.  §-ában meg ha tá ro zott
min den cso ma go lást. Kü lö nö sen a ki sebb mennyi sé gek -
ben elõ for du ló anya gok és az e ren de let ben kü lön nem em -
lí tett anya gok ese té ben a kö te le zet tek becs lé se ket al kal -
maz hat nak. E becs lé sek nek a ren del ke zés re álló leg jobb
in for má ci ó kon kell ala pul ni uk.

3. b) Az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás nál azt az idõ pon -
tot kell a pi a ci for ga lom ba ho za tal idõ pont ja ként fi gye lem -
be ven ni, ami kor a cso ma go lást elõ ször bo csát ják azon
áruk kal együtt a fo gyasz tók ren del ke zé sé re, ame lyek tá ro -
lá sá ra, vé del mé re, ke ze lé sé re, le szál lí tá sá ra és pre zen tá lá -
sá ra a cso ma go lást szán ják.

3. c) Az új ra hasz nál ha tó cso ma go lást nem kell sem
cso ma go lá si hul la dék nak te kin te ni, ami kor azt az újra tör -
té nõ hasz ná lat cél já ból vissza kül dik, sem úgy te kin te ni,
hogy cso ma go lás ként pi a ci for ga lom ba hoz zák, ami kor
egy áru nál új ra hasz nál ják és is mét a fo gyasz tók ren del ke -
zé sé re bo csát ják.

3. d) Az új ra hasz nál ha tó cso ma go lást cso ma go lá si hul -
la dék nak kell te kin te ni, ha hasz nos élet tar ta ma vé gén ki -
von ják a for ga lom ból.

3. e) A kö te le zett ál tal al kal ma zott új ra hasz nál ha tó cso -
ma go lás ból szár ma zó an ke let ke zett cso ma go lá si hul la dék -
ról fel té te lez he tõ, hogy mennyi sé ge meg egye zik ugyan ab -
ban az év ben az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ból pi a ci for -
ga lom ba ho zott mennyi ség gel. Az eset le ges el té rést in do -
kol ni kell.

3. f) A kö te le zet tek nek a kom po zit-cso ma go lást a tö -
meg szá za lék sze rint túl súly ban lévõ anyag alap ján kell je -
len te ni. To váb bá az „össze tett anya gok” hasz no sí tá sá ról
és anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá sá ról  szóló kü lön ál ló ada -
to kat ön kén tes ala pon meg le het adni.

3. g) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me ge a ha té kony hasz no sí tá si vagy
anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá si fo lya mat ba be vitt cso ma -
go lá si hul la dék mennyi sé gé vel egyen lõ. Ak kor, ha egy
hul la dék vá lo ga tó lé te sít mény, a ha té kony hasz no sí tá si
vagy anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá si tech no ló gi ák felé tör -
té nõ ki bo csá tá sát je len tõs vesz te sé gek nél kül vég zi, ak kor
el fo gad ha tó az, hogy ezt a ki bo csá tást a hasz no sí tott vagy
anya gá ban hasz no sí tott cso ma go lá si hul la dék tö me gé nek
te kint sék.
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3. h) A kö te le zett ál tal az Eu ró pai Kö zös ség bõl ex por -
tált cso ma go lá si hul la dé kot csak ak kor le het hasz no sí tott
vagy anya gá ban hasz no sí tott hul la dék ként fi gye lem be
ven ni, ha egy ér tel mû bi zo nyí ték van arra, hogy a hasz no sí -
tás ra vagy anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás ra a kö zös sé gi
jog sza bá lyok ál tal elõ írt fel té te lek kel nagy já ból egyen ér -
té kû fel té te lek mel lett ke rült sor.

3. i) Ha a kö te le zett más tag ál lam ban vagy a Kö zös sé -
gen kí vül ke let ke zett cso ma go lá si hul la dé kot hoz be hasz -
no sí tás vagy anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás cél já ból, ak -
kor ez a mennyi ség nem szá mol ha tó el hasz no sí tott ként
vagy anya gá ban hasz no sí tott ként ab ban a tag ál lam ban,
aho va a cso ma go lá si hul la dék ér ke zik.

3. j) Mind azon ese tek ben, ami kor uta lás tör té nik a
hasz no sí tás ra, a vo nat ko zó ren del ke zé sek mu ta tis mu tan -
dis al kal ma zan dók a hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti kai
hasz no sí tás sal el ége tett cso ma go lá si hul la dék ra is.

4. a) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me gét a cso ma go lá si hul la dék ter mé -
sze tes ned ves ség tar tal ma mel lett kell mér ni, amely nek a
pi a ci for ga lom ba ho zott egyen ér té kû cso ma go lás ned ves -
ség tar tal má val össze ha son lít ha tó nak kell len nie.

4. b) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me gé nek mért ada ta it kor ri gál ni kell,
ha a cso ma go lá si hul la dék ned ves ség tar tal ma rend sze re -
sen és je len tõ sen el tér a pi a ci for ga lom ba ho zott cso ma go -
lás ned ves ség tar tal má tól, és ha fenn áll an nak koc ká za ta,
hogy ez a cso ma go lás hasz no sí tá si vagy anya gá ban  tör -
ténõ hasz no sí tá si ará nyá nak je len tõs túl- vagy alul becs lé -
sé hez ve zet het. E kor rek ci ók nak ki vé te les ese tek re kell
 korlátozódniuk, ame lye ket sa já tos ég haj la ti vagy egyéb
kö rül mé nyek okoz nak. A je len tõs kor rek ci ó kat az ada t -
össze sí té sek nél kell be mu tat ni, az 5. pont ban fog lal tak
sze rint.

4. c) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me gé be, amennyi re ez gya kor la ti
szem pont ból cél sze rû, nem sza bad be le szá mí ta ni a cso ma -
go lá si hul la dék kal együtt be gyûj tött nem cso ma go lá si
anya gok tö me gét.

4. d) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me gé rõl  szóló ada to kat kor ri gál ni
kell, ha a tény le ges hasz no sí tá si vagy anya gá ban tör té nõ
hasz no sí tá si fo lya mat hoz kül dött hul la dék ban ta lál ha tó
nem cso ma go lá si anya gok mennyi sé ge azt a koc ká za tot
rej ti ma gá ban, hogy a cso ma go lás hasz no sí tá si vagy anya -
gá ban tör té nõ hasz no sí tá si ará nya i nak je len tõs túl- vagy
alul becs lé se kö vet kez het be.

4. e) A kis mennyi sé gû nem cso ma go lá si anya gok és a
szennye zõ dé sek  miatt, ame lyek rend sze re sen elõ for dul -

hat nak a cso ma go lá si hul la dék ban, nem szük sé ges kor rek -
ci ót vé gez ni.

4. f) Mind azon ese tek ben, ami kor az 1. és 2. pon tok ban
uta lás tör té nik a hasz no sí tás ra, a vo nat ko zó ren del ke zé sek
mu ta tis mu tan dis al kal ma zan dók a hul la dék ége tõ mû ben
ener ge ti kai hasz no sí tás sal el ége tett cso ma go lá si hul la dék -
ra is.

5. A meg adott táb lá za to kat éven te kell ki töl te ni. A le -
írás nak ma gya rá za tot kell ad nia bár mely al kal ma zott becs -
lés rõl is.

6. A táb lá za to kon túl me nõ en, a kö te le zet tek ön kén te -
sen is szol gál tat hat nak a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dé kok ról to váb bi ada to kat is, ha ezek az ada tok ren -
del ke zés re áll nak. Ilyen ada tok le het nek:

a) az üres cso ma go ló esz kö zök ter me lé sé rõl, ki vi te lé rõl 
és be ho za ta lá ról  szóló ada tok; anyag faj ta sze rint

b) az új ra hasz nál ha tó cso ma go lá sok ról  szóló ada tok;
(ha ön kén te sen részt vesz „gyár tó ként”, ak kor kö te le zõ
mó don)

c) a cso ma go lás sa já tos al tí pu sa i ról, így az össze tett
(kom po zit) cso ma go ló anya gok ról  szóló ada tok

d) a cso ma go lás ban szennye zõ dés ként ma ra dó anyag -
nak tu laj do nít ha tó an ve szé lyes nek mi nõ sü lõ cso ma go lá si
hul la dék mennyi sé gé rõl és mi nõ sé gé rõl.

4. számú melléklet
a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
 a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

A kötelezettek által minimálisan teljesítendõ
anyagában történõ hasznosítási arányok

Anyag faj ta

Év

2006.
(tö meg-

szá za lék ban)*

2007.
(tö meg-

szá za lék ban)*

2008.
(tö meg-

szá za lék ban)*

Pa pír 55 60 60

Üveg 18 21 25

Fém 40 45 50

Mû anyag 16 18 20

Fa 15 15 15

* A kö te le zett ter mé ké bõl szár ma zó hul la dék mennyi sé gé nek ará nyá ban.
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Mi nisz te ri ren de le tek

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter

7/2006. (II. 8.) KvVM–GKM
együttes rendelete

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszerérõl
 szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet

módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a
110.  § (8) be kez dés m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az egyes kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá sá nak kor lá -
to zá sá ról és a zaj ki bo csá tás mé ré si mód sze ré rõl  szóló

29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együt tes ren de let 1. szá mú
mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

3.  §

Ez a ren de let a kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá si kö -
ve tel mé nye i re vo nat ko zó 2000/14/EK 2000. má jus 8-i
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló 
2005/88/EK irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi gaz da sá gi és köz le ke dé si

mi nisz ter mi nisz ter
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Melléklet a 7/2006. (II. 8.) KvVM–GKM együttes rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együt tes ren de let hez]

A zajkibocsátási határértékkel rendelkezõ berendezések határértékei

Sor-
szám

A be ren de zés faj tá ja

Tel je sít mény,
P (kW)

Vil la mos tel je sít -
mény, Pe1

(1) kW
A be ren de zés
tö me ge, m kg

 Vá gá si szé les ség,
L cm

A hang tel je sít mény szint-ha tár ér ték
dB/1 pW

I. ütem,
2002. ja nu ár 3-tól

II. ütem,
2006. ja nu ár 3-tól

1. Épí tõ ipa ri te her eme lõk (rob ba nó mo to ros haj tás sal) P≤15 96 93

P>15 83+11 lg P 80+11 lg P

2. Dön gö lõ gé pek (vib rá ló hen ge rek, lap vib rá to rok és
vib rá ci ós dön gö lõ gé pek)

P≤8 108 105(2)

8<P≤70 109 106(2)

P>70 89+11 lg P 86+11 lg P(2)

3. Dön gö lõ gé pek (nem vib rá ló hen ger rel) P≤55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

4. Komp resszo rok P≤15 99 97

P>15 97+2 lg P 95+2 lg P

5. Kézi be ton tö rõ és fej tõ ka la pá csok m≤5 107 105

15<m<30 94+11 lg m 92+11 lg m(2)

m≥30 96+11 lg m 94+11 lg m

6. Épí tõ ipa ri csör lõk (rob ba nó mo to ros haj tá sú) P≤15 96 93

P>15 83+11 lg P 80+11 lg P



Sor-
szám

A be ren de zés faj tá ja

Tel je sít mény,
P (kW)

Vil la mos tel je sít -
mény, Pe1

(1) kW
A be ren de zés
tö me ge, m kg

 Vá gá si szé les ség,
L cm

A hang tel je sít mény szint-ha tár ér ték
dB/1 pW

I. ütem,
2002. ja nu ár 3-tól

II. ütem,
2006. ja nu ár 3-tól

7. Föld to lók (lánc tal pas) P≤55 106 103(2)

P>55 87+11 lg P 84+11 lg P(2)

8. Föld to lók (ke re kes) P≤55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

9. Döm pe rek P≤55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

10. Hid ra u li kus vagy kö te les kot rók P≤15 96 93

P>15 83+11 lg P 80+11 lg P

11. Kot ró-ra ko dók (lánc tal pas) P≤55 106 103

P>55 87+11 lg P 84+11 lg P

12. Kot ró-ra ko dók (ke re kes) P≤55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

13. Föld gya luk P≤55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

14. Hid ra u li kus nyo más fo ko zók P≤55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

15. Ta laj- és sze mét tö mö rí tõ hom lok ra ko dók P≤55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

16. Fû nyí rók, gyep vá gók/gyep sze gély vá gók L≤550 96 94(2)

50<L≤70 100 98

70<L≤120 100 98(2)

L>120 105 103(2)

17. Vil lás eme lõ tar gon cák bel sõ égé sû mo tor haj tás sal,
ellen súllyal

P≤55 104 101(2)

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P(2)

18. Ra ko dó gé pek (lánc tal pas) P≤55 106 103

P>55 87+11 lg P 84+11 lg P(2)

19. Ra ko dó gé pek (ke re kes) P≤55 104 101

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P

20. Mo bil da ruk P≤55 104 101(3)

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P(3)

21. Mo to ros ka pák 96 93

22. Út bur ko lat ra kó gé pek P≤55 104 101(2)

P>55 85+11 lg P 82+11 lg P(2)

23. Áram fej lesz tõ ge ne rá to rok Pel≤2 97+lg Pel 95+lg Pel

2<Pel≤10 98+lg Pel 96+lg Pel

Pel>10 97+lg Pel 95+lg Pel

24. To rony da ruk 98+lg P 96+lg P
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Sor-
szám

A be ren de zés faj tá ja

Tel je sít mény,
P (kW)

Vil la mos tel je sít -
mény, Pe1

(1) kW
A be ren de zés
tö me ge, m kg

 Vá gá si szé les ség,
L cm

A hang tel je sít mény szint-ha tár ér ték
dB/1 pW

I. ütem,
2002. ja nu ár 3-tól

II. ütem,
2006. ja nu ár 3-tól

25. He gesz tõ ge ne rá to rok Pel≤2 97+lg Pel 95+lg Pel

2<Pel≤10 98+lg Pel 96+lg Pel

Pel>10 97+lg Pel 95+lg Pel

(1) Pel he gesz tõ ge ne rá to rok nál a szo ká sos he gesz tõ áram szor za ta a szo ká sos he gesz tõ fe szült ség gel a gyár tó ál tal meg adott leg ki sebb ki töl té si té nye zõ mel lett.
Pel áram fej lesz tõ ge ne rá to rok nál: pri mér tel je sít mény az MSZ-ISO 8525–1:2001 szab vány 13.3.2. pont ja sze rint.

(2) A kö vet ke zõ be ren de zé sek ese té ben to vább ra is az I. ütem ha tár ér té kei ha tá lyo sak, a II. ütem re meg adott ha tár ér té kek csak tá jé koz ta tó jel le gû ek:
– kéz zel tolt vib rá ló hen ge rek,
– lap vib rá to rok (>3 kW),
– vib rá ci ós dön gö lõ gé pek,
– föld to lók (acél lánc talp pal),
– ra ko dó gé pek (acél lánc talp pal >55 kW),
– vil lás eme lõ tar gon ca bel sõ égé sû mo tor ral, el len súllyal,
– nagy tö mö rí tõ ere jû, le hú zó lap pal fel sze relt út bur ko lat ra kó gé pek,
– bel sõ égé sû mo to ros kézi be ton tö rõk és fej tõ ka la pá csok (15<m<30),
– fû nyí rók, gyep vá gók/gyep sze gély vá gók.

(3) Az egy mo to ros mo bil da ruk ese té ben a II. ütem re vo nat ko zó ha tár ér té kek 2008. ja nu ár 4-én lép nek élet be, ezt meg elõ zõ en az I. ütem re vo nat ko zó ha tár ér té -
ke ket kell al kal maz ni.
A meg en ge dett hang tel je sít mény szint ér té ke ket a leg kö ze leb bi egész szám ra (a 0,5-nél ki sebb ér ték nél le fe lé, 0,5-tel egyen lõ vagy an nál na gyobb ér té kek -
nél fel fe lé) kell ke re kí te ni.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8/2006. (II. 8.) KvVM

rendelete
a Liget-patak menti Természetvédelmi Terület

létesítésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, va la mint 85.  § b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Li get-pa tak men ti Ter mé szet vé del -
mi Te rü let el ne ve zés sel az Ág fal va 024/27–31, va la mint a
Sop ron 0775/2, 0797/4, 0799/4, 0799/14 in gat lan-nyil ván -
tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 27,3 hek tár ki ter je dé sû te -
rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a tér ség utol só szu bal pin,
hegy lá bi rét je i nek és azok élõ vi lá gá nak meg õr zé se.

3.  §

(1) A Li get-pa tak men ti Ter mé szet vé del mi Te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si
terv ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – a Fer tõ-Han ság Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.

(2) A Li get-pa tak men ti Ter mé szet vé del mi Te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de let mel lék le te tar tal -
maz za.

4.  §

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

Dr. Gom bos And rás s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té ri u mi

po li ti kai ál lam tit kár



Melléklet
a 8/2006. (II. 8.) KvVM rendelethez

A Liget-patak menti Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg a Li get-pa tak ön tés te rü le tén ta lál ha tó üde
ré te ket, láp ré te ket és ki szá ra dó láp ré te ket.

Biz to sít sa a te rü le ten ta lál ha tó vé dett ter mé sze ti ér té kek 
hosszú távú fenn ma ra dá sát.

Biz to sít son le he tõ sé get a te rü let to váb bi ál lat ta ni és nö -
vény ta ni ér té ke i nek fel tá rá sá ra, va la mint az is mert ter mé -
sze ti ér té kek rész le tes vizs gá la tát cél zó ku ta tá sok nak.

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

– A te rü le ten át fo lyó, a te rü let rõl vi zet el ve ze tõ csa tor -
nák, ár kok mû kö dé sé nek sza bá lyo zá sa.

– A ter mé szet vé del mi szem pont ból ér té kes fa jok élõ -
he lye i nek ro vá sá ra ter jesz ke dõ fa- és cser je fa jok, va la mint 
a nád vissza szo rí tá sa, ter jesz ke dé sük meg aka dá lyo zá sa.

– A te rü let rend sze res ka szá lá sá nak biz to sí tá sa.
– Az il le gá lis hul la dék le ra kás meg aka dá lyo zá sa.
– A ter mé szet vé del mi ku ta tá sok fel té te le i nek biz to sí tá -

sa.

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

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

3.1.1. Fa jok vé del me
– A szi bé ri ai nõ szi rom (Iris si bi ri ca) elõ for du lá si he -

lye in a ter més éré sé ig ti los ka szál ni. Amennyi ben az elsõ
ka szá lás egyez te tett idõ pont ja a ter mé sek be éré se elõt ti
idõ szak ra esik, a szi bé ri ai nõ szi rom ter mõ he lyén az elsõ
ka szá lást el kell hagy ni.

3.1.2. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A gyep mû ve lé si ág meg vál toz ta tá sa ti los.
– A ter ve zé si te rü le ten a láp rét fenn ma ra dá sá hoz szük -

sé ges öko ló gi ai víz mennyi sé get, azaz a ta va szi, idõ sza kos, 
se kély víz bo rí tást biz to sí ta ni kell, il let ve a láp rét tel jes ki -
szá ra dá sát meg kell aka dá lyoz ni.

– A te rü le ten ete tõk, szó rók, só zók el he lye zé se, vad te -
nyész tés, vad ki bo csá tás és zárt té ri vad tar tás, va la mint
vad föld lé te sí té se, mû ve lé se ti los.

– A te rü let re gép ko csi val be haj ta ni csak ter mé szet vé -
del mi (és víz ügyi) ke ze lé si te vé keny ség ke re té ben sza bad.

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

3.2.1. Gye pek ke ze lé se
– A te rü let évi két sze ri ka szá lá sát biz to sí ta ni kell. A ta -

va szi ka szá lást má jus vé gén vagy jú ni us ban, az õszi ka szá -
lást szep tem ber és ok tó ber fo lya mán kell el vé gez ni. A ka -

szá lá sok so rán a te rü let 10%-át éves vál tás ban érin tet le nül
kell hagy ni.

– A ka szá lás idõ pont ját a nem ze ti park igaz ga tó ság gal
elõ ze te sen egyez tet ni kell. A ka szá lást az el sõ fo kú ter mé -
szet vé del mi ha tó ság idõ sza ko san kor lá toz hat ja.

– A gye pen meg te le pe dett cser jé ket a víz el ve ze tõ árok
men ti cser jés sáv ki vé te lé vel el kell tá vo lí ta ni. A cser je sáv
ter jesz ke dé sét meg kell aka dá lyoz ni.

– Ti los a gye pek fe lül ve té se, la zí tá sa, mû trá gyá zá sa,
szán tá sa.

– A le ka szált és be bál ázott szé nát a ka szá lás idõ pont ját
kö ve tõ 1 hó na pon be lül le kell hor da ni a te rü let rõl.

– A ter ve zé si te rü le ten a le ge lõ gaz dál ko dás ti los.

3.2.2. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– A te rü le ten meg lé võ vagy lé te sí ten dõ víz kor mány zó

be ren de zé sek kel biz to sí ta ni kell a te rü let öko ló gi ai víz igé -
nyét.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
9/2006. (II. 10.) KvVM

rendelete
a Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület

kezelési tervérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján –
36.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
80.855/1942. sz. ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott, az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mú, 11,1 hek tár ki ter je dé sû Nagy cen ki hárs -
fa sor Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si ter vét e ren de let ben ál la pí tom meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet vé del -
mi ke ze lé si ter vet a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

2.  §

A Nagy cen ki hárs fa sor Ter mé szet vé del mi Te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si
terv ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – a Fer tõ-Han ság Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.
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3.  §

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

Dr. Gom bos And rás s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té ri u mi po li ti kai ál lam tit kár

1. számú melléklet
a 9/2006. (II. 10.) KvVM rendelethez

A Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Hi deg ség
072, 074, 089–094, 073/1 a-c, 073/2

Nagy cenk
0159/1 a-c, 673

2. számú melléklet
a 9/2006. (II. 10.) KvVM rendelethez

A Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– A táj ké pi és kul túr tör té ne ti je len tõ sé gû fa sor fenn ma -
ra dá sá nak biz to sí tá sa.

– A fa sor – bo ta ni kai ér té ket je len tõ – idõs fá i nak meg -
õr zé se.

– A fa sor idõs fá i hoz kö tõ dõ ál lat vi lág meg õr zé se.
– A ter mé szet vé del mi célú be mu ta tás elõ se gí té se.

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

– A fa sor egy sze ri, tel jes re konst ruk ci ó ja (nö vény-
egész ség ügyi ke ze lés, be teg és ment he tet len fák el tá vo lí -
tá sa, majd ezek pót lá sa, ment he tõ fák nye sé se).

– A fenn tar tó jel le gû be avat ko zá sok fo lya ma tos biz to -
sí tá sa.

– Hosszú tá von táj kép vé del mi szem pont ból nem meg -
fe le lõ ob jek tu mok át he lye zé se, el rej té se.

– A ter mé szet vé del mi célú be mu ta tást szol gá ló inf ra -
struk tú ra ki épí té se.

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

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

3.1.1. Fa jok vé del me
– A be avat ko zá so kat (fa ki vá gás, ág nye sés) ve ge tá ci ós

idõ sza kon kí vül, de a de ne vér be te le lés és az éne kes ma da -
rak köl té si idõ sza ka elõtt kell el vé gez ni.

– Fo ko zot tan vé dett ma dár faj (pl. ha ris) fész ke lé se ese -
tén a fész ket és a fenn tar tá sá hoz szük sé ges vé del mi te rü le -
tet kell ki je löl ni.

3.1.2. Lá to ga tás

– A ter ve zé si te rü let sza ba don lá to gat ha tó.

– A fenn tar tó be avat ko zá sok ide jén és bal eset ve szély
ese tén a ter mé szet vé del mi ha tó ság idõ sza kos lá to ga tá si
kor lá to zást ren del het el.

3.1.3. Köz le ke dés, ok ta tás és be mu ta tás

– A te rü le ten gép jár mû vel köz le ked ni csak a ter mé szet -
vé del mi célú ke ze lé si te vé keny sé gek, il let ve a ter mé szet -
vé del mi ha tó sá gi en ge déllyel vég zett ku ta tá sok ke re té ben
sza bad.

– A lá to ga tás és be mu ta tás cél ját szol gá ló, táj ba illõ lé -
te sít mé nyek összes alap te rü le te nem ha lad hat ja meg a ter -
ve zé si te rü let 0,05%-át.

3.1.4. Te rü let- és föld hasz ná lat

– A te rü le ten min den ipa ri és bá nyá sza ti te vé keny ség
ti los.

– A meg lé võ inf ra struk tú ra és köz mû há ló zat kar ban tar -
tá sa so rán az ere de ti ál la po tot min den eset ben hely re kell
ál lí ta ni.

– A te rü le ten nö vény vé dõ szert és ir tó sze re ket csak a
fák egye di vé del me ér de ké ben sza bad hasz nál ni.

– A te rü le ten vad gaz dál ko dá si lé te sít mény nem he lyez -
he tõ el.

– A fa pót lá sok vad el le ni vé del mét biz to sí ta ni kell.

– A ter ve zé si te rü let a je len le gi tõl el té rõ te rü let fel hasz -
ná lá si egy ség be nem so rol ha tó.

3.1.5. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek

– A nagy cen ki hárs fa sor táj ké pi jel le gét meg kell
 õrizni.

– A fi a tal, el kor cso sult, alá szo rult, a fa sor ban nem
meg fe le lõ hely re te le pí tett fá kat el kell tá vo lí ta ni.

– A fi a tal, egész sé ges, a fa sor ban nem meg fe le lõ hely re 
te le pí tett fá kat el kell tá vo lí ta ni.

– A fa sor ból csak ab ban az eset ben tá vo lít ha tó el fa, ha
ez a ter mé szet vé del mi cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben
szük sé ges. Az el tá vo lí tott fá kat pó tol ni kell, ki vé ve a ter -
mé szet vé del mi cél lal el tá vo lí tott és ko ráb ban sor köz be ül -
te te tett egye de ket.

– A fa pót lá so kat elõ ne velt, föld lab dás sor fa jel le gû su -
hán gok kal kell el vé gez ni ve ge tá ci ós idõn kí vül (el sõ sor -
ban Ti lia cor da ta fa jok kal).

– A fa pót lá so kat a fa sor ban le he tõ leg a fák ere de ti he -
lyén kell el vé gez ni, a fa köz be ül te tés egye di ter mé szet vé -
del mi ha tó sá gi el bí rá lást kö ve tõ en le het sé ges.

– A fa ápo lás so rán meg en ge dett a ko ro na ala kí tás, a sé -
rült és be teg ko ro na ré szek el tá vo lí tá sa, a tõ sar jak el tá vo lí -
tá sa, az üre gek gon do zá sa, a fa gyöngy fo lya ma tos el tá vo -
lí tá sa.
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– A ta laj boly ga tá sá val járó ter mé szet vé del mi ke ze lé si
te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a ter mé szet vé del mi ke ze -
lõ ki ké ri a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal il le té kes re -
gi o ná lis iro dá já nak vé le mé nyét.

Az egy sze ri, tel jes re konst ruk ci ó ra vo nat ko zó ke ze lé si
mó dok az egyes fák ál la po tá nak meg fe le lõ en:

– jó ál la pot ban lévõ, idõs fák: ke ze lést nem igé nyel nek, 
eset le ge sen sarj le vá gás;

– jó ál la pot ban lévõ, idõs fák, kis mér ték ben ká ro so dott
ág rend szer rel: a szá raz csú csok le vá gá sa, a fa gyöngy el tá -
vo lí tá sa, sarj le vá gás;

– idõs, je len tõ sen sé rült ko ro na for má jú fák: az idõs
ágak vissza vá gá sa, a fa gyöngy el tá vo lí tá sa, régi seb he lyek 
ke ze lé se, a ko ráb ban be to no zott üre gek utó ke ze lé se;

– idõs, je len tõ sen kor hadt tör zsû és ága za tú fák: a ma -
dár, il let ve de ne vér vé de lem, va la mint al sóbb ren dû kor -
had ék la kó fa jok  miatt meg tar tan dók. Az idõs ágak vissza -
vá gá sa, a fa gyöngy el tá vo lí tá sa, régi seb he lyek ke ze lé se, a
ko ráb ban be to no zott üre gek utó ke ze lé se, a törzs bel sõ ki -
tisz tí tá sa, víz ki ve ze tés meg ol dá sa;

– le rom lott, erõ sen ká ro so dott fák, il let ve de for má ló -
dott ko ro ná jú vagy ko ro na nél kü li fák: el tá vo lí tást, szük -
ség ese tén tus kó ki sze dést kö ve tõ en pót lás sor fa jel le gû
fák kal;

– kö zép ko rú, szép ko ro ná jú, egész sé ges fák az elsõ
pót lás ból: ke ze lést nem igé nyel nek, eset le ge sen sarj le vá -
gás;

– jó ál la pot ban lévõ, kö zép ko rú fák, kis mér ték ben ká -
ro so dott ág rend szer rel, fa gyöngy fer tõ zés sel, erõs szá mú
tõ sarj jal: a szá raz ág vé gek le vá gá sa, a fa gyöngy  eltávolí -
tása, sarj le vá gás;

– fi a tal, egész sé ges, meg fe le lõ hely re te le pí tett fák:
nem igé nyel nek ke ze lést.

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

3.2.1. Gye pek ke ze lé se

– A gye pe ken ki zá ró lag ex ten zív rét gaz dál ko dás al kal -
maz ha tó.

– A te rü let éven te leg fel jebb két szer ka szál ha tó, a ka -
szá lá so kat a nyár elsõ fe lé ben (jú ni us), il let ve a nyár vé -
gén, kora õsszel (au gusz tus–szep tem ber) le het el vé gez ni.

– A ke let ke zett szé nát a ka szá lást kö ve tõ en egy hó na -
pon be lül le kell hor da ni a te rü let rõl.

– A gye pe ken bár mi lyen faj ta táp anyag-után pót lás, fe -
lül ve tés, dré ne zés ti los.

3.2.2. Er dõk ke ze lé se

– A Hi deg ség 3E jelû er dõ rész let te kin te té ben a ter ve -
zés idõ pont já ban ér vé nyes kör ze ti er dõ terv elõ írá sai a ter -
mé szet vé del mi igé nye ket ki elé gí tik, és a kö vet ke zõk ben is 
az ab ban meg ha tá ro zott er dõ gaz dál ko dá si gya kor lat a kí -
vá na tos.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 
a földmûvelésügyi 

és vidékfejlesztési miniszter, 
a nemzeti kulturális örökség minisztere, 

valamint a belügyminiszter
10/2006. (II. 24.) KvVM–FVM–NKÖM–BM

együttes rendelete

a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének
részletes szabályairól  szóló 8/1999. (VIII. 13.)
KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet

módosításáról

Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi
XXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Átv.) 49.  §-a (4) be kez -
dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ve szé lyes ál la tok ról és tar tá suk en ge dé lye zé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 8/1999. (VIII. 13.)
KöM–FVM–NKÖM–BM együt tes ren de let 1.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az 1. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ fa jok egye -
de it, amennyi ben egye di tu laj don sá ga ik ezt in do kol ják, az
Átv. 20–21.  §-ai nak ren del ke zé sei alap ján a ve szé lyes ál lat 
tar tá sá nak en ge dé lye zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó -
ság – a meg je lölt szak ha tó sá gok hoz zá já ru lá sa alap ján –
ve szé lyes ál lat tá nyil vá nít ja.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k., Gráf Jó zsef s. k.,

kör nye zet vé del mi  és víz ügyi föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter  mi nisz ter

Dr. Bo zó ki And rás s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

a nem ze ti kul tu rá lis örök ség bel ügy mi nisz ter
mi nisz te re
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
11/2006. (II. 24.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása,

illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos
és bizalmas munkaköreinek megállapításáról 

és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Nbtv.) 78.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – az Nbtv. 71.  §-ának (3) be kez dé sé re fi gye lem mel
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztériumra és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
ter irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek re ter -
jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek nél a fon tos és bi -
zal mas mun ka kö rö ket, to váb bá a biz ton sá gi el len õr zés
szint jét az Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 18. pont já ban
fog lal tak alap ján e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

(2) Amennyi ben a fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ 
sze mély a mel lék let I/1. és I/2. pont ja alap ján is biz ton sá gi

el len õr zés re kö te le zett, ese té ben a ma ga sabb szin tû el len -
õr zést kell le foly tat ni.

3.  §

A ren de let mel lék le té ben fel so rolt be osz tás ba, mun ka -
kör be az a sze mély ne vez he tõ ki, il let ve bár mi lyen jog vi -
szony ban az a sze mély fog lal koz tat ha tó, aki a nem zet biz -
ton sá gi el len õr zés hez szük sé ges biz ton sá gi kér dõ ívet ki -
töl ti és a biz ton sá gi nyi lat ko za tot alá ír ja.

4.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott fon tos és bi zal mas mun ka kört be -
töl tõ sze mély nem zet biz ton sá gi el len õr zé sét – amennyi -
ben leg alább a mel lék let sze rin ti el len õr zé si szin tû ér vé -
nyes biz ton sá gi szak vé le ménnyel nem ren del ke zik – leg -
ké sõbb 2006. jú ni us 30-ig kell kez de mé nyez ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kör nye zet vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa, va la mint
fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek fon tos és bi zal mas
mun ka kö re i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 22/2000. (IX. 8.)
KöM ren de let.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 
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Melléklet a 11/2006. (II. 24.) KvVM rendelethez

Szer ve zet és mun ka kö rök A nem zet biz ton sá gi el len õr zés szint je

I. A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban:

I/1. – ka bi net fõ nök C

– po li ti kai fõ ta nács adó, ta nács adó B

– mi nisz te ri fõ ta nács adó, ta nács adó B

– fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te s B

– ti tok vé del mi fel ügye lõ C

– adat vé del mi meg bí zott C

– biz ton sá gi meg bí zott C

– tit kos ügy ke ze lõ C

I/2. – Ka bi net iro da köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je B

– ál la mi ve ze tõ (mi nisz ter, ál lam tit kár, he lyet tes ál lam tit kár)
 tit kár sá gá nak köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je

B

– El len õr zé si Ön ál ló Osz tály köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je C

– Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tály köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je C



Szer ve zet és mun ka kö rök A nem zet biz ton sá gi el len õr zés szint je

– Ko or di ná ci ós Ön ál ló Osz tály köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je B

– Nem zet kö zi Kör nye zet po li ti kai Fõ osz tály köz tiszt vi se lõ je B

– Nem zet kö zi Kör nye zet po li ti kai Fõ osz tály ügy ke ze lõ je A

– Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tá lya köz tiszt vi se lõ je B

– Nem zet kö zi Kap cso la tok Fõ osz tá lya ügy ke ze lõ je A

– Tár sa sá gi Ön ál ló Osz tály köz tiszt vi se lõ je, ügy ke ze lõ je C

– Kör nye zet biz ton sá gi és Kör nye zet-egész ség ügyi Osz tály 
 köz tiszt vi se lõ je

C

II. A mi nisz ter irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek nél:

– az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat el nö ke, gaz da sá gi ve ze tõ je C

– az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
 és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz ga tó ja, gaz da sá gi ve ze tõ je

C

– a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga igaz ga tó ja, igaz ga tó he lyet te se,
 fõ osz tály ve ze tõ je

C
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
12/2006. (II. 28.) KvVM

rendelete
a Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület

természetvédelmi kezelésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
121004/1943. sz. ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott,
Szar vas bel te rü let 795 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mú, 45,4 hek tár ki ter je dé sû Szar va si Ar bo ré tum Ter mé -
szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren -
de let ben ál la pí tom meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet vé del mi 
ke ze lé si ter vet e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si terv ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – a Kö -
rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban:
igaz ga tó ság) lát ja el.

3.  §

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

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 12/2006. (II. 28.) KvVM rendelethez

A Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. TERMÉSZETVÉDELMI GYAKORLATI CÉLKITÛ -
ZÉSEK

– Õriz ze meg a ter mé sze ti, va la mint épí tett és kul túr tör -
té ne ti ér té ke ket,

– biz to sít sa a Bol za-fé le táj ké pi kert szer ke ze té nek
hely re ál lí tá sát, to váb bi meg õr zé sét,

– biz to sít sa a dend ro ló gi ai gyûj te mény ter mé szet tu do -
má nyi szem pont ból ér té kes nö vény ál lo má nyá nak meg õr -
zé sét, fenn tar tá sát, fej lesz té sét,

– biz to sít sa az élõ vi lág ter mé szet kö ze li élet fel té te le it,
töb bek kö zött a ma da rak há bo rí tat lan fész ke lé sét és táp lál -
ko zá sát,

– biz to sít son za var ta lan fel té te le ket a ter mé sze ti ér té kek 
fenn tar tá sát szol gá ló szak mai és tu do má nyos ku ta tá sok -
hoz,

– biz to sít sa a sza bad ban tör té nõ fel üdü lést, va la mint is -
me ret- és él mény szer zést.



2. TERMÉSZETVÉDELMI STRATÉGIÁK

– A te rü let park jel le gé nek, tér szer ke ze té nek, va la mint
a nö vény gyûj te mény faj össze té te lé nek meg õr zé se és fej -
lesz té se,

– az õs ho nos vagy ex óta fa jok kal te le pí tett ál lo mány ré -
szek fenn tar tá sa, va la mint a ter mé sze tes fel úju lás és te le pí -
tés fel té te le i nek biz to sí tá sá val an nak ja ví tá sa,

– az egy ön te tû fa ál lo má nyok át ala kí tá sa és a nö vény zet 
sok fé le sé gé nek nö ve lé se, a gyûj te mény jel leg fej lesz té se,

– a nö vény gyûj te mény eset le ge sen el pusz tu ló egye de i -
nek pót lá sa,

– a ter mé szet kö ze li gyep te rü le tek fenn tar tá sa, ál la po -
tuk ja ví tá sa, kü lö nös te kin tet tel a gye pe ken élõ, ter mé sze ti
ér té ket kép vi se lõ, il let ve vé dett fa jok ra,

– a gén bank bõ ví té se,

– az egyes ré sze ken ter jesz ke dõ in va zív fa jok vissza -
szo rí tá sa,

– a leg in kább lá to ga tott ré szek (pl. fo ga dó rész) in ten -
zív ke ze lé se.

3. TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI MÓDOK, KOR -
LÁTOZÁSOK ÉS TILALMAK

3. 1. Gyep jel le gû te rü le tek ke ze lé se

– A gyom nö vé nyek el le ni vé de ke zést a ter mé szet kö ze -
li gyep te rü le tek rend sze res ka szá lá sá val és a le ka szált nö -
vé nyi ré szek el tá vo lí tá sá val kell el vé gez ni.

– A mes ter sé ges, te le pí tett fü ves te rü le te ket éven te
több ször kell ka szál ni, ge reb lyéz ni és szük ség sze rint ön -
töz ni vagy fe lül vet ni.

– A gyep te rü le tek ége té se ti los.

– A gyep te rü le ten ti los nö vény vé dõ sze rek al kal ma zá -
sa, mû trá gya és híg trá gya ki jut ta tá sa. Ki vé te les eset ben az
igaz ga tó ság gal egyez te tett mó don szi lárd is tál ló trá gya al -
kal maz ha tó.

– A gyep te rü le ten me cha ni kai ta laj meg mun ká lás és ta -
laj la zí tás csak ki vé te le sen in do kolt eset ben, az igaz ga tó -
ság gal tör tént elõ ze tes egyez te tés után le het sé ges.

3. 2. Fás te rü le tek ke ze lé se

– Az el pusz tult és ki vá gott fa egye dek he lyén és egyéb
ül te tés re al kal mas he lye ken a tér ség re jel lem zõ õs ho nos
fa fa jok vál to za ta it, il let ve exó tá kat kell te le pí te ni.

– A bi o ló gi ai kor ha tárt el érõ gom bá so dó, ki szá ra dó,
be teg és bal eset ve szé lyes fa egye dek el tá vo lí tá sát le he tõ -
ség sze rint a ve ge tá ci ós idõ sza kon kí vül kell el vé gez ni.

– Az ar bo ré tum te rü le tén el kell vé gez ni a szá raz, kor -
ha dó és bal eset ve szé lyes ágak le vá gá sát, seb ke ze lé sét,
ápo lá sát.

– A fás te rü le tek ke ze lé sé vel kap cso la tos mun ká la tok
(gyé rí tés, szál al ás stb.) ve ge tá ci ós idõn kí vül vé gez he tõk.

– A fás te rü le tek ke ze lé sét a gyep szint ben elõ for du ló
vé dett lágy szá rú ak mi nél na gyobb fokú kí mé le té vel kell
el vé gez ni.

– Az ar bo ré tum fás nö vény zet tel bo rí tott ré sze in a cser -
je szint ben meg je le nõ nö vé nye ket (bo dza, gya log akác stb.) 
rend sze re sen vissza kell vág ni.

3.3. Lá to ga tás
– A te rü let sza ba don lá to gat ha tó.

3. 4. Köz le ke dés
– A te rü let re gép jár mû vel, mun ka gép pel be haj ta ni csak 

az igaz ga tó ság gal egyez te tett mó don le het.

3. 5. Tu riz mus, ide gen for ga lom
– Kö zös sé gi és egyéb ren dez vé nyek csak az igaz ga tó -

ság gal egyez te tett mó don ren dez he tõk.

3. 6. Ok ta tás és be mu ta tás
– Az ok ta tá si, be mu ta tá si te vé keny sé get (kör nye ze ti

ne ve lés, fel sõ fo kú kép zés stb.) fo lya ma to san fenn kell tar -
ta ni.

3. 7. Ku ta tás
– A te rü le ten ku ta tá si te vé keny sé get csak az igaz ga tó -

ság gal egyez te tett mó don sza bad foly tat ni.

3. 8. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten ti los az olyan hasz ná lat, te vé keny ség,

amely nem a ter mé szet vé del mi ke ze lés ér de ké ben tör té -
nik.

– Az utak, ár kok men té nek fenn tar tá si mun ká la ta i hoz
vegy sze rek hasz ná la ta csak az igaz ga tó ság gal egyez te tett
mó don tör tén het.

– A te rü let jel le gé nek, a föld hasz ná lat mód já nak meg -
vál toz ta tá sa – ide ért ve a nyom vo na las lé te sít mé nyek épí -
té sét, il let ve más be épí tést is –, ha a ter ve zett te vé keny ség
jog sza bály alap ján nem en ge dély kö te les, az igaz ga tó ság -
gal egyez te tett mó don le het sé ges.

3. 9. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Az an gol park jel le gû te rü let, mint táj ké pi kert szer ke -

ze té nek meg vál toz ta tá sa (rész le te i ben is) ti los.
– A te rü le ten ta lál ha tó kun ha lom jel le gé nek meg vál -

toz ta tá sá val járó te vé keny ség ese tén a Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Hi va tal re gi o ná lis iro dá ját és az igaz ga tó sá got
elõ ze te sen ér te sí te ni kell.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
13/2006. (III. 3.) KvVM

rendelete
a Pintér-kert Természetvédelmi Terület

természetvédelmi kezelésérõl

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -
vény 85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– 36.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

(1) Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal
18/1977. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, Pécs
15982, 15987/1 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú,
össze sen 1,7 hek tár ki ter je dé sû Pin tér-kert Ter mé szet vé -
del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de let -
ben ál la pí tom meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet vé del -
mi ke ze lé si ter vet a mel lék let tar tal maz za.

2.  §

A Pin tér-kert Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé -
del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv ben fog -
lal tak nak meg fe le lõ en – a Du na–Drá va Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság lát ja el.

3.  §

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

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 13/2006. (III. 3.) KvVM rendelethez

A Pintér-kert Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a me cse ki karszt bo kor er dõ (Inu lo- spi ra -
e i fo li ae – Qu er ce tum pu bes cen tis) és az ezüst hár sas tör -
me lék lej tõ-er dõ (Ti lio to men to sae – Fra xi ne tum orni) ál -
lo má nya it, il let ve élõ he lye it.

– Õriz ze meg, gya ra pít sa és óvja a za va rás tól a te rü le -
ten ta lál ha tó vé dett és rit ka nö vény fa jo kat.

– Õriz ze meg és le he tõ ség sze rint gya ra pít sa az ar bo ré -
tum faj gaz dag sá gát.

– Gon dos kod jon a te rü le ten ta lál ha tó rit ka és idõs nö -
vény egye dek vé del mé rõl.

– A te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti ér té kek be mu ta tá sá -
val se gít se a ter mé szet vé del mi ok ta tást, a ne ve lést és az is -
me ret ter jesz tést.

– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó kul túr tör té ne ti ér té -
ke ket.

– Biz to sít sa a ter mé sze ti ér té kek meg is me ré sé re irá -
nyu ló ide gen for ga lom fel té te le it.

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

– Táj ide gen fa jok el tá vo lí tá sa az er dõ sö dött te rü le tek -
rõl, ügyel ve a ta laj eró zió meg elõ zé sé re.

– Ag resszí ven ter jesz ke dõ fa jok (pl. bo ros tyán, ko rai
ju har) vissza szo rí tá sa.

– A meg lé võ fa jok meg õr zé se, újak be te le pí té se bo ta -
ni kus szak em ber út mu ta tá sai alap ján.

– A szob rok, a ki lá tó, a ha rang láb és a Pin tér-vil la meg -
óvá sa, kar ban tar tá sa.

– Az ok ta tá si és be mu ta tó prog ra mok  továbbfejlesz -
tése.

– Is me ret ter jesz tõ, a te rü le tet és ter mé sze ti ér té ke it be -
mu ta tó ki ad vá nyok ké szí té se.

– Az ar bo ré tum azon ré szén, ahol me cse ki karszt bo kor -
er dõ és ezüst hár sas tör me lék lej tõ-er dõ ta lál ha tó, a Ma -
gyar or szá gon ho nos fa- és cser je fa jok be mu ta tá sa, a ter -
mé sze tes fo lya ma tok ér vé nye sü lé sé nek elõ se gí té se.

– A kert alsó har ma dá ban, ahol több ség ben van nak a
te le pí tett idõs nö vé nyek, az örök zöld, me di ter rán szár ma -
zá sú gyûj te mé nyes kert jel leg erõ sí té se.

– A túl sûrû ál lo má nyok rit kí tá sa, a cser je ta xo nok szá -
má nak nö ve lé se.

– Az ok ta tás és be mu ta tás elõ se gí té se ér de ké ben az ar -
bo ré tum ban ta lál ha tó nö vény ta xo nok szá má nak nö ve lé se.

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

A ter mé szet vé del mi ke ze lés rész le tes elõ írá sa it – a ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és
tar tal má ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001.
(XII. 28.) KöM ren de let 2.  § (2) be kez dé se c) pont já ban, il -
let ve mel lék le té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak
 szerint – a 3.1–3.4. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa

– Az ag resszí ven ter je dõ fa jok (pl. bo ros tyán, ko rai ju -
har) túl zott tér nye ré sét kí mé le tes, a kör nye zõ ér té kes fa jo -
kat nem ve szé lyez te tõ mó don vissza kell szo rí ta ni.

– A ter mé sze tes tár su lá sok ban ta lál ha tó táj ide gen fa jok 
(pl. fe ke te fe nyõ) egye de it el kell tá vo lí ta ni.

– Az erdõ jel le gû te rü le ten biz to sí ta ni kell a ter mé sze -
tes szuk cesszió fel té te le it.

– A gyep jel le gû te rü le te ket rend sze res ka szá lás sal kell
fenn tar ta ni.

3.2. Fa jok vé del me

– Az ar bo ré tum te rü le tén a ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
vé dett és a rit ka fa jok élet cik lu sá val össz hang ban kell
meg va ló sí ta ni.

– A ke ze lést el sõ sor ban a kert ben be mu tat ni kí vánt fa -
jok öko ló gi ai igé nye i nek (el sõ sor ban fény- és víz igény)
meg fe le lõ en kell vé gez ni, il let ve eset le ges to váb bi te le pí -
tés ese tén azok ra te kin tet tel kell len ni.
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– Az or chi dea fa jok élõ he lyé ül szol gá ló gyep fol tok ban
a ka szá lás az or chi dea fa jok vissza hú zó dá sa (jú ni us 15.)
elõtt ti los.

– Új nö vény fa jok be te le pí té se bo ta ni kus szak em ber út -
mu ta tá sai alap ján, a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság gal való elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en tör tén het.

3.3. Lá to ga tás
– Az ar bo ré tum csak a nyit va tar tá si idõn be lül lá to gat -

ha tó.
– A köz le ke dés csak a ki je lölt (és ki épí tett) uta kon tör -

tén het.
– A kert föl sõ, me re dek, erdõ jel le gû te rü le tei csak kí -

sé rõ vel lá to gat ha tók.
– Az ar bo ré tu mot na gyobb lét szá mú cso por tok (15 fõ

fe lett) csak kí sé rõ vel lá to gat hat ják.
– A te rü let csak gya lo go san lá to gat ha tó.

3.4. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Az ar bo ré tum dí szé re váló kor társ mû vé sze ti al ko tá -

sok be mu ta tá sá ra to vább ra is le he tõ sé get kell biz to sí ta ni.

A gazdasági és közlekedési miniszter, 
a belügyminiszter,

valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2006. (II. 24.) GKM–BM–KvVM

együttes rendelete
a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról 

és ellenõrzésérõl  szóló 
7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM 

együttes rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és el -
len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 5.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat tar tal mát és
az al kal ma zan dó mû sze re ket, esz kö zö ket – a (3) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – a 4.  § (2) be kez dés a)–c) pont jai
sze rin ti gép ko csi ra a mo tor mû kö dé si mód já tól, va la mint
emisszió sza bá lyo zó és el len õr zõ rend sze ré tõl füg gõ en a
14. szá mú mel lék let írja elõ.

(2) A 4.  § (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti gép ko csi ese té -
ben az al kal ma zan dó mód szert a be épí tett bel sõ égé sû mo -
tor tól és a hasz ná la ti mód tól füg gõ en kell meg ha tá roz ni, a

tech no ló gi ai rész let sza bá lyo kat a Köz le ke dé si Fõ fel ügye -
let (a to váb bi ak ban: KFF) sza bály za tá ban írja elõ.

(3) A te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let a 7.  § (1) be kez dés
d) pont ja sze rin ti ké re lem alap ján, az ott meg je lölt ha tár -
idõ ig en ge dé lye zi az (1) be kez dés sze rin ti tech no ló gia
 automatikus prog ram ve zér lés, elekt ro ni kus ta nú sít vány
nyom ta tás és in ter ne tes adat to váb bí tás nél kü li, ma nu á lis
vég re haj tá sát.

(4) A két üte mû mo to ros gép ko csik kör nye zet vé del mi
fe lül vizs gá la tá nak tar tal mát és esz kö ze it az 1. szá mú és
2. szá mú mel lék let írja elõ.

(5) Új gép ko csi for ga lom ba he lye zé se ese tén a jár mû az
(1), il let ve (2) be kez dés ren del ke zé se i tõl el té rõ en az azok -
ban elõ írt mé ré sek vég re haj tá sa nél kül is meg fe le lõ nek
mi nõ sít he tõ, és ki ad ha tó a kör nye zet vé del mi iga zo ló lap és 
a pla kett, ha a gép ko csi jel lem zõi a gyár tó ál tal meg ha tá ro -
zott va la mennyi át adá si, mû sza ki és mi nõ sé gi kö ve tel -
mény nek meg fe lel nek, és a gyár tó, il let ve ve zér kép vi se let
köz li a gép ko csi kör nye zet vé del mi osztályát.

(6) A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat mód sze re i nek
fej lesz té se, a tech ni kai fej lõ dés ál tal le he tõ vé váló új vizs -
gá la ti el já rá sok üze mi kí sér let ben tör té nõ ki pró bá lá sa ér -
de ké ben a KFF, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
(a to váb bi ak ban: GKM) egyet ér té sé vel az (1), il let ve
(2) be kez dés ben elõ ír tak tól el té rõ, azok kal leg alább
egyen ér té kû nek ítélt mód szer al kal ma zá sát is en ge dé lyez -
he ti, leg fel jebb 2 év idõ tar tam ra. Az en ge délyt in do kolt
eset ben a KFF meg újít hat ja.”

2.  §

Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot a ki je lö lést ké rel -
me zõ te lep he lye sze rint il le té kes te rü le ti köz le ke dé si fel -
ügye let ál tal a fe lül vizs gá lat vég zé sé re fel jo go sí tott gép -
jár mû fenn tar tó gaz dál ko dó szer ve zet (a to váb bi ak ban: fe -
lül vizs gá ló szer ve zet) vé gez he ti, amennyi ben – a d) pont -
ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – tel je sí ti a 11. szá mú
mel lék let ben fog lalt fel té te le ket, és]

„d) 2005. de cem ber 31. után ren del ke zik a 14. szá mú
mel lék let sze rin ti „Rend sze res Kör nye zet vé del mi Fe lül -
vizs gá lat ra Al kal mas” mi nõ sí té sû gáz elem zõ és/vagy füs -
tö lés mé rõ mé rõ mû szer, il let ve mé rõ rend szer (a to váb bi ak -
ban: RKFA rend szer), il let ve mé rõ rend szer rel. A köz le ke -
dé si ha tó ság a fe lül vizs gá ló hely ál tal leg ké sõbb 2006.
már ci us 14-ig be nyúj tott ké rel me alap ján ha tá ro zat tal
2005. de cem ber 31-e utá ni, de 2006. jú ni us 1-jé nél nem
ké sõb bi idõ pon tot ál la pít meg az RKFA mû szer rel való
ren del ke zés re, amennyi ben a fe lül vizs gá ló hely iga zol ja,
hogy ön hi bá ján kí vü li ok ból nem tel je sí tet te a 2005. de -
cem ber 31-i ha tár idõt. Iga zo lás ként el kell fo gad ni az
RKFA mû szer szál lí tá sá ra 2005-ben meg kö tött szer zõ dés -
ben meg je lölt mû szer gyár tó nak vagy for gal ma zó nak a
nyi lat ko za tát, hogy nem tud ta tel je sí te ni a szer zõ dést
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2005. de cem ber 31-ig, és azt a mó do sí tott idõ pon tot,
amely re az RKFA mû szer te le pí té sét, be üze me lé sét vál lal -
ja. A köz le ke dé si ha tó ság in do ko lat la nul hosszú szál lí tá si
ha tár idõ ese tén a mû szer gyár tó, il let ve for gal ma zó ál tal
meg je lölt tõl el té rõ idõ pon tot is meg ha tá roz hat.”

3.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le té nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„MEGFELEL mi nõ sí tés sel be fe je zõ dõ kör nye zet vé del -
mi fe lül vizs gá lat ese tén a ta nú sít vány adó a te rü le ti köz le -
ke dé si fel ügye let ne vé ben, a „Köz le ke dé si Fel ügye let” fel -
ira tú, kör ala kú, szá raz bé lyeg zõ vel el lá tott, a mo tor üzem -
mód já tól (Ot to- vagy dí zel mo to ros) füg gõ tar tal mú rend -
sze res kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat iga zo ló la pot ál lít
ki. Az iga zo ló lap mé re te 70×100 mm, tar tal mát je len mel -
lék let ha tá roz za meg.

Az iga zo ló lap a gép ko csi- és vizs gá lat azo no sí tó, il let ve
a fe lül vizs gá la ti kör nye zet vé del mi jel lem zõ ket tar tal ma zó
rész bõl áll. Az azo no sí tó rész min den jár mû tí pus ra ugyan -
azo kat a jel lem zõ ket tar tal maz za.

Az iga zo ló la pon az egyes fel ira tok, ada tok, ro va tok el -
ren de zé sét, a szi go rú szám adá sú nyom tat vány nak mi nõ sü -
lõ iga zo ló la pok õr zé sé nek, ke ze lé sé nek, nyil ván tar tá sá nak 
rész le tes sza bá lya it a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján a
KFF ál la pít ja meg.

Az iga zo ló lap és a 9. szá mú mel lék let sze rin ti pla kett
elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá hoz, a nyil ván tar tás nyom ta tá -
sá hoz, to váb bá a fe lül vizs gá lat ról ké szí tett ta nú sít vány nak 
a köz le ke dé si ha tó ság hoz tör té nõ elekt ro ni kus to váb bí tá -
sá hoz szük sé ges prog ra mot leg ké sõbb 2006. de cem ber
31-ig a KFF té rí tés men te sen biz to sít ja a fe lül vizs gá ló he -
lyek szá má ra. A szá mí tó gé pes prog ram a ta nú sít vány nyil -
ván tar tá sát, vissza ke res he tõ sé gét is biz to sít ja.”

4.  §

Az R. 12. szá mú mel lék le té nek 5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Az RKFA mû sze rek el len õr zé se
Az el len õr zés nek 2005. feb ru ár 1-je után ki kell tér nie

az RKFA mi nõ sí té sû mé rõ rend sze rek hasz ná lat köz be ni
vizs gá la tá ra is.

5.1. Ha 2006. feb ru ár 1-je után az el len õr zés meg ál la -
pít ja, hogy a fe lül vizs gá ló hely in do ko lat la nul nem hasz -
nál ja a ren del ke zés re álló, mû kö dõ ké pes RKFA mé rõ rend -
szert, úgy a köz le ke dé si ha tó ság a fe lül vizs gá ló hely fel jo -
go sí tá sát 1 hó nap ra fel füg gesz ti.

5.2. Ha a mû bi zony lat tal ren del ke zõ mû szer vizs gá la -
ta kor rend el le nes mû kö dés (az au to ma ti kus mé rés ve zér lés
elõ írt tól, il let ve hasz ná la ti uta sí tá sá tól, le írá sá tól el té rõ
mû kö dé se, a vizs gá la tok so rán ki jel zett és rög zí tett, il let ve
az elekt ro ni kus ta nú sít vány ban ki nyom ta tott ér té ke el té ré -

se stb., ide nem ért ve a mû szer el len õr zõ mé rés so rán be -
avat ko zás nél kül be kö vet ke zõ meg hi bá so dá sát, a ka lib rá -
ció hi bá ját) gya nú ja me rül fel, az el len õr zõ ha tó ság vizs gá -
la tot in dít.

5.3. Ha az el len õr zést vég zõ köz le ke dé si ha tó ság azt ál -
la pít ja meg, hogy

a) a rend el le nes mû kö dés a fe lül vizs gá ló szán dé kos be -
avat ko zá sá nak kö vet kez mé nye, ak kor a fe lül vizs gá ló hely
fel jo go sí tá sát vissza kell von ni. Eb ben az eset ben a vissza -
vo nás tól szá mí tott 3 évig nem ad ha tó új ból fel jo go sí tás,

b) a mû bi zony lat tal ren del ke zõ mû szer rend el le nes
mû kö dé se a gyár tó, il let ve for gal ma zó ál tal el kö ve tett hi -
bá ra ve zet he tõ vissza, úgy so ron kí vül kö te les ér te sí te ni a
KKF-et, amely a rend el le ne sen mû kö dõ mû sze rek hasz ná -
la tát a ki ja ví tást kö ve tõ is mé telt mi nõ sí té sig fel füg gesz ti.

5.4. Ha a mû bi zony lat tal ren del ke zõ mé rõ rend szer ben
a mé rõ mû sze rek vizs gá la ta kor rend el le nes mû kö dés ta -
pasz tal ha tó (pl. oxi gén cel la hi bá ja, szá mí tás el len õr zõ
prog ram sze rin ti hiba), az el len õr zõ ha tó ság a mû szer
hasz ná la tát meg tilt ja, má sik meg fe le lõ RKFA mû szer hi á -
nyá ban a fe lül vizs gá ló hely fel jo go sí tá sát a ja ví tást kö ve -
tõ, a 14. szá mú mel lék let 1.10.5.1.3., il let ve 1.10.6.1.2.
pont ja sze rin ti pon tos ság-el len õr zés meg tör tén té ig fel füg -
gesz ti.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si bel ügy mi nisz ter

mi nisz ter

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
4/2006. (II. 15.) AB

határozata*

* Az AB ha tá ro zat szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. évi 16. szá má ban ta -
lál ha tó.
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Az Alkotmánybíróság
9/2006. (II. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let el len be -
nyúj tott al kot mány jo gi pa nasz alap ján meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Sal gó tar -
ján Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek az ál la tok tar tá sá -
ról  szóló 35/2003. (XI. 27.) Ör. sz. ren de le té nek 20.  §-a al -
kot mány el le nes, ezért azt a je len ha tá ro zat ki hir de té se
nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Sal gó tar -
ján Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek az ál la tok tar tá sá -
ról  szóló 35/2003. (XI. 27.) Ör. sz. ren de le té nek 20.  §-a a
Nóg rád Me gyei Bí ró ság ál tal jog erõ sen be fe je zett
10.K.20.708/2004/10. szá mú ügy ben nem al kal maz ha tó.

3. Az Al kot mány bí ró ság Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá -
ros Köz gyû lé sé nek az ál la tok tar tá sá ról  szóló 35/2003.
(XI. 27.) Ör. sz. ren de le té nek 13.  § (1) be kez dé se és 3. szá -
mú mel lék le te el len be nyúj tott al kot mány jo gi pa naszt el -
uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az al kot mány jo gi pa nasz elõ ter jesz tõ je in dít vá nyá ban
kér te Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek az
ál la tok tar tá sá ról  szóló 35/2003. (XI. 27.) Ör. sz. ren de le te
(a to váb bi ak ban: Ör.) több ren del ke zé se al kot mány el le -
nes sé gé nek és al kal maz ha tó sá ga ti lal má nak ki mon dá sát a
vele szem ben fo lya mat ban volt, jog erõ sen be fe je zett
ügyek ben.

Az in dít vá nyo zót a Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros
 Polgármesteri Hi va tal Ok mány, Igaz ga tá si és Köz te rü -
let-fel ügye le ti Iro dá ja 31.055/2003. szá mú ha tá ro za tá val
kö te lez te rott we i ler faj tá jú ku tyá ja tar tá sá nak meg szün te -
té sé re, tár sas há zi la kó tár sai ál tal be nyúj tott be je len tés
alap ján. Az in dít vá nyo zó a ha tá ro za tot a Nóg rád Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal nál meg fel leb bez te, arra hi vat ko zás -
sal, hogy a ku tya az õ meg él he té sét is biz to sít ja. A Nóg rád
Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal 10.102/2003. szá mú ha tá -
ro za tá val hely ben hagy ta a Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány, Igaz ga tá si és Köz te rü -

let-fel ügye le ti Iro dá ja 31.055/2003. szá mú ha tá ro za tát. Az 
in dít vá nyo zó ezt kö ve tõ en bí ró ság hoz for dult, s a Nóg rád
Me gyei Bí ró ság ha tá lyon kí vül he lyez te a Nóg rád Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal 10.102/2003. szá mú ha tá ro za tát és
új el já rás ra kö te lez te azt. Ezen ha tá ro zat in do ko lá sa sze -
rint a Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá nak
az ál lat tar tás ról  szóló 7/1992. (V. 25.) Ör. sz. ren de le te
16.  § (1) be kez dé se le he tõ vé tet te azt, hogy a pol gár mes ter
mél tá nyos sá gi ala pon en ge dé lyez ze a ku tya tar tást. Ez ál tal
fi gye lem be le he tett vol na ven ni, hogy a ku tya az in dít vá -
nyo zó meg él he té sé nek biz to sí tá sá hoz szük sé ges.

Ezt kö ve tõ en az in dít vá nyo zó ké re lem mel for dult Sal -
gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros pol gár mes te ré hez, hogy mél -
tá nyos sá gi ala pon en ge dé lyez ze rott we i ler faj tá jú ku tyá ja
tar tá sát. 2003. de cem ber 1-jén ha tály ba lé pett az Ör., és
egy ide jû leg ha tá lyát vesz tet te a Sal gó tar ján Me gyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za tá nak az ál la tok tar tá sá ról  szóló
7/1992. (V. 25.) Ör. sz. ren de le te. Az in dít vá nyo zó ál tal
ek kor elõ ter jesz tett ké re lem ügyé ben a Sal gó tar ján Me -
gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány,  Igazga -
tási és Köz te rü let-fel ügye le ti Iro dá ja ho zott ha tá ro za tot
9.943-1./2004. szá mon, s a ké rel met el uta sí tot ta. A ha tá ro -
zat in do ko lá sa sze rint az idõ köz ben ha tály ba lé pett Ör.
20.  §-a alap ján az ál lat tar tá si ügyek ben a jegy zõ jár el, és
az Ör. nem te szi le he tõ vé, hogy a pol gár mes ter mél tá nyos -
sá gi ala pon en ge dé lyez ze a ku tya tar tást. Emel lett az Ör.
13.  §-a ki zár ta nagy tes tû vagy tá ma dó ter mé sze tû ebek tar -
tá sát több la ká sos épü le tek ben, az Ör. 3. szá mú mel lék le te
pe dig a rott we i ler faj tá jú ebe ket mind nagy tes tû, mind tá -
ma dó ter mé sze tû ebek ként so rol ta be. A Sal gó tar ján Me -
gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány,  Igazga -
tási és Köz te rü let-fel ügye le ti Iro dá ja 9.943-1/2004. szá mú 
ha tá ro za tát a Nóg rád Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal
10.199-3/2004. szá mú ha tá ro za tá val hely ben hagy ta.
Ezt kö ve tõ en a Nóg rád Me gyei Bí ró ság
10.K.20.708/2004/10. szá mú íté le té ben kö te lez te az in dít -
vá nyo zót az eb tar tá sá nak meg szün te té sé re, ugyan azon in -
do ko lás alap ján, ame lyen a Sal gó tar ján Me gyei Jogú Vá -
ros Pol gár mes te ri Hi va tal Ok mány, Igaz ga tá si és Köz te rü -
let-fel ügye le ti Iro dá ja 9.943-1./2004. szá mú ha tá ro za ta is
ala pult. Va gyis az Ör. alap ján a jegy zõ jo go sult el jár ni ál -
lat tar tá si ügyek ben, és ki zárt az, hogy a pol gár mes ter mél -
tá nyos sá gi ala pon en ge dé lyez ze az ál lat tar tást.

Az in dít vá nyo zó – in dít vá nyá ban és az Al kot mány bí ró -
ság fel hí vá sá ra be nyúj tott in dít vány-ki egé szí té sé ben –
egy részt azt sé rel me zi, hogy az Ör. 13.  § (1) be kez dé se és
3. szá mú mel lék le te több ma ga sabb szin tû jog sza bállyal
el len té tes. Így a tár sas há zak ról  szóló 1997. évi CLVII. tör -
vénnyel. Az Ör 13.  § (1) be kez dé se és 3. szá mú mel lék le te
ugyan is úgy zár ja ki bi zo nyos faj tá jú ebek tar tá sát a több -
la ká sos épü le tek ben, hogy nem tesz kü lönb sé get az ön kor -
mány za ti tu laj do nú és az „ala pí tó ok irat tal ren del ke zõ”
tár sas há zak kö zött. Ez zel az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez -
dé sét sér tõ mó don be le avat ko zik a tár sas há zak ma gán éle -
té be és há zi rend jé be, amely az – idõ köz ben ha tá lyon kí vül
he lye zett – tár sas há zak ról  szóló 1997. évi CLVII. tör vény
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22.  § d) pont já nak vé del me alatt áll. Az in dít vá nyo zó ál lás -
pont ja sze rint az Ör. „nem vet te fi gye lem be” a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 98., 100. és
115.  §-ában fog lal ta kat.

Az in dít vá nyo zó sze rint al kot mány el le nes, hogy az Ör.
20.  §-a a jegy zõ re ru ház ta az ál lat tar tá si ügyek ben való ha -
tó sá gi jog kört. Jegy zõ re ugyan is csak tör vény és kor mány -
ren de let te le pít het ha tó sá gi jog kört, ön kor mány za ti ren de -
let nem. Az in dít vá nyo zó ez zel kap cso lat ban a he lyi ön -
kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ötv.) 9.  §-ára, va la mint az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sé re hi vat ko zik.

Az in dít vá nyo zó al kot mány el le nes nek véli az Ör. ál ta la
meg je lölt ren del ke zé se it azért is, mert az Ör. – a jog al ko -
tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vénnyel (a to váb bi ak ban: Jat.) 
is el len té te sen – nem ál la pí tott meg át me ne ti sza bá lyo kat
az ál lat tar tás ra néz ve. Ez az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét 
sér ti.

Az in dít vá nyo zó kér te az Ör. ál ta la hi vat ko zott ren del -
ke zé sei al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sát, meg -
sem mi sí té sét és az ügyé ben való al kal ma zá si ti la lom ki -
mon dá sát. Az in dít vá nyo zó to váb bá iga zol ta, hogy a Nóg -
rád Me gyei Bí ró ság 10.K.20.708/2004/10. szá mú íté le tét
2004. no vem ber 22-én kéz be sí tet ték ré szé re. In dít vá nya
2005. ja nu ár 5-én ér ke zett az Al kot mány bí ró ság hoz, va -
gyis az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 48.  §-ában meg ha tá ro zott
60 na pos ha tár idõn be lül.

II.

Az Al kot mány bí ró ság ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té se az aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé se ken ala pul:

Al kot mány:
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

Ötv.:
„7.  § (1) Tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján

kor mány ren de let ki vé te le sen a pol gár mes tert, a fõ pol gár -
mes tert, a me gyei köz gyû lés el nö két ál lam igaz ga tá si ha tó -
sá gi ha tás kör rel ru ház hat ja fel. Tör vény vagy kor mány ren -
de let ál lam igaz ga tá si fel ada tot, ha tó sá gi ha tás kört ál la pít -
hat meg a jegy zõ nek, a fõ jegy zõ nek és ki vé te le sen a kép vi -
se lõ-tes tü let hi va ta la ügy in té zõ jé nek is.”

„9.  § (3) A kép vi se lõ-tes tü let egyes ha tás kö re it a pol gár -
mes ter re, a bi zott sá ga i ra, a rész ön kor mány zat tes tü le té re,
a ki sebb sé gi ön kor mány zat tes tü le té re, tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint tár su lá sá ra ru ház hat ja. E ha tás kör
gya kor lá sá hoz uta sí tást ad hat, e ha tás kört vissza von hat ja.
Az át ru há zott ha tás kör to vább nem ru ház ha tó.”

Ptk.:
„98.  § A tu laj do nost meg il le ti a bir tok lás joga és a bir -

tok vé de lem.”

„100.  § A tu laj do nos a do log hasz ná la ta so rán kö te les
tar tóz kod ni min den olyan ma ga tar tás tól, amellyel má so -
kat, kü lö nö sen szom szé da it szük ség te le nül za var ná, vagy
amellyel jo ga ik gya kor lá sát ve szé lyez tet né.”

„115.  § (1) A tu laj don jo gi igé nyek nem évül nek el.
(2) A tu laj do nos a bir tok vé de lem sza bá lyai sze rint ön -

ha ta lom mal is ki zár hat vagy el há rít hat min den olyan jog -
el le nes be avat ko zást vagy be ha tást, amely tu laj don jo gá -
nak gya kor lá sát aka dá lyoz za, kor lá toz za vagy le he tet len -
né te szi.

(3) A tu laj do nos kö ve tel he ti a jog el le nes be avat ko zás
vagy be ha tás meg szün te té sét, ha pe dig a do log a bir to ká -
ból ki ke rült, kö ve tel he ti a vissza adá sát.”

A tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Tht.) ren del ke zé sei:

„13.  § (1) A kö zös ség szer ve it, azok ha tás kö rét, jo ga it és 
kö te le zett sé ge it, a kö zös költ ség vi se lé sé nek sza bá lya it a
kö zös ség szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály za tá ban kell meg ál -
la pí ta ni.

(2) A szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat nak – e tör vény
ke re tei kö zött – tar tal maz nia kell:

(...)
c) a tár sas há zi la kó épü let há zi rend jé re, (...)

vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.”
„26.  § (1) A szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály zat ban meg

kell ha tá roz ni a kü lön tu laj do non be lü li épí té si-sze re lé si
mun ka, és a zaj jal járó más te vé keny ség vég zé sé nek a lak -
ha tás nyu gal mát szol gá ló sza bá lya it (a to váb bi ak ban: há -
zi rend); e sza bá lyok nem le het nek el len té te sek az épí tés re,
il le tõ leg a zaj szint ha tár ér té ké re a la kó épü let te kin te té ben
irány adó kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel.

(2) A kö zös ség a há zi rend ben meg ha tá roz za a kö zös tu -
laj don ban lévõ épü let ré szek, te rü le tek és he lyi sé gek hasz -
ná la tá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat is.”

Ör.:
„13.  § (1) Több la ká sos épü let ben a nagy tes tû vagy tá -

ma dó ter mé sze tû eb tar tá sa ti los!
Ezen épü le tek elõ te ré ben, lép csõ há zá ban, ud va rán, kö -

zös hasz ná la tú he lyi sé ge i ben, pin cé i ben, bár mely eb tar tá -
sa ti los.”

„20.  § Ál lat tar tás sal kap cso la tos ügyek ben a jegy zõ
jár el.”

„3. szá mú mel lék let
1. Nagy tes tû ebek, így kü lö nö sen:
alasz kai ma la mut, an gol masz tiff, an gol vér eb, ar gen tin

dog, ber nát he gyi, ber ni pász tor, bri ard, fila bra si le i ro, ír
far kas ku tya, ka u ká zu si ju hász, ko mon dor, ku vasz le on ber -
gi, ná po lyi masz tiff, né met dog, né met ju hász, ó an gol
 juhász, óri ás schna ut zer, rott we i ler, sarp la ni nac, új fund -
lan di faj ták és ke ve ré ke ik.

2. Tá ma dó ter mé sze tû ebek, így kü lö nö sen:
alasz kai ma la mut, an gol bull dog, an gol masz tiff, ar gen -

tin dog, ban dog, bo xer, bull ter ri er, do ber mann, fila bra si -
le i ro, ír far kas ku tya, jagd ter ri er, ka u ká zu si ju hász, kí nai
har ci ku tya, ko mon dor, ku vasz le on ber gi, ná po lyi masz tiff, 
né met dog, né met ju hász, ó an gol ju hász, óri ás schna ut zer,

722 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



puli, rott we i ler, staf fords hi re bull ter ri er, staf fords hi re ter -
ri er faj ták és ke ve ré ke ik.”

III.

Az al kot mány jo gi pa nasz az aláb bi ak sze rint rész ben
meg ala po zott.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban meg ál la -
pí tot ta, hogy a he lyi köz ha ta lom gya kor lá sá ba be le tar to zik 
az is, hogy a he lyi ön kor mány zat olyan tár sa dal mi vi szo -
nyo kat sza bá lyoz zon a la kos ság ér de kei vé del mé ben, ame -
lye ket ma ga sabb szin tû jog sza bály még nem sza bá lyo zott.
[Pél dá ul 23/2000. (VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 134, 
136.] He lyi köz ügy sza bá lyo zá sa so rán az ön kor mány zat
arra is jo go sult, hogy kü lön tör vé nyi fel ha tal ma zás hi á nyá -
ban, or szá gos ér vé nyû jog sza bály ál tal sza bá lyo zott tár sa -
dal mi vi szonyt a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal nem el len -
té te sen, azt ki egé szí tõ jel leg gel sza bá lyoz zon. [17/1998.
(V. 13.) AB ha tá ro zat, ABH, 1998, 155.] Az ön kor mány -
za tok ren de let al ko tá sá ra eb ben a te kin tet ben az Ötv.
16.  §-a irány adó.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben az ön kor -
mány zat dönt het úgy, hogy a la kos ság bé kés együtt élé se és 
a ké sõb bi jog vi ták el ke rü lé se ér de ké ben sza bá lyoz za az ál -
lat tar tás he lyi kér dé se it. Az Ör. 11.  §-ában fel so rolt ál la tok 
tar tá sá nak en ge dé lye zé se ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy,
amely re az Ötv. 9.  §-ában fog lal tak az irány adók.

Az Ötv. 9.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben azon ban csak ön -
kor mány za ti ha tó sá gi jog kör te kin te té ben van jog kör-át ru -
há zá si joga a kép vi se lõ-tes tü let nek az ott meg ha tá ro zott
szer vek re, esze rint a pol gár mes ter re, a bi zott sá gá ra, és a
rész ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té re, ki sebb sé gi ön -
kor mány zat tes tü le té re, tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint tár su lá sá ra.

A jegy zõ re csak tör vény, vagy kor mány ren de let te le pít -
het ki zá ró lag ál lam igaz ga tá si (és nem ön kor mány za ti) ha -
tó sá gi jog kört [Ötv. 7.  § (1) be kez dés; va la mint Al kot -
mány 44/B.  § (3) be kez dés]. A jegy zõ re az ön kor mány zat
kép vi se lõ-tes tü le te te hát nem ru ház hat ön kor mány za ti ha -
tó sá gi jog kört.

Az Ör. 20.  §-a te hát az Ötv. 9.  § (3) be kez dé sé vel el len -
té te sen, és így az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét sér tõ
mó don adott ön kor mány za ti ha tó sá gi jog kört a jegy zõ nek.
Ezért az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör.
20.  §-a al kot mány el le nes, és azt meg sem mi sí tet te.

1.2. Az Abtv. 48.  § (3) be kez dé se sze rint al kot mány jo gi
pa nasz ese tén az Al kot mány bí ró ság el já rá sá ra az Abtv.
40–43.  §-ában fog lal tak az irány adók.

A 23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró -
ság rá mu ta tott: „Az al kot mány jo gi pa nasz – mint az utó la -
gos nor ma kont roll tól kü lön bö zõ jog in téz mény – lét jo go -
sult sá gát ugyan is a fen ti ek sze rint ép pen az adja, hogy az
Al kot mány bí ró ság az Abtv. 43.  § (4) be kez dé sé ben biz to -
sí tott jog kö ré vel élve az in dít vá nyo zót ért jog sé re lem re ak -

kor is biz to sít son jog or vos lást, ha egyéb ként a sé rel me zett
ren del ke zést az al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat köz zé té te lé -
nek nap já val, vagy a jö võ re néz ve sem mi sí ti meg.” (ABH
1998, 182, 187.)

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a
 Nógrád  Megyei Bí ró ság ál tal jog erõ sen be fe je zett
10.K.20.708/2004/10. szá mú ügy ben az al kot mány el le -
nes nek mi nõ sí tett és meg sem mi sí tett sza bály nak al kal ma -
zá si ti lal má ról is ren del ke zett.

2. Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ki fej tet te
– elõ ször a 7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat ban –, hogy „a tu -
laj don hoz való jog – az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor -
la ta alap ján – alap ve tõ jog, amely azon ban nem kor lát lan.
A tu laj do nos nak joga gya kor lá sa so rán te kin tet tel kell len -
nie má sok jo ga i ra és jo gos ér de ké re. A tu laj don hoz való
jog te hát kor lá toz ha tó, a kor lá to zás azon ban ak kor al kot -
má nyos, ha az má sik jog vé del me vagy ér vé nye sü lé se, il -
let ve va la mely al kot má nyos cél ér de ké ben tör té nik, mely
más mó don nem ér he tõ el, to váb bá ha a kor lá to zás arány -
ban áll az el ér ni kí vánt cél fon tos sá gá val.” (ABH 1991,
22.) A tu laj don jog tar tal mát és vé del mét a Ptk. X. fe je ze te
sza bá lyoz za rész le te sen, e ren del ke zé sek ke re tet ad nak
azok nak az egyéb jog sza bá lyok nak is, me lyek a köz ér dek
vagy jo gos ma gán ér dek ér vé nye sü lé sét a tu laj don sza bad -
sá gá val szem ben le he tõ vé te szik. (285/B/1994. AB ha tá ro -
zat, ABH 1994, 827, 828.)

„A he lyi ön kor mány zat nak a köz ér de ké ben jo gá ban áll
kor lá toz ni a tu laj don hoz (la kás hasz ná lat hoz) való jo got, a
la kók kö zöt ti jog vi ták meg elõ zé se ér de ké ben. Mint azt az
Al kot mány bí ró ság ko ráb bi, az ál lat tar tás egyes sza bá lya i -
val fog lal ko zó ha tá ro za tá ban ki fej tet te: a he lyi ön kor -
mány zat a he lyi la kó kö zös ség együtt élé sé nek vé del me ér -
de ké ben jo go sult ön kor mány za ti ren de le tet al kot ni – a ma -
ga sabb szin tû jog sza bá lyok ke re tei kö zött.” [23/2000.
(VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 134.]

Az Al kot mány bí ró ság idé zett ha tá ro za ta i ból is kö vet ke -
zõ en a Ptk. in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott ren del ke zé sei
nem zár ják ki azt, hogy az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te az ál lat tar tás he lyi sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa
meg. A Ptk. 98., 100., il let ve 115.  §-a a bir tok, il let ve tu laj -
don vé de lem egyes kér dé se it ren de zi. Ezen ren del ke zé sek
alap ján azon ban az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
ren de let-al ko tá si joga nem ki zárt az ál lat tar tá si ügyek te -
kin te té ben. Ép pen ezért az Ör. 13.  § (1) be kez dé se és
3. szá mú mel lék le te a Ptk. ezen ren del ke zé se i vel nem el -
len té tes, így az Al kot mány 44/A.  §-át nem sér ti.

Az ál lat tar tás sza bá lya i nak meg al ko tá sa kor olyan sza -
bá lyo kat al kot hat a kép vi se lõ-tes tü let, ame lyek mind az
ön kor mány za ti, mind a nem ön kor mány za ti in gat la nok ra
(tár sas há zi la ká sok ra, vagy akár csa lá di há zak ra) is ki ter -
jed nek. A Tht. 13.  § (2) be kez dé se azt a kö te le zett sé get
rója a tár sas há zi kö zös ség re, hogy kö te le zõ en, a szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat ré sze ként al kos sa meg a há zi ren -
det. A tár sas há zi kö zös ség há zi rend al ko tá si joga azon ban
nem kor lá toz za a kép vi se lõ-tes tü let jog al ko tá si ha tás kö rét. 

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 723



A Tht. ren del ke zé se i bõl te hát nem ve zet he tõ le a kép vi se -
lõ-tes tü let ren de let-al ko tá si jo gá nak kor lá to zott sá ga az ál -
lat tar tás sza bá lyo zá sát il le tõ en.

Ez alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
az Ör. 13.  § (1) be kez dé se és 3. szá mú mel lék le te nem el -
len té tes a Tht. 13.  § (2) be kez dés c) pont já val, il let ve
26.  §-ával, és így az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé vel.

Ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság in dít vány hi á nyá ban
nem vizs gál ta azt, hogy az Ör. 3. sz. mel lék le té ben fog lalt
fel so ro lás, a ku tya faj ták ott ta lál ha tó cso por to sí tá sa, és a
ku tyák tar tá sá nak ezen fel so ro lás-cso por to sí tás alap ján
tör té nõ kor lá to zá sa az Ör. 13.  § (1) be kez dé sé ben nem el -
len té tes-e más ma ga sabb szin tû jog sza bállyal, il let ve az
Al kot mány más ren del ke zé sé vel.

A ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt 
eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

Az in dít vá nyo zó kér te an nak meg ál la pí tá sát is, hogy az
Ör. a 13.  § és a 3. szá mú mel lék le te te kin te té ben a kép vi se -
lõ-tes tü let nem al ko tott át me ne ti ren del ke zé se ket. Ez ál -
lás pont ja sze rint a jog biz ton sá got sér ti.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az át me ne ti
ren del ke zé sek hi á nya ab ban az eset ben vet al kot má nyos -
sá gi prob lé mát, amennyi ben az át me ne ti sza bá lyok nél kül
sé rül ne a vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal ma. A Jat. 12.  § 
(2) be kez dé se sze rint „a jog sza bály a ki hir de té sét meg elõ -
zõ idõ re nem ál la pít hat meg kö te le zett sé get, és nem nyil -
vá nít hat va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé”.

„Kö vet ke ze tes az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat a te kin -
tet ben, hogy va la mely jog sza bály nem csu pán ak kor mi nõ -
sül het az em lí tett ti la lom ba üt kö zõ nek, ha a jog sza bályt a
jog al ko tó vissza me nõ le ge sen lép tet te ha tály ba, ha nem ak -
kor is, ha a ha tály ba lép te tés nem vissza me nõ le ge sen tör -
tént ugyan, de a jog sza bály ren del ke zé se it – erre irá nyu ló
ki fe je zett ren del ke zés sze rint – a jog sza bály ha tály ba lé pé -
se elõtt lét re jött jog vi szo nyok ra is al kal maz ni kell”.
[57/1994. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 316, 324.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. ha -
tály ba lé pé se nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te az ál lat tar -
tás ra vo nat ko zó ko ráb bi ren de le tet és an nak mó do sí tá sát,
to váb bá hogy az Ör. ki hir de té se nap já val lé pett ha tály ba.
Az Ör. 22.  §-a, amely az Ör. ha tály ba lé pé sé rõl ren del ke -
zik, nem ál la pí tott meg át me ne ti sza bá lyo kat. Azon ban az
Ör. 22.  § (2) be kez dé se 30 na pos fel ké szü lé si idõt biz to sí -
tott az ál la tok tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok te kin te té ben.

Ezen kí vül is az Ör. ál tal ha tá lyon kí vül he lye zett, Sal -
gó tar ján Me gyei Jogú Vá ros nak az ál la tok tar tá sá ról  szóló
7/1992. (V. 25.) Ör. sz. ren de le te 12.  § (1) be kez dé se
ugyan csak ki zár ta nagy tes tû, va la mint tá ma dó ter mé sze tû
(az in dít vá nyo zó ál tal vi ta tott, va gyis a rott we i ler faj ta)
ebek tar tá sát a több la ká sos épü le tek ben, így ezen ren del -
ke zé sek te kin te té ben az Ör. ugyan olyan tar ta lom mal sza -
bá lyo zott.

Mi u tán az Ör. 13.  §-a, va la mint 3. sz. mel lék le te te kin te -
té ben az ál la tok tar tá sá nak sza bá lyo zá sa nem elõ nyö sebb,
de nem is hát rá nyo sabb az érin tet tek re a ko ráb bi sza bá lyo -
zás nál, va la mint nem te kint he tõk meg ha tá ro zott tár sa dal -

mi vi szonyt elsõ íz ben ren de zõ sza bá lyok nak, il let ve mi u -
tán az Ör. kel lõ fel ké szü lé si idõt (30 nap) biz to sí tott
22.  §-ában, így a vissza me nõ le ges ha tály ti lal má ba üt kö -
zés az át me ne ti sza bá lyok hi á nya  miatt a te kin te tük ben
nem ál la pít ha tó meg. Mi vel az Ör. 13.  § (1) be kez dé se, va -
la mint 3. sz. mel lék le te te kin te té ben az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé nek sé rel me nem ál la pít ha tó meg, ezért az
Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben is el uta -
sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá nak Ma gyar
Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-án ala pul.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 20.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 8/D/2005.

Mi nisz te ri uta sí tá sok

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
6/2006. (K. V. Ért. 3.) KvVM

uta sí tá sa
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

és a fel ügye le te alá tar to zó szer vek
saj tó tá jé koz ta tá si te vé keny sé gé nek rend jé rõl szó ló

10/2005. (K. V. Ért. 10.) KvVM uta sí tás
mó do sí tá sá ról

1. § A  Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um és a
fel ügye le te alá tar to zó szer vek saj tó tá jé koz ta tá si te vé -
keny sé gé nek rend jé rõl szó ló 10/2005. (K. V. Ért. 10.)
KvVM uta sí tás (to váb bi ak ban: Uta sí tás) 4.§-ának (1) be -
kez dé se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A mi nisz ter, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár il let ve a
po li ti kai ál lam tit kár ki vé te lé vel a Mi nisz té ri um fel ügye le -
te alá tar to zó szer vek bár mely mun ka tár sa a tár ca egé szét
érin tõ ügyek ben, az egyes szak mai te rü le tek egé szét érin -
tõ, va la mint po li ti kai és szak ma po li ti kai kér dé sek ben nem
nyi lat koz hat a saj tó nak. A hoz zá juk ér ke zõ új ság írói in ter -
jú-ké re lem, in for má ció adá sá ra vo nat ko zó kér dés ese tén a
Saj tó Ön ál ló Osz tály meg ke re sé sé re kell fel szó lí ta nia az
új ság írót. Ugyan ez a tá jé koz ta tá si rend vo nat ko zik a mi -
nisz ter úr vagy a po li ti kai ál lam tit kár úr rész vé te lé vel zaj ló 
ese mé nyek elõt ti és utá ni or szá gos és he lyi mé dia mun ka -
tár sa i nak meg ke re sé sei kapcsán.”
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2. § Az Uta sí tás 5.§-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha té kony és össze han golt tá jé koz ta tás ér de ké ben 
a Mi nisz té ri um fel ügye le te alá tar to zó szer vek ál tal ren de -
zen dõ saj tó tá jé koz ta tók és más, or szá gos  sajtóérdeklõ -
désre szá mot tar tó ren dez vé nyek, il let ve te vé keny sé gük -
kel össze füg gõ kér dé sek ben – a 4.§ (1)-(3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé te lé vel – azok ve ze tõi, il let ve az ál ta luk 
ki je lölt sze mély(ek) ad hat(nak) nyi lat ko za tot. A Mi nisz té -
ri um fel ügye le te alá tar to zó szer vek ve ze tõ i nek a saj tó tá jé -
koz ta tók és más, or szá gos saj tó ér dek lõ dés re számot tartó
rendezvények témáját és idõpontját  a sajtófõnökkel elõ ze -
te sen egyeztetni kell.”  

3. § Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zás nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
7/2006. (K. V. Ért.  3.) KvVM

uta sí tá sa
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ irány za tok

mû köd te té sé nek sza bá lya i ról szó ló
4/2005. (K. V. Ért. 3.) KvVM uta sí tás

mó do sí tá sá ról

Az ál lam ház tar tás ról szó ló – több ször mó do sí tott –
1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) va la -
mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló – több -
ször mó do sí tott – 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: Ámr.) elõ írá sai, va la mint a  környezet -
védelmi és víz ügyi elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak, nyil -
ván tar tá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról szó ló – a
3/2006. (I. 13.) KvVM ren de let tel mó do sí tott – 3/2004.
(II. 24.) KvVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) alap ján a
kör nye zet vé del mi és vízügyi elõirányzatok mûködtetési
szabályait az alábbiak szerint határozom meg:

1. § A kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ irány za tok mû -
köd te té sé nek sza bá lya i ról szó ló 4/2005. (K. V. Ért. 3.)
KvVM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Uta sí tás) 1. §-a he lyé be a
következõ rendelkezés lép:

„1. § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl

szó ló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben a
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fe je zet -

ben meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi és vízügyi elõ irány -
za tok közül

aa) Hul la dék ke ze lé si és -gaz dál ko dá si fel ada tok 10. cím, 
2 al cím, 37 jog cím cso port,

ab) Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram (a to -
váb bi ak ban: OKKP) vég re haj tá sa 10. cím, 2 al cím, 39 jog -
cím cso port, 

ac) Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az
NKP meg va ló sí tá sá ban 10. cím, 2 al cím, 41 jog cím cso -
port, 

ad) Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 10. cím, 3 alcím
elõ irány za tok ra (a to váb bi ak ban együtt: elõ irány za tok);

b) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: Mi nisz té ri um), a Víz ügyi Köz pont és Köz -
gyûj te mé nyek re (a to váb bi ak ban: VKK), az Or szá gos
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség re (a to váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ ség), a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok ra (a to váb bi ak ban:
igaz ga tó ság), a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ sé gek re (a to váb bi ak ban: fel ügye lõ ség),
a nem ze ti park igaz ga tó sá gok ra va la mint a VITUKI
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet
Közhasznú Társaságra (a továbbiakban: VITUKI Kht.).”

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

„(2) 2006. év ben az elõ zõ évek kö te le zett ség vál la lá sai
ter hé re tör té nõ tárgy évi ki fi ze té sek mi att szük sé ges sé váló
elõ irány zat-mó do sí tá sok ról a fel hasz ná lá si terv sze rin ti
bon tás ban az elõ irány zat ma rad vány jó vá ha gyá sá ig a Mi -
nisz té ri um Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak (a to váb -
bi ak ban: Költ ség ve té si Fõ osz tály) ve ze tõ je sa ját ha tás kör -
ben in téz ke dik a Ma gyar Ál lam kincs tár felé.”

3. § Az Uta sí tás 4. § -a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Az elõ irány za tok szám vi te li nyil ván tar tá sát és az
elõ irány za tok kal kap cso la tos ana li ti kus nyil ván tar tá sok
ve ze té sét a Költ ség ve té si Fõ osz tály vég zi.

(2) A nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bály za tok, így kü lö -
nö sen a pá lyá za tok nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó el já rás rend 
el ké szí té sé rõl a köz gaz da sá gi és költ ség ve té si he lyet tes ál -
lam tit kár (a to váb bi ak ban: köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam -
tit kár) gon dos ko dik. A szabályzatokat a közigazgatási
államtitkár hagyja jóvá.”

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

„(2) A szer zõ dés alá író ja az (1) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel a ko or di ná tor. A szer zõ dé sek el len jegy zé sét a
Költ ség ve té si Fõ osz tály vég zi. Az ál ta lá nos pá lyá za ti
rend szer ese té ben az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak sa já -
tos sza bá lya i ról szó ló fe je zet ben meg ha tá ro zot tak sze rint
kell el jár ni. A szak mai prog ra mok vég re haj tá sá ról a ko or -
di ná tor gon dos ko dik.”

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 725

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2006. feb ru ár 21.



5. § Az Uta sí tás 6. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti éves tá jé koz ta tó
je len tést a Költ ség ve té si Fõ osz tály ál lít ja össze. A Költ -
ség ve té si Fõ osz tály fel ter jesz té sé re az éves tá jé koz ta tó je -
len tést a mi nisz ter hagy ja jóvá a tárgy évet kö ve tõ év már -
ci us 31-ig. A tá jé koz ta tó je len tést a Mi nisz ter jó vá ha gyá -
sát kö ve tõ 30 na pon be lül a Mi nisz té ri um hon lap ján kell
köz zé ten ni.”

6. § Az Uta sí tás 10. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az elõ irány za tok ter ve zé si, nyil ván tar tá si, vég re -
haj tá si, be szá mo lá si, tá jé koz ta tá si, el len õr zé si fel ada ta i -
nak el lá tá sa ér de ké ben – a Mi nisz té ri um In for ma ti kai Ön -
ál ló Osz tá lya (a to váb bi ak ban: In for ma ti kai Ön ál ló Osz -
tály) és a Költ ség ve té si Fõ osz tály – in for má ci ós rend szert
mû köd tet.”

7.§ Az Uta sí tás 11. §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az érin tett he lyet tes ál lam tit ká rok ja vas la tot tesz -
nek az ál ta lá nos pá lyá za ti fel hí vás egyes ré sze i re ja nu ár
31-ig, amely bõl a Költ ség ve té si Fõ osz tály a Mi nisz té ri um
il le té kes fõ osz tá lya i nak be vo ná sá val össze ál lít ja a pá lyá -
za ti fel hí vást. A pá lyá za ti fel hí vást a Mi nisz ter hagy ja
jóvá. A pá lyá za ti fel hí vás meg je len te té sé rõl a Költ ség ve -
té si Fõ osz tály gon dos ko dik.

(2) A jó vá ha gyott pá lyá za ti fel hí vás alap ján a pá lyá za ti
adat la pok és út mu ta tó össze ál lí tá sá ról az érin tett szak te rü -
le tek be vo ná sá val a Költ ség ve té si Fõ osz tály gon dos ko dik
és a ke ret ko or di ná to rok hagy ják jóvá. A jó vá ha gyott adat -
la pok és út mu ta tó köz zé té te lé rõl – be le ért ve az In ter ne ten
tör té nõ meg je len te tést – és a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je -
lölt be fo ga dó szer ve ze tek hez tör té nõ el jut ta tás ról a Költ -
ség ve té si Fõ osz tály gondoskodik.”

8. § Az Uta sí tás 14. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ér té ke lés szem pont ja it, for má ját az érin tett he -
lyet tes ál lam tit ká rok a pá lyá za ti fel hí vás jó vá ha gyá sá tól
szá mí tott 30. na pig meg ad ják a Költ ség ve té si Fõ osz tály
ré szé re.

9. § Az Uta sí tás 14. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A szak mai ér té ke lé sek összeg zé se kor a Költ ség ve -
té si Fõ osz tály meg ha tá roz za a nem tá mo gat ha tó pá lyá za -
to kat és in do kol ja azt, il let ve meg ál la pít ja – a  Miniszté -
rium szak fõ osz tá lya i nak be vo ná sá val – a tá mo gat ha tó pá -
lyá za tok rang so rát.”

10.§ Az Uta sí tás 17. § -ának (1) és (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fej lesz té si pá lyá za tok ese tén a ki ér te sí tõ le vél ben a 
Költ ség ve té si Fõ osz tály a tá mo ga tást el nye rõ pá lyá zó kat
fel hív ja, hogy a ki ér te sí tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül nyi -
lat koz za nak a tá mo ga tá si fel té te lek el fo ga dá sá ról, il let ve
el uta sí tá sá ról.

(2) A Költ ség ve té si Fõ osz tály ki dol goz za a tá mo ga tá si
szer zõ dés min tá ját, ame lyet  a köz igaz ga tá si ál lam tit kár
hagy jóvá. A tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni
a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ be ru há zá sok kal kap cso la tos
kor lá to zá sok, ti lal mak kö rét (így pél dá ul: el ide ge ní té si ti -
la lom idõ tar ta mát, a fel hasz ná lá si cél meg vál toz ta tá sá nak
tilalma).

11.§ Az Uta sí tás 18. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Költ ség ve té si Fõ osz tály el ké szí ti a nem fej lesz -
té si célú pá lyá za tok ra vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés
min tá ját, ame lyet  a köz igaz ga tá si ál lam tit kár hagy jóvá.”

12.§ Az Uta sí tás 19. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A be szer zé si el já rás ese tén a Bí rá ló Bi zott ság mi ni -
mum öt ta gú, mely nek ál lan dó tag jai: a be szer zést kez de -
mé nye zõ fõ osz tály ve ze tõ je ál tal ki je lölt köz tiszt vi se lõk,
to váb bá a Fe je ze ti Be ru há zá si és Va gyon gaz dál ko dá si Ön -
ál ló Osz tály ve ze tõ je, va la mint a Költ ség ve té si Fõ osz tály
ve ze tõ je vagy az ál ta luk ki je lölt köz tiszt vi se lõk.”

13.§ Az Uta sí tás 21. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ezt az uta sí tást a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
2006. évi fel hasz ná lá si sza bá lya i ról szó ló  4 /2006.(K. V.
Ért.2)  KvVM uta sí tás ban fog lal tak kal együtt kell al kal -
maz ni.”

14.§ Az Uta sí tás 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be je len
uta sí tás 1. és 2. szá mú mel lék le tei lép nek.

15.§ Je len uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az Uta sí tás 11.§-ának (3) be kez dé sé -
ben, 13.§-ának (4)be kez dé sé ben, 14.§-ának (2)be kez dé sé -
ben, 16. §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 17.§-ának (7) be -
kez dé sé ben, 18.§-ának (2),(3)és (4) be kez dé se i ben a  „Fõ -
igaz ga tó ság” szö veg rész he lyett „Költ ség ve té si Fõ osz -
tály” szö veg részt kell ér te ni.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügy mi nisz ter

*A ki ad má nyo zás nap ja: 2006. feb ru ár 23.
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1. mel lék let a 7/2006. (K.V.Ért. 3.) KvVM uta sí tás hoz

Az Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram
vég re haj tá sá val össze füg gõ fel ada tok

I. Az OKKP Mi nisz té ri u mot érin tõ, a fel szín alat ti vi zek 
vé del mé rõl szó ló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let (a
to váb bi ak ban: Kr.) 20. §-ában fog lalt fel ada ta it a kö vet ke -
zõk szerint határozom meg:

a) Ál ta lá nos fel ada tok:
aa) Irá nyí tás;
ab) Szak mai ko or di ná ció;
ac) El len õr zés;
ad) OKKP- mû köd te té se;
ae) Ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si fel ada tok;
af) PR fel ada tok el lá tá sa;
ag) Ha zai és nem zet kö zi kap cso lat tar tás;
ah) Sza bá lyo zás;
ai) EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos fel ada tok.
b) Or szá gos fel ada tok:
ba) A Fel szín Alat ti Víz és Föld ta ni Kö zeg Kör nye zet -

vé del mi Nyil ván tar tá si Rend sze re (a to váb bi ak ban: FAVI) 
és an nak ré szét ké pe zõ al rend sze rek a FAVI-ENG, a
FAVI-KÁRINFO és a FAVI-MIR fej lesz té se és mû köd te -
té se; 

bb) Szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek szám ba -
vé te le, a szennye zés csök ken té si prog ram folytatása;

bc) A Nem ze ti Kár men te sí té si Pri o ri tá si Lis ták (a to -
váb bi ak ban: NKPL) ké szí té se, to váb bá a ha zai és nem zet -
kö zi adat szol gál ta tás ellátása;

bd) Al prog ra mok ko or di ná lá sa.
c) Egye di fel ada tok:
ca) Mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó egye di kár -

men te sí té si be ru há zá si pro jek tek végrehajtása; 
caa) egye di kár men te sí té si pro jek tek, be ru há zá sok vég -

re haj tá sa; 
cab) kár men te sí té si te rü le tek mo ni to rin go zá sa;
cac) egye di pro jek tek kel kap cso la tos le bo nyo lí tá si, te -

rü let ke ze lé si, mû sza ki el len õr zé si és pá lyá zat elõ ké szí té si
feladatok ellátása.

d) Korm. ha tá ro zat sze rint a Mi nisz té ri um, il let ve szer -
ve ze tei be ru há zá sá ban vég re haj tott kár men te sí té si be ru há -
zá si pro jekt le bo nyo lí tá sa (Me tal lo che mia és kör nye ze té -
nek kár men te sí té se).

II. Ál ta lá nos fel ada tok

1. Irá nyí tás
Az OKKP irá nyí tá sa ke re té ben kell gon dos kod ni a Kr.

20. §-ában fog lal tak sze rint a Mi nisz té ri um ra há ru ló kor -
mány za ti fel ada tok el lá tá sá ról, a tár ca kö zi kap cso lattar tás -
ról is.

1. Az OKKP ál ta lá nos irá nyí tá sa ma gá ban fog lal ja az
OKKP mû köd te té sé nek irá nyí tá si fel ada ta it, ko or di ná ló
szer ve ze tek lét re ho zá sát és mû köd te té sét, az OKKP szak -

mai fej lõ dé se és az el len õr zés ered mé nyei alap ján az
OKKP mû kö dé sé nek fej lesz té sét, az OKKP-vel kap cso la -
to san az Or szág gyû lés, il let ve a Kor mány ré szé re ké szí ten -
dõ elõ ter jesz té sek, je len té sek elõ ké szí té sé nek irá nyí tá sát,
kü lö nös te kin tet tel a 2205/1996. (VII. 24.) Korm. hatá ro -
zat 5. pontja szerinti kötelezettségekre. 

2. Az OKKP irá nyí tá sá ért a köz igaz ga tá si ál lam tit kár a
fe le lõs. A köz igaz ga tá si ál lam tit kár egyes irá nyí tá si fel -
ada to kat ezen uta sí tás sze rint a kör nye zet vé del mi he lyet -
tes ál lam tit kár nak átad, illetve szükség szerint átadhat.

3. Az ál ta lá nos irá nyí tá si fel ada to kat a köz igaz ga tá si
 államtitkár az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
út ján, il let ve szük ség ese tén kül sõ szakértõ bevonásával
látja el.

2. Szak mai ko or di ná ció
1. A szak mai ko or di ná ció ki ter jed az OKKP va la -

mennyi ele mé re. Ezek: 
a) a szak mai el vá rá sok, kü lö nö sen a fel szín alat ti vi zek

és föld ta ni kö zeg vé del mé vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek
meg ha tá ro zá sa;

b) a szak mai kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés elõ se -
gí té sé nek (így pél dá ul: K + F fel ada tok, sza bá lyo zá sok)
szak mai meg ala po zá sa, ko or di ná ci ó ja;

c) ja vas lat ki dol go zá sa 
ca) az OKKP szak mai kon cep ci ó já nak fe lül vizs gá la tá ra 

és kor rek ci ó já ra, a szak mai stra té gi ai irá nyok meg fo gal -
ma zá sá ra, to váb bá 

cb) a fe je ze ti ke ze lé sû OKKP elõ irány za tá nak fel osz tá -
sát és a fel hasz ná lás sza bá lya it tar tal ma zó sza bá lyo zá sok
elõ ké szí té sé re;

d) va la mennyi dön tés elõ ké szí tõ és el len õr zé si fo lya mat
szak mai vé le mé nye zé se, össze han go lá sa.

2. A szak mai irá nyí tá sért, ko or di ná ci ó ért a kör nye zet vé -
del mi he lyet tes ál lam tit kár a felelõs.

3. A szak mai ko or di ná ci ót a kör nye zet vé del mi he lyet tes 
ál lam tit kár az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
út ján, il let ve a Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tály (a  továb -
biakban: Költ ség ve té si Fõ osz tály), a Fe je ze ti Be ru há zá si
és Va gyon gaz dál ko dá si Ön ál ló Osz tály, az In for ma ti kai
Ön ál ló Osz tály, a Ku ta tá si és Ok ta tá si Ön ál ló Osz tály, a
Köz igaz ga tá si, Jogi és Ha tó sá gi Fõ osz tály, a Fej lesz té si
Igaz ga tó ság, a be ru há zá si fel ada to kat el lá tó Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó sá gok (a to váb bi ak ban: Igaz ga -
tó ság) és a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek (a to -
váb bi ak ban: VKK) mun ká ját ko or di ná ló VITUKI Kht.
Kár men te sí té si Pro jekt Osz tály (a to váb bi ak ban: KPO),
va la mint az OKKP ál ta lá nos ko or di ná ci ó ját el lá tó
VITUKI Kht. Kár men te sí té si Ko or di ná ci ós Köz pont (a to -
váb bi ak ban: KKK), a mo ni to rin go zá si fel ada to kat ko or di -
ná ló VITUKI Kht. Tény fel tá rás és Mo ni tor ing Osz tály
(a to váb bi ak ban: mo ni tor ing egy ség), az informatikai fej -
lesz té si feladatokat ellátó Fejlesztési Igazgatóság Ágazati
Informatikai Fõosztálya (a továbbiakban: informatikai
egység) bevonásával, továbbá külsõ szakértõk segít sé gé -
vel vég zi.
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4. A Mi nisz té ri um va la mennyi OKKP-vel fog lal ko zó
szer ve ze ti egy sé gé nél az OKKP va la mely ré szé ért fe le lõs
kö te les egyez tet ni a szak mai irá nyí tá sért és ko or di ná ci ó ért
fe le lõs kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár ral és
tevékenységérõl folyamatos tájékoztatást adni.

5. A szak mai irá nyí tás vég re haj tá sát, ál lan dó mun ka -
cso por tok, a Kár men te sí té si Prog ram cso port (a to váb bi ak -
ban: Prog ram cso port) és az Al prog ra mok Tár ca kö zi Ko or -
di ná ló Mun ka cso port ja (a to váb bi ak ban: Tárcaközi Mun -
ka cso port) segíti.

6. A mun ka cso por tok szer ve zé si, le bo nyo lí tá si fel ada ta -
it a KKK látja el.

7. A Prog ram cso port fi gye lem mel kí sé ri és össze han -
gol ja az OKKP Mi nisz té ri u mot érin tõ fel ada ta i nak vég re -
haj tá sát, il le tõ leg fo lya ma to san informálja a résztvevõket.

8. A Prog ram cso port el nö ke a kör nye zet vé del mi he lyet -
tes ál lam tit kár vagy az ál ta la meg bí zott személy.

9. A Prog ram cso port tag jai: az OKKP vég re haj tá sá ban
érin tett mi nisz té ri u mi egy sé gek és szer ve ze tek, a Fej lesz -
té si Igaz ga tó ság, a Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a to váb bi ak ban:
Fõ fel ügye lõ ség), a Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ sé gek (a to váb bi ak ban: Fel ügye lõ sé -
gek) ki je lölt kép vi se lõi, a KvVM be ru há zá sá ba tar to zó
pro jek tek kö te le zett jei az Igaz ga tó sá gok, il let ve a VKK
de le gált ko or di ná to rai, to váb bá az KPO-t, a mo ni tor ing
egy sé get, és a KKK-t köz vet le nül irá nyí tó ve ze tõk. Az
ülés re meg hí vást kap nak a napirend szerint érintett
minisztériumi szervezeti egységek vezetõi, illetve szükség 
szerint külsõ szakértõk is. 

10. A Prog ram cso port al ka lom sze rû en ülé se zik.

11. A Kr. 20. § (3) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá -
sát, az al prog ra mok ko or di ná lá sát Tár ca kö zi Mun ka cso -
port segíti.

12. A Tár ca kö zi Mun ka cso port össze han gol ja a kü lön -
bö zõ tár cák fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó OKKP Al prog ra -
mok ke re té ben vég zett kár men te sí té sek elõ re ha la dá sát,
egyez te ti az OKKP tárgy évet meg elõ zõ te vé keny sé gé rõl
szó ló, Kor mány ré szé re ké szü lõ je len tést, illetõleg
folyamatosan informálja a résztvevõket.

13. A Tár ca kö zi Mun ka cso port el nö ke a kör nye zet vé -
del mi he lyet tes ál lam tit kár vagy az ál ta la megbízott
személy.

14. A Tár ca kö zi Mun ka cso port 

a) tit ká ra: a KKK ve ze tõ je; 

b) kül sõ tag jai: a Pénz ügy mi nisz té ri um és ezen be lül a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság és az ÁPV Rt., az Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um, a Bel ügy mi nisz té ri um, a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, az
Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um, az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi -
nisz té ri u ma, a Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si
Hi va tal, to váb bá a tár ca-al prog ra mok irá nyí tó i nak ki je lölt
képviselõi;

c) bel sõ tag jai: a Mi nisz té ri um té má ban érin tett fõ osz tá -
lya i nak, to váb bá az in for ma ti kai- és a mo ni tor ing egy ség,
va la mint a KKK meg hí vott kép vi se lõi;

d) ta nács ko zá si jogú ta gok: az érin tett kül sõ szak ér tõk.
15. A Tár ca kö zi Mun ka cso port al ka lom sze rû en, de

éven te leg alább két szer ülésezik.

3. El len õr zés
1. Az el len õr zé si fel adat ki ter jed az OKKP ke re té ben

fo lyó, a Mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó te vé keny -
sé gek át fo gó, il le tõ leg rész le tes pénz ügyi és szakmai el -
len õr zé sé re.

2. Az el len õr zést az El len õr zé si Ön ál ló Osz tály, a kör -
nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár és a köz gaz da sá gi és
költ ség ve té si (a to váb bi ak ban: köz gaz da sá gi) he lyet tes ál -
lam tit kár, az ellenõrzési szabályzat szerint végzik.

3. A szak mai el len õr zést a kör nye zet vé del mi he lyet tes
ál lam tit kár ko or di nál ja, az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti 
egy sé gek, il let ve külsõ szakértõk bevonásával.

4. OKKP mû köd te té se
1. Az OKKP mû köd te té si fel ada ta, a kör nye zet vé del mi

he lyet tes ál lam tit kár szak mai irá nyí tá sá val, ma gá ban fog -
lal ja az OKKP ré sze i nek és egé szé nek mû köd te té sét a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak és a 
szak mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en.

A mûködtetési feladatok jellegük szerint lehetnek:
a) Ál ta lá nos ko or di ná ció, szak mai irá nyí tás: a kör nye -

zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár fe le lõs sé gé be tar to zó fel -
ada tok szak mai elõ ké szí té sé ben való rész vé tel je len uta sí -
tás sze rint.

b) A KKK ál tal vég zett szak mai fel ada tok, az OKKP-t
érin tõ ál ta lá nos és or szá gos fel ada tok el lá tá sa.

c) Be ru há zói jel le gû fel adat: 
ca) a KPO ál tal, az Igaz ga tó sá gok és a VKK kö te le zett -

sé gé be jog utód lás ré vén ke rült kár men te sí té si be ru há zá -
sok za var ta lan foly ta tá sá nak biz to sí tá sa, to váb bá e be ru há -
zá sok or szá gos ko or di ná lá sa, szak mai el len õr zé se; 

cb) a mo ni tor ing egy ség ál tal, az Igaz ga tó sá gok és a
VKK kö te le zett sé gé be tar to zó, a VITUKI Kht. köz re mû -
kö dé sé vel vég zett mo ni to ro zá si fel ada tok or szá gos ko or -
di ná lá sa;

cc) az Igaz ga tó sá gok és a VKK ál tal a kö te le zett sé gük -
be tar to zó be ru há zá si fel ada tok el lá tá sa.

d) A Fel ügye lõ sé gek fel szín alat ti víz vé del met, il let ve
kár me ne te sí tést érin tõ ha tó sá gi mun ká já nak, to váb bá az
Igaz ga tó sá gok és a VKK kár men te sí té si te vé keny sé gé nek
szak mai tá mo ga tá sa, a VITUKI Kht. be vo ná sá val.

2. A mû köd te té si fel ada tok közé tar toz nak a nyil ván tar -
tá si fel ada tok, a be szá mo lók, je len té sek elõ ké szí té sé nek
fel ada tai:

a) Szak mai nyil ván tar tá si fel ada tok: az OKKP mû köd -
te té se so rán ke let ke zett do ku men tu mok, ta nul má nyok,
szak iro dal mi gyûj te mény, kézi könyv tár rend sze re zé se,
ren de zett tá ro lá sa.
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b) A be ru há zói fel ada tok hoz kap cso ló dó nyil ván tar tás a 
fo lya mat egé szé re, adat szol gál ta tás, in for má ció át adás, a
ki je lölt do ku men tá ci ók fo lya ma tos ar chi vá lá sa a szak mai
és pénz ügyi nyil ván tar tá si kö ve tel mé nyek kel össze han -
gol tan. 

c) A Kr. 31. § (5) be kez dé se sze rint, a kár men te sí tés re
kö te le zett ál tal a VITUKI Kht. ré szé re meg kül dött tény fel -
tá rá si, mû sza ki be avat ko zá si, kár men te sí té si mo ni tor ing
zá ró-do ku men tá ci ók szak sze rû tá ro lá sa, az adat szol gál ta -
tás biz to sí tá sa a kör nye zet vé del mi ada tok nyil vá nos sá gá -
ról szó ló jogi sza bá lyo zá sok fi gye lem bevé te lé vel. 

3. A 2. pont ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tá si rend sze rek 
össze han go lá sát, egy sé ges sé gét biztosítani kell.

4. Az OKKP mû köd te tés fel ada tai közé tar to zik a kor -
mány ha tá ro za tok sze rint a Mi nisz té ri u mot érin tõ kár men -
te sí té si be ru há zá sok kal kap cso la tos, Mi nisz té ri um ra  há -
ruló feladatok ellátása.

5. A nyil ván tar tá sok alap ján az OKKP fel ada ta i nak vég -
re haj tás ban részt ve võ szer ve ze ti egy sé gek igény sze rint
szol gál tat nak ada tot, ké szí te nek je len tést a köz igaz ga tá si
ál lam tit kár, to váb bá a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam -
tit kár és az egye di pro jek tek ese té ben kü lön meg ke re sés
esetében a közgazdasági helyettes államtitkár felé.

6. A mû köd te tés ál ta lá nos szak mai irá nyí tá sá ért és azt
se gí tõ ha tó sá gi ki vizs gá lá si és mo ni to ro zá si fel ada to kért
fe le lõs a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár a Fel -
ügye lõ sé gek ve ze tõ i nek, a KKK, a KPO és a mo ni tor ing
egy ség ve ze tõ jé nek be vo ná sá val, a be ru há zói jellegû
feladatokért az Igazgatóságok, illetve a VKK vezetõi.

7. A mû köd te tés szak mai jel le gû fel ada ta it a Fel ügye lõ -
sé gek, il let ve a VITUKI Kht., a be ru há zói jel le gû fel ada to -
kat az Igaz ga tó sá gok, il let ve a VKK vég zik, in do kolt eset -
ben külsõ szakértõk bevonásával.

5. Ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si fel ada tok

1. A ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si fel ada tok az OKKP
szak mai meg ala po zá sá val, pon to sí tá sá val kap cso la tos K +
F fel ada tok ellátását jelentik.

2. A K + F fel ada to kért a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál -
lam tit kár a felelõs.

3. A K + F fel ada tok vég re haj tá sát a kör nye zet vé del mi
he lyet tes ál lam tit kár – a Mi nisz té ri um ku ta tá si és mû sza ki
fej lesz té si te vé keny sé gé vel össz hang ban – az irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek út ján a Ku ta tá si és Ok ta tá si 
Ön ál ló Osz tály, il let ve a Mi nisz té ri um más érin tett szer ve -
ze te i nek bevonásával, továbbá külsõ szakértõk segít sé gé -
vel végzi.

6. PR fel ada tok 

1. A PR-fel ada tok je len tik – a Mi nisz té ri um kom mu ni -
ká ci ós te vé keny sé gé vel össze han gol tan – a Kor mány
prog ram ját al ko tó OKKP-t érin tõ, a Mi nisz té ri um ál tal
foly ta tott kom mu ni ká ci ós te vé keny ség el lá tá sát, az OKKP 
je len tõ sebb ered mé nye i nek köz re adá sát (így pél dá ul: ki -
ad vá nyok ké szí té se szer kesz tõ bi zott ság mû köd te té sé vel,

az információk Interneten, Intraneten, CD-lemezen  tör -
ténõ megjelentetése).

2. A PR-fel ada to kért fe le lõs a kör nye zet vé del mi he lyet -
tes ál lam tit kár a Mi nisz te ri Ka bi net iro da ve ze tõ jé nek be -
vo ná sá val.

3. A PR-fel ada tok vég re haj tá sát a kör nye zet vé del mi he -
lyet tes ál lam tit kár az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, a
KKK és a KPO, il let ve kül sõ szak ér tõk segítségével végzi.

7. Ha zai és nem zet kö zi kap cso lat tar tás 
1. A ha zai és nem zet kö zi kap cso la tok fel adat ma gá ban

fog lal ja a nem zet kö zi együtt mû kö dé sek kel kap cso la tos
tár ca szin tû fel ada tok el lá tá sát, il let ve az OKKP-hoz tar to -
zó to vább kép zé si, ok ta tá si fel ada tok szak mai irá nyí tá sát,
to váb bá ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon történõ
részvételt elõadások tartásával.

2. A nem zet kö zi kap cso la to kért az EU és Nem zet kö zi
Fõ cso port ve ze tõ je a fe le lõs, a kör nye zet vé del mi he lyet tes 
ál lam tit kár bevonásával. 

3. A ha zai kap cso la to kért a kör nye zet vé del mi he lyet tes
ál lam tit kár a felelõs.

4. A ha zai és nem zet kö zi kap cso la tok fel ada ta i nak vég -
re haj tá sát az EU és Nem zet kö zi Fõ cso port ve ze tõ je és a
kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár az irá nyí tá suk alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek út ján, a Fõ fel ügye lõ ség, a Fel -
ügye lõ sé gek, az Igaz ga tó sá gok, a VKK, az érin tett társ ha -
tó sá gok,va la mint a VITUKI Kht. bevonásával, illetve
külsõ szakértõk segítségével végzi.

8. Sza bá lyo zás
1. A sza bá lyo zá si fel adat ma gá ban fog lal ja az OKKP

meg ala po zott mû köd te té sé hez szük sé ges jo gi-, mû sza ki-
és gaz da sá gi sza bá lyo zás kon cep ci o ná lis elõ ké szí té sét, ki -
dol go zá sát, elõ ter jesz té sét, to váb bá a té ma kört érin tõ ha tá -
lyos jog sza bá lyok ha té kony és eredményes mûködtetési
feltételeinek elõsegítését.

2. A sza bá lyo zá si fel ada to kért a gaz da sá gi sza bá lyo zás
ese té ben a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár be vo ná sá val 
a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár, a jogi és köz -
igaz ga tá si he lyet tes államtitkárral egyetemlegesen felelõs.

3. A sza bá lyo zá si fel ada tok vég re haj tá sát a 2. pont sze -
rin ti fe le lõ sök az irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek út ján, a VITUKI Kht. be vo ná sá val, to váb bá kül sõ
szakértõk segítségével végzik.

9. EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos fel ada tok
1. A ha zai pá lyá za ti, il let ve EU és egyéb nem zet kö zi tá -

mo ga tá sok elõ ké szí té sé vel, le bo nyo lí tá sá val kapcsolatos
feladatok:

a) Rész vé tel a ha zai pá lyá za ti, il let ve az EU Ala pok pá -
lyá za ti fel hí vá sa i nak és ezek hez kap cso ló dó tá mo ga tá sok
OKKP-t érin tõ ré sze i nek elõ ké szí té sé ben, ki dol go zá sá -
ban, ki egé szí tõ mó do sí tá sá ban. 

b) Az a) pont sze rin ti prog ra mok közé tar to zó, OKKP-t
érin tõ kom po nen sek tar tal mi, for mai el len õr zé se rész le tes
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szem pont rend sze ré nek ki dol go zá sa, il let ve rész vé tel az ér -
té ke lés ben, a pá lyá zó és a pá lyá zat szak mai ér té ke lé se.

c) Rész vé tel az elõ ze tes hely szí ni szem lén, a pro jek tek
szak mai ér té ke lé sé nek jó vá ha gyá sá ban, pro jekt-ér té ke lés
és a tá mo ga tá si ja vas lat összeg zé sé ben, il let ve az elõ re ha -
la dá si- és a záró meg va ló sí tá si je len té sek jó vá ha gyá sá ban.

3. Az OKKP-t érin tõ EU 2007- 2013. év kö zöt ti tá mo -
ga tá sok szak mai elõ ké szí té se.

4. Az 1. – 3. pon tok sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sá ért,
az EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos kor mány za ti mun ka -
meg osz tás, to váb bá a Mi nisz té ri um SzMSz-ében fog lal tak 
fi gye lem bevé te lé vel, a fe le lõs a kör nye zet vé del mi he lyet -
tes ál lam tit kár, az irá nyí tá sa alá tar to zó egy sé gek, a
VITUKI Kht, il let ve az érin tett Felügyelõségek, valamint
külsõ szakértõk bevonásával.

5. Rész vé tel az „Üröm-csó ka vá ri kár men te sí tés” és a
„Szek szárd- lõ té ri víz bá zis kár men te sí té se” pá lyá zat
összeállításában. 

6. Az 5. pont sze rin ti fel ada tok szak mai irá nyí tá sá ért a
kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár, a költ ség ve tést
érin tõ en a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár, a ko or di ná -
ci ó ért a Fej lesz té si Igaz ga tó ság ve ze tõ je, a vég re haj tá sá ért
az érin tett kár men te sí tés re kötelezett Igazgatóságok ve ze -
tõ je a felelõs.

7. A 6. pont sze rin ti fe le lõ sök fel ada tu kat az irá nyí tá suk
alá tar to zó egy sé gek, to váb bá szük ség ese tén kül sõ szak ér -
tõk be vo ná sá val látják el.

III. Or szá gos fel ada tok

1. FAVI és an nak al rend sze rei (FAVI-ENG, FAVI-
 KÁRINFO, FAVI-MIR) fej lesz té se, mû köd te té se

1. A Kr. IX. fe je ze te sze rin ti FAVI és en nek ré szét ké pe -
zõ (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR) al rend -
sze rek mû köd te té se és fej lesz té se fel adat ki ter jed az Int ra -
ne ten futó Or szá gos Szám ba vé te li Le kér de zõ Rend szer
adat bá zis fo lya ma tos fel töl té sé re és ak tu a li zá lá sá ra,  to -
vábbá a kap cso ló dó esz köz be szer zé sek és informatikai
oktatási programok végrehajtására is.

2. A FAVI tér in for ma ti kai rend szer mû köd te té sé ért, fej -
lesz té sé ért a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár az In -
for ma ti kai Ön ál ló Osz tály bevonásával a felelõs.

3. A FAVI és en nek ré szét ké pe zõ KÁRINFO tér in for -
ma ti kai rend szer mû köd te té sé vel, fej lesz té sé vel, kap cso la -
tos fel ada to kat a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár és 
az In for ma ti kai Ön ál ló Osz tály ve ze tõ je az irá nyí tá suk alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek út ján, a szak mai rend szer gaz -
da fel ada to kat el lá tó KKK, az in for ma ti kai rend szer gaz da
fel ada to kat el lá tó in for ma ti kai egy ség, a VITUKI Kht.
érin tett egy sé gei és a Fel ügye lõ sé gek, il let ve az érin tett
Igaz ga tó sá gok és a VKK tevékenységére támaszkodóan,
szükség szerint külsõ szakértõk segítségével hajtja végre.

2. Szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek szám ba vé -
te le, a szennye zés-csök ken té si prog ram foly ta tá sa

1. A szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek or szá gos
szám ba vé te le fe le lõs sé gi kör tõl füg get le nül ki ter jed min -
den fel szín alat ti vi zet, il let ve föld ta ni kö ze get ve szé lyez -
te tõ pont sze rû po ten ci á lis és tény le ges szennye zõ for rás
tel jes körû or szá gos szám ba vé te lé re, a kör nye ze ti ele mek -
re vo nat ko zó egy sé ges adat szol gál ta tá si és nyil ván tar tá si
kö ve tel mé nyek re figyelemmel, a FAVI-KÁRINFO in for -
má ci ós alrendszerre támaszkodóan.

2. A szám ba vé tel so rán a kü lön bö zõ he lye ken te vé keny -
ke dõ adat szol gál ta tók tól (tár ca-Al prog ra mok kép vi se lõi, a 
Mi nisz té ri um te rü le ti szer vei, társ ha tó sá gok, stb.) be ér ke -
zõ ada tok szak mai és in for ma ti kai fe lül vizs gá la tá val kell
biz to sí ta ni az át fe dé sek ki zá rá sát, az adatlapok teljes körû
és homogén kitöltöttségét.  

3. A szennye zés-csök ken té si prog ram cél ja a FAVI-
 ENG és FAVI-MIR in for má ci ós al rend sze rek re tá masz ko -
dó an azon te vé keny sé gek szám ba vé te le, fi gye lem mel kí -
sé ré se a szük sé ges ha tó sá gi in téz ke dé sek meg ala po zá sa
ér de ké ben, ame lyek po ten ci á lis ve szélyt je len te nek a  föld -
tani kö zeg, illetve a felszín alatti vizek minõségi  viszo -
nyaira. 

4. Az 1–3 . pon tok sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ért a kör -
nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár az In for ma ti kai Ön ál -
ló Osz tály ve ze tõ jé nek be vo ná sá val a fe le lõs, amely fel -
ada to kat az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek ve ze té sé vel,
a KKK ko or di ná lá sá ban az in for ma ti kai egy ség, a Fel -
ügye lõ sé gek, továbbá külsõ szakértõk bevonásával végzi.

3. Nem ze ti Kár men te sí té si Pri o ri tá si Lis ták (NKPL)
ké szí té se, to váb bá a ha zai és nem zet kö zi adat szol gál ta tás
el lá tá sa

1. Az NKPL fe le lõs sé gi kör tõl füg get le nül, az or szág
egész te rü le té re ki ter je dõ en, a föld ta ni kö zeg, a fel szín
alat ti víz mi nõ sé gét ve szé lyez te tõ pont sze rû szennye zõ
for rá sok, szennye zett te rü le tek szennye zett sé gé nek is -
mert sé gi ál la po tá tól füg gõ en, kü lön bö zõ szin tû ada tok ra
tá masz kod va, a kár men te sí tés kü lön bö zõ sza ka sza i ra
(tény fel tá rás, mû sza ki be avat ko zás, kár men te sí té si mo ni -
tor ing) elõ ze tes egy sze rû sí tett re la tív koc ká zat becs lés re
tá masz ko dó pri o ri tá si szá mok alap ján össze ál lí tott kü lön -
bö zõ (I. II. és III.) pri o ri tá si lis tá kat je len ti. A pri o ri tá si
szám ki fe je zi a szennye zett, ká ro so dott te rü let környezeti
kockázatát, a kármentesítés sürgõsségét. Az NKPL
módszertanát a környezetvédelmi helyettes államtitkár
hagyja jóvá.

2. Az NKPL fel ada tai közé tar to zik: 

a) az NKPL mód szer ta ni fej lesz té se;

b) az NKPL össze ál lí tá sa, bõ ví té se, kar ban tar tá sa, ak tu -
a li zá lá sa;

c) a szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek pri o ri tá si
szám mal tör té nõ el lá tá sa.

3. Az NKPL fel ada ta i nak vég re haj tá sá ért a kör nye zet -
vé del mi he lyet tes ál lam tit kár a fe le lõs, az irá nyí tá sa alá
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tar to zó egy sé gek, a KKK, szük ség ese tén külsõ szakértõk
bevonásával.

4. Az NKPL fel ada ta i nak vég re haj tá sa, to váb bá a ha zai
és a nem zet kö zi adat szol gál ta tás el lá tá sa, a föld ta ni kö ze -
get, fel szín alat ti vi zet ve szé lyez te tõ, il let ve szennye zõ
pont sze rû szennye zõ-for rá sok ról és ezek hez  kapcsoló -
dóan a szennye zett te rü le tek rõl a FAVI-KÁRINFO adat -
bá zis ra tá masz ko dó an, az in for ma ti kai egy ség gel együtt -
mû köd ve a KKK fel ada ta, esetenként a Felügyelõségek,
illetve külsõ szakértõ bevonásával.

5. A 4. pont sze rin ti ha zai és nem zet kö zi adat szol gál ta -
tás el lá tá sá ért az In for ma ti kai Ön ál ló Osz tály ve ze tõ jé vel
együtt mû köd ve a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár a 
fe le lõs, az irá nyí tá suk alá tar to zó egy sé gek, a KKK, illetve 
az informatikai egység bevonásával.

4. Al prog ra mok ko or di ná lá sa
1. A kor mány za ti mun ka meg osz tás sze rin ti tár ca-Al -

prog ra mok ko or di ná ci ó ja, szük ség ese tén kül sõ szak ér tõk
be vo ná sá val, a KKK fel ada ta, amely te vé keny ség a
2205/1996. (VII. 24.) Korm. ha tá ro zat 3. pont ja, il let ve a
2304/1997. (X. 8.) Korm. ha tá ro zat 2. és 3. pont ja i ra is
figyelemmel magába foglalja:

a) az Al prog ra mok ké szí té sé hez mód szer ta ni se gít ség
nyúj tá sát,

b) az Al prog ra mok ko or di ná ci ó já val kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sát,

c) a kü lön bö zõ tár ca-Al prog ra mok ra vo nat ko zó kor -
mány ha tá ro za tok sze rin ti, Mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada tok
vég re haj tá sát, amennyi ben arra kü lön ren del ke zés nincs.

2. A Kr. 20. § (2) és (3) be kez dé sei alap ján, a kü lön bö zõ
tár ca-Al prog ra mok kal kap cso la tos ko or di ná ci ó ért, va la -
mint a Mi nisz té ri um kü lön bö zõ Al prog ram ja i hoz tar to zó
fel ada tok elõ ké szí té sé ért a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál -
lam tit kár a fe le lõs, a KKK, a KPO, a Prog ram cso port, to -
váb bá a Tárcaközi Munkacsoport delegált tagjainak be vo -
ná sá val.

IV. Egye di fel ada tok

1. Egye di kár men te sí té si be ru há zá si fel ada tok
1. Egye di fel ada tok kö ré be tar toz nak:
a) Mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó egye di kár -

men te sí té si be ru há zá si pro jek tek vég re haj tá sa;
b) nem a Mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó, de

kor mány ha tá ro zat sze rint a Mi nisz té ri um, il let ve  szer -
vezetei be ru há zá sá ban fo lyó kár men te sí té si be ru há zá si
pro jekt.

2. Az 1. a) pont sze rin ti egye di fel adat nak mi nõ sül:
a) ha a Kr. 21. § (2) be kez dé se sze rint a Mi nisz té ri um a

fe le lõs a KvVM-Al prog ra mok ba tar to zó fel ada tok el lá tá -
sá ért;

b) amennyi ben a kár men te sí tés ál la mi fe le lõs sé gi kör be
tar to zik és a kor mány za ti mun ka meg osz tás sze rint nincs
más fe le lõs;

c) az a) és b) pon tok hoz tar to zó kár men te sí té si mo ni tor -
ing ki ala kí tá sa, üze mel te té se, te rü let ke ze lés, te rü let vá sár -
lás, to váb bá az a) és b) pon tok hoz tar to zó kár men te sí té si
be ru há zá sok EU tá mo ga tá sá nak elõ ké szí té se.

3. Az 1. b) pont sze rin ti egye di fel adat: az M6-os au tó -
pá lya épí té sé hez kap cso ló dó Me tal lo che mia volt gyár te lep 
és kör nye ze té nek kár men te sí té se.

4. A 2. és 3. pon tok sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sá nak
kö te le zett je, a Kr. 20. § (4) be kez dé se alap ján ki je lölt szer -
ve ze tek rõl szó ló1 KvVM köz le mény sze rint:

a) a bu da fo ki-bar lang la ká sok és a Me tal lo che mia és
kör nye ze te kár men te sí té sek ese té ben a VKK, 

b) mû kö dé si te rü le tén – az a) pont ban meg ha tá ro zot tak
ki vé te lé vel – az il le té kes Igaz ga tó ság.

5. Az Fel ügye lõ ség a 2. és 3. pon tok sze rin ti kár me ne te -
sí té sek re vo nat ko zó ha tá ro za tá nak ki adá sa elõtt, a Kr.
20. § (6) be kez dé se sze rint, min den eset ben egyez tet a Kr.
20. § (4) be kez dé se sze rin ti kijelölt szervezetekkel.

2. Mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó be ru há zá -
sok

1. Mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó egye di kár -
men te sí té si be ru há zá si pro jek tek kel kapcsolatos fel ada -
tok:

a) fi nan szí ro zá si dön tés elõ ké szí té se,
b) fi nan szí ro zá si dön tés,
c) kö te le zett ség vál la lás elõ ké szí té se,
d) kö te le zett ség vál la lás,
e) az egye di pro jekt vég re haj tá sa,
f) EU tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó fel ada tok el lá tá sa.
2. Az 1. a) és b) pont sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sa so -

rán:
a) tárgy év má jus 15-éig az Igaz ga tó sá gok be vo ná sá val a 

KPO össze ál lí tást ké szít és er rõl tá jé koz ta tást ad a
KKK-nak a Fel ügye lõ sé gi kö te le zé sek kel ren del ke zõ, il -
let ve a Kr. 20. §. (6) be kez dé se sze rint a Fel ügye lõ sé gek -
kel foly ta tott egyez te tés alatt álló KvVM be ru há zá sá ban
in dí tan dó egye di pro jek tek rõl, meg be csü li a kár men te sí té -
si fel ada tok vár ha tó költ sé gét, to váb bá ja vas la tot tesz a
Fel ügye lõ sé gi ha tá ro za tok ban fog lalt fel adat vég re hajt ási
ha tár idõk alap ján a tárgy évet kö ve tõ év ben fi nan szí ro zan -
dó fel ada tok ra, csa tol va a kár men te sí tés sza ka szá nak meg -
fe le lõ en a ki töl tött FAVI-KÁRINFO B1, vagy B2, vagy
B3 adat la po kat; 

b) tárgy év jú ni us 1-éig a mo ni tor ing egy ség az Igaz ga tó -
sá gok és a VKK be vo ná sá val össze ál lí tást ké szít és er rõl
tá jé koz ta tást ad a KKK-nak a tárgy évet kö ve tõ év ben vég -
zen dõ, a KvVM be ru há zá sá ba tar to zó kár men te sí té si mo -
ni to ro zá si fel ada tok ról, rész le tes fel adat és költ ség terv
csa to lá sá val;

c) tárgy év jú ni us 15-éig a KKK el len õr zi, szük ség ese -
tén ak tu a li zál ja az a) pont sze rin ti pro jek tek ko ráb bi pri o -
ri tá si szá ma it, il let ve azo kat pri o ri tá si szám mal lát ja el; to -
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váb bá a KPO be vo ná sá val – szük ség ese tén kül sõ szak ér tõ
se gít sé gé vel – fe lül vizs gál ja a Mi nisz té ri um egye di pro -
jekt jei kö ré be tar to zást, majd a KPO és a mo ni to ro zá si
egy ség gel foly ta tott egyez te tés re tá masz kod va el ké szí ti a
tárgy évet kö ve tõ év ben fi nan szí ro zás ra ja va solt egye di
pro jek tek fel adat és költ ség ter vét in do ko lás sal, eset leg
több vál to zat ban;

d) tárgy év jú ni us 30-áig a VITUKI Kht. a kör nye zet vé -
del mi he lyet tes ál lam tit kár elé ter jesz ti a tárgy évet kö ve tõ
év ben fi nan szí ro zás ra ja va solt egye di pro jekt fel ada to kat a 
2007. évi költ ség ve tés meg ala po zá sá ra;

e) a tárgy évi költ ség ve tés is me re té ben, a fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tok 2006. évi fel hasz ná lá si  sza bá lya i ról szó -
ló mi nisz te ri uta sí tás el fo ga dá sát kö ve tõ egy hé ten be lül, a
kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár a köz gaz da sá gi he -
lyet tes ál lam tit kár egyet ér té sé vel össze ál lít ja a tárgy év ben
fi nan szí ro zás ra ke rü lõ, a Mi nisz té ri um egye di fel ada tai
közé tar to zó kár men te sí té si pro jek tek tervét;

f) az e) pont sze rin ti dön tés rõl a kör nye zet vé del mi he -
lyet tes ál lam tit kár tá jé koz tat ja az Igaz ga tó sá go kat, a
VKK-t, a VITUKI Kht-t, to váb bá a Fel ügye lõ sé ge ket.

3. Az 1. c) pont sze rin ti kö te le zett ség vál la lás elõ ké szí té -
se so rán:

a) az egye di pro jek tek 1.4. pont sze rin ti kö te le zett jei, az
Igaz ga tó sá gok, il let ve a VKK az adott kár men te sí té si pro -
jekt ese té ben:

aa) kü lön jog sza bály2 sze rint el ké szí tett, il let ve el ké -
szít te tett, adott kár men te sí té si sza kasz vég re haj tá sá ra vo -
nat ko zó il le té kes Fel ügye lõ ség ál tal ha tá ro zat ban el fo ga -
dott ter vek re tá masz ko dó an a Kbt. fi gye lem bevé te lé vel
jár el. Amennyi ben aján lat té te li fel hí vás ki írá sá ra ke rül
sor, an nak össze ál lí tá sa so rán a kár men te sí tés egye di sa já -
tos sá ga i ra is te kin tet tel, szem elõtt tart ja a költ ség/ha té -
kony ság biz to sí tá sát;

ab) aján lat té te li fel hí vás ese té ben le bo nyo lít ja a köz be -
szer zé si el já rást: Szak mai Ér té ke lõ Bi zott ság (a to váb bi ak -
ban: SzÉb) össze hí vá sá val és mû köd te té sé vel, il let ve Dön -
tõ bi zott ság össze hí vá sá val; 

b) a SzÉB el nö két és tag ja it az érin tett Igaz ga tó ság ve -
ze tõ je, il let ve a VKK fõ igaz ga tó ja a kör nye zet vé del mi he -
lyet tes ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val ne ve zi ki;

c) a SzÉB-nek min den eset ben egyik tag ja a KPO-nak a
VITUKI Kht. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja ál tal ki je lölt kép vi se -
lõ je, to váb bá ese ten ként a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál -
lam tit kár ál tal ki je lölt sze mély;

d) a Dön tõ bi zott ság el nö két és tit ká rát, (aki egy ben a
SzÉB el nö ke is), to váb bá tag ja it, ha:

da)  a pro jekt be csült ér ték ha tá ra nem ha lad ja meg az
500 mil lió Ft-ot, az érin tett Igaz ga tó ság ve ze tõ jé nek ja vas -
la tá ra a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár a köz gaz -
da sá gi he lyet tes ál lam tit kár egyet ér té sé vel; 

2 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl szó ló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren -
de let VI. fe je zet.

db) a be ru há zá si pro jekt be csült ér ték ha tá ra meg ha lad ja
az 500 mil lió Ft-ot, a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit -
kár és a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár együt tes ja vas -
la tá ra a köz igaz ga tá si ál lam tit kár 
ne ve zi ki; 

e) a Kbt. sze rint bár mi lyen tár gya lá sos el já rás ese té ben
Tár gya ló Bi zott sá got (a to váb bi ak ban: Tb) kell  mûköd -
tetni, amely nek el nö két a Dön tõ bi zott ság el nö ke, tag ja it a
Dön tõ bi zott ság el nö ké nek egyet ér té sé vel a TB el nö ke kéri 
fel.

4. A mû kö dé si te rü let sze rint, az Igaz ga tó ság  kötele -
zettségbe tar to zó kár men te sí té si te rü let hez kap cso ló dó,
500 mil lió Ft költ sé get meg nem ha la dó kár men te sí té si
projektekhez tartozóan lehet: 

a) 2006. évi költ ség ve tést ter he lõ, 2006. év ben az Igaz -
ga tó ság ál tal kö tött; 

b) 2006. évi költ ség ve tést ter he lõ; 2006. évet meg elõ zõ
kö te le zett ség vál la lás alap ján az Igaz ga tó ság ál tal kö tött; 

c) 2006. évet meg elõ zõ en kö tött, 2006. év ben mó do sí -
tás ra ke rü lõ, az OKKP vég re haj tá sa meg ne ve zé sû fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat ma rad vá nyát ter he lõ, 

d) 2006. évet meg elõ zõ en kö tött, 2006. év ben mó do sí -
tás ra ke rü lõ, kör nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat
(to váb bi ak ban: Kö vi ce) ko ráb bi évek ma rad vá nyát ter he lõ
pol gá ri jog sza bá lyai sze rin ti szer zõ dés.

5. A 4. a) és b) pon tok sze rin ti szer zõ dést az érin tett
Igaz ga tó ság ké szí ti elõ a KPO be vo ná sá val.

6. Az 5. pont sze rin ti eset ben az Igaz ga tó ság gon dos ko -
dik a mû sza ki el len õr zés rõl, vég zi a szak mai tel je sí tés iga -
zo lá sát. A kö te le zett ség vál la ló és utal vá nyo zó az Igaz ga tó. 
Az ér vé nye sí tés és az el len jegy zés az Igaz ga tó ság belsõ
szabályai szerint történik.

7. A 4. c) pont sze rin ti szer zõ dés mó do sí tá sát a KPO ké -
szí ti elõ az érin tett Igaz ga tó ság be vo ná sá val. A mó do sí tás -
ra ke rü lõ szer zõ dés le het olyan, amely nek vég ha tár ide je:

a) 2006. jú ni us 1-ét meg ha la dó;
b) az a) pont sze rint ha tár idõ nél ko ráb bi.
8. A 7. a) pont sze rin ti eset ben a KPO az Igaz ga tó ság

be vo ná sá val kez de mé nye zi a szer zõ dés mó do sí tá sát úgy,
hogy a kö te le zett ség vál la ló az Igaz ga tó ság ve ze tõ je és ez -
zel egy ide jû leg jel zi a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam -
tit kár nak a hát ra lé võ sza kasz ban még szük sé ges for rá sok,
az OKKP vég re haj tá sa meg ne ve zé sû fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat ma rad vány át uta lá sá nak idõ sze rû sé gét. Az Igaz -
ga tó ság a to váb bi ak ban a 6. pont ban fog lal tak sze rint
jár el.

9. A 7. b) pont sze rin ti eset ben a KPO az Igaz ga tó ság ér -
te sí té sé vel kez de mé nye zi a szer zõ dés mó do sí tá sát úgy,
hogy a kö te le zett ség vál la ló a kör nye zet vé del mi he lyet tes
ál lam tit kár, a KPO pe dig gon dos ko dik mû sza ki el len õr -
zés rõl és vég zi a szak mai tel je sí tés iga zo lást. Az el len jegy -
zés, utal vá nyo zás és ér vé nye sí tés a KvVM Igaz ga tás Gaz -
dál ko dá si Sza bály za ta alap ján tör té nik.

10. A 4. d) pont sze rin ti eset ben a KPO az Igaz ga tó ság
ér te sí té sé vel, a kö te le zett ség vál la ló és el len jegy zõ vál to -
zat lan meg tar tá sá val, kez de mé nye zi a szer zõ dés mó do sí -
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tá sát úgy, hogy a KPO gon dos ko dik mû sza ki el len õr zés rõl 
és vég zi a szak mai tel je sí tés iga zo lást.

11. Azok nál a 2006. évet meg elõ zõ en kö tött szer zõ dé -
sek nél, ahol a szer zõ dés ke re té ben a fel adat-vég re haj tá sa
már meg tör tént, de a tel jes vál lal ko zá si összeg utal vá nyo -
zá sá ra még nem ke rült sor a KPO az Igaz ga tó ság ér te sí té -
sé vel kez de mé nye zi a szer zõ dés mó do sí tá sát úgy, hogy a
KPO gon dos ko dik mû sza ki el len õr zés rõl és vég zi a szak -
mai tel je sí tés iga zo lá sát, a kö te le zett ség vál la ló a kör nye -
zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár, az ér vé nye sí tés, utal vá -
nyo zás és ellenjegyzés a KvVM Igazgatás Gazdálkodási
Szabályzata alapján történik. 

12. A Kö vi ce for rás fel hasz ná lá sa ese té ben a kö te le zett -
ség vál la ló, utal vá nyo zó és a pénz ügyi el len jegy zõ nem
módosul.

13. A VKK kö te le zett sé gé be tar to zó 500 mil lió Ft költ -
sé get meg ha la dó kár men te sí té si pro jek tek (Bu da fo ki-bar -
lang la ká sok) ese té ben a kö te le zett ség vál la lás elõ ké szí té se
ese té ben a 3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

14. A 13. pont sze rin ti pro jekt 

a) szak mai irá nyí tó ja a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál -
lam tit kár;

b) kö te le zett ség vál la ló ja a VKK Fõ igaz ga tó ja, aki fel -
ada ta it a köz pon ti lag biz to sí tott for rá sok fel hasz ná lá sá val
a VITUKI Kht-val kö tött szer zõ dés alap ján, a KPO be vo -
ná sá val lát ja el;

c) a KPO gon dos ko dik a mû sza ki el len õr zé sé rõl és vég -
zi a szak mai tel je sí tés iga zo lá sát;

d) az ér vé nye sí tés, utal vá nyo zás és el len jegy zés a
KvVM Igaz ga tás Gaz dál ko dá si Sza bály za ta alap ján tör té -
nik.

15. A 2. 14. pon tok ban rög zí tett fe le lõ sök fel ada ta i kat
az irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze tek, szük ség ese tén kül -
sõ szak ér tõk bevonásával látják el.

16. Az 1. f) pont sze rin ti fel adat vég re haj tá sá nak fe le lõ -
se a köz igaz ga tá si ál lam tit kár, aki fel ada tát a kör nye zet vé -
del mi- és a köz gaz da sá gi he lyet tes ál lam tit kár, va la mint a
Fej lesz té si Igaz ga tó ság és az érin tett Igaz ga tó ság ve ze tõ jé -
nek be vo ná sá val, il let ve kül sõ szak ér tõk se gít sé gé vel lát ja
el. Az EU tá mo ga tás ked vez mé nye zett je az érin tett Igaz -
ga tó ság. Az érin tett Igaz ga tó ság ve ze tõ je a kö te le zett sé gé -
be tar to zó kár men te sí té si mûszaki beavatkozási projekt
EU támogatás elõkészítése keretében gondoskodik:

a) a kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár szak mai irá -
nyí tá sá val, az Igaz ga tó ság ve ze tõ je ál tal meg bí zott pro jekt 
me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sá ról, a Pro jekt Irá nyí tó Egy -
ség fel ál lí tá sá ról és mû köd te té sé rõl;

b) a Fej lesz té si Igaz ga tó ság gal tör té nõ együtt mû kö dés -
rõl.

3. Mi nisz té ri um be ru há zá sá ban in dí tott kár men te sí té -
sek te rü le te i nek mo ni to rin go zá sa 

1. Mi nisz té ri um be ru há zá sá ban in dí tott kár men te sí té si
mo ni to rin go zás, a kár men te sí té si te rü le tek kezelése fel -
adat: 

a) a mo ni to ro zás ra vo nat ko zó Fel ügye lõ sé gi ha tá ro zat -
ban fog lal tak vég re haj tá sa, szük ség ese tén a hi ány zó Fel -
ügye lõ sé gi en ge dé lyek be szer zé se, a kár men te sí té si mo ni -
to rin go zá si ter vek el ké szít te té se, majd be nyúj tá sa az il le -
té kes ha tó ság hoz; 

b) azo kon a te rü le te ken, ahol a kár men te sí tés va la mely
fá zi sát le fe dõ be ru há zá si te vé keny ség nincs, kü lön jog sza -
bály3 sze rin ti kár men te sí té si mo ni to rin go zás fo lya ma tos
vég zé se;

c) a Mi nisz té ri um be ru há zá sá ban in dí tott te rü le te ken
foly ta tott mo ni to ro zá si ada tok ra tá masz kod va, be le ért ve a
be ru há zá si pro jek tek ke re té ben vég zett mé ré se ket is, a
meg fi gyelt, mért, ész lelt ada tok éven kén ti ér té ke lé se, fel -
dol go zá sa;

d) ko ráb ban a Mi nisz té ri um be ru há zá sá ban in dí tott,
idõ köz ben más tár ca – Al prog ram ke re té ben foly ta tott, il -
let ve más kö te le zett sé gé be ke rü lõ kár me ne te sí té sek te rü -
le tén lévõ a mo ni tor ing ku tak tu laj don jo gi hely ze té nek
ren de zé se;

e) az a) –d) pon tok ban fel so rolt fel ada tok or szá gos ko -
or di ná ci ó ja;

f) az a) – d) pon tok ban fog lal tak ra fi gye lem mel, a hasz -
ná la ton kí vü li meg fi gye lõ ob jek tu mok szak sze rû fel szá -
mo lá si ter vé nek el ké szí té se.

2. Az 1. a) pont sze rin ti fel ada tok fe le lõ se az érin tett
Igaz ga tó ság ve ze tõ je, va la mint a VKK Fõ igaz ga tó ja.

3. Az 1. b)–f) pon tok sze rin ti fel ada tok fe le lõ se a kör -
nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár.

4. A 2. pont sze rin ti fel ada tok fe le lõ sei fel ada ta i kat az
irá nyí tá suk alá tar to zó szer ve ze tek út ján, to váb bá a köz -
pon ti lag fi nan szí ro zott mo ni to ro zá si egy ség se gít sé gé vel,
szük ség ese tén a köz pon ti lag fi nan szí ro zott KPO be vo ná -
sá val lát ják el, a kör nye zet vé del mi helyettes államtitkár
tájékoztatásával.

5. A kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár 3. pont sze -
rin ti fel ada tát az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve zet, a
VITUKI Kht. be vo ná sá val, to váb bá szük ség ese tén kül sõ
szak ér tõ bevonásával látja el.

6. A 2. pont sze rin ti fel ada tok fe le lõ sei az 1. a) pont sze -
rin ti fel adat-vég re haj tá sá hoz, a költ ség ve té si ter ve zés hez
kap cso ló dó an, a tárgy évet meg elõ zõ év má jus 15-éig rész -
le tes fel adat- és pénz ügyi ter vet ké szí te nek, in do ko lás sal
és azt át ad ják a mo ni tor ing egy ség nek.

7. A mo ni tor ing egy ség a 6. pont sze rin ti ada tok ra tá -
masz kod va or szá gos ter vet ké szít a 2. b) pont hoz  igazo -
dóan.

4. Mi nisz té ri um be ru há zá sá ban in dí tott egye di pro jek -
tek kel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa

1. A Mi nisz té ri um be ru há zá sá ban in dí tott egye di pro -
jek tek hez kap cso ló dó köz pon ti lag fi nan szí ro zott egyéb
feladatok:

3 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl szó ló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren -
de let 29. § és 30. §.
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a) a VKK mun ká já nak köz pon ti tá mo ga tá sa, a KPO ál -
tal vég zett mû sza ki el len õri te vé keny ség vég re haj tá sá hoz; 

b) a VKK mun ká já nak köz pon ti tá mo ga tá sa, a Bu da fok
bar lang-la ká sok pro jek tek hez kap cso ló dó an, az el len õr -
zést fo lya ma to san el lá tó he lyi kép vi se lõ biz to sí tá sa, a
KPO irá nyí tá sá val;

c) a kár men te sí té sek vég re haj tá sá hoz szük sé ges te rü let -
vá sár lás, ki sa já tí tás, il let ve a te rü let-ke ze lõi jog át vé tel le -
bo nyo lí tá sá nak foly ta tá sá nak köz pon ti tá mo ga tá sa az
Üröm–Csó ka vár-i pro jekt te rü le tén;

d) a Mi nisz té ri um, il let ve te rü le ti szer vei ke ze lé sé ben
lévõ te rü le tek õr zés-vé dé sé vel, a kár meg elõ zést szol gá ló
in téz ke dé sek meg té te lé vel kap cso la tos, az érin tett Igaz ga -
tó ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó fel ada tok köz pon ti tá mo -
ga tá sa;

e) EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos fel ada tok, pá lyá zat
elõ ké szí té se, pro jekt me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sá nak
köz pon ti tá mo ga tá sa;

f) a kár men te sí té sek kü lön bö zõ sza ka sza i hoz tar to zó
en ge dé lye zé sek so rán fel me rü lõ költ sé gek központi tá mo -
ga tá sa. 

2. Az 1. pont sze rin ti fel ada tok fe le lõ se a kör nye zet vé -
del mi he lyet tes ál lam tit kár, fel ada tát az irá nyí tá sa alá tar -

to zó szer ve zet, az érin tett Igaz ga tó sá gok és a VKK, to váb -
bá szük ség ese tén kül sõ szakértõk bevonásával végzi.

5. Nem a Mi nisz té ri um fe le lõs sé gi kör be tar to zó, de
Korm. ha tá ro zat sze rint a Mi nisz té ri um, il let ve szer ve ze -
tei be ru há zá sá ban vég re haj tott kár men te sí té si be ru há zá -
si pro jekt 

1. Az M6-os au tó pá lya épí té sé hez kap cso ló dó Me tal lo -
che mia volt gyár te le pé nek kár men te sí té sé rõl szó ló
1024/2004. (III. 31.) Korm. ha tá ro zat, il let ve a kár men te sí -
tés pénz ügyi fe de ze té rõl szó ló  1063/2004. (VI. 28.) Korm. 
ha tá ro zat sze rin ti kár men te sí té si beruházási projekt
kötelezettje a VKK.

2. A kár men te sí tés be ru há zó ja – az 1. pont sze rin ti
Korm. ha tá ro za tok sze rint – a VKK.

3. A 2. pont sze rin ti kár men te sí tés ese tén az adott kor -
mány ha tá ro za tok ban rög zí tet tek sze rint kell eljárni.

4. A be ru há zás szak mai ko or di ná ci ó já ról a kör nye zet -
vé del mi he lyet tes ál lam tit kár gondoskodik.

5. Az 1. pont sze rin ti fel adat ese té ben a kö te le zett ség -
vál la ló a VKK fõ igaz ga tó ja, az ér vé nye sí tés, utal vá nyo zás
és el len jegy zés a KvVM Igaz ga tás Gaz dál ko dá si Sza bály -
za ta alap ján tör té nik. 
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2. mel lék let a 7/2006. (K.V.Ért. 3.) KvVM uta sí tás hoz

2006. évi OKKP feladatok
költségvetési terv

Azo no -
sí tó

Fel ada tok

Ko ráb bi évek rõl  
2006. évet ter -
he lõ köt. vál la -

lás

2006. évi  2006. 
évet ter he lõ
köt.vál la lás

Összes 2006.
évet ter he lõ köt. 

vál la lás

Összes 2007.
évet ter he lõ köt. 

vál la lás

mil lió Ft

1 2 3 4 5=(3+4) 6

MÛKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 388,5 462,5 0,0

DOLOGI KIADÁSOK 388,5 462,5 0,0

a) Ál ta lá nos fel ada tok [aa)–ai)] összes 74,0 74,0 0,0

aa) Irá nyí tás 0,0 0,0 0,0

ab) Szak mai ko or di ná ció 10,0 10,0 0,0

ac) El len õr zés 0,0 0,0 0,0

ad) OKKP mû köd te tés 30,0 30,0 0,0

ae) K+F fel ada tok 7,0 7,0 0,0



Azo no -
sí tó

Fel ada tok

Ko ráb bi évek rõl  
2006. évet ter -
he lõ köt. vál la -

lás

2006. évi  2006. 
évet ter he lõ
köt.vál la lás

Összes 2006.
évet ter he lõ köt. 

vál la lás

Összes 2007.
évet ter he lõ köt. 

vál la lás

mil lió Ft

1 2 3 4 5=(3+4) 6

af) PR fel ada tok 6,0 6,0 0,0

ag) Ha zai és nem zet kö zi kap cso lat tar tás 8,0 8,0 0,0

ah) Sza bá lyo zás 10,0 10,0 0,0

ai) EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos  fel ada tok 3,0 3,0 0,0

b) Or szá gos fel ada tok [ba)–bd)] összes 70,0 70,` 0,0

ba) FAVI (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR)
fej lesz tés, mû köd te tés

56,0 56,0 0,0

bb) Szennye zõ for rá sok, szennye zett te rü le tek  szám ba vé -
te le, szennye zõ dés csök ken té si prog ram foly ta tá sa

8,0 8,0 0,0

bc) NKPL I-II.-III ké szí té se, ha zai és nem zet kö zi adat -
szol gál ta tás

4,0 4,0 0,0

bd)  Al prog ra mok ko or di ná lá sa 2,0 2,0 0,0

c) Be ru há zás = Egye di fel ada tok 74,0 244,5 318,5 2200,0

ca) KvVM kö te le zett sé gé be tar to zó be ru há zá sok

caa) Egye di pro jek tek, be ru há zá si fel ada tok 74,0 132,0 206,0 2200,0

cab) Mo ni to rin go zá si fel ada tok 0,0 45,7 45,7 0,0

cac) Egye di po jek tek kel kap cso la tos  fel ada tok (mû sza ki
el len õr zés,  te rü let õr zés, stb) 

0,0 66,8 66,8 0,0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (já ru lék kal együtt) 0,0 0,0 0,0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 3237,5 0,0 3237,5 3032,5

d) Korm. ha tá ro zat sze rin ti kár men te sí tés (Me tal lo che -
mia és kör nye ze te)

3237,5 0,0 3237,5 3032,5

2006. évi elõ í rány zat 3237,5 388,5 3700,0 0,0

Fe je ze ti ál ta lá nos tar ta lék (10/10/1) elõ í rány zat át cso por to sí -
tá sa a caa) fel ada tok tá mo ga tá sá ra

0,0 100,0 3800,0 0,0

MINDÖSSZESEN 3800,0 5232,5

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 735



A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
8/2006. (K.V. Ért. 3.) KvVM

uta sí tá sa
a meg kü lön böz te tett vé del met igény lõ bar lan gok

kö ré nek meg ál la pí tá sá ról

A bar lan gok nyil ván tar tá sá nak, a bar lan gok lá to ga tá sá -
nak és ku ta tá sá nak egyes fel té te le i rõl, va la mint a bar lan -
gok ki épí té sé rõl szó ló 13/1998. (V. 6.) KTM ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) vég re haj tá sa érdekében az alábbi
utasítást adom ki:

1. §

Az uta sí tás ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um ra, va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter irá nyí tá sa alatt álló nem ze ti park igaz ga tó sá gok ra
(a to váb bi ak ban: igazgatóságok) terjed ki. 

2. §

Az R. 4. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a meg kü -
lön böz te tett vé del met igény lõ bar lan gok kö rét az uta sí tás
mel lék le te ál la pít ja meg. 

3. §

Az uta sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy éven be lül az
igaz ga tó sá gok nak az uta sí tás mel lék le te sze rin ti bar lan -
gok ról ter mé sze ti ál la pot fel mé rést kell készíteniük. 

4. §

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba. 

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2006. feb ru ár 28.

Mel lék let a 8/2006. (K. V. Ért.3.) KvVM uta sí tá sá hoz

Meg kü lön böz te tett vé del met igény lõ bar lan gok

Az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te -
rü le tén:

Név
Nyil ván tar tá si

szám

Bá ba-völ gyi 3.sz. víz nye lõ bar lang 5451/23

Ba bot-kú ti-for rás bar lang 5440/14

Ba nán-zsom boly 5452/44

Ba rad la Hosszú-Al só-bar lang 5430/7

Ba rad la Rö vid-Al só-bar lang 5430/2

Bet le hem-zsom boly 5452/54

Csa pás-te tõi-bar lang 5440/35

Csem pész-bar lang 5451/15

Csen gõ-zsom boly 5422/9

Csör gõ-for rás bar lang 5451/30

Eöt vös Lo ránd-csepp kõ bar lang 5440/31

Imo lai-ör dög lyuk 5430/13

Is ko la-zsom boly 5452/34

Ko po lya-for rás bar lang 5440/36

Ko po lya-zsom boly 5440/39

Mosz ki tós-zsom boly 5452/46

Musz táng-bar lang 5440/4

Nagy-ol da li-zsom boly 5440/26

Ör dög-gát-lyuk 5422/8

Pé recs-nye lõ 5451/9

Pó csa kõi-víz nye lõ 5452/14

Por-lyuk 5440/18

Rá kó czi-tá ró 7. sz. üre ge 5412/14

Szár-he gyi-zsom boly 5412/27

Szar vas ól-bar lang 5440/7

Szend rõi 1.sz. bar lang 5411/1

Tek to nik-zsom boly 5452/45

Te resz te nyei-for rás bar lang 5430/30

Ve csem-for rás bar lang 5452/69
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A Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü -
le tén:

Ba kony hegy ség

Név
Nyil ván tar tá si

szám

Bag lyas 1. sz. víz nye lõ bar lang 4430/10

Be nárd-bar lang 4430/14

Bu jó-lik 4430/12

Cu ha-völgy 4.sz. bar lang 4423/1

Csa tár-he gyi-bar lang 4430/3

Csesz ne ki-szik la odú 4423/12

Csip kés-zsom boly 4422/6

Ep lé nyi 1. sz. bar lang 4422/11

For tu na-bar lang 4430/6

Fu tó macs kás-víz nye lõ bar lang 4413/27

Gom bás-bar lang 4411/5

Ha lász Ár pád-bar lang 4430/8

Ka pol csi Po kol-lik 4430/13

Ká roly há zi-nye lõ bar lang ja 4423/19

Kis-Pénz lik 4413/54

Kõ ris-he gyi ör dög lik 4413/36

Kré ta-bar lang 4422/33

Macs ka-lik 4430/7

Me an der-nye lõ bar lang ja 4413/38

Nagy Pénz-lik 4413/55

Ör dög árok 28/a. szá mú bar lang ja 4423/49

Öreg szar vad ár ki-bar lang 4413/23

Öreg-kö ves-víz nye lõ bar lang 4430/9

Õs karszt-ak na 4422/36

Pin ce-lyuk 4412/50

Pi pa-zsom boly 4413/62

Pu lai-ba zalt bar lang 4430/11

Sû rû-he gyi Ör dög-lik 4423/74

Szá raz-Ge ren cei-bar lang 4412/48

Sze le lõ-lyuk 4422/66

Táb la-völ gyi-bar lang 4422/65

Ta kó-bar lang 4411/28

Ta pol ca fõi-for rás bar lang 4412/6

Ta vas-bar lang 4422/35

Név
Nyil ván tar tá si

szám

Te ke res-völ gyi-kõ fül ke 4430/4

Te ke res-völ gyi-ró ka lyuk 4430/5

Tönk ölös-he gyi-bar lang 4413/26

Tör kü-lik 4411/10

Ba la ton-fel vi dék

Név
Nyil ván tar tá si

szám

Arany ház fel sõ üre ge 4463/2

Csúcs-he gyi-for rás bar lang 4463/3

Keszt he lyi-hegy ség

Név
Nyil ván tar tá si

szám

Ba la to ne de ri csi Nagy-nye lõ bar lang ja 4440/78

Hor da-bar lang 4440/62

No vem ber 7. bar lang 4440/77

Sin ka-li ka 4440/20

Szél-lik 4440/83

Vad disz nós-bar lang 4440/74

Ta pol cai-me den ce

Név
Nyil ván tar tá si

szám

Ber ger Ká roly-bar lang 4450/3

A Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le -
tén:

Bükk hegy ség

Név Kat. szám

Ala bást rom-bar lang 5372/21

Ar nóc-kõi-bar lang 5383/5

Bal la-völ gyi-szik la üreg 5381/36

Bal la-völ gyi-víz nye lõ 5381/29

Bar kó-lyu ka 5362/58
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Név Kat. szám

Ber va-bar lang 5342/1

Bo dzás-ol da li 2. sz. zsom boly 5391/46

Bo ró kás-teb ri 1. sz. víz nye lõ bar lang 5372/55

Bo ró kás-teb ri 3. sz. víz nye lõ bar lang 5372/56

Bük kös-víz nye lõ bar lang 5372/50

Cu bá kos-víz nye lõ bar lang 5372/37

Cse me te ker ti-víz nye lõ bar lang 5391/49

Cse re pes-kõi-szik la odú 5343/16

Cse resz nyés-bar lang 5372/98

Csó ká si Sajt-bar lang 5362/57

Csó ká si-bar lang 5363/8

Csó kás-ré ti-víz nye lõ bar lang 5362/56

Dé des vá ri-bar lang 5331/1

Di ós-pa ta ki 2.sz. víz nye lõ 5381/58

Do ron gó si-víz nye lõ bar lang 5393/4

Esz táz-kõi-bar lang 5343/44

Far kas-kõi-szik la üreg 5394/22

Fé lel mek-bar lang ja 5372/36

Feny ves-ré ti 1. sz. víz nye lõ bar lang 5372/34

Feny ves-ré ti 3. sz. víz nye lõ bar lang 5372/32

Fü zér-kõi-át já ró 5382/25

Ga luzs nya-ol da li-zsom boly 5393/10

Ga rad na-for rás bar lang 5372/15

Gö röm böly ta pol cai-kõ fül ke 5392/32

Gu lics ka-ol da li-zsom boly 5391/75

Gu lics ka-szir ti-üreg 5391/38

Hár mas kú ti-víz nye lõbg 5332/ 15

Há rom-kú ti Re me te-bar lang 5362/32

Hár sas-bar lang 5394/16

He te mé ri-ró ka lyuk 5362/8

Hol lós-te tõi-víz nye lõ bar lang 5393/1

Hon véd-bar lang 5362/54

Iker teb ri-víz nye lõ bar lang 5372/46

Ilo na-kú ti-víz nye lõ bar lang 5394/17

Imó-kõi-for rás bar lang 5343/38

Is pán-he gyi-bar lang 5341/9

Kaj la-zsom boly 5381/102

Ka la pács-kõi-bar lang 5363/13

Név Kat. szám

Kál mán lá pa-fõi-bar lang 5341/80

Kál mán-ré ti-zsom boly 5341/16

Kecs kés-ga lyai-bar lang 5394/21

Ki rály-kú ti-for rás bar lang 5363/63

Ki rály-kú ti-szik la üreg 5363/47

Ki rály-zsom boly 5372/79

Kis kút-lá pai-zsom boly 5372/63

Kis-mo gyo rós-víz nye lõbarlang 5372/45

Ko por sós-víz nye lõ bar lang 5394/14

Ko vács-kõi-bar lang 5363/9

Kõ há ti-bar lang 5343/25

Kõ-kö zi-zsom boly 5343/54

Kõ-lyuk 3. 5363/24

Kõ lyuk-ga lyai-bar lang 5393/18

Kris tály 3.sz. bar lang 5362/40

Kur ta-bér ci-ha sa dékbg 5371/2

Lamb recht Kál mán-bar lang 5363/18

Lász ló bá nya mes ter bar lang ja 5341/19

Lil la fü re di 1. sz. mész tu fa üreg 5391/7

Lil la fü re di 12. sz. mész tu fa üreg 5391/18

Lil la fü re di 13. sz. mész tu fa üreg 5391/19

Lil la fü re di 7. sz. mész tu fa üreg 5391/13

Lil la fü re di-szik la üreg 5372/87

Ló fõ-bar lang 5393/5

Lök-völ gyi-bar lang 5343/63

Lus ta-völ gyi-bar lang 5372/72

Lyu kas-ge rin ci-zsom boly 5331/13

Mély-sá ri-bar lang 5332/ 19

Mész-völ gyi 28.sz üreg 5342/8

Mis kolc ta pol cai Fel sõ-bar lang 5392/28

Ná das bér ci Agyag pa la-zsom boly 5382/3

Nagy med ve-bar lang 5391/72

Nagy me zei-ha sa dékbg 5372/10

Nagy-Töl gyes oro mi-víz nye lõ bar lang 5343/26

Nyár jú-he gyi-bar lang 5331/7

Nye les gam bi-bar lang 5371/7

Odor vá ri-bar lang 5382/4

Od vas-kõi-szik la üreg 5361/2
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Név Kat. szám

Öly ves-kõi-ró ka lyuk 5332/5

Ör dög-kút 5363/14

Õz-teb ri-bar lang 5363/26

Pa lo ta 2. sz. bar lang 5381/6

Per pá ci-szik la odú 5394/4

Per pá ci-szik la üreg 5394/5

Pes kõ-kat la ni-víz nye lõ bar lang 5343/7

Pe té nyi-bar lang 5343/8

Pe tõ fi 2. sz. bar lang 5363/30

Pus ka po ro si-kõ fül ke 5391/35

Pus ka po ro si-szik la üreg 5391/36

Rej te ki 1. sz. kõ fül ke 5381/107

Se bes-ol da li-bar lang 5372/28

Se bes-ví zi K-i for rás bar lang 5372/26

Se bes-ví zi Ny-i for rás bar lang 5372/25

Si ma-kõi-át já ró 5343/19

Sol tész-ker ti-mész tu fa bar lang 5391/57

Só lyom-kú ti-szik la üreg 5362/46

So ros-teb ri-bar lang 5363/16

Sza laj ka-for rás bar lang 5341/4

Szar vas ete tõi-víz nye lõ bar lang 5381/106

Szik la fal-alat ti-bar lang 5372/61

Szik la-for rá si Fel sõ-bar lang 5341/18

Szik lás-teb ri-bar lang 5372/54

Szil vá si-szik la üreg 5341/3

Szin va-for rá si-bar lang 5372/96

Szin va-szo ro si-bar lang 5363/58

Szin va-szo ro si-mész tu fa bar lang 5363/60

Szi rén 2 sz. bar lang 5372/17

U-ala kú-bar lang 5392/9

Út men ti-víz nye lõ bar lang 5372/35

Út men ti-zsom boly 5391/48

Vad al más-kú ti-zsom boly 5391/43

Va das-víz nye lõ 5391/44

Va rangy-bar lang 5381/24

Vas ka pu-bar lang 5343/61

Vesszõs-al ji-zsom boly 5372/77

Vesszõs-ge rin ci-bar lang 5372/94

Név Kat. szám

Vö rös-kõi-for rás bar lang 5343/29

Zász lós-bar lang 5332/ 20

Zsen di ce-bar lang 5394/24

Cser hát hegy ség

Név Kat. szám

Csil lag köd-bar lang 5222/5

Fel sõ pe té nyi Nagy-ka ver na 5222/3

Macs kás-bar lang 5222/4

Up po nyi-hegy ség

Név Kat. szám

Up po nyi 2. sz. kõ fül ke 5320/2

A Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si
te rü le tén:

Me csek hegy ség

Név Kat. szám

Achil les-víz nye lõ bar lang 4120/90

Bü dös kú ti-zsom boly 4120/133

Fej be ve rõs-zsom boly 4120/81

Füs tös-lik 4120/6

Gu ba csos-víz nye lõ bar lang 4120/47

Jó sze ren csét-ak na bar lang 4120/97

Kis pap li ka 4120/22

Me leg má nyi-for rás bar lang 4120/62

Mély völ gyi-kõ fül ke 4120/159

Mély völ gyi-kõ fül ke vi zes bar lang ja 4120/160

Pi et ro-bar lang 4120/38

Re mény-zsom boly 4120/118

Szu a dó-völ gyi-víz nye lõ bar lang 4120/69

Tettyei-for rás bar lang 4120/169

Tettyei-mész tu fa bar lang 4120/170

Trió-bar lang 4120/71

Tö rök pin ce-víz nye lõ bar lang 4120/13

Vá sá ros-úti-zsom boly 4120/62
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Vil lá nyi-hegy ség

Név Kat. szám

Soms sich-he gyi 2. sz. bar lang 4150/2

Vár al jai-bar lang 4150/10

Vil lá nyi 8. sz. bar lang 4150/3

A Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te -
rü le tén

Ba kony hegy ség

Név Kat. szám

Bük kös-ár ki-bar lang 4421/4

Ga ja-szur dok szik la üre ge 4421/41

Bu dai-hegy ség

Név Kat. szám

Áfo nya-ut cai-bar lang 4762/69

Ba gyu ra-Har csa szá jú-Kis hi deg lyuk-bar -
lang rend szer

4762/45

Ba rit-bar lang 4763/22

Be key-bar lang 4762/55

Bronz-bar lang 4750/7

Bu da-bar lang 4762/21

Er dõ hát úti-bar lang 4763/10

Fe renc 5-6. sz. bar lang 4762/60

Gel lért-he gyi-ara go nit bar lang 4732/22

Hét-lyuk 4772/16

Hi deg-lyuk 4762/41

Jó zsef-he gyi 2-3. sz. bar lang 4762/68

Kap tár kõi-bar lang 4710/7

Kõ ka pu 4762/14

Lá tó-he gyi-bar lang 4762/38

Ör dög árok ut cai-bar lang 4732/3

Re me te-he gyi-kõ fül ke 4772/3

Tá bor-he gyi-bar lang 4763/4

Ze lez na Ba ba-bar lang 4720/8

Zöld má li-bar lang 4762/63

Csõ vá ri-rög

Név Kat. szám

Csõ vá ri 1. sz. bar lang 5222/2

Ge re cse hegy ség

Név Kat. szám

Ba bál-bar lang 4663/3

Baj nai Öreg-lyuk 4663/1

Ba jó ti Bü dös-lyuk 4661/16

Bart ha-kút bar lang 4630/82

Döb be net-bar lang 4630/56

Fesz ti-bar lang 4630/88

Gor ba-te tõi-bar lang 4640/24

Ju ra-zsom boly 4621/42

Ke se lõ-he gyi 11. sz. bar lang 4610/10

Ke se lõ-he gyi 2. sz. bar lang 4610/2

Ke se lõ-he gyi 21. sz. bar lang 4610/62

fa a u to Ke se lõ-he gyi 4. sz. bar lang 4610/3

Kis kõ-ol da li-bar lang 4661/14

Kõ-he gyi-ha sa dék bar lang 4661/17

Kul lan csos-bar lang 4630/53

Nagy-som lyói-bar lang 4640/6

Pak si mo gyo ró-bar lang 4630/83

Pisz ni cei Ha tár-bar lang 4650/21

Pisz ni cei-zsom boly 4650/3

Szõ lõ si Arany-lyuk 4630/28

Ta tai por ha nyó bá nya üre ge 4630/92

Tûz kö ves-bar lang 4621/41

Ve res-he gyi-bar lang 4630/32

Vér tes Lász ló-bar lang 4630/27

Na szá lyi-rög

Név Kat. szám

Át já ró-bar lang 5221/5

Há rom lyuk-bar lang 5221/6

Nász nép-bar lang 5221/3

Sár kány lyuk-bar lang 5221/4

Va sas-zsom boly 5221/8
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Pi lis hegy ség

Név Kat. szám

Ama zo nok-bar lang ja 4820/74

Arany-lyuk 4820/8

Ari ad ne-bar lang 4840/217

Bi vak-bar lang 4840/8

Csé vi-bar lang 4840/188

Ezüst-he gyi 2. sz. bar lang 4820/2

Há rom lyu kú-zsom boly 4830/4

Kesz töl ci-bar lang 4852/20

Ke vély-nyer gi-ró ka lyuk 4820/13

Ke vély-nyer gi-zsom boly 4820/12

Klo tild-bar lang 4830/1

Kris tály-bar lang 4820/34

Macs ka-bar lang 4830/9

Nagy-Som lyó he gyi-bar lang 4840/205

Öreg-szir ti-bar lang 4852/10

Õsi-bar lang 4840/78

Pi lis-nyer gi-víz nye lõ bar lang 4852/19

Pi lisszán tói 2. sz. kõ fül ke 4840/181

Po má zi Két lyu kú-bar lang 4820/76

Po má zi kõ fej tõ Fel sõ-bar lang ja 4820/71

Por hin tõ-bar lang 4810/7

Rej tek út-bar lang 4840/81

Sza bó Jó zsef-bar lang 4820/6

Zöld-bar lang 4820/11

Vér tes hegy ség

Név Kat. szám

Gán ti-bar lang 4521/16

Ham vas-bar lang 4521/20

Sas fé szek-bar lang 4521/22

Vi seg rá di-hegy ség

Név Kat. szám

Szé chy Dé nes-bar lang 4900/1

A Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si
te rü le tén

Név Kat. szám

Sop ro ni Zsi vány-bar lang 2890/1

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter ha tá ro za ta

A Magyar Köztársaság
környezetvédelmi és vízügyi minisztere

határozata

A víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go san hasz nált
épí té si ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta -
nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
szó ló 20/2004. (X. 28.) KvVM ren de let alap ján meg ál la pí -
tom, hogy a

VÍZ-SZK Mérnökszakértõi Kft.
1113 Budapest, Bartók Béla út 152.

a le foly ta tott el len õr zés sze rint meg fe lel a hi vat ko zott jog -
sza bály ban elõ írt fel té te lek nek, ezért írás ban elõ ter jesz tett
ké rel me alap ján, a víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go -
san hasz nált épí té si ter mé kek vo nat ko zá sá ban, a  követ -
kezõ te vé keny sé gek el vég zé sé re ki je lö löm:

Szak te rü let: Vízi köz mû vek. Víz kár el há rí tás.
Épí té si ter mé kek (ter mék csa lá dok): Köz üze mi há ló -

za tok. Szenny víz tisz tí tó te le pek. Sík-domb és hegy vi dé ki
víz ren de zés, bel víz-men te sí tés.

Meg fe le lõ ség iga zo lás alap ját ké pe zõ, jó vá ha gyott
mû sza ki spe ci fi ká ci ók: A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–
KvVM együt tes ren de let 4. § c) pont sze rin ti „épí tõ ipa ri
mû sza ki en ge dély”.

Meg fe le lõ ség iga zo lá si mó do za tok: A 3/2003. (I. 25.)
BM–GKM–KvVM együt tes ren de let 9. § (2) be kez dé sé -
ben em lí tett 4. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti mó do za -
tok.

Te vé keny ség jel le ge: El len õr zés. Ta nú sí tás.
A te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bály(ok): 3/2003.

(I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let és a 20/2004.
(X. 28.) KvVM ren de let.

A 89/106/EGK irány elv alap ján az Eu ró pai Bi zott ság
ál tal ki ad má nyo zott ha tá ro zat szám je le: –.

A ki je lölt szer ve zet a te vé keny sé gét min den kor a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok elõ írá sa i nak be tar tá sá val, a nem ze ti
szab vá nyok alap ján, az ilyen te vé keny sé get el lá tó szer ve -
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zet tõl el vár ha tó pon tos ság gal és szín vo na lon kö te les  el -
látni. A ki je lölt szer ve zet kö te les a Bi zott ság ál tal vég zett
el len õr zés le foly ta tá sá ban köz re mû köd ni.

A ha tá ro zat vissza vo ná sig ér vé nyes.

A ha tá ro zat in do ko lá sát, il let ve a jog or vos lat ra vo nat -
ko zó tá jé koz ta tást a ha tó ság a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi
CXL. tör vény 72. § (4) be kez dé se alap ján mel lõz te.

Bu da pest, 2005. no vem ber 7.

Dr. Per sány Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

TANULMÁNYOK

Dr. Tilk Pé ter

Egye te mi ad junk tus, PTE ÁJK Al kot mány jo gi Tan szék (Pécs)
Mi nisz te ri ta nács adó, Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um (Bu da pest)

A ha tó ság dön té sei és a ha tó sá gi szer zõ dés
az új el já rá si tör vény alap ján1

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (Ket.) szá -
mos el já rá si in téz ményt új tar ta lom mal lá tott el az Áe. sza -
bá lya i hoz ké pest, az zal együtt, hogy ter mé sze te sen új jog -
in téz mé nyek is meg je len tek az el já rás jo gi sza bá lyo zás ban. 
Ez az írás a ha tó ság dön té se i nek Ket.-beli szabályozásáról
kíván áttekintést adni.

I. Ha tá ro zat és vég zés

A köz igaz ga tá si ha tá ro zat, il let ve vég zés meg ho za ta la
az el já rás egyik leg fon to sabb moz za na ta: a jo gok, il let ve
kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sa ugyan is az el já ró szerv dön -
té sé ben je le nik meg. Al ko tó ele me i nek, sa já tos sá ga i nak,
meg ho za ta la mód já nak sza bá lyo zá sa erre te kin tet tel a le -
he tõ leg ala po sab ban és leg pre cí zeb ben kell, hogy tör tén -
jen. Nem vé let len, hogy a köz igaz ga tá si ak tus jel lem zõ i vel 
az Al kot mány bí ró ság is fog lal ko zott. A tes tü let egyik bí rá -
ja pél dá ul – kü lön vé le mé nyé ben – úgy fog lalt ál lást, hogy
az államigazgatási aktus jellemzõi az alábbiakban fog lal -
ha tók össze:

a) a kí vül ál ló ér de kelt nem áll sem szer zõ dé ses, sem
szer ve ze ti kap cso lat ban a szerv vel, az ügy ben ügy fé li po zí -
ci ó ban van;

b) a dön tés, egy egy ol da lú ha tal mi ak tus, amely az ügy -
fél re néz ve kö te le zõ;

c) a dön tés vég re haj tá sá hoz a jog sza bály ál la mi kény -
szert biz to sít2.

1. A ha tá ro zat meg ho za ta lá nak fõ sza bá lyai
a) A ha tó ság – a Ket.-ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel3 –

az ügy ér de mé ben ha tá ro za tot hoz, az el já rás so rán el dön -
ten dõ egyéb kér dé sek ben pe dig vég zést bo csát ki (a to váb -
bi ak ban együtt: dön tés).

b) A Ket. in do ko lá sa rá mu tat, hogy a tör vény fenn tart ja
a rá uta ló ma ga tar tás sal ho zott dön tést (a ké rel me zett jog
gya kor lá sa, ha a ha tó ság ha tár idõ ben nem nyi lat ko zik),
amely nek csak jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben van
he lye. Ek kor is szük ség van azon ban a köz igaz ga tá si ha tó -
ság el já rás ban való cse lek võ köz re mû kö dé sé re, a meg szer -
zett jogot hatósági záradék formájában rá kell vezetni a
kérelemre.

A tör vény ben mind ez a kö vet ke zõ kép pen ke rült meg fo -
gal ma zás ra: jog sza bály úgy ren del kez het, hogy ha az ügy -
fél ké rel me (be je len té se) jog meg szer zé sé re irá nyul, és a
ha tó ság az elõ írt ha tár idõn be lül nem hoz ha tá ro za tot –
fel té ve, hogy az ügy ben nincs el len ér de kû ügy fél –, az ügy -
fe let meg il le ti a ké rel me zett jog gyakorlása.

ba) Ez zel kap cso lat ban azon ban ér de mes fel hív ni a fi -
gyel met arra, hogy ez a ren del ke zés – bár cél ja lát ha tó an a
dön tés idõ ben tör té nõ meg ho za ta lá nak elõ se gí té se –, bi zo -
nyos ese tek ben prob lé má kat ke let kez tet het. Egy részt ko -
ránt sem biz tos, hogy a ké sõb bi ek ben nem je le nik meg az
ügy ben el len ér de kû ügy fél (aki pél dá ul a meg fe le lõ ér te sí -
tés hi á nyá ban nem tud az el já rás ról). A má sik ve szé lyes,
hogy ez zel a ren del ke zés sel jog sza bály – és nem csu pán
tör vény, ha nem bár mely jog sza bály – fel ha tal ma zást ka -
pott arra, hogy eset le ge sen le he tõ vé te gye va la mely jo go -
sult ság au to ma ti kus meg szer zé sét, még ak kor is, ha az ki -
fe je zet ten jog el le nes is. Mind ez a jog biz ton ság el vé vel és
ese ten ként a diszk ri mi ná ció ti lal má val össze füg gés ben is
vet het fel ag gá lyo kat. Nem fel té te le zem az elõ for du lását,
de nem is zár ha tó ki, hogy a szerv el já ró tiszt ség vi se lõ je a
mun ka vi szo nyá nak meg szün te té se elõtt va la mi lyen elõny
biz to sí tá sa ér de ké ben „fek te ti” az ügyet ab ból a cél ból,
hogy a jog sze rû en nem meg ad ha tó jo go sult sá got va la ki a
ha tó ság mu lasz tá sa okán meg sze rez ze. Az en nek ki kü szö -
bö lé sé re irá nyu ló jog or vos la ti eljárásban pedig a szerzett
jogok védelmének alkotmányi elve jelenthet gondokat.
Erre tekintettel az ezt lehetõvé tevõ jogszabályi ren del ke -
zé sek kialakításakor különösen körültekintõnek kell lenni.

bb) Ér de mes arra is fel hív ni a fi gyel met, hogy a szak ha -
tó sá gi ál lás fog la lás el ma ra dá sá val kap cso la tos Áe.-be li
ren del ke zés sel össze füg gés ben meg je lent prob lé mák (au -
to ma ti kus be le egye zés vé lel me zé se az el ma ra dás ese tén),
még ha nem is azo nos jel le gû ek a most elem zett sza bály -
ból eset le ge sen kö vet ke zõ ha tá sok kal, ugyan csak jog al -
kal ma zá si gon do kat okoz tak: a ha tó sá gok nem mer tek a
sza bály alap ján el jár ni, in kább be vár ták szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lást. A Ket. tár gyalt sza bá lya ese té ben in kább az
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lesz kér dé ses, hogy kü lön jog sza bály mi lyen for má ban te -
remt ilyen le he tõ sé get, másrészt a vélelmezetten megszer -
zett jog gyakorlásakor milyen nehézségek merülnek fel a
késõbbiekben.

bc) Fon tos sza bály vi szont, hogy a fent tár gyal tak sze -
rin ti ese tek ben a meg szer zett jo got rá kell ve zet nie a ké re -
lem re, to váb bá – ké re lem re – an nak az ügy fél bir to ká ban
levõ má so la ti pél dá nyá ra, vagy a ha tó ság nál levõ pél -
dány ról az ügy fél ré szé re má so la tot kell ki ad ni4. Ez az elõ -
írás al kal mas le het a jog sér té sek bekövetkezési lehetõ sé -
gé nek néminemû csökkentésére.

c) Az el já rás gyor sí tá sát, az ad mi niszt rá ci ós ter hek
csök ken té sét se gí ti elõ az egy sze rû sí tett ha tá ro za ti for ma
al kal ma zá si le he tõ sé ge. Esze rint jog sza bály ál tal meg ha -
tá ro zott eset ben egy sze rû sí tett ha tá ro zat hoz ha tó, ha a ha -
tó ság a ké re lem nek helyt ad, és az ügy ben nincs  ellen ér -
dekû ügyfél.

d) A mi nisz te ri in do ko lás sze rint a nyug el lá tá sok és a
csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok nö ve lé sé nek mér té két jog sza -
bály ál la pít ja meg. Az el lá tá sok össze gé nek eme lé se több
mil lió em bert érint. ezek ben az ügy tí pu sok ban el já ró szer -
ve ket meg old ha tat lan fel adat elé ál lí ta ná az érin tet tek sze -
mé lyes ér te sí té sé nek kö te le zett sé ge az el já rás meg in dí tá -
sá ról, il let ve kü lön ha tá ro zat meg ho za ta la a pénz be li el lá -
tás emelésérõl. A törvény ezekben az ügyekben lehetõvé
teszi a határozathozatal mellõzését.

Esze rint jog sza bály le he tõ vé te he ti, hogy a ha tó ság mel -
lõz ze a ha tá ro zat ho za talt, ha az el já rás pénz be li el lá tás
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér ték re tör té nõ eme lé sé re
irá nyul. Fon tos vi szont, hogy ez a sza bály egye di ha tó sá gi
ügy ben in dult el já rás ra nem al kal maz ha tó5.

e) Vé ge ze tül ta lán nem fe les le ges rá mu tat ni, hogy a
dön tés nek min dig jog sza bá lyi alap pal kell ren del kez nie.
Az om buds man ál lás fog la lá sa alap ján al kot má nyos jog gal
össze füg gõ visszás sá got okoz az ál lam igaz ga tá si ügy ben
el já ró szerv a jog biz ton ság [Al kot mány 2. § (1) bek.] és a
tisz tes sé ges el já rás hoz való jog (Al kot mány 57. §) vo nat -
ko zá sá ban, ha olyan jog sza bá lyi ren del ke zés re hi vat ko zik,
amely nem lé te zik6. Ugyan csak jog sér tõ, va la mint az Al -
kot mány ban dek la rált jog ál la mi ság ból fa ka dó jog biz ton -
ság hoz való jog gal [2. § (1) be kez dés] és jog or vos lat hoz
való jog gal [57. § (5) be kez dés] össze füg gés ben okoz al -
kot má nyos visszás sá got az, hogy az in té zet ve ze tõ je a dön -
té sét jog sza bá lyi alapot nélkülözõ szabályzattal  in do -
kolja7.

2. A ha tá ro zat kel lé kei
a) A Ket. rész le te sen meg ha tá roz za a ha tá ro zat tar tal mi

kel lé ke it. Ehe lyütt mind ezt in do kolt cso por to sít va, egy -
más tól el kü lö nít ve tár gyal ni. Elöl já ró ban meg jegy zen dõ,
hogy az Áe.-hez ké pest a ha tá ro zat in do ko lá sá val szem -
ben új kö ve tel mény, hogy a mér le ge lé si jog kör ben ho zott
ha tá ro zat ban a mér le ge lés ben sze re pet ját szó szem pon to -
kat és té nye ket is fel kell tün tet ni. Mind emel lett ter mé sze te -
sen a mér le ge lé si jog gya kor lá sá nak a jogszabályi
kereteken belül kell maradnia.

Az om buds man gya kor la tá ban elõ for dul tak olyan ese -
tek, ami kor a sé rel mes dön tés olyan mér le ge lé si el já rá son
ala pult, amely nem fe lelt meg az al kot má nyos ke re tek nek.
Így al kot má nyos visszás ság nak mi nõ sí tet te az or szág gyû -
lés biz tos ál ta lá nos he lyet te se, hogy a kár pót lá si hi va tal
nem fo gad ta el bi zo nyí ték ként a föld hi va tal iga zo lá sát, és
ezen túl me nõ en sem tár ta fel kel lõ en a tény ál lást. Az ilyen
el já rás sér ti a jog biz ton ság hoz, és ezen ke resz tül a tu laj -
don hoz való jogot8.

b) A gya kor la ti ta pasz ta la tok hasz no sí tá sán ala pul az a
bõ vít mény, amely sze rint a ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell
az el járt szak ha tó ság meg ne ve zé sét, és a szak ha tó ság
egye di elõ írá sát, ál lás fog la lá sá nak in do ko lá sát is. Ez zel
egy ér tel mû vé vá lik, hogy me lyik ha tó ság mi lyen in do kok -
kal tett ki kö té se ket, és így az eset le ges fel leb be zé si el já rás, 
il let ve köz igaz ga tá si per so rán a vi ta tott kér dé sek ben ál -
lás fog la lás ra jo go sult ha tó ság egy ér tel mû en azo no sít ha tó,
az in do kok is me re te pe dig a meg ala po zott döntéshozatalt
segítheti elõ9.

c) A ha tá ro zat kel lé ke i vel kap cso lat ban az Al kot mány -
bí ró ság is meg fo gal ma zott több olyan el vá rást, me lyek
nem-tel je sü lé se ese tén jog sé re lem kö vet ke zik be. Az Al -
kot mány bí ró ság sze rint pél dá ul az Al kot mány 2. §-ának
(1) be kez dé sén és 57. §-ának (5) be kez dé sén ala pu ló al kot -
má nyos kö ve tel mény, hogy amennyi ben a köz igaz ga tá si
szerv az ügy fél ké rel mét el uta sít ja vagy az ügy fél jogi ér ve -
lé sét nem fo gad ja el, a ho zott dön tés ak kor is tün tes se fel
az el uta sí tás in do ka it, ha a ha tá ro za tot nyom tat vány-ûr la -
pon (pl. fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sá val) adták ki10.

a) A ha tá ro zat be ve ze tõ ré sze
A Ket. sze rint a ha tá ro zat be ve ze tõ ré szé ben11 fel kell

tün tet ni12

– az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy szá mát és ügy -
in té zõ jé nek ne vét;

– a jo go sult vagy kö te le zett ügy fél ne vét (meg ne ve zé sét) 
és la kó he lyét (szék he lyét vagy te lep he lyét) vagy tar tóz ko -
dá si he lyét (szál lás he lyét) – ezek a tar tal mi ele mek azon -
ban a ren del ke zõ rész be is ke rül het nek;

– az ügy tár gyá nak meg je lö lé sét.

b) A ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze
A ha tá ro zat nak a ren del ke zõ rész ben tar tal maz nia kell13

– a ha tó ság dön té sét, to váb bá a fel leb be zés (ke re set in dí -
tás), il let ve a fel leb be zés elekt ro ni kus úton való be nyúj tá -
sá nak le he tõ sé gé rõl való tá jé koz ta tást,

– a szak ha tó ság meg ne ve zé sét és ál lás fog la lá sát,
– az ügy fél nek, va la mint az el já rás egyéb részt ve võ i nek

járó költ ség té rí tés, il let ve mun ka díj össze gé rõl szó ló ren -
del ke zést, ha an nak meg ál la pí tá sa nem kü lön vég zés ben
tör tént,

– az el já rá si költ sé gek vi se lé sé rõl szó ló dön tést,
– a kö te le zett ség tel je sí té sé nek ha tár nap ját vagy ha tár -

ide jét és az ön kén tes tel je sí tés el ma ra dá sá nak jog kö vet -
kez mé nye it,
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– a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott fi ze té si kö te le zett ség és a
fel leb be zé si il le ték elekt ro ni kus úton való meg fi zet he tõ sé -
gé rõl szó ló tá jé koz ta tást.

c) A ha tá ro zat in do ko lá sa

A ha tá ro za tok in do ko lá sá val kap cso lat ban az Al kot -
mány bí ró ság ko ráb ban már több el vá rást is meg fo gal ma -
zott.

ca) Egyik leg fon to sabb ezek kö zül az, hogy az in do ko -
lás nem le het for má lis, mi vel az ügy fé li jo gok vé del me ér -
de ké ben is el vár ha tó a ha tá ro zat meg fe le lõ tar tal mú alá tá -
masz tá sa. Ér de mes ehe lyütt az Al kot mány bí ró ság  egyik
dön té sé bõl idéz ni azt a részt, mely ben a tes tü let rá mu tat:
az in do ko lá si kö te le zett ség meg sér té se a nem meg fe le lõ
jog sza bá lyi hát tér mi att is be kö vet kez het. „Az ál lam igaz -
ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1981. évi I. tör -
vény 4. § (2) be kez dé se sze rint „Az ál lam igaz ga tá si el já rás 
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 1981. évi I. tör vény 4. § (2) be -
kez dé se sze rint „ál lam igaz ga tá si szerv tõl a ha tás kö ré be
tar to zó ügy nem von ha tó el”. A 2/1975. (IV. 16.) BM ren -
de let 7. § (3) be kez dé se a lõ fegy ver hasz ná la tá nak kor lá to -
zá sát, il let ve meg til tá sát a rend õr ha tó ság ha tás kö ré be utal -
ta. A 60/1990. mi nisz te ri uta sí tás a ren de let tel el len tét ben
tény le ge sen el von ta mind az elsõ, mind a má sod fo kú rend -
õr ha tó sá gok ha tás kö rét, még pe dig az ál tal, hogy  kötele -
zõen elõ ír ta a ha tá ro za tok tar tal mát: a fegy ve rek be gyûj -
té sét és le tét be he lye zé sét, to váb bá azt, hogy a fegy ver a tu -
laj do nos hasz ná la tá ba vissza nem ad ha tó. Így bár a lõ -
fegy ve rek össze gyûj té sét vég zõ rend õrök ál lam igaz ga tá si
ha tá ro za tot ad tak át az ér de kel tek ré szé re, ezek a ha tá ro za -
tok va ló já ban nem a 2/1975. (IV. 16.) BM ren de let 7. § (3)
be kez dé sén, ha nem a mi nisz te ri uta sí tá son ala pul tak, s in -
do ko lá suk sem volt elõ írás sze rû. Az egy mon da tos ál ta lá -
nos in do ko lás ugyan is sér ti az ál lam igaz ga tá si el já rás ról
szó ló tör vény 43. § (1) be kez dé se c) pont já ban elõ írt azt a
kö te le zett sé get, hogy a ha tá ro zat in do ko lá sá nak tar tal -
maz nia kell a meg ál la pí tott tény ál lást és az an nak alap já ul 
el fo ga dott bi zo nyí té ko kat, az ügy fél ál tal fel aján lott, de
mel lõ zött bi zo nyí tást és a mel lõ zés in do ka it…” A ha tás kör 
ál ta lá nos el vo ná sá nak kö vet kez mé nye volt te hát, hogy a
lõ fegy ve re ket ugyan név re szó ló ha tá ro za tok kal gyûj töt -
ték be, de mind egyik bõl hi ány zott a bi zo nyí té kok mér le -
ge lé sén ala pu ló ese ti in do kolt ság. Ek ként az uta sí tás a
rend õr ha tó sá go kat olyan hely zet be hoz ta, hogy az uta sí tás
vég re haj tá sa ese tén csak tör vény sér tõ, az ál lam igaz ga tá si
el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló tör vénnyel össze nem
egyez tet he tõ ha tá ro za tot hoz hat tak”14.

cb) Az in do ko lá si kö te le zett ség el ma ra dá sa ön ma gá ban
is al kot má nyos visszás sá got okoz. Al kot má nyos jo gok kal
össze füg gõ visszás sá got okoz az ál lam igaz ga tá si ügy ben
el já ró szerv a jog biz ton ság [Al kot mány 2. § (1) bek.] és a
tisz tes sé ges el já rás hoz való jog (Al kot mány 57. §) vo nat -
ko zá sá ban, ha nem tesz ele get az in dok lá si kö te le zett sé gé -
nek15.

A ha tá ro zat in do ko lá sá nak a Ket. sze rint az aláb bi a kat
kell tar tal maz nia16:

– a meg ál la pí tott tény ál lást és az an nak alap já ul el fo ga -
dott bi zo nyí té ko kat,

– az ügy fél ál tal fel aján lott, de mel lõ zött bi zo nyí tást és a 
mel lõ zés in do ka it (e te kin tet ben te hát csak az ügy fél jöhet
szóba),

– a mér le ge lé si, mél tá nyos sá gi jog kör ben ho zott ha tá -
ro zat ese tén a mér le ge lés ben, a mél tá nyos sá gi jog kör gya -
kor lá sá ban sze re pet ját szó szem pon to kat és té nye ket,

– a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás in do ko lá sát,
– az el já rás so rán al kal ma zott le fog la lás in do ka it,
– azo kat a jog sza bály he lye ket, ame lyek alap ján a ha tó -

ság a ha tá ro za tot hoz ta,
– a ha tó ság ha tás kö rét és il le té kes sé gét meg ál la pí tó jog -

sza bály ra tör té nõ uta lást.

d) A ha tá ro zat záró ré sze
A ha tá ro zat záró ré sze tar tal maz za
– a dön tés ho za tal he lyét és ide jét;
– a dön tés ki ad má nyo zó já nak a ne vét, hi va ta li be osz tá -

sát;
– a dön tés ki ad má nyo zó já nak alá írá sát és a ha tó ság bé -

lyeg zõ le nyo ma tát;
– elekt ro ni kus do ku men tum for má já ban ki adott dön tés

ese tén a mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást.

Meg jegy zen dõ, hogy bár a ha tá ro zat tar tal mi ele me i -
nek fel so ro lá sát a 72. § (1) be kez dés lo gi kus sor rend ben
tar tal maz za, ám ez nem je len ti azt, hogy a ha tá ro zat meg -
ho za ta lá nál a sor rend hez szi go rú an kel le ne ra gasz kod ni.

3. A vég zés al ko tó ré szei, kö te le zõ tar tal mi ele mei
A vég zés tar tal mi ele me i nek köre ért elem sze rû en szû -

kebb, mint a ha tá ro za té. A vég zés ele mei te kin te té ben a
Ket. a ha tá ro zat egyes ele me i re utal. Eze ket cso kor ba
szed ve, a vég zés nek tar tal maz nia kell az aláb bi a kat17:

a) A be ve ze tõ rész ben
– az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy szá mát és ügy -

in té zõ jé nek ne vét,
– a jo go sult vagy kö te le zett ügy fél ne vét (meg ne ve zé sét) 

és la kó he lyét (szék he lyét vagy te lep he lyét) vagy tar tóz ko -
dá si he lyét (szál lás he lyét) – ezek az ada tok vi szont a ren -
del ke zõ rész be is ke rül het nek;

– az ügy tár gyá nak meg je lö lé sét.
b) A ren del ke zõ rész ben a vég zés nek tar tal maz nia kell
– a ha tó ság dön té sét, to váb bá a fel leb be zés (ke re set in dí -

tás), il let ve a fel leb be zés elekt ro ni kus úton való be nyúj tá -
sá nak le he tõ sé gé rõl való tá jé koz ta tást,

– az el já rá si költ sé gek vi se lé sé rõl szó ló dön tést.
c) A vég zés nek tar tal maz nia kell a dön tés rész le tes in -

do ko lá sát is. Ezen be lül tar tal maz nia kell kü lö nö sen
– azo kat a jog sza bály he lye ket, ame lyek alap ján a ha tó -

ság a ha tá ro za tot hoz ta,
– a ha tó ság ha tás kö rét és il le té kes sé gét meg ál la pí tó

jog sza bály ra tör té nõ uta lást.
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d) A záró rész ben a vég zés nek ma gá ban kell fog lal nia
– a dön tés ho za tal he lyét és ide jét;
– a dön tés ki ad má nyo zó já nak a ne vét, hi va ta li be osz tá -

sát;
– a dön tés ki ad má nyo zó já nak alá írá sát és a ha tó ság bé -

lyeg zõ le nyo ma tát;
– elekt ro ni kus do ku men tum for má já ban ki adott dön tés

ese tén a mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást.
e) Ha a vég zés fi ze té si kö te le zett sé get ál la pít meg, tar -

tal maz nia kell a kö te le zett ség elekt ro ni kus úton való tel je -
sít he tõ sé gé rõl szó ló tá jé koz ta tást is.

4. Az ide ig le nes in téz ke dés rõl szó ló vég zés
A Ket. sze rint a 22. § (4) be kez dé se sze rin ti, ide ig le nes

in téz ke dés rõl szó ló vég zés in do ko lá sá ban is mer tet ni kell
az ide ig le nes in téz ke dés szük sé ges sé gét és cél sze rû sé gét
meg ala po zó té nye ket és kö rül mé nye ket, va la mint a fel me -
rült költ sé get, fel té ve, hogy a költ ség meg té rí té sé re az
 ideiglenesen in téz ke dõ ha tó ság igényt tart18.

5. A dön tés bõl mel lõz he tõ kel lé kek
a) A Ket. le he tõ vé te szi, hogy egyes ese tek ben a dön tés

egyes ré szei el ma rad has sa nak. En nek oka, hogy ezek ben
az ese tek ben a töb bi rész meg lé te is biz to sít ja a me ga la po -
zott sá got és a jog sze rû sé get, va la mint az ügy fé li jo go kat,
és egy út tal a dön tés át te kint he tõ sé gét is nö ve li, va la mint
né mi képp az el já rás gyor sa sá gát is fo koz za. Az egy sze rû -
sí tett ha tá ro za tok al kal ma zá sá val kap cso lat ban az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja is fi gyel met ér de mel: „a köz igaz -
ga tás ra az a fel adat há rul, hogy nagy tö me gû ügyet nem
csu pán tör vé nye sen, e rö vid idõ alatt bí rál jon el. Ez csak
ak ként le het sé ges, ha a köz igaz ga tá si szer vek szé les kör -
ben él nek azok kal a tör vé nyi fel ha tal ma zá sok kal, ame lyek
az el já rás egy sze rû sí té sét és meg gyor sí tá sát le he tõ vé te -
szik (pl. táv be szé lõn tör té nõ idé zés vagy a köz tu do má sú
té nyek bi zo nyí tá sá nak mel lõ zé se). Mind az Áe., mind a kü -
lö nös el já rá si sza bá lyok szá mos olyan ren del ke zést tar tal -
maz nak, ame lyek a dön tés ho za tal egy sze rû sí té sét, meg -
gyor sí tá sát szol gál ják, egé szen odá ig ter je dõ en, hogy bi -
zo nyos ügyek ben a dön tés ho za tal nál az írás be li ség ese ten -
ként tel je sen mel lõz he tõ. (A mér ték hi te le sí tés nél a ké re lem 
tel je sí té sé rõl nem kell ha tá ro za tot hoz ni, a dön tés ab ban
ölt tes tet, hogy a köz igaz ga tá si szerv a súlyt vagy mé rõ esz -
közt ha tó sá gi bélyegzõvel látja el.)

Az egy sze rû sí tett dön tés ho za tal egyik vál fa ja, ami kor a
tö me ge sen elõ for du ló, azo nos tí pu sú ügyek ben a köz igaz -
ga tá si szerv e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vány ûr la pon
vagy szá mí tó gép se gít sé gé vel ak ként bo csát ja ki az ér de mi
dön tést, hogy az elõ re meg fo gal ma zott szö veg be csak az
adott ügy egye di sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ ki egé szí tõ
 szövegrészeket írja bele”19.

b) A Ket. sze rint a ké re lem nek tel jes egé szé ben helyt
adó el sõ fo kú dön tést ese tén, el len ér de kû ügy fél hi á nyá ban
mel lõz he tõ a dön tés bõl

– az in do ko lás;
– a jog or vos lat ról szó ló tá jé koz ta tás; va la mint

– az egyez sé get tar tal ma zó vagy jó vá ha gyó dön tés ese -
tén az in do ko lás.

c) A ki zá ró lag va la mely el já rá si cse lek mény idõ pont ját
meg ha tá ro zó vég zés bõl mel lõz he tõ az in do ko lás.

d) Az in do ko lás mel lõz he tõ ak kor is, ha az kés lel tet né a
dön tés meg ho za ta lát és a ké se de lem élet ve széllyel vagy sú -
lyos kár ral fe nye ge tõ hely zet ki ala ku lá sá hoz ve zet het.
Ilyen ese tek ben ugyan is a tör vény ben meg ha tá ro zott kör -
ben cél sze rû a ha tá ro zat idõ le ges mel lõ zé sét le he tõ vé
 tenni20.

Eb ben az eset ben a dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott öt
na pon be lül meg kell kül de ni az in do ko lást az ügy fél ré szé -
re. A jog or vos lat igény be vé te lé nek ha tár ide jét az in do ko -
lás kéz be sí té sé nek nap já tól kell szá mí ta ni. Az in do ko lás öt 
na pon be lü li pót lá sa az ügy fél nek sem a jog or vos lat hoz
való jo gát nem kor lá toz za, sem a jog or vos lat be nyúj tá sá ra
nyit va álló ha tár idõt nem rövidíti le, ezért az alkot má nyos -
sá gi elvárásoknak is megfelel.

e) Az egy sze rû sí tett ha tá ro za tok kal össze füg gõ jog or -
vos la ti jog gal kap cso la tos al kot má nyos sá gi el vá rá so kat az
Al kot mány bí ró ság is meg fo gal maz ta. ezek re a ha tá ro zat
meg ho za ta lá nál fi gye lem mel kell len ni. Az Al kot mány bí -
ró ság a kö vet ke zõ ket mond ta ki ezzel kapcsolatban:

ea) Az Al kot mány bí ró ság nyo ma té ko san rá mu ta tott:
sem az Áe.-ben (nyil ván a Ket.-ben sem), sem a kü lö nös el -
já rá si sza bá lyok ban fog lalt, az úgy ne ve zett egy sze rû sí tett
ha tá ro zat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sa nem
csor bít hat ja az ügy fél nek az Al kot mány 57. § (5) be kez dé -
sé ben biz to sí tott jog or vos lat hoz való jogát.

eb) A ha tó ság – amennyi ben nem tart ja tel je sít he tõ nek
az ügy fél ké rel mét vagy nem fo gad ja el az ügy fél jogi ér ve -
lé sét – erre kö te les dön té sé ben kü lön ki tér ni, mind tény be -
li leg, mind jo gi lag alá tá maszt va el uta sí tó dön té sét. Ha
ugyan is nem ezt te szi, ha nem – gya kor la ti lag fi gyel men kí -
vül hagy va az ügy fél be ad vá nyát – a dön tés (a konk rét
eset ben a fi ze té si meg ha gyás) ilyen kor is csu pán a szok vá -
nyos „tí pus szö ve get” tar tal maz za, az ügy fél nek for má li -
san meg van ugyan a jog or vos lat hoz való joga, ám an nak
ha té kony gya kor lá sa ne héz sé gek be üt kö zik. Az ügy fél
ugyan is nem tud hat ja, hogy pusz tán ad mi niszt ra rív mu -
lasz tás ról van szó (azaz a köz igaz ga tá si szerv fi gyel mét el -
ke rül te az ügy fél be ad vá nya, ezért a ho zott dön tés va ló já -
ban nem is ér de mi el uta sí tás), il le tõ leg ér de mi vé le mény -
kü lönb ség van az ügy fél és az el já ró köz igaz ga tá si szerv
kö zött, s az utób bi eset ben me lyek azok a tény ál lá si ele mek
vagy jogi ér vek, ame lyek a hatóság szerint nem teszik
lehetõvé az ügyfélre kedvezõ döntés meghozatalát21.

6. A dön tés meg ho za ta lá val kap cso la tos adat vé del mi
sza bá lyok

a) Az adat vé de lem al kot má nyi sza bá lya i ra te kin tet tel a
Ket. rög zí ti, hogy a dön tés meg szö ve ge zé sé nél fi gye lem be
kell ven ni a vé dett adat ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke -
zé se ket. En nek meg fe le lõ en az in do ko lás a vé dett adat tar -
tal má nak is mer te té se nél kül uta lást tar tal maz arra, hogy a 
ha tó ság a dön té se meg ho za ta lá nál fi gye lem be vett vé dett
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ada to kat, il let ve a tanú (be je len tõ) sze mé lyes ada ta i nak
köz lé se nél kül is mer te ti a ta nú val lo más lé nye gét, ha a tanú
(be je len tõ) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i nak zár -
tan tör té nõ ke ze lé sét ren del ték el22.

b) A dön tést kü lön do ku men tum ban kell meg szö ve gez ni,
il let ve jegy zõ könyv be kell fog lal ni, vagy az ügy irat ra kell
fel je gyez ni.

Kü lön do ku men tum ban kell meg szö ve gez ni a dön tést,
ha azt kéz be sí tés út ján vagy elekt ro ni kus úton köz lik, vagy
ha a szó ban kö zölt dön tés kéz be sí té sét az ügy fél kéri23.

c) A Ket. alap ján a jegy zõ könyv be fog lalt vagy az ügy -
irat ra fel jegy zett dön tés ben nem kell fel tün tet ni az el já ró
ha tó ság meg ne ve zé sét, az ügy szá mát és ügy in té zõ jé nek
ne vét, a dön tés ho za tal he lyét és ide jét; va la mint a dön tés
ki ad má nyo zó já nak a ne vét, hi va ta li be osz tá sát ab ban az
eset ben, ha azok az irat ból kitûnnek.

d) A Ket. sze rint jog sza bály el ren del he ti, hogy a ha tó -
ság a dön té sét az erre a cél ra rend sze re sí tett for má tum -
ban, a jog sza bály ban meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal
adja ki.

7. A tel je sí té si ha tár idõ vagy ha tár nap
a) Ha a dön tés kö te le zést tar tal maz, a tel je sí tés re ha tár -

idõt vagy ha tár na pot kell meg ál la pí ta ni. Ha a kö te le zés
jel le ge meg en ge di, a ha tó ság rész le tek ben tör té nõ tel je sí -
tést is meg ál la pít hat (en ge dé lyez het)24.

b) Az ügy fél a fel leb be zé sé ben a tel je sí té si ha tár idõt
vagy ha tár na pot (a to váb bi ak ban együtt: ha tár idõ), il let ve
a rész le tek ben tör té nõ tel je sí tést vagy e le he tõ ség hi á nyát
is sé rel mez he ti. A má sod fo kon el já ró szerv az erre irá nyu -
ló fel leb be zé si ké re lem hi á nyá ban is meg vizs gál ja, hogy a
fel leb be zé si el já rás mi att in do kolt-e új ha tár idõt meg ál la -
pí ta ni a teljesítésre.

c) Az ügy fél – te kin tet nél kül arra, hogy fel leb be zett-e a
ha tár idõ el len – a tel je sí té si ha tár idõ le jár ta elõtt kér he ti a
jog erõs dön tést meg ho zó ha tó ság tól a ha tár idõ meg vál toz -
ta tá sát, ha raj ta kí vül álló ok le he tet len né te szi a  határ -
idõre való tel je sí tést.

d) A ha tár idõ le jár ta után az ügy fél, amennyi ben raj ta
kí vül álló ok le he tet len né te szi a ha tár idõ re való tel je sí tést, 
eb bõl az ok ból iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sa mel lett  kér -
heti az új ha tár idõ meg ál la pí tá sát. A vég re haj tás  elrende -
lése után új ha tár idõ vagy ha tár nap meg ál la pí tá sá ra csak a
vég re haj tás ról szó ló VIII. fejezetben foglalt rendelkezések 
alapján kerülhet sor.

Az ügy fél e ké rel mé nek azon ban csak ak kor van he lye,
ha a vég re haj tást még nem ren del ték el.

e) A ha tó ság a tel je sí tés re meg ál la pí tott ha tár idõ vagy
ha tár nap mó do sí tá sa so rán fi gye lem be ve szi a köz ér de ket,
il let ve az el len ér de kû fél jo gos ér de két.

f) Tör vény a ha tó ság dön té sé vel kap cso la tos, a 72–73. §- 
ban és a 74. § (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke -
zé sek tõl el té rõ sza bá lyo kat is meg ál la pít hat. El té rõ sza bá -
lyok ál la pít ha tók meg te hát

– a ha tá ro zat és a vég zés tar tal mi ele me i vel kap cso lat -
ban;

– a do ku men tum meg szö ve ge zé sé vel és adat tar tal má val 
kap cso lat ban; valamint

– a tel je sí té si ha tár idõ meg adá sá val és szá mí tá sá val
össze füg gés ben.

g) Kér dés, hogy a 74. § (3) be kez dés25 ese té ben a ha tó -
ság ha tá ro zat tal, vagy vég zés sel dönt a „ha tár idõ meg vál -
toz ta tá sá ról”. Lo gi ku sabb nak tû nik a ha tá ro zat tal tör té nõ
köz lés, mi vel le het el len ér de kû ügy fél, il let ve sor ke rül het
a ké re lem el uta sí tá sá ra.

II. Az egyez ség jó vá ha gyá sa

a) A mi nisz te ri in dok lás rá mu tat, hogy az egyez ség az
Áe.-ben is lé te zõ jog in téz mény (Áe. 38. §). Az Áe.-hez ké -
pest azon ban a sza bályt in do kolt volt to vább fej lesz te ni.
En nek ke re té ben, a ké sõb bi jog vi ták meg elõ zé sét hi va tott
szol gál ni az a ren del ke zés, amely sze rint el len ér de kû ügy -
fe lek kö zött az egyez ség csak ak kor hagy ha tó jóvá, ha az
ügy fe lek a tel je sí té si ha tár idõ re és a költ ség vi se lés re néz ve 
is meg egyez tek26.

b) Ha a ha tó sá gi el já rás so rán le foly ta tott egyez sé gi kí -
sér let ered mény re ve zet, a ha tó ság ha tá ro zat ba fog lal ja és
jó vá hagy ja az egyez sé get, fel té ve, hogy az

– meg fe lel a jog sza bá lyok ban fog lalt fel té te lek nek,
– nem sér ti a köz ér de ket, má sok jo gát vagy jo gos ér de -

két,
– ki ter jed a tel je sí té si ha tár idõ re és az el já rá si költ ség

vi se lé sé re.
c) Az egyez ség jó vá ha gyá sa el len az ügy fél nem fel leb -

bez het. A Ket. 100. § b) pont ja alap ján ugyan is nincs he lye 
fel leb be zés nek az ügy fe lek ré szé rõl, a kö zöt tük lét re jött
egyez sé get jóváhagyó határozat ellen.

III. A ha tó sá gi szer zõ dés

1. A ha tó sá gi szer zõ dés be ve ze té sé nek in do kai
A mi nisz te ri in do ko lás szem lé le te sen fo gal maz za meg a 

ha tó sá gi szer zõ dés in téz mé nyé nek meg je le ní té si oka it. Ér -
de mes te hát ezt fel idéz ni.

Az in do ko lás sze rint „a tör vény – több kül föl di or szág
el já rá si tör vé nyé hez ha son ló an – ön ál ló cím ke re té ben
fog lal ko zik a ha tó sá gi szer zõ dés sel. A tör vény ugyan is
erõ sí te ni kí ván ja azt a szem lé le tet, hogy a köz igaz ga tás
dol ga – a szó leg ne me sebb ér tel mé ben – az ügy fe lek ki -
szol gá lá sa, akár ak ként, hogy ha tó sá gi iga zol vá nyok kal
lát ja el õket, akár úgy, hogy dön tést hoz köz igaz ga tá si
ügye ik ben, így pél dá ul ha tó sá gi en ge délyt ad ki a szá muk -
ra. A köz igaz ga tá si ha tó ság te hát több nyi re nem el len fél -
ként ke rül kap cso lat ba az ügy fe lek kel, s cél ja nem a köz -
ha tal mi esz kö zök mi nél szé le sebb körû al kal ma zá sa, sok -
kal in kább az, hogy – amennyi ben az ügy jel le ge ezt meg -
en ge di – az ügy fél lel egy faj ta part ne ri vi szonyt kialakítva
törekedjék valamely közérdekû cél elérésére vagy
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valamely magáncélnak a közérdekkel való összhangba
hozatalára.

A de mok ra ti kus jog ál lam köz igaz ga tá sá nak egyik jel -
lem zõ je, hogy a köz igaz ga tá si ha tó sá gok tör té ne ti leg ki -
ala kult po zí ci ó já ban vál to zás kö vet ke zik be. A ha tó sá gi
igaz ga tás ban ez ab ban nyil vá nul meg, hogy a köz ha tal mi
fel lé pés már nem ki zá ró la gos. Egyes te rü le te ken a ha tó ság
és az ügy fél in ten zí vebb együtt mû kö dé se vált ja fel. A kül -
föl di ta pasz ta la tok azt bi zo nyít ják, hogy egyes ha tó sá gi
fel ada tok el lá tá sa alap ve tõ en mel lé ren delt sé gi vi szony ke -
re té ben is ered mé nye sen meg va ló sít ha tó. En nek egyik for -
má ja a köz igaz ga tá si ha tó ság ha tá ro za tát. A ha tó sá gi szer -
zõ dés meg ho no sí tá sa kü lö nö sen az épí tés ügyi igaz ga tás -
ban, te le pü lés ren de zé si és kör nye zet vé del mi ügyek ben le -
het ered mé nyes27; építésügyben például bontási határozat
helyett lehet célszerû szerzõdést kötni az ügyféllel.

2. A ha tó sá gi szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te lei
a) A tör vény a ha tó sá gi szer zõ dés meg kö té sé nek több

fel té te lét is ki kö ti. Esze rint, ha jog sza bály le he tõ vé te szi,
az elsõ fo kon el já ró ha tó ság a ha tás kö ré be tar to zó ügy nek
a köz ér dek és az ügy fél szem pont já ból is elõ nyös ren de zé -
se ér de ké ben ha tá ro zat ho za tal he lyett az ügy fél lel ha tó sá -
gi szer zõ dést köt het28.

Fon tos te hát, hogy csak elsõ fo kon el já ró ha tó ság él het
e le he tõ ség gel (ér te lem sze rû en csak a ha tás kö ré be tar to zó
ügy vo nat ko zá sá ban); továbbá

– vagy a köz ér dek,
– vagy az ügy nek az ügy fél szem pont já ból elõ nyös ren -

de zé se
kell, hogy ve zé rel je.

b) A ha tó sá gi szer zõ dés – nyil ván va ló an ga ran ci á lis
szem pon tok mi att – csak írás ban köt he tõ. Tör vény, kor -
mány ren de let és ön kor mány za ti ren de let a szer zõ dés meg -
kö té sé hez to váb bi fel té te le ket is meg ha tá roz hat. Ez az
adott ügy tí pus sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel tör -
tén het, ám ügyel ni kell arra, hogy az ilyen sza bá lyo zás
meg te rem té se kor a jog al ko tó szerv ne ke rül jön el len tét be
ma ga sabb szin tû jog sza bály ren del ke zé sé vel.

c) Ha az ügy fél olyan kö te le zett sé get vál lal, amely nek
tel je sí té sé re ha tó sá gi ha tá ro zat tal egyéb ként nem len ne
kö te lez he tõ, szer zõ dés kö tés re csak ak kor ke rül het sor, ha
az ügy fél a sa ját szer zõ dés sze gé se ese tén a több let kö te le -
zett ség te kin te té ben a ha tó sá gi szer zõ dés ben alá ve ti ma gát 
a szer zõ dés sze gés Ket. 77. § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí -
tott jog kö vet kez mé nyé nek. En nek je len tõ sé ge ép pen a tel -
je sí tés va ló szí nû sé gé nek és biz to sí tott sá gá nak nö ve lé sé -
ben rej lik: ha ugyan is a szerv a ké sõb bi ek ben nem tud na
ér vényt sze rez ni a szer zõ dés ben fog lal tak nak, ér tel met len -
né vál na an nak meg kö té se. E te kin tet ben ugyan is nem le -
het a szer zõ dés ben foglalt elõnyöket feltétel nélkül
biztosítani, csupán abban bízva, hogy az ügyfél eleget tesz
a vállalt kötelezettségnek.

d) A Ket. sze rint, ha a ha tó sá gi ügy ben szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lást kell be sze rez ni, a szer zõ dés csak a szak ha tó -
sá gi hoz zá já ru lás meg adá sa ese tén és a szak ha tó sá gi ál -

lás fog la lás ban meg ha tá ro zott elõ írá sok nak és fel té te lek -
nek a szer zõ dés be tör té nõ fog la lá sá val köthetõ meg.

e) Má sok jo ga i nak vé del me ér de ké ben a Ket. rög zí ti,
hogy amennyi ben a szer zõ dés har ma dik sze mély jo gát
vagy jo gos ér de két érin ti, a szer zõ dés meg kö té se elõtt be
kell sze rez ni az érin tett írá sos hoz zá já ru lá sát. A hoz zá já -
ru lás a szer zõ dés ér vé nyes sé gé nek fel té te le.

f) A jog sze rû ség biz to sí tá sa egyes ügyek ben – azok bo -
nyo lult sá ga, vár ha tó ha tá sa stb. mi att – ki e mel ten fon tos.
Emi att jog sza bály elõ ír hat ja, hogy a szer zõ dés ér vé nyes -
sé gé hez szük sé ges a szer zõ dõ ha tó ság fel ügye le ti szer vé -
nek hoz zá já ru lá sa. A hoz zá já ru lást az el já ró hatóság
szerzi be.

g) A tör vény sze rint a ha tó sá gi ügy nek szer zõ dés sel
való le zá rá sá ra a Ket. 33. §-ában ren de zet tek sze rin ti ügy -
in té zé si ha tár idõ irány adó.

3. A ha tó sá gi szer zõ dés mó do sí tá sa és a tel je sí té sé nek
ki kény sze rí té se

Mint már er rõl szó volt, a ha tó sá gi szer zõ dés meg kö té -
sé nek csak ak kor van ér tel me, ha az ab ban fog lal tak ki -
kény sze rí té sé re jogi le he tõ ség van biz to sít va. A Ket. erre
vo nat ko zó an meg te rem ti a ga ran ci á lis ala po kat, va la mint
az eset le ge sen vál to zó kö rül mé nyek be kö vet ke zé sé nek le -
he tõ sé gét ugyan csak fel té te lez ve ren del ke zik a ha tó sá gi
szer zõ dés mó do sí tá sá nak fel té te le i rõl is29.

a) A ha tó sá gi szer zõ dés mó do sí tá sá val össze füg gés ben
a Ket. ak ként ren del ke zik, hogy a szer zõ dés mó do sí tá sát
bár me lyik fél kez de mé nyez he ti, ha

– az ügy szem pont já ból je len tõs új tény me rült fel; to -
váb bá, ha

– a szer zõ dés kö tés kor fenn ál ló kö rül mé nyek lé nye ge sen
meg vál toz tak.

Lát ha tó, hogy mind két fel té tel nél ko moly ok nak („je -
len tõs” új tény, „lé nye ge sen” meg vál toz tak) kell fenn áll -
nia, ami nek a mér le ge lé se ter mé sze te sen az el já ró szerv
dön té si jog kö ré be tar to zik.

A Ket. ren de zi azt az ese tet is, ami kor a mó do sí tás nak
va la mi lyen – a fe lek kö zöt ti egyet ér tés hi á nyá ból ere dõ –
aka dá lya me rült fel. Amennyi ben

– a mó do sí tás hoz a má sik fél nem já rul hoz zá, vagy
– a fe lek kö zött vita van a mó do sí tás tör vé nyi fel té te lei

te kin te té ben,
– a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí ró ság tól kér he tõ a

szer zõ dés mó do sí tá sa vagy meg szün te té se.
b) Ter mé sze te sen a ha tó sá gi szer zõ dés nél sem zár ha tó

ki a szer zõ dés sze gés elõ for du lá sa. Emi att a Ket. mind az
ügy fél, mind a ha tó ság ál ta li szer zõ dés sze gés re vo nat ko -
zó an ki ala kí tot ta a ga ran ci á lis sza bá lyo kat.

ba) Ha az ügy fél a szer zõ dés ben fog lal ta kat meg sze gi, a
szer zõ dés jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat nak mi nõ sül,
és a ha tó ság – az ad di gi tel je sí té sek fi gye lem be vé te lé vel –
hi va tal ból in téz ke dik a vég re haj tás el ren de lé sé rõl.

bb) Ha a ha tó sá gi szer zõ dés ben fog lal ta kat a ha tó ság
nem tel je sí ti, az ügy fél a tel je sí tés re irá nyu ló fel hí vás ered -
mény te len sé ge ese tén – a szer zõ dés sze gés tu do má sá ra ju -
tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül – a köz igaz ga tá si
ügyek ben el já ró bí ró ság hoz for dul hat.

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 747



bc) A ha tó ság és az ügy fél szer zõ dés sze gé sé nek sza bá -
lyo zá sa a két fél el té rõ jog ál lá sa és el já rás be li sze re pe mi -
att kü lön böz het al kot má nyo san. Az Al kot mány bí ró ság ko -
ráb ban az el já ró szerv jog ál lá sá val kap cso lat ban – igaz,
hogy a jog vesz tõ ha tár idõ vel össze füg gés ben – az  aláb -
biakra mu ta tott rá: az ál lam igaz ga tá si szerv vagy az ál lam -
igaz ga tá si ügy in té zé sé re fel jo go sí tott más szerv nem az
„egyik fél” az el já rás so rán; nem ügy fél, ha nem – a jog -
sza bá lyi elõ írá sok fel té te lei sze rint – ép pen az ügy fe lek jo -
ga it és kö te le zett sé ge it meg ál la pí ta ni hi va tott ha tó ság.
Alap ve tõ fel ada ta az ügy fe lek ké rel me i ben, jog vi tá i ban s
egyéb köz igaz ga tá si jog vi szo nya i ban való el fo gu lat lan
dön tés. Mi vel hogy más a ha tó ság és más az ügy fél ál lam -
igaz ga tá si el já rás ban be töl tött sze re pe és hely ze te, a ha tó -
sá gi in téz ke dé sek hez, il let ve az ügy fél be ad vá nya i hoz kap -
cso ló dó jog sza bá lyi kö vet kez mé nye ket sem le het azo nos
mó don sza bá lyoz ni. Nem „egy ol da lú ság” te hát, ha az ügy -
fél bi zo nyos jogi cse lek mé nyé hez – pl. a fel leb be zés ké se -
del mes be nyúj tá sá hoz – a jog sza bály jog vesz tõ kö vet kez -
ményt fûz, az ál lam igaz ga tá si szerv ha tár idõ-mu lasz tá sát
pe dig nem sújt ja ilyen kö vet kez ménnyel. A tör vény ho zó nak 
ugyan is a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét a sza bá lyo zás so rán 
fel tét le nül szem elõtt kell tar ta nia. Egy aránt sér te né a jog -
biz ton ság al kot má nyos kö ve tel mé nyét, ha pl. a fel leb be zést 
jog vesz tõ ha tár idõ nélkül lehetne benyújtani, vagy ha pl. a
határidõt – akár objektív okból, akár elbírálói mulasztás
miatt – túllépõ hatóság döntését nem lehetne érvényesnek
tekinteni30.

c) A Ket. ér te lem sze rû en nem tar tal maz hat ja az összes
olyan sza bályt, amely irány adó le het a ha tó sá gi szer zõ dés
szer zõ dés jel le gé vel kap cso lat ban. Erre azon ban nem is
len ne szük ség, mi vel a Pol gá ri Tör vény könyv eze ket a vi -
szo nyo kat rész le te sen ren de zi, rá adá sul már ko moly bí rói
gya kor lat is ki ala kult e vo nat ko zás ban. Emi att a Ket. úgy
ren del ke zik, hogy a Ket.-ben nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a ha tó sá gi szer zõ dés re a Pol gá ri Tör vény könyv nek a
szer zõ dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos szabályait kell meg fe -
le lõ en alkalmazni.

IV. A dön tés köz lé se és nyil vá nos köz zé té te le

A köz igaz ga tá si el já rás ban az ese tek több sé gé ben csak
ak kor fû zõd het nek jog ha tá sok a dön tés hez, ha azt meg fe -
le lõ en köz lik, vagy köz zét eszik. Emi att a Ket. eb ben a te -
kin tet ben is rész le tes szabályrendszert alakított ki.

1. A kö te le zõ köz lés ese tei
a) A Ket. sze rint31 a ha tá ro za tot kö zöl ni kell
– az ügy fél lel,
– az zal, aki re néz ve az jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít

meg;
– az ügy ben el járt szak ha tó ság gal; va la mint
– a jog sza bály ban meg ha tá ro zott más ha tó ság gal vagy

ál la mi szerv vel.
b) A vég zés te kin te té ben ez a kör el té rõ en ala kul.

A vég zést ugyan is csu pán az aláb bi ak kal kell kö zöl ni:
– az ügy fél lel; il let ve
– az el já rás olyan egyéb részt ve võ jé vel, aki re néz ve az

jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg; il let ve
– aki nek a jogi hely ze tét köz vet le nül érin ti.
c) A Ket. kü lön sza bá lyoz za a kül föl di ügy fél re vo nat -

ko zó köz lé si sza bá lyo kat. Esze rint a kül föl di ügy fél nek a
ha tá ro za tot köz vet le nül, il le tõ leg kép vi se lõ je vagy kéz be -
sí té si meg ha tal ma zott ja út ján kel meg kül de ni. Mind ez
azon ban csak ak kor ér vé nye sül, ha nem zet kö zi szer zõ dés
vagy jog sza bály más ként nem ren del ke zik.

d) Az el já rá si ké pes ség gel ren del ke zõ ügy fél kér he ti,
hogy a ha tó ság ak kor is szá má ra kéz be sít se a dön tést, ha
az ügy ben kép vi se lõ je van.

2. A ha tó ság dön té sé nek köz lé si mó do za tai
a) A Ket. a ha tá ro zat köz lé sé nek aláb bi le he tõ sé ge it is -

me ri32:
– pos tai úton,
– sze mé lye sen írás ban vagy szó ban,
– elekt ro ni kus do ku men tum for má já ban, il let ve táv köz -

lé si esz köz út ján,
– hir det mé nyi úton,
– kéz be sí té si meg ha tal ma zott vagy ügy gond nok út ján,
– a ha tó ság kéz be sí tõ je út ján.
b) A tör vény a dön tés köz lé sé nek nap já ra vo nat ko zó

elõ írást is meg fo gal maz. En nek a jog erõ, il let ve a jog or -
vos la ti le he tõ sé gek te kin te té ben van je len tõ sé ge.

ba) A dön tés köz lé sé nek nap ja az a nap, ame lyen azt
kéz be sí tet ték, szó ban vagy táv köz lé si esz köz út ján, il let ve
elekt ro ni kus úton kö zöl ték. A hir det mény út ján kö zölt dön -
tést a hir det mény ki füg gesz té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon
kell kö zölt nek te kin te ni.

bb) Pos tai úton tör té nõ kéz be sí tés ese tén a dön tést hi va -
ta los irat ként kell fel ad ni és kéz be sí te ni. Az om buds ma ni
gya kor lat több eset ben is rá mu ta tott, hogy a nem  megfe -
lelõ (nem tér ti ve vé nyes) kéz be sí tés al kot má nyos visszás -
sá got okoz. A meg ál la pí tás alap já ul szol gá ló ügy ben a pol -
gár mes te ri hi va tal hi bás el já rá sa ab ban je lent ke zett, hogy
a hi va tal a vál lal ko zói iga zol ványt nem tér ti ve vé nyes kül -
de mény ként to váb bí tot ta. Ilyen kor a tör vény ben elõ írt kéz -
be sí té si kö te le zett ség nem tel je sül, hi szen a le vél ként to -
váb bí tott kül de mény ese tén a kéz be sí tés nem iga zol ha tó. A
ha tó sá gi iga zo lás hoz fû zõ dõ jog ha tá sok a köz lés sel áll nak
be, en nek ké se del mes kéz be sí té se anya gi kárt is ered mé -
nyez het, emel lett sér ti a jogbiztonság követelményét33.

3. A kéz be sí té si vé le lem ese tei
a) A kéz be sí té si vé le lem azok ra az ese tek re néz ve nyújt

se gít sé get, ami kor a kéz be sí tés va la mi lyen ok ból – de nem
a ha tó ság hi bá já ból – meg hi ú sul. A kéz be sí té si vé le lem -
mel kap cso lat ban a 46/2003. (X. 6.) AB ha tá ro zat rész le tes 
al kot má nyos sá gi kö ve tel mény rend szert dol go zott ki, ami -
hez az óta az érin tett ága za ti sza bá lyok már iga zod tak. A
Ket. már az Al kot mány bí ró ság döntésében foglaltak
figyelembevételével került megalkotásra.
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b) Ha a pos tai úton tör té nõ kéz be sí tés azért hi ú sul meg,
mert a cím zett vagy meg ha tal ma zott ja úgy nyi lat ko zik,
hogy a kül de ményt nem ve szi át, az ira tot a kéz be sí tés meg -
kí sér lé sé nek nap ján kéz be sí tett nek kell te kin te ni34.

c) Ha az irat a ha tó ság hoz „nem ke res te” jel zés sel ér ke -
zik vissza, az ira tot – az el len ke zõ bi zo nyí tá sig – a pos tai
kéz be sí tés má so dik meg kí sér lé sé nek nap ját kö ve tõ ötö dik
mun ka na pon kéz be sí tett nek kell te kin te ni.

d) A ha tó sá gi dön tés kéz be sí té se ese tén a ha tó ság a
b) pont ban tár gyalt kéz be sí té si vé le lem be áll tát  megala -
pozó hi va ta los irat meg kül dé sé vel nyolc na pon be lül
 értesíti az ügy fe let. Ezt a szö ve get eb ben a for má já ban a
2005. évi LXXXIII. tör vény ala kí tot ta ki, az ere de ti vál to -
zat ban ugyan is még sze re pelt „Az el já rás meg in dí tá sá ról
szó ló ér te sí tés, il let ve” ki té tel is, ami végül nem lépett ha -
tály ba.35

e) A kéz be sí té si vé le lem nem meg dönt he tet len vé le lem.
Emi att a Ket. sza bá lyoz za a vé le lem meg dön té sé nek  ese -
teit is. Esze rint, a kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti
ké rel met a cím zett a kéz be sí té si vé le lem be áll tá ról tör té nõ
tu do más szer zés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül, de leg ké -
sõbb a kéz be sí té si vé le lem be áll tá tól szá mí tott hat hó na -
pos jog vesz tõ határidõn belül terjeszthet elõ.

Ha a kéz be sí té si vé le lem kö vet kez té ben jog erõs sé vált
dön tés alap ján vég re haj tá si el já rás in dul, a kéz be sí té si vé -
le lem meg dön té se irán ti ké rel met a vég re haj tá si el já rás ról
tör té nõ tu do más szer zés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül
ak kor is elõ le het ter jesz te ni, ha a kéz be sí té si vélelem
beálltától számított hat hónap eltelt.

f) Nem ter mé sze tes sze mély cím zett csak ak kor ter jeszt -
het elõ kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti ké rel met, ha
a kéz be sí tés nem sza bály sze rû en tör tént. Ter mé sze tes sze -
mély a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké rel -
mét ak kor is elõ ter jeszt he ti, ha ön hi bá ján kí vü li ok ból nem
ve het te át a hi va ta los ira tot, pél dá ul súlyos baleset miatt
kórházi kezelés alatt állt.

g) A tör vény meg ha tá roz za a ké re lem kö te le zõ tar tal mi
ele me it is. A ké re lem ben elõ kell adni azo kat a té nye ket, il -
let ve kö rül mé nye ket, ame lyek a kéz be sí tés sza bály ta lan sá -
gát iga zol ják vagy az ön hi ba hi á nyát va ló szí nû sí tik.

Ha a ké re lem nek a ha tó ság helyt ad, a 67. § ren del ke zé -
se it kell meg fe le lõ en al kal maz ni, va gyis az iga zo lá si ké re -
lem el fo ga dá sá nak kö vet kez mé nye it kell fi gye lem be ven ni.

h) A ké rel met az a ha tó ság bí rál ja el, ame lyik a kéz be sí -
tés tár gyát ké pe zõ ira tot ki ad má nyoz ta.

4. A hir det mé nyi úton tör té nõ köz lés

a) A Ket. alap ján a hir det mé nyi úton tör té nõ köz lés nek
ak kor van he lye, ha tör vény más ként nem ren del ke zik. Ez
azon ban to váb bi fel té te lek hez kö tött36. Ezek az aláb bi ak:

– az ügy fél lak cí me, il let ve szék he lye (te lep he lye, fi ók te -
le pe) is me ret len,

– a pos tai kül de mény az zal a meg jegy zés sel ér ke zik
vissza, hogy a cím zett is me ret len he lyen tar tóz ko dik vagy
címe is me ret len,

– és a nyil ván tar tó ha tó ság vagy más ál la mi szerv meg -
ke re sé se nem járt ered ménnyel.

b) A hir det mény nek is van nak kö te le zõ tar tal mi ele mei.
A hir det mény nek tar tal maz nia kell

– a ki füg gesz tés nap ját,
– az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét,
– az ügy szá mát és tár gyát,
– az ügy fél ne vét és utol só is mert lak cí mét, il le tõ leg

szék he lyét, továbbá
– azt a fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó ság az ügy ben dön -

tést ho zott, de an nak kéz be sí té se meg hi ú sult, ezért az ügy -
fél vagy meg ha tal ma zott ja a dön tést a hatóságnál átveheti.

c) A Ket. sze rint hir det mé nyi úton tör té nõ köz lés nek van
he lye ak kor is, ha az ügy fe le ket az el já rás meg in dí tá sá ról
is hir det mé nyi úton ér te sí tet ték37.

Ilyen eset ben – ha tör vény vagy kor mány ren de let el té -
rõ en nem ren del ke zik – a hir det mény a kö vet ke zõ ada to kat
tar tal maz za:

– a ki füg gesz tés nap ját,
– az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét,
– az ügy szá mát és tár gyát,
– a ké rel me zõ ügy fél ne vét (meg ne ve zé sét),
– az ügy jel le gé tõl füg gõ ha tás te rü le tet,
– azt a fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó ság az ügy ben dön -

tést ho zott, amely a ha tó ság nál meg te kint he tõ,
– a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl és be nyúj tá sá nak ha tár -

ide jé rõl való tá jé koz ta tást.
d) A hir det ményt
– a ha tó ság hir de tõ táb lá já ra ki kell füg gesz te ni,
– a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend sze ren és a

ha tó ság in ter ne tes hon lap ján – ha az zal ren del ke zik – köz -
zé kell ten ni, ezen kí vül

– az ön kor mány zat hi va ta los lap já ban – en nek hi á nyá -
ban a he lyi lap ban – köz zét ehe tõ; va la mint

– a ha tó ság hi va ta los lap já ban is köz zét ehe tõ.
A dön tés ki füg gesz té sé nek és az in ter ne tes hon la pon

való meg je len te té sé nek azo nos na pon kell meg tör tén nie.
A Ket. 172. § j) pont ja sze rint a köz pon ti elekt ro ni kus

szol gál ta tó rend szer együt te sen ma gá ba fog lal ja az elekt -
ro ni kus kor mány za ti ge rinc há ló za tot, a kor mány za ti por -
tált, a kor mány za ti ügy fél-tá jé koz ta tó köz pon tot, az ott
meg je le nõ szol gál ta tá so kat és ügy in té zé si le he tõ sé ge ket,
va la mint azok fenn tar tó it és üze mel te tõ it, to váb bá biz to -
sít ja az ügy fe lek szá má ra az elekt ro ni kus ügy fél ka pu lé te -
sí té sé nek le he tõ sé gét.

e) Hir det mé nyi kéz be sí tés ese tén
– a hir det mény ki füg gesz té sé nek és le vé te lé nek nap ját

az ira ton meg kell je löl ni,
– az in ter ne tes hon la pon tör té nõ köz zé té tel ide jét

vissza ke res he tõ mó don do ku men tál ni kell.

5. A kéz be sí té si meg ha tal ma zott és a kéz be sí té si ügy -
gond nok

a) A kéz be sí té si meg ha tal ma zott ra vo nat ko zó sza bá -
lyok alap ján a ma gyar or szá gi la kó- vagy tar tóz ko dá si
hellyel (szék hellyel, te lep hellyel) nem ren del ke zõ kül föl di
ügy fél az el já rás tar ta ma alatt bár mi kor kér he ti a ha tó ság -
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tól, hogy a to váb bi ak ban a ré szé re való kéz be sí tés az ál ta la 
meg ne ve zett, ma gyar or szá gi la kó hellyel (szék hellyel, te -
lep hellyel) ren del ke zõ kéz be sí té si meg ha tal ma zott út ján
tör tén jen. A kéz be sí té si meg ha tal ma zott nak írás ban kell
nyi lat koz nia a meg ha tal ma zás elfogadásáról.

b) A ha tá ro zat köz lé sé nek meg kí sér lé se ér de ké ben kéz -
be sí té si ügy gond nok ren del ke zõ ki, ha

– a 4. a) pont ban tár gyalt38 hir det mé nyi kéz be sí tés nek
len ne he lye, to váb bá

– ha a pos tai úton kéz be sí tett kül de mény „nem ke res te”
jel zés sel ér ke zik vissza, és a ha tá ro zat az ügy fél szá má ra
kö te le zett sé get ál la pít meg vagy alap ve tõ jo gát von ja el
vagy kor lá toz za. A kéz be sí té si ügy gond nok kö te les meg kí -
sé rel ni az ügy fél tar tóz ko dá si he lyé nek ki de rí té sét és a ha -
tá ro za tot el jut tat ni az ügyfélhez.

c) Ha a kéz be sí té si ügy gond nok el já rá sa nem járt si ker -
rel, a ha tá ro za tot azon a na pon kell kéz be sí tett nek  tekin -
teni, ami kor a kéz be sí tés si ker te len sé gét a kéz be sí té si ügy -
gond nok az õt ki ren de lõ ha tó ság nak be je len ti, de leg ké -
sõbb a ki ren de lés tõl szá mí tott har min ca dik napon.

d) A kéz be sí té si ügy gond no kot az el já ró ha tó ság ren de li 
ki, a ki ren de lés nem érin ti az ügy fél nek a 79. § (4)–(5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo gát, va gyis a kéz be sí té si vé le -
lem meg dön té sé re irá nyu ló ké re lem elõ ter jesz té sé nek le -
he tõ sé gét. Ar ról a Ket. nem ren del ke zik, hogy kik kö zül
ren del ki a ha tó ság kéz be sí té si ügy gond no kot. Eb ben a vo -
nat ko zás ban szó ba jö het az ügy véd ki ren de lé se, a meg ha -
tal ma zást azon ban ter mé sze te sen írás ba kell foglalni.

6. A szó ban és más egyéb mó don tör té nõ köz lés
a) Ha jog sza bály nem zár ja ki, a dön tést szó ban is le het

kö zöl ni a je len lévõ ügy fél lel. A köz lés té nyét és idõ pont ját 
az irat ra fel kell je gyez ni, vagy jegy zõ könyv be kell fog lal ni, 
és azt az ügy fél lel alá kell írat ni. Az ügy fél ké ré sé re a szó -
ban kö zölt dön tést nyolc na pon be lül írás ban meg kell kül -
de ni39.

b) Élet ve széllyel vagy sú lyos kár ral fe nye ge tõ hely zet
ese tén a ha tá ro za tot egyéb mó don is kö zöl ni le het. A köz -
lés idõ pont ját és mód ját az irat ra fel kell je gyez ni. A ha tá -
ro za tot az ügy fél ré szé re nyolc na pon be lül írás ban meg
kell kül de ni.

c) Az a) és b) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben a jog -
or vos la ti el já rás in dí tá sá ra nyit va álló ha tár idõ a szó be li
vagy egyéb mó don tör té nõ köz lés nap ját kö ve tõ nap tól kez -
dõ dik.

d) Tör vény el ren del he ti a jog erõs ha tá ro zat nyil vá nos
köz zé té te lét. Így pél dá ul a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té rõl szó ló 1999. évi CXXIV. tv. 6. § (1) be kez -
dé se ér tel mé ben a fel ügye let jo go sult meg ha tá ro zott fel té -
te lek ese tén ha tá ro za tát rész ben, vagy egész ben a Pénz -
ügyi Köz löny ben, vagy általa célszerûnek tartott más
módon közzétenni.

Eb ben az eset ben a hir det mé nyi úton tör té nõ köz lés sza -
bá lya it az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy a ha tá ro -
zat ren del ke zõ ré sze is köz zét ehe tõ, nem kell tar tal maz nia
azon ban a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl szó ló tá jé koz ta tást.

Jegyzetek
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10 21/1997. (III. 26.) AB ha tá ro zat. ABH 1997, 103.
11 A „be ve ze tõ rész” ki fe je zés nem je le nik meg a nor ma -

szö veg ben. Ehe lyütt az ért he tõ ség és az egy sze rû ség ked -
vé ért használom.

12 72. § (1) be kez dés a)–c) pon tok.
13 72. § (1) be kez dés d) pont.
14 22/1991. (IV. 26.) AB ha tá ro zat 1991, 352, 354.
15 OBH 4425/1996.
16 72. § (1) be kez dés e) pont
17 72. § (2) be kez dés.
18 72. § (3) be kez dés. A 22. § (4) be kez dés – mely re az

uta lás vo nat ko zik – úgy ren del ke zik, hogy „a ha tó ság ide -
ig le nes in téz ke dé sé rõl – vég zé se meg kül dé sé vel – ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb öt na pon be lül ér te sí ti az ügy fe -
let, to váb bá a jog ha tó ság gal és ha tás kör rel ren del ke zõ il le -
té kes ha tó sá got, amely az ide ig le nes in téz ke dés szük sé -
ges sé gét fe lül vizs gál ja, és szükség esetén megteszi a
hatáskörébe tartozó intézkedést”.

19 21/1997. (III. 26.) AB ha tá ro zat. ABH 1997, 103, 105.
20 Rész le tes in do ko lás a 71–74. §-hoz.
21 21/1997. (III. 26.) AB ha tá ro zat. ABH 1997, 103, 106.
22 73. § (1) be kez dés.
23 73. § (2) be kez dés.
24 74. § (1) be kez dés.
25 Esze rint az ügy fél – te kin tet nél kül arra, hogy fel leb -

be zett-e a ha tár idõ el len – a tel je sí té si ha tár idõ le jár ta elõtt
kér he ti a jog erõs dön tést meg ho zó ha tó ság tól a ha tár idõ
meg vál toz ta tá sát, ha raj ta kí vül álló ok le he tet len né teszi a
határidõre való teljesítést.

26 Rész le tes in do ko lás a 75. §-hoz.
27 Rész le tes in do ko lás a 76–77. §-hoz.
28 76. § (1) be kez dés.
29 77. §
30 72/1995. (XII. 15.) AB ha tá ro zat. ABH 1995, 351,

352–353.
31 78. § (1) be kez dés.
32 78. § (5) be kez dés
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33 OBH 2380/1995.
34 79. § (1) be kez dés.
35 Ket. 79. § (3) be kez dés, il let ve 2005. évi LXXXIII.

tör vény 340. § (5) be kez dés.
36 80. § (1) be kez dés.
37 E te kin tet ben a sza bá lyo zás a 29. § (6)–(8) be kez dés -

ben ta lál ha tó.
38 A 80. § (1) be kez dé se sze rin ti vé le lem.
39 81. § (5) be kez dés.

Mol nár Ta más:

Van új a nap alatt: a nemzetközi szerzõdésekkel
kapcsolatos eljárást újrakodifikáló törvény*

* A ta nul mányt a Jog tu do má nyi Köz löny 2006/2. szá má ban ta lál ják meg.
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