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Kor mány ren de let

A Kormány
66/2006. (III. 27.) Korm.

rendelete
a 2005–2007 közötti idõszakban az üvegházhatású

gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére
vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti

Kiosztási Lista kihirdetésérõl, valamint a kibocsátási
egységek kiosztásának részletes szabályairól

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény (a továb biak -
ban: Üht.) 20.  §-a (5) be kez dé sé nek a) és c) 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:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A 2005. ja nu ár 1. és 2007. de cem ber 31. kö zöt ti idõ -
szak ra (a továb biak ban: elsõ ke res ke dé si idõ szak) vo nat -
ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Ter vet (a továb biak ban: Ki osz tá si
Terv) e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za. Az elsõ ke res -
ke dé si idõ szak ra vo nat ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Lis tát
(a továb biak ban: Ki osz tá si Lis ta) e ren de let 2. mel lék le te
tar tal maz za.

(2) E ren de let sza bá lya it a Ki osz tá si Terv ben meg ha tá -
ro zott új be lé põ tar ta lék ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé gek ki -
osz tá sá ra, va la mint a lé te sít mé nyek be zá rá sa vo nat ko zá sá -
ban kell al kal maz ni.

(3) A ren de let al kal ma zá sá ban:
a) a lé te sít mény be zá rá sa:
aa) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség meg szûn -

te té se,
ab) a lé te sít mény ka pa ci tá sá nak az Üht. 1. mel lék le té -

ben meg ha tá ro zott kü szöb ér ték alá csök ken té se vég le ges
jel leg gel, vagy

ac) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség hat hó na -
pot meg ha la dó szü ne tel te té se (be le ért ve a kar ban tar tást
is), anél kül hogy azt az üze mel te tõ az aa) pont sze rint meg
kí ván ná szûn tet ni vagy a lé te sít mény ka pa ci tá sát vég le ges
jel leg gel az ab) pont sze rin ti kü szöb ér ték alá kí ván ná
csök ken te ni. Nem mi nõ sül be zá rás nak a lé te sít mény ben
foly ta tott te vé keny ség hat hó na pot meg ha la dó szü ne tel te -
té se, amennyi ben azt a te vé keny ség idõ sza kos jel le ge in -
do kol ja (így kü lö nö sen a me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol -
go zá sa);

b) új be lé põ tar ta lék: a ki bo csá tá si egy sé gek nek a Ki -
osz tá si Terv 13. pont já ban meg ha tá ro zott tar ta lé ka;

c) kör nye zet vé del mi ha tó ság: az Or szá gos Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség.

(4) A ren de let ben hasz nált egyéb fo gal mak te kin te té ben 
az egyes lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sá nak
en ge dé lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé rõl és je len té sé rõl
 szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. ren de let és az Üht. meg -
ha tá ro zá sai irány adó ak.

Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztása

2.  §

(1) Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj tá -
sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 10.  §-ában fog lalt, az új
be lé põ tar ta lék ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé gek ki osz tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat az elsõ ke res ke dé si idõ szak ban az
aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az új be lé põ tar ta lék 2006. évi ke re té nek ki osz tá sá ra 
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) 2006. ok tó ber 31-ig fel hí vást tesz köz zé a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já -
ban, il let ve hon lap ján. A 2007. évi ke ret ki osz tá sá ra a mi -
nisz ter a fel hí vást 2007. ok tó ber 31-ig te szi köz zé.

(3) Az új be lé põ tar ta lék ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé gek 
ki osz tá sát az aláb bi cso por tok bár me lyi ké be tar to zó, jog -
erõs ki bo csá tá si en ge déllyel ren del ke zõ azon lé te sít mény
üze mel te tõ je ké rel mez he ti, amely

a) te vé keny sé gét 2005. ja nu ár 1. után kez di meg és nem 
sze re pel a Ki osz tá si Lis tá ban;

b) sze re pel a Ki osz tá si Lis tá ban, de 2005. ja nu ár 1-jét
köve tõen be épí tett ka pa ci tá sát a Ki osz tá si Terv 13.1.1.
pont ja sze rint bõ ví ti;

c) sze re pel a Ki osz tá si Lis tá ban, de 2005. ja nu ár 1-jét
köve tõen a fen ti b) pont alá nem tar to zó, kü lön jog sza bály
sze rin ti kö te le zõ olyan be ru há zást va ló sít meg, amely
szén-di oxid ki bo csá tá sát a leg utol só hi te le sí tett éves ki bo -
csá tás hoz ké pest leg alább 10%-kal nö ve li;

d) az 1.  § (3) be kez dés ac) pont ja sze rint szü ne tel te tett
te vé keny sé gét 2005. ja nu ár 1-jét köve tõen is mé tel ten
meg kez di.

(4) Az új be lé põ tar ta lék ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé gek 
ki osz tá sá ra való jo go sult sá got meg ala po zó, a Vhr. 10.  §
(1) be kez dé sé ben meg je lölt ese mény az üzem be he lye zés
nap ja.

(5) A (3) be kez dés b), c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott
ese tek ben ki bo csá tá si egy sé gek ki osz tá sát csak az ott meg -
je lölt ese mé nyek hez kap cso ló dó ki bo csá tá sok te kin te té -
ben le het ké rel mez ni.

(6) Amennyi ben az új be lé põ tar ta lék éves mennyi sé ge
nem ele gen dõ az üze mel te tõk ké rel mé nek ma ra dék ta lan
tel je sí té sé re, a mi nisz ter a Ki osz tá si Terv 13.1.2. pont ja
sze rint az egyes üze mel te tõk ré szé re ki osz tat ha tó ki bo csá -
tá si egy sé gek mennyi sé gét ará nyo san csök ken ti.
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Bezáró létesítmények

3.  §

(1) A lé te sít mény üze mel te tõ je kö te les a lé te sít mény be -
zá rá sát ti zen öt na pon be lül a kör nye zet vé del mi ha tó ság
szá má ra be je len te ni a be zá rást meg ala po zó ese mény nap -
já nak meg je lö lé sé vel (be zá rás nap ja). A kör nye zet vé del mi 
ha tó ság a be zá rás té nyé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a mi nisz -
tert.

(2) Az 1.  § (3) be kez dés aa) és ab) pont já ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben a kör nye zet vé del mi ha tó ság a ki bo csá tá si
en ge délyt az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés alap ján
vissza von ja. A be zá rás ra te kin tet nél kül a be zá rás nap já ig
fenn ál ló nyo mon kö ve té si, je len tés té te li és a ki bo csá tá si
egy sé gek vissza adá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gét az üze -
mel te tõ nek a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint tel je sí te nie
kell.

(3) Amennyi ben az üze mel te tõ a be zá rás be je len té sé re
irá nyu ló kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, a kör nye zet vé -
del mi ha tó ság az üze mel te tõt ha tá ro zat ban – e kö te le zett -
sé ge tel je sí té sé ig – bír ság meg fi ze té sé re kö te le zi. A bír ság
napi té te le az elsõ ke res ke dé si idõ szak alatt az üze mel te tõ
ré szé re, a lé te sít mény vo nat ko zás ban ki osz tott min den
egyes ki bo csá tá si egy ség után öt száz fo rint.

(4) Az üze mel te tõ az (5) be kez dés ese tét ki vé ve nem jo -
go sult ki bo csá tá si egy sé gek re a be zá rás nap ját kö ve tõ év
ja nu ár 1-jé tõl az elsõ ke res ke dé si idõ szak vé gé ig. A ki nem 
osz tott ki bo csá tá si egy sé gek az új be lé põ tar ta lék ba ke rül -
nek.

(5) A be zárt lé te sít mény üze mel te tõ je leg ké sõbb az
(1) be kez dés sze rin ti be je len tés sel egy ide jû leg kez de mé -
nyez he ti a mi nisz ter nél, hogy a ré szé re a be zá rás  miatt ki
nem osz tott ki bo csá tá si egy sé gek tel jes mennyi sé ge az
elsõ ke res ke dé si idõ szak so rán ál ta la üzem be he lye zett, az
Üht. 1. mel lék le te sze rin ti te vé keny sé get foly ta tó új vagy
re konst ru ált meg lé võ lé te sít mény ki bo csá tá sai kap csán az
üze mel te tõ szám lá ján ke rül jön jó vá írás ra (ki bo csá tá si
egy sé gek meg tar tá sa).

(6) Nem jo go sult a ki bo csá tá si egy sé gek meg tar tá sá ra
az üze mel te tõ, ha an nak jog el le nes te vé keny sé ge ered mé -
nyez te a lé te sít mény be zá rá sát.

(7) A mi nisz ter – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a ki bo csá tá si egy sé gek meg tar tá sát ha -
tá ro zat ban ak kor hagy ja jóvá, ha az új lé te sít mény üzem be
he lye zé sé re a be zá rás nap ját kö ve tõ hat hó na pon be lül sor
ke rül. E ha tár idõ az üze mel te tõ ké rel mé re, in do kolt eset -
ben, egy al ka lom mal hat hó nap pal meg hosszab bít ha tó. A
vil la mos ener gia ter me lõi en ge dély kö te les te vé keny sé gek
kap csán a ki bo csá tá si egy sé gek meg tar tá sá ról a mi nisz ter
a Ma gyar Ener gia Hi va tal szak vé le mé nyé re fi gye lem mel
ha tá roz.

(8) A ki bo csá tá si egy sé gek meg tar tá sa ese tén az üze -
mel te tõ a (5) be kez dés sze rin ti új lé te sít mény kap csán nem 

jo go sult az új be lé põ tar ta lék ban sze rep lõ ki bo csá tá si egy -
sé gek re.

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egyes
lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sá nak en ge dé -
lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé rõl és je len té sé rõl  szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. ren de let 7.  §-a az aláb bi (6) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(6) Nem al kal maz ha tó az 5.  § (2) be kez dé sé ben meg je -
lölt jog kö vet kez mény, amennyi ben az üze mel te tõ a 4.  §
(1) be kez dé se sze rin ti je len tés té te li kö te le zett sé gé nek a
2005. évi ki bo csá tá sok te kin te té ben ha tár idõ re nem tesz
ele get. Ez a ren del ke zés nem érin ti az üze mel te tõ nek a ki -
bo csá tá si egy sé gek ha tár idõ re tör té nõ vissza adá sá ra fenn -
ál ló, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az üveg -
ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke res ke del mé rõl 
 szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá -
lya i ról  szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let 1. mel -
lék le te he lyé be az aláb bi mel lék let lép:

„1. melléklet

a 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez

Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztása iránti kérelem tartalmi elemei 

és a csatolandó dokumentumok köre

I. A kérelem tartalma

I.1.  A ké rel me zõ üze mel te tõ azo no sí tó ada tai (név,
szék hely, le ve le zé si cím, cég jegy zék szám, adó azo no sí tó
jel, te le fon szám, fax szám, ema il cím, a cég jegy zé sé re jo -
go sult kép vi se lõ neve és be osz tá sa);

I.2. a ki osz tá si ké re lem ál tal érin tett lé te sít mény azo no -
sí tó ada tai [lé te sít mény neve, le ve le zé si címe, a kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dély szá ma (ha van), a ki bo csá tá si en ge -
dély szá ma];

I.3. a lé te sít mény ter me lé si szint jét jel lem zõ ada tok
(így pél dá ul a köz ben sõ és a vég sõ ter mék mennyi sé gi ada -
tai, a ter me lés hez fel hasz nált anya gok és tü ze lõ anya gok
mennyi sé gi ada tai);

I.4. a lé te sít mény be ren de zé se i nek tech no ló gi ai jel lem -
zõi (így kü lö nö sen a ka pa ci tás és az al kal ma zott tech no ló -
gia jel lem zõi);

I.5. az elsõ ke res ke dé si idõ szak ra ter ve zett ter me lé si
szint;

I.6. az elsõ ke res ke dé si idõ szak alatt fel hasz nál ni ter ve -
zett anya gok és tü ze lõ anya gok, to váb bá ezek nek a
szén-di oxid ki bo csá tást be fo lyá so ló jel lem zõi.
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II. A kérelemhez csatolandó dokumentumok

II.1.  30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat;
II.2. az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély má so -

la ta (ha van), a ki bo csá tá si en ge dély má so la ta;
II.3. az I.3. pont sze rin ti ter me lé si szin tek, va la mint a

ter me lés hez fel hasz nált anya gok és tü ze lõ anya gok
mennyi sé gét iga zo ló do ku men tu mok, el sõ sor ban ter mék
el adá si és tü ze lõ anyag be szer zé si szer zõ dé sek;

II.4. a lé te sít mény be ren de zé se i nek az I.4. pont sze rin ti
tech no ló gi ai jel lem zõ it iga zo ló do ku men tu mok, el sõ sor -
ban a lé te sít mény be ren de zé se i nek gyár tó ja ál tal ki adott
mû sza ki do ku men tu mok és a lé te sít mény mû sza ki ter vei;

II.5. a fel hasz nál ni kí vánt anya gok szén-di oxid ki bo -
csá tá sát be fo lyá so ló jel lem zõ it iga zo ló do ku men tu mok,
el sõ sor ban füg get len la bo ra tó ri u mi mé ré sek, va la mint a
szál lí tó ál tal vég zett mé ré sek.”

(4) E ren de let az üveg ház ha tást oko zó gá zok kibocsá -
tási egy sé gei Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend sze ré -
nek lét re ho zá sá ról és a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2003. ok tó ber 13-i 2003/87/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv 11. cik ke (1) és (3)–(4) be kez -
dé se i nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

1. melléklet
a 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

A 2005–2007. évi idõszakra vonatkozó 
Nemzeti Kiosztási Terv

1. Be ve ze tés

A je len mel lék let Ma gyar or szág Nem ze ti Ki osz tá si Ter -
vét (a továb biak ban: Ki osz tá si Terv) tar tal maz za, amely az 
Eu ró pai Unió ki bo csá tá si egy ség ke res ke del mi rend sze ré -
ben (a továb biak ban: ETS) részt ve võ lé te sít mé nyek szá -
má ra té rí tés men te sen ki osz tás ra ke rü lõ, il let ve el len ér ték
fe jé ben ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy sé gek mennyi sé gét, va -
la mint a tel jes mennyi ség lé te sít mé nyek kö zöt ti szét osz tá -
sá nak sza bá lya it ha tá roz za meg a 2005–2007 idõ szak ra
néz ve az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény (a továb -
biak ban: Üht.) 2. mel lék le té nek és a Ki osz tá si Terv el ké -
szí té sé re vo nat ko zó bi zott sá gi köz le mény nek1 meg fele -
lõen.

1 Com mu ni ca ti on from the Com mis si on on gu i dan ce to as sist Mem ber
Sta tes in the imp le men ta ti on of the cri te ria lis ted in An nex III to Di rec ti ve
2003/87/EC es tab lis hing a sche me for gre en ho u se gas emis si on al lo wan ce
tra ding wit hin the Com mu nity and amen ding Co un cil Di rec ti ve 96/61/EC,
and on the cir cums tan ces un der which for ce ma je u re is demonstrated;
Brussels, 7.1.2004, COM(2003)830 fi nal.

2. A ki bo csá tá si egy ség ke res ke de le mi rend szer ben
részt ve võ ága za tok ra jutó ki bo csá tá si egy sé gek mennyi sé -
gé nek meg ha tá ro zá sa

A ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy sé gek tel jes mennyi sé gé -
nek meg ha tá ro zá sa há rom lép csõ ben tör tént.

Elsõ lé pés ben a nem ze ti szin tû ki bo csá tá sok ala ku lá sa
ke rült fel mé rés re 2004-ben ab ból a cél ból, hogy meg ál la -
pít ha tó le gyen, hogy Ma gyar or szág vár ha tó an ké pes-e tel -
je sí te ni ad di ci o ná lis in téz ke dé sek nél kül a Ki o tói Jegy zõ -
könyv kap csán tett vál la lá sát.

A má so dik lé pés ben el ké szí tett ága za ti ki bo csá tá si elõ -
re jel zé sek szük ség let ala pú mó don mu tat ták be, hogy az
ETS ál tal érin tett ága za tok elõ re jel zett te vé keny sé gi szint -
je vár ha tó an mek ko ra ki bo csá tá si szin tet ered mé nyez. Ez
alap ján ke rült elõ ze tesen meg ha tá ro zás ra a ki osz tás ra ke -
rü lõ tel jes ki bo csá tá si egy ség mennyi ség.

A har ma dik lé pés ben az egyes lé te sít mé nyek üveg ház -
ha tá sú gáz ki bo csá tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, nyo mon kö -
ve té sé rõl és je len té sé rõl  szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: kor mány ren de let) 4. mel lék le te
alap ján az érin tett lé te sí tmé nyek tõl be gyûj tött ada tok nak
meg fele lõen sor ke rült a Ki osz tá si Terv ada ta i nak pon to sí -
tá sá ra, an nak a Kor mány ál tal tör tént el fo ga dá sát és az
 Európai Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) ál tal tör tént 
jó vá ha gyá sát köve tõen. A pon to sí tás szük sé ges sé gét in do -
kol ta az érin tett lé te sít mé nyek kö ré nek vál to zá sa, mely a
Bi zott ság dön té se ér tel mé ben a tel jes ki oszt ha tó ki bo csá -
tá si egy ség mennyi ség re is ha tás sal van, va la mint az érin -
tett lé te sít mé nyek ál tal fel hasz nált, szén-di oxid ki bo csá -
tást ered mé nye zõ alap anya gok és tü ze lõ anya gok mennyi -
sé gi és mi nõ sé gi ada ta i ról al ko tott, a ko ráb bi nál pon to sabb 
kép.

A 2005 és 2007 kö zöt ti idõ szak ban ki osz tás ra ke rü lõ
tel jes mennyi ség össze te või:

– a meg lé võ lé te sít mé nyek szá má ra in gye ne sen ki osz -
tás ra ke rü lõ ki bo csá tá si egy ség mennyi ség;

– a té rí tés el le né ben ki osz tan dó mennyi ség; és
– az új be lé põ tar ta lék ból ré sze se dõ lé te sít mé nyek szá -

má ra in gye ne sen ki osz tás ra ke rü lõ, el kü lö ní tett egy ség -
mennyi ség (új be lé põ tar ta lék).

ahol:
LK: A Ki osz tá si Terv ke re té ben 2005

és 2007 kö zött lét re ho zott összes
ki bo csá tá si egy ség mennyi ség
[ton na CO2]

∑PK05–07
ága zat: Az érin tett ága za tok ré szé re 2005 

és 2007 kö zött elõ re jel zett és a
kor mány ren de let alap ján pon to -
sí tott ki bo csá tá sá nak összes sé ge
[ton na CO2]

∑KK05–07
lé te sít mény: A lé te sít mé nyek szá má ra 2005 és 

2007 kö zött össze sen in gye ne sen 

4. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 757



ki oszt ha tó ki bo csá tá si egység -
mennyiség

ÚBT: Az új be lé põ tar ta lék ból ré sze se -
dõ lé te sít mé nyek ré szé re el kü lö -
ní tett ki bo csá tá si egy ség mennyi -
ség [ton na CO2], amely az összes
ki bo csá tá si egy ség mennyi ség

2%-a (azaz ÚBT = ∑PK05–07
ága zat × 

0,02)
AUK: A té rí tés el le né ben el kü lö ní tett

ki bo csá tá si egy ség mennyi ség,
ami az összes ki bo csá tá si egy -
ség mennyi ség 2,5%-a (azaz

AUK = ∑PK05–07
ága zat × 0,025)

3. In téz ke dé sek az ETS ága za to kon kí vül, ener gia po li -
ti ka

Ener gia ta ka ré kos ság

Az ETS ága za tok kö zül a la kos sá gi szek tor ra vo nat ko zó 
leg fon to sabb in téz ke dés az ener gia ha té kony ság nö ve lé sé -
nek tá mo ga tá sa.

Meg úju ló ener gia for rá sok

A je len le gi kö te le zõ át vé te li rend szer 2010-ig jog sza -
bály ban rög zí tett, pre fe ren ci á lis ha tó sá gi ár ral tá mo gat ja a
meg úju ló ener gia for rá sok ból tör té nõ vil la mos ener gia ter -
me lé sét. A ki osz tás alap já ul szol gá ló elõ re jel zés en nek
meg fele lõen a meg úju ló ener gia for rá sok ból tör té nõ vil la -
mos ener gia-ter me lés rész ará nyá nak nö ve ke dé sé vel szá -
mol. A meg úju ló ener gia-for rá sok ról  szóló 2001/77/EK
irány elv ér tel mé ben Ma gyar or szág nak a meg úju ló ener -
gia for rá sok ból ter melt vil la mos ener gia rész ará nyát a bel -
föl di fo gyasz tás hoz ké pest 2010-re 3,6%-ra kell nö vel nie.

A Ki o tói Jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott ru gal mas sá gi
me cha niz mu sok

Mi vel Ma gyar or szág az elõ re jel zé sek sze rint ki zá ró lag
ha zai in téz ke dé sek ré vén is ké pes tel je sí te ni ki o tói vál la lá -
sát, ezért – költ ség ve té si for rá sok ból tá mo ga tott mó don –
nem ter ve zi igény be ven ni a Ki o tói Jegy zõ könyv ben fog -
lalt ru gal mas sá gi me cha niz mu so kat nem ze ti szin tû kö te le -
zett sé gei tel je sí té sé hez. Ugyan ak kor, mint be ru há zá so kat
fo ga dó or szág ez után is elõ se gí ti egye di ad di ci o ná lis ki bo -
csá táscsök ken tõ pro jek tek meg va ló su lá sát az Együt tes
Vég re haj tás (Jo int Imp le men ta ti on) me cha niz mus ke re té -
ben.

A ma gyar rend szer irá nyí tó ál tal a vil la mos ener gia-ter -
me lés re vo nat ko zó an ké szí tett kö zép tá vú becs lés re erõ sen
tá masz ko dik a vil la mos ener gia szek tor ki bo csá tá si prog -
nó zi sa, mely az ener gia po li ti kai meg fon to lá so kat is figye -
lembe ve szi. Emel lett a vil la mosener gia-ter me lõ ága zat ra
ké szí tett elõ re jel zés figye lembe ve szi azt a tényt is, hogy a
kor sze rût len és körny zet szennye zõ erõ mû vi blok kok a
kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek szi go ro dá sa kö vet kez -
té ben fo ko za to san le áll nak, il let ve tü ze lõ anyag-vál tást
haj ta nak vég re.

A kör nye zet ba rát ener gia ter me lés elõ se gí té se ér de ké -
ben a 2001-es vil la mos ener gia tör vény alap ján be ve ze tés -
re ke rült a hõ vel kap csol tan ter melt vil la mos ener gia tá mo -
ga tott ha tó sá gi áron tör té nõ kö te le zõ át vé te le.

A ki oszt ha tó tel jes egy ség mennyi ség és a Ki o tói Jegy -
zõ könyv ben vál lalt cé lok össz hang ja

A ki o tói vál la lás hoz való vi szony vizs gá la tát szol gá ló
mo dell egy, az ága za ti kap cso la tok mér le gén ala pu ló ál ta -
lá nos egyen sú lyi mo dell. Mak ro gaz da sá gi vizs gá lat a mo -
dell fel té te le zé se in és ke re te in be lül ki mu tat ta a nem ze ti
szin tû ki bo csá tá sok vár ha tó ala ku lá sát a ki o tói vál la lás hoz 
vi szo nyít va. A mo dell al kal ma zá sá val ké szült prog nó zis a
2001. évi emisszi ók alap ján szár maz ta tott üveg ház ha tá sú
gáz (a továb biak ban: „ÜHG”) ki bo csá tá si együtt ha tók kal
dol go zott és a ki bo csá tó ága za tok ra ter jedt ki. Az ága za ti
adat szol gál ta tá sok ez zel szem ben már tar tal maz ták a
2001–2004 kö zöt ti idõ szak ban tör tént jog sza bá lyi, pi a ci és 
egyéb, a gaz da ság ra ható vál to zá sok ha tá sát, va la mint a
má so dik ke res ke dé si idõ szak szo ká sos üzem ren dû nek fel -
té te lez he tõ (bu si ness-as-usu al) mû kö dé se alap ján vár ha tó,
ter me lé si vo lu men ben, és ki bo csá tá si szint ben ki fe jez he tõ
tel je sít mény-ér té ke ket. A vál to zá sok leg in kább az al kal -
ma zott ko ef fi ci en sek (ki bo csá tá si faj la go sok) idõ ben vál -
to zó vol tá ban tes te sül tek meg, míg a mak ro gaz da sá gi mo -
dell sta ti kus ko ef fi ci en se ket hasz nált.

A mak ro gaz da sá gi mo dell ered mé nyei, to váb bá az
ENSZ ál tal lét re ho zott Ég haj lat vál to zá si Kor mány kö zi
Ta nács adó Tes tü let (a továb biak ban: „IPCC”) ál tal al kal -
ma zott mód szer tan alap ján át szá molt ÜHG ada tok alap ján
a tárgy idõ szak ban a brut tó ki bo csá tás nö ve ke dé se alat ta
ma rad Ma gyar or szág ki o tói vál la lá sá nak, amely kb.
113 mil lió ton na szén-di oxid egyen ér ték. A ki oszt ha tó ki -
bo csá tá si egy sé gek tel jes mennyi sé ge te hát össz hang ban
áll a Ki o tói Jegy zõ könyv ben a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal
vál lalt ki bo csá tás-csök ken té si cél lal.

4. A ki osz tan dó mennyi ség és az ága za ti vár ha tó ki bo -
csá tá sok vi szo nya

A ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy sé gek tel jes mennyi sé ge
egyen lõ az érin tett ága za tok ra elõ re jel zett, a szo ká sos üz -
let me net ala pú te vé keny sé gi szint jé hez tar to zó ki bo csá tás
mennyi sé gek össze gé vel, kor ri gál va – a 2. pont ban em lí -
tett mó don – a Bi zott ság irány mu ta tá sá nak meg fele lõen.
Az ága za ti elõ re jel zé sek bõl elõ ze tesen le ve ze tett összes
ki bo csá tá sok fel mé ré se az IPCC mód szer ta ná nak, va la -
mint a vo nat ko zó kö zös sé gi jog sza bály nak, a Bi zott ság
nyo mon kö ve té si és je len té si ha tá ro za tá nak meg fele lõen
tör tént. Az ága za ti mennyi sé gek a Kor mány ren de let alap -
ján be ér ke zett ada tok alap ján ke rül tek pon to sí tás ra.

5. A ki bo csá tá si egy sé gek té rí tés el le né ben tör té nõ ki -
osz tá sa

Az ETS-t meg ala po zó 2003/87/EK irány elv (a továb -
biak ban: Irány elv) 10. cik ké vel össz hang ban az összes ki -
oszt ha tó ki bo csá tá si egy ség mennyi sé gé nek 2,5%-a té rí tés
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el le né ben ke rül ki osz tás ra. Az ár be vé tel bõl be fo lyó összeg 
Kor mány ál tal meg ha tá ro zott há nya dát a ki bo csá táscsök -
ken tés sel össze füg gõ te vé keny sé gek re, il let ve a meg úju ló
ener gia for rá sok tá mo ga tá sá ra kell a költ ség ve tés nek for dí -
ta nia.

6. A ki bo csá tá si egy sé gek ága za ti szin tû meghatáro -
zása

A tel jes ki osz tás ra ke rü lõ ki bo csá tá si egy ség mennyi sé -
ge elõ ze tesen az egyes ága za tok szá má ra ké szült mak ro -
gaz da sá gi elõ re jel zé sek alap ján ke rült meg ha tá ro zás ra. Az 
ága za tok szá má ra ki osz tás ra ke rü lõ ki bo csá tá si egy ség -
mennyi ség a Kor mány ren de let alap ján be gyûj tött, el len õr -
zött és szük ség ese tén hi te le sí té si do ku men tu mok kal alá tá -
masz tott ada tok alap ján ke rült pon to sí tás ra. En nek meg -
fele lõen az egyes ága za tok szá má ra a tar ta lé kok le vo ná sát
köve tõen meg ha tá ro zott ki bo csá tá si egy ség mennyi sé get
az aláb bi táb lá zat mu tat ja be:

Meg lé võ lé te sít mé nyek szá má ra té rí tés men te sen ki osz tan dó ki bo csá tá si
egy ség mennyi sé gek

Ki bo csá tá si egy ség-
mennyi ség (t CO2/év)

I/a–I/b. Vil la mosener gia-ter me lés* 16 927 857

I/b. Táv hõ ter me lés 2 267 091

I/c. Sa ját célú tü ze lõ be ren de zé sek
(ki vé ve cu kor ipa ri) 2 100 160

I/d. Cu kor ipar 431 479

II. Ás vány olaj-fel dol go zás 1 383 170

III. Kok szo lás 264 233

IV–V. Fém ér cek pör kö lé se és
zsu go rí tá sa; vas- és acél ter me lés* 2 643 354

VI/a. Ce ment gyár tás 2 390 321

VI/b. Mész gyár tás 464 575

VII. Üveg gyár tás 295 420

VIII. Te tõ cse re pek, tég lák, tûz ál ló
tég lák; csem pék, kõ áruk és
por ce lá nok gyár tá sa 865 447

IX–X. Cel lu lóz-, pa pír- és kar ton gyár tás 203 059

1. Meg lé võ lé te sít mé nyek össze sen 30 236 166

2. Új be lé põ tar ta lék 633 218

TÉRÍTÉSMENTES ÖSSZESEN (1+2) 30 869 384

3. Té rí tés el le né ben ki osz tás ra ke rü lõ
      mennyi ség 791 523

ÁGAZATOK ÖSSZESEN (1+2+3) 31 660 907

* be le ért ve a szek tor ál tal a Ki osz tá si Terv 15. pont ja sze rint ké sõbb át -
adás ra ke rü lõ mennyi sé get is.

Meg jegy zés: a) A II–X. ága za tok ki bo csá tá sai a tech -
no ló gi ai fo lya ma tok és az ott al kal ma zott tü ze lõ be ren de -
zé sek ki bo csá tá sa it együtt tar tal maz zák;

b) a IV–V. szek tor szá mai csök ken tet tek a Du na ferr
Du nai Vas mû Rt. ál tal az EMA-Po wer Kft. ré szé re át adott
ko hó gáz mennyi ség föld gáz ki bo csá tá si té nye zõ vel szá -
molt ki bo csá tá sá nak meg fele lõen.

7. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé gen kí vü li ver seny

Az egyes ága za tok szá má ra ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy -
ség mennyi ség meg ál la pí tá sa so rán nem tör tént kü lönb ség -
té tel ab ból a szem pont ból, hogy az ága zat te vé keny sé gi te -
rü le tén je lent ke zõ ver seny dön tõ rész ben az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség tag ál la mai vagy Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé -
gen kí vü li or szá gok ré szé rõl nyil vá nul meg.

8. Az egyes lé te sít mé nyek re jutó ki bo csá tá si egy sé gek
mennyi sé gé nek meg ha tá ro zá sa

8.1. A ki bo csá tá si egy sé gek ki osz tá sa, ér vé nyes sé ge,
vissza vo ná sa és tör lé se

Az egyes lé te sít mé nyek nek in gye ne sen ki osz tás ra ke rü -
lõ mennyi ség éven te, egyen lõ ré szek ben ke rül át adás ra a
lé te sít mé nyek szá má ra (ki osz tás). Az adott nap tá ri év ben
ki osz tan dó ki bo csá tá si egy sé gek a Nem ze ti Ki osz tá si Lis -
tát ki hir de tõ kor mány ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen,
il let ve min den to váb bi ke res ke dé si év feb ru ár 28-áig ke -
rül nek ki osz tás ra. Egy ki bo csá tá si egy ség arra jo go sít ja fel 
bir to ko sát, hogy egy ton na szén-di oxi dot bo csás son ki,
amely jo go sult ság sza ba don át ru ház ha tó.

Az elsõ ke res ke dé si idõ szak ban ki osz tott ki bo csá tá si
egy sé gek csak ezen ke res ke dé si idõ sza kon be lül hasz nál -
ha tók fel. A ke res ke dé si idõ szak egyes éve i ben a lé te sít -
mé nyek nek át adott ki bo csá tá si egy sé gek to vább vi he tõk a
ke res ke dé si idõ szak ké sõb bi éve i re és azok ban sza ba don
fel hasz nál ha tók. A ke res ke dé si idõ szak le zár tá val, va gyis
2008. áp ri lis 30-át köve tõen a 2005–2007-es idõ szak ból
meg ma radt, vissza nem adott ki bo csá tá si egy sé gek tör lés -
re ke rül nek.

A ki bo csá tá si egy sé gek tu laj do no sai az egy sé ge ket más, 
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé gen be lü li ter mé sze tes és jogi
sze mé lyek ré szé re sza ba don át ru ház hat ják.

8.2. Az egyes lé te sít mé nyek nek ki oszt ha tó mennyi ség
meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok

A lé te sít mé nyek azo no sí tá si ada ta it, ága za ti be so ro lá -
sát, va la mint a lé te sít mé nyek szá má ra a kor mány ren de let
alap ján be adott, el len õr zött és ese ten ként hi te le sí tett ada -
tok ból az aláb bi kép le tek alap ján ki osz tan dó ki bo csá tá si
egy ség mennyi sé ge ket az Üht. alap ján a Kor mány ál tal el -
fo ga dott Nem ze ti Ki osz tá si Lis ta tar tal maz za [e ren de let
2. mel lék le te].

Az egyes lé te sít mé nyek re jutó ki bo csá tá si egy ség -
mennyi ség (azaz a lé te sít mény nek az ága zat ra jutó összes
ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy ség mennyi ség bõl való ré sze se -
dé se) a lé te sít mé nyek nek az adott ága zat szá má ra meg ál la -
pí tott bá zis idõ szak, ún. re fe ren cia-ki bo csá tá sa, il let ve
egyéb re fe ren cia ada ta1 alap ján ke rült meg ha tá ro zás ra.

1 Illet ve a ce ment-, mész- és cu kor ipar ese té ben a re fe ren cia-ter me lés és
ki bo csá tá si ada tok alapján.
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A lé te sít mé nyek szá má ra ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy sé -
ge i nek meg ha tá ro zá sa

(i) egy részt a tü ze lõ anyag-fo gyasz tá suk ból szár ma zó
ki bo csá tá sok,

(ii) más részt a tech no ló gi ai el já rás ból szár ma zó ki bo -
csá tá sok alap ján
tör tént.

Az egyes ága za tok szá má ra a 2005–2007 kö zöt ti idõ -
szak ra meg ha tá ro zott tü ze lé si ere de tû és tech no ló gi ai ki -
bo csá tá sok nak meg kell egyez ni ük a lé te sít mé nyek szá má -
ra ki osz tott egy sé gek (azaz a bá zis idõ szak alap ján meg ha -
tá ro zott tü ze lé si ere de tû és tech no ló gi ai ki bo csá tá sa i nak)
összes mennyi sé gé vel. En nek biz to sí tá sá ra egy lé te sít -
mény-spe ci fi kus ará nyo sí tá si té nye zõ ke rült meg ha tá ro -
zás ra mind a tü ze lé si ere de tû, mind a tech no ló gi ai ki bo csá -
tá sok ra vo nat ko zó an (RA Tüzlé te sít mény és RA Techlé te sít mény),
amely té nye zõ a lé te sít mény rész ará nyát mu tat ja meg az
ága zat szá má ra ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy ség mennyi ség -
bõl.

Az egyes lé te sít mé nyek nek a tü ze lõ anyag-fo gyasz tás -
ból szár ma zó, il let ve tech no ló gi ai ere de tû ki bo csá tá sok
alap ján ki osz tan dó ki bo csá tá si egy sé gek tel jes mennyi sé -
ge az ará nyo sí tá si té nye zõ fel hasz ná lá sá val ke rült meg ha -
tá ro zás ra oly mó don, hogy az egyes lé te sít mé nyek tü ze lé -
si, il let ve tech no ló gi ai re fe ren cia-ki bo csá tá sa i nak ré sze se -
dé si ará nyát meg szo roz tuk a ke res ke dé si idõ szak éve i nek
szá má val, va la mint az ága zat re fe ren cia-tü ze lé si és tech -
no ló gi ai ki bo csá tá sa i val. A lé te sít mény szá má ra ki oszt ha -
tó összes ki bo csá tá si egy ség mennyi sé ge a tü ze lé si, il let ve
a tech no ló gi ai ki bo csá tá sok alap ján ki oszt ha tó ki bo csá tá si 
egy ség mennyi sé ge össze ge.

ahol:
KKTüz05–07

lé te sít mény: A lé te sít mény nek tü ze lé si ki bo -
csá tá sok alap ján ki oszt ha tó ki bo -
csá tá si egységmennyiség

KKTech05–07
lé te sít mény: A lé te sít mény nek tech no ló gi ai

ki bo csá tá sok alap ján ki oszt ha tó
ki bo csá tá si egységmennyiség

RA Tüzlé te sít mény: A lé te sít mény ré sze se dé si ará nya 
az ága zat szá má ra tü ze lé si és
tech no ló gi ai ki bo csá tá sok alap -
ján ki oszt ha tó ki bo csá tá si
egységmennyiségbõl (%)

KK05–07
lé te sít mény: Az adott lé te sít mény szá má ra ki -

oszt ha tó tel jes egy ség mennyi ség

A lé te sít mény-spe ci fi kus ará nyo sí tá si té nye zõk meg ha -
tá ro zá sa:

ahol:
REFK Tüzbá zis

lé te sít mény: A lé te sít mény tü ze lé si re fe ren -
cia-ki bo csá tá sa (azaz a bá zis idõ -
szak alap ján meg ha tá ro zott évi
át la gos tü ze lé si eredetû ki bo csá -
tá sa)

REFK Techbá zis
lé te sít mény: A lé te sít mény tech no ló gi ai re fe -

ren cia-ki bo csá tá sa (azaz a bá zis -
idõ szak alap ján meg ha tá ro zott
évi át la gos tech no ló gi ai eredetû
kibocsátása)

8.2.1. Az egyes lé te sít mé nyek re fe ren cia-ki bo csá tá sá -
nak meg ha tá ro zá sa

A lé te sít mé nyek re fe ren cia-ki bo csá tá sá nak meg ha tá ro -
zá sa (REFK Tüzlé te sít mény és REFK Techlé te sít mény) az aláb bi ak -
nak meg fele lõen tör té nik:

Amennyi ben a lé te sít mény (i) üzem be he lye zé se; vagy
azt köve tõen (ii) 10%-ot meg ha la dó be me nõ hõ tel je sít -
mény, vagy név le ges ter me lé sika pa ci tás-vál to zá sa, il let ve
(iii) kap csolt hõ- és vil la mosener gia-ter me lés re való át té -
ré sé nek idõ pont ja:

a) 2004. ja nu ár 1. és 2004. de cem ber 31. kö zött volt,
ak kor a re fe ren cia-ki bo csá tás a lé te sít mény 2005-re ter ve -
zett ter me lé se alap ján vár ha tó ki bo csá tás;

b) 2003. ja nu ár 1. és 2003. de cem ber 31. kö zött volt,
ak kor a re fe ren cia-ki bo csá tás a lé te sít mény 2004. ja nu ár 1. 
és de cem ber 31. kö zöt ti (meg va ló sult, il let ve ter ve zett) ki -
bo csá tás;

c) 2002. ja nu ár 1. és 2002. de cem ber 31. kö zött volt,
ak kor a re fe ren cia-ki bo csá tás a lé te sít mény pró ba üze mé -
nek le zá rul ta utá ni elsõ év ja nu ár 1. és a 2004. de cem ber
31. kö zöt ti idõ szak (meg va ló sult, il let ve ter ve zett) ki bo -
csá tá sa i nak át la ga. Az át la got a leg ala cso nyabb ki bo csá tá -
sú tel jes nap tá ri év ada tá nak el ha gyá sá val kell ki szá mol ni,
ki vé ve, ha a nap tá ri év el ha gyá sa ese tén nem ma rad na több 
év;

d) 1998. ja nu ár 1. és 2001. de cem ber 31. kö zött volt, a
re fe ren cia-ki bo csá tás a lé te sít mény pró ba üze mé nek le zá -
rul ta utá ni elsõ év kez de te (ja nu ár 1.) és a 2003. de cem ber
31. kö zöt ti idõ szak ki bo csá tá sa i nak át la ga, amit a leg ala -
cso nyabb ki bo csá tá sú tel jes nap tá ri év ada tá nak el ha gyá -
sá val kell ki szá mol ni, ki vé ve, ha a nap tá ri év el ha gyá sa
ese tén nem ma rad na több év;

e) 1998. ja nu ár 1. elõtt volt, a re fe ren cia-ki bo csá tás az
1998. ja nu ár 1. és 2003. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ki -
bo csá tá sa i nak át la ga, amit a leg ala cso nyabb ki bo csá tá sú
nap tá ri év ada ta i nak el ha gyá sá val kell ki szá mol ni.
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A fen ti ek ér tel me zé sé ben a 10%-ot meg ha la dó be me nõ
hõ tel je sít mény vagy név le ges ter me lé sika pa ci tás-vál to zás
idõ pont ja a be ru há zást köve tõen a ren des üzem me net
meg kez dé sé nek nap ja; a ko ge ne rá ci ó ra való át té rés idõ -
pont ja a ren des üzem me net meg kez dé sé nek a nap ja a be ru -
há zást köve tõen.

Amennyi ben több ütem ben tör tén tek a lé te sít mény ben a 
fen ti vál to zá sok, a vál to zá sok idõ pont já nak az e ren de let
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en tör tént utol só vál to zás utá ni
üzem be he lye zés nap ja mi nõ sül.

Azon lé te sít mé nyek ese té ben, ame lyek üze mel te tõ je
2004. so rán fel szá mo lás alatt állt, a re fe ren cia-ki bo csá tás
az a) pont sze rint ke rült meg ha tá ro zás ra.

A fen ti a) pont, il let ve eset le ge sen a b) pont ese té ben a
2005 utá ni bá zis idõ szak kal ren del ke zõ lé te sít mé nyek bá -
zis idõ sza ki ki bo csá tá sa i nak meg ha tá ro zá sá nak sza bá lyai
az aláb bi ak.

A vil la mos ener gia-ter me lõi en ge déllyel nem ren del ke -
zõ lé te sít mé nyek nél a 2005 utá ni idõ szak ra vo nat ko zó bá -
zis idõ sza ki ki bo csá tás szá mí tá sa az aláb bi kép let nek meg -
fele lõen tör té nik:

ahol:
TKlé te sít mény: a lé te sít mény 2005 utá ni idõ -

szak ra vo nat ko zó, ter ve zett ter -
me lés alap ján szá mí tott bá zis ki -
bo csá tá si adata

TTlé te sít mény: a lé te sít mény ter ve zett ter me lé si
adata

FKTüz
lé te sít mény: a lé te sít mény faj la gos tü ze lé si ki -

bo csá tá sa
FKTech

lé te sít mény: a lé te sít mény faj la gos tech no ló -
gi ai ki bo csá tá sa

8.2.2. Egyes ága za tok lé te sít mé nye i nek ki oszt ha tó ki -
bo csá tá si egy sé gek ki szá mí tá sá ra vo nat ko zó spe ci á lis sza -
bá lyok

a) A Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: MEH)
vil la mosener gia-ter me lõi en ge dé lyé hez kö tött tü ze lõ be -
ren de zé sek ese té ben a fent meg ha tá ro zot tak he lyett az
aláb bi sza bá lyo kat kell al kal maz ni:

Amennyi ben a lé te sít mény üzem be he lye zé se, vagy
más, a Ki osz tá si Terv ke re té ben az aláb bi ak ban lé nye ges
mó do sí tás ként meg ha tá ro zott ese mény:

(i) 2004. ja nu ár 1. és 2004. de cem ber 31. kö zött volt, a
re fe ren cia-ki bo csá tás a lé te sít mény 2005-re ter ve zett ter -
me lé se alap ján vár ha tó ki bo csá tás;

(ii) 2003. ja nu ár 1. és 2003. de cem ber 31. kö zött volt, a
re fe ren cia-ki bo csá tás a lé te sít mény 2004. ja nu ár 1. és de -
cem ber 31. kö zöt ti (meg va ló sult, il let ve ter ve zett) ki bo -
csá tás;

(iii) 2002. de cem ber 31. elõtt volt, a re fe ren cia-ki bo csá -
tás a lé te sít mény 2003. ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zöt ti
ki bo csá tás.

A fen ti ek sze rin ti lé nye ges mó do su lás nak mi nõ sül nek
az aláb bi ese tek:

(i) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról 180/2002.
(VIII. 23.) Korm. ren de let (,,VET Vhr.”) 44.  § (1) be -
kezdése2 ér tel mé ben erõ mû bõ ví té sé nek mi nõ sü lõ be ru há -
zá sok;

(ii) a VET Vhr. 45.  § (1) be kez dé se3 ér tel mé ben erõ mû
tel je sít mény nö ve lés nek mi nõ sü lõ és a MEH ál tal en ge dé -
lye zett be ru há zás;

(iii) a VET Vhr. 46.  § (2) be kez dé se4 ér tel mé ben tü ze lõ -
anyag-meg vál toz ta tás nak mi nõ sü lõ és a MEH ál tal en ge -
dé lye zett be ru há zás;

(iv) a lé te sít mény va la mely be ren de zé sé nek olyan vég -
le ges le ál lá sa, amely nek kö vet kez té ben a lé te sít mény erõ -
mû vi tel je sít mé nye leg alább 10%-kal csök kent;

(v) a lé te sít mény ben va la mely be ren de zés en ge dé lyen
ala pu ló szü ne tel te té sé nek vége, amennyi ben en nek kö vet -
kez té ben a lé te sít mény erõ mû vi tel je sít mé nye leg alább
10%-kal nõtt;

(vi) a lé te sít mény ben füst gáz-kén te le ní tõ be sze re lés re
ke rült.

A fen ti ek ér tel me zé sé ben lé nye ges mó do su lás nak mi -
nõ sü lõ ese mény idõ pont ja a be ru há zást köve tõen a ren des
üzem me net meg kez dé sé nek a nap ja.

b) A kom bi nált cik lu sú gáz tur bi nás erõ mû vek ese té ben 
a tü ze lés nél al kal ma zan dó ará nyo sí tá si té nye zõt ki szá mí -
tá sá nál (vi) kép let bal ol da lát meg kell szo roz ni 1,032-vel.

c) A vas- és acél gyár tás lé te sít mé nyei ese té ben a re fe -
ren cia-idõ szak ki szá mí tá sá ra a vil la mosener gia-ter me lõi
en ge dé lye sek re a fen ti a) pont ban meg ha tá ro zott re fe ren -
cia-ki bo csá tás szá mí tá si sza bá lyo kat kell al kal maz ni. A lé -
nye ges mó do su lás meg lé té nek meg ál la pí tá sa azon ban az
ál ta lá nos sza bá lyok sze rint tör té nik.

d) Az alu mí ni um és tim föld gyár tás lé te sít mé nyei ese té -
ben a re fe ren cia-ki bo csá tás a lé te sít mé nyek nek a 2005-re
ter ve zett ter me lé se alap ján vár ha tó ki bo csá tá sa.

e) A tég la ipar lé te sít mé nyei ese té ben a re fe ren cia-ki bo -
csá tá so kat az ál ta lá nos sza bály sze rint kell ki szá mol ni, az -
zal az el té rés sel, hogy 1998. ja nu ár 1. he lyett 2001. ja nu ár
1-et kell al kal maz ni.

2 VET Vhr. 44.  § (1) Erõ mû bõ ví té sé nek mi nõ sül a mû kö dé si en ge dély -
ben meg ha tá ro zott erõ mû vi tel je sít mény to váb bi új fõ be ren de zés sel tör té nõ
leg alább 10%-os nö ve lé se. Erõ mû bõ ví té sé nek mi nõ sül a kis erõ mû tel je sít -
mé nyé nek új be ren de zés sel tör té nõ nö ve lé se is, ha a kis erõ mû tel je sít mé nye
el éri vagy meg ha lad ja az 50 MW-t.

3 VET Vhr. 45.  § (1) Erõ mû tel je sít mény nö ve lés nek mi nõ sül a mû kö dé si
en ge dély ben meg ha tá ro zott erõ mû vi tel je sít mény vagy a kis erõ mû tel je sít -
mé nyé nek át ala kí tás sal, ja ví tás sal tör té nõ nö ve lé se, ha bár me lyik meg lé võ
be ren de zés (blokk vagy tur bó gép cso port), vagy azok együt tes tel je sít mény -
nö vek mé nye meg ha lad ja a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott tel je sít -
mény 10%-át, vagy kis erõ mû ese té ben el éri vagy meg ha lad ja az 50 MW-ot.

4 VET Vhr. 46.  § (2) Tü ze lõ anyag meg vál toz ta tá sá nak mi nõ sül a mû kö -
dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott tü ze lõ anyag faj tá tól való leg alább 10%-os
tü ze lõ hõ ben mért mennyi sé gi el té rés.
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f) A cementipar létesítményei esetében a térítésmente-
sen kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technológiai) kibo-
csátási egységmennyiség kiszámítása az általános szabá-
lyok helyett a 2004. év összes tervezett cementtermelésé-
bõl az adott létesítmény fajlagos széndioxid-kibocsátása
alapján a létesítményre jutó részarány szerint történik,
azaz a következõ képletnek megfelelõen:

ahol:
CT04

létesítmény: A létesítmény cementtermelése
2004-ben

FK04
létesítmény: A létesítmény egy tonna cement-

re vetített fajlagos kibocsátása
2004-ben

g) A papír- és cellulózipar létesítményei esetében a té-
rítésmentesen kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technoló-
giai) kibocsátási egységmennyiség kiszámítása az általá-
nos szabályok helyett a 2005–2007 közötti idõszak terve-
zett papírtermelésébõl az adott létesítmény 1998–2002 kö-
zötti fajlagos széndioxid-kibocsátása alapján a létesít-
ményre jutó részarány szerint történik, azaz a következõ
képletnek megfelelõen:

ahol:
PT05-07

létesítmény: A létesítmény papírtermelése
2005 és 2007 között

FK98–02
létesítmény: A létesítmény egy tonna termék-

re jutó fajlagos kibocsátása 1998
és 2002 között

h) A mészipar létesítményei esetében a térítésmentesen
kiosztandó teljes (azaz tüzelési és technológiai) kibocsá-
tási egységmennyiség kiszámítása az általános szabályok
helyett a 2003. év összes (üzemzavarok miatt korrigált,
azaz a Beremendi Cementgyár esetében 18 000 tonna
mészkõvel megnövelt) mészkõ-felhasználásából az adott
létesítményre jutó részarány alapján történt, azaz a követ-
kezõ képletnek megfelelõen:

ahol:
KM03

létesítmény: A létesítmény korrigált mészkõ-
felhasználása 2003-ban (t)

i) A cukoripar létesítményei esetében a kiosztási rész-
arány meghatározása az alábbi képletnek megfelelõen tör-
tént:

ahol:
CKvállalat: A létesítményt üzemeltetõ válla-

lat számára a 28/2004. (III. 10.)
FVM rendeletben meghatározott
A és B kvóta összege

CT98-02
létesítmény: A létesítmény cukortermelése az

1998–2002-es idõszakban
CT98-02

vállalat: A létesítményt üzemeltetõ
vállalat cukortermelése az
1998–2002-es idõszakban

FK98-02
létesítmény: A létesítmény egy tonna cukor-

termelésre vetített átlagos éves
fajlagos kibocsátása 1998 és
2002 között, amit a legalacso-
nyabb fajlagos kibocsátású év
adatának elhagyásával számo-
lunk

A Hungrana esetében a cukorkvótával lefedett termelés
esetében a kiosztás a cukoripar kiosztási szabályai szerint
történik az I/d alszektorban, míg a cukorkvótával le nem
fedett termelés esetében az allokáció az I/c alszektorban
történt.

9. Az adatgyûjtés alapja, módja, eszközei

Az egyes létesítmények számára kiosztásra kerülõ
mennyiségek a Kormányrendelet alapján beadott, hiány-
pótlás keretében beadott, ellenõrzött, esetenként hitelesí-
tett és a létesítményekkel a számítási hibák elkerülése cél-
jából egyeztetett referenciaidõszaki adatok alapján kerül-
nek meghatározásra.

10. Létesítmények egyoldalú bevonása, illetve kizárása

A Kiosztási Terv nem zár ki egyetlen, az Irányelv I. mel-
lékletben meghatározott körbe tartozó létesítményt sem a
rendszerbõl, és egyetlen, a körbe nem tartozó létesítményt
sem kíván nemzeti döntésként bevonni a rendszerbe.

11. A létesítmények kibocsátás-csökkentési potenciál-

jának figyelembevétele

A Kiosztási Terv az „új belépõ tartalék”-ból kiosztandó
kibocsátási egységek esetében technológiai referenciaér-
tékeket alkalmaz. A referenciaértékek alapja a Magyaror-
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szá gon el ér he tõ leg jobb kör nye ze ti tel je sít mé nyû tech no -
ló gia. Al kal ma zá suk in do ka, hogy az új on nan be lé põ ver -
seny pi a ci gyár tó vagy köz üze mi szol gál ta tó-lé te sít mé nyek 
a leg ki sebb ex ter ná lis költ sé get ered mé nye zõ tech no ló gi át 
al kal maz zák. (Az „új be lé põ tar ta lék”-ból tör té nõ ki osz -
tás ra vo nat ko zó kép let és a tech no ló gi ai re fe ren ciaér ték
kö zöt ti kap cso la tot lásd a 13. pont ban.)

12. Kö zös tel je sí tés (po o ling)

Az Irány elv le he tõ vé te szi, hogy egy tag ál lam bi zo nyos
lé te sít mé nyei kö zö sen tel je sít sék a ki bo csá tás-ke res ke de -
lem bõl fa ka dó kö te le zett sé ge i ket. A ma gyar sza bá lyo zás
is meg en ge di kö zös tel je sí té si cso por tok ala kí tá sát, mind -
azon ál tal ilyen cso por tok mû kö dé sé hez a Bi zott ság jó vá -
ha gyá sá ra is szük ség van.

13. Új be lé põ tar ta lék és be zá ró lé te sít mé nyek

Az új be lé põ tar ta lék a tel jes ki bo csá tá si egy ség mennyi -
ség bõl ke rül el kü lö ní tés re, an nak mér té ke a tel jes mennyi -
ség 2%-a.

13.1. Az új be lé põ tar ta lék fel osz tá sa
Amennyi ben az adott lé te sít mény az aláb bi cso por tok

va la me lyi ké be tar to zik, egy út tal kér he ti ki bo csá tá si egy sé -
gek ki osz tá sát az új be lé põ tar ta lék ból vagy a ko ráb bi ki -
osz tás ki egé szí té sét szin tén az új be lé põ tar ta lék ból.

Az új be lé põ tar ta lék ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé gek ki -
osz tá sát az aláb bi cso por tok bár me lyi ké be tar to zó, jog erõs 
ki bo csá tá si en ge déllyel ren del ke zõ azon lé te sít mény üze -
mel te tõ je ké rel mez he ti, amely

a) te vé keny sé gét 2005. ja nu ár 1. után kez di meg és nem 
sze re pel a Ki osz tá si Lis tá ban;

b) sze re pel a Ki osz tá si Lis tá ban, de 2005. ja nu ár 1-jét
köve tõen be épí tett ka pa ci tá sát a len ti 13.1.1. pont ja sze rint 
bõ ví ti;

c) sze re pel a Ki osz tá si Lis tá ban, de 2005. ja nu ár 1-jét
köve tõen a fen ti b) pont alá nem tar to zó, kü lön jog sza bály
sze rin ti kö te le zõ olyan be ru há zást va ló sít meg, amely
szén-di oxid ki bo csá tá sát a leg utol só hi te le sí tett éves ki bo -
csá tás hoz ké pest leg alább 10%-kal nö ve li;

d) e ren de let 1.  § (3) be kez dés ac) pont ja sze rint szü ne -
tel te tett te vé keny sé gét 2005. ja nu ár 1-jét köve tõen is mé -
tel ten meg kez di.

Új be lé põ tar ta lék ból ré sze sül het nek az Üht. 1. mel lék -
le te I. pont ja sze rin ti azon tü ze lõ be ren de zé sek üze mel te -
tõi, mely tü ze lõ be ren de zé sek ki zá ró lag olyan lé te sít mény
szá má ra ter mel nek ener gi át, amely ben a len ti 13.1.1.
b) pont sze rin ti ka pa ci tás bõ ví tés tör tént (azaz a tü ze lõ be -
ren de zés ki szol gá ló funk ci ó ja a be épí tett ka pa ci tás ra te -
kin tet nél kül ki bo csá tás nö ve ke dést ered mé nyez).

Nem ré sze sül het nek az új be lé põ tar ta lék ból az üze mel -
te tõk olyan fej lesz té se ik vo nat ko zá sá ban, ame lyek a Ki -
osz tá si Lis ta össze ál lí tá sa so rán már figye lembevételre ke -
rül tek (ezek: a Du na ferr-DBK re konst ruk ció alatt lévõ
III-as blokk ja, il let ve a MOL Rt.-nek a csök ken tett kén tar -

ta lom ra vo nat ko zó elõ írások  miatt meg va ló sí tan dó fej -
lesz té sei).

A lé te sít mény ben vagy an nak üze mel te tõ je sze mé lyé -
ben be kö vet ke zõ vál to zás nem ke let kez tet jo go sult sá got új 
be lé põ tar ta lék ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé gek re. Ez eset -
ben a jog utód lás ál ta lá nos sza bá lyai irány adó ak.

13.1.1.  A lé nye ges mó do su lás meg ha tá ro zá sa új be lé -
põ tar ta lék ból ré sze se dõ lé te sít mé nyek nél

a) A vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dé lyé hez kö tött és
50 MW erõ mû vi tel je sít mény fe let ti tü ze lõ be ren de zé sek -
kel ren del ke zõ lé te sít mé nyek nél lé nye ges mó do su lás nak
mi nõ sül nek az aláb bi ese tek:

(i) a VET Vhr. 44.  § (1) bekezdése5 ér tel mé ben erõ mû
bõ ví té sé nek mi nõ sü lõ be ru há zás;

(ii) a VET Vhr. 45.  § (1) bekezdése6 ér tel mé ben erõ mû
tel je sít mény nö ve lés nek mi nõ sü lõ és a MEH ál tal en ge dé -
lye zett be ru há zás;

(iii) a VET Vhr. 46.  § (2) bekezdése7 ér tel mé ben tü ze lõ -
anyag-meg vál toz ta tás nak mi nõ sü lõ és a MEH ál tal en ge -
dé lye zett be ru há zás.

b) Az a) pont alá nem tar to zó tü ze lõ be ren de zé sek kel
ren del ke zõ lé te sít mé nyek nél lé nye ges mó do su lás nak mi -
nõ sül nek az aláb bi ese tek:

(i) a tü ze lõ anyag vál tás,
(ii) a kap csolt hõ- és vil la mosener gia-ter me lés re való át -

té rés;
(iii) olyan át ala kí tás, fej lesz tés vagy a meg lé võ be ren de -

zés új ra in dí tá sa, amely nek kö vet kez té ben a lé te sít mény
be me nõ hõ tel je sít mé nye, vagy a lé te sít mény hez kapcso -
lódó ter me lé si ka pa ci tás 2005. ja nu ár 1-jé tõl szá mít va leg -
alább 10%-ot meg ha la dó mér ték ben nõtt;

(iv) a kis erõ mû tel je sít mé nyé nek a VET Vhr. 44.  §
(1) be kez dé se sze rin ti nö ve lé se.

c) A tech no ló gi ai (azaz a 8. pont alat ti táb lá zat II–X. te -
vé keny sé gi ka te gó ri á i ba tar to zó te vé keny sé get foly ta tó)
lé te sít mé nyek nél lé nye ges mó do su lás nak mi nõ sül az
olyan vál to zás is, amely kö vet kez té ben:

(i) jog sza bá lyi lag kö te le zõ fej lesz tés ered mé nye kép -
pen a lé te sít mény fel hasz nált nyers anyag ra vagy vég ter -
mék re ve tí tett együt tes faj la gos széndi oxid-ki bo csá tá sa
2005. ja nu ár 1-jé tõl szá mít va össze sen 10%-ot meg ha la dó
mér ték ben nõtt;

5 VET Vhr. 44.  § (1) Erõ mû bõ ví té sé nek mi nõ sül a mû kö dé si en ge dély -
ben meg ha tá ro zott erõ mû vi tel je sít mény to váb bi új fõ be ren de zés sel tör té nõ
leg alább 10%-os nö ve lé se. Erõ mû bõ ví té sé nek mi nõ sül a kis erõ mû tel je sít -
mé nyé nek új be ren de zés sel tör té nõ nö ve lé se is, ha a kis erõ mû tel je sít mé nye
el éri vagy meg ha lad ja az 50 MW-t.

6 VET Vhr. 45.  § (1) Erõ mû tel je sít mény nö ve lés nek mi nõ sül a mû kö dé si
en ge dély ben meg ha tá ro zott erõ mû vi tel je sít mény vagy a kis erõ mû tel je sít -
mé nyé nek át ala kí tás sal, ja ví tás sal tör té nõ nö ve lé se, ha bár me lyik meg lé võ
be ren de zés (blokk vagy tur bó gép cso port), vagy azok együt tes tel je sít mény -
nö vek mé nye meg ha lad ja a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott tel je sít -
mény 10%-át vagy kis erõ mû ese té ben el éri, vagy meg ha lad ja az 50 MW-ot.

7 VET Vhr. 46.  § (2) Tü ze lõ anyag meg vál toz ta tá sá nak mi nõ sül a mû kö -
dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott tü ze lõ anyag faj tá tól való leg alább 10%-os
tü ze lõ hõ ben mért mennyi sé gi el té rés.
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(ii) olyan át ala kí tás vagy fej lesz tés, amely nek kö vet kez -
té ben a lé te sít mény tech no ló gi ai ki bo csá tá so kat oko zó
nyers anyag fel dol go zó ka pa ci tás 2005. ja nu ár 1-jé tõl szá -
mít va össze sen 10%-kal nõtt.

13.1.2. Ki bo csá tá si egy sé gek biz to sí tá sa az új be lé põk
tar ta lé ká ból

Az új be lé põ tar ta lék ból ré sze se dõ lé te sít mé nyek szá -
má ra a ki bo csá tá si egy sé gek mennyi sé ge az aláb bi ak sze -
rint tör té nik:

ahol:
IKK–07

új lét: Az új lé te sít mény ál tal igé nyel -
he tõ összes ki bo csá tá si egy ség -
mennyi ség

TAF–07
új lét: Jó vá ha gyott, ter ve zett, tech no ló -

gi ai ki bo csá tá so kat oko zó alap -
anyag-fel hasz ná lás az üze me lés
meg kez dé sé tõl 2007-ig

TET–07
új lét: Jó vá ha gyott, ter ve zett hõ- és vil -

la mos ener gia-ter me lés, az üze -
me lés meg kez dé sé tõl 2007-ig
(TJ). A ter ve zett hõ- és vil la mos -
ener gia-ter me lést tü ze lõ anya -
gon ként, és tech no ló gi án ként kü -
lön kell meg ad ni. Kü lön tech no -
ló gi a ként kell ke zel ni a kap csolt- 
és a nem kap csolt hõ- és vil la -
mos ener gia-ter me lést. A kap -
csolt hõ- és vil la mosener gia-ter -
me lés ese tén kü lön kell kezelni a
tervezett áram-, illetve hõter -
melést

KTTüztü ze lõ anyag: A lé te sít mény tü ze lé si tech ni ká -
já ra vo nat ko zó faj la gos CO2-ki -
bo csá tá si té nye zõ (t CO2/MWh).
Az al kal ma zan dó té nye zõt tü ze -
lõ anya gon ként kü lön jog sza bály
adja meg az or szág ban fel lel he tõ
leg jobb bi zo nyí tott (vagy leg -
jobb el ér he tõ) tech no ló gia alap -
ján. A ko ráb ban mû kö dött, de be -
zárt lé te sít mé nyek és le állt be -
ren de zé sek új ra in dí tá sa ese tén a
be ren de zés re vagy be ren de zés
cso port ra jel lem zõ tény le ges faj -

la gos ki bo csá tás alap ján ke rül
sor ki osz tás ra. Külön tech -
nológiaként kell kezelni a kap -
csolt- és a nem kapcsolt vil la -
mos ener gia-ter me lést

KTTechanyag: A lé te sít mény ál tal fel hasz nált
vagy meg ter melt tech no ló gi ai ki -
bo csá tá so kat oko zó anya gok ra
vo nat ko zó faj la gos ki bo csá tá si
té nye zõ (t CO2/t). Az al kal ma -
zan dó té nye zõt kü lön jog sza bály
adja meg, az or szág ban fel lel he tõ 
leg jobb bi zo nyí tott (vagy leg -
jobb el ér he tõ) tech no ló gia alap -
ján. A ko ráb ban mû kö dött, de be -
zárt lé te sít mé nyek és le állt be -
ren de zé sek új ra in dí tá sa ese tén a
be ren de zés re vagy be ren de zés
csoportra jellemzõ tényleges
fajlagos kibocsátás alapján kerül
sor kiosztásra

KK–07
új lét: Az új be lé põ tar ta lék ból ré sze se -

dõ lé te sít mé nyek szá má ra ki osz -
tan dó ki bo csá tá si egység -
mennyiség

ÚBT/év: Az új be lé põ tar ta lék adott évre
vo nat ko zó része

Az új be lé põk összes tar ta lé ka az aláb bi ak sze rint osz lik
meg az egyes évek kö zött:

Év
Az adott év ben az új be lé põ tar ta lék ból ki osz tan dó 

egy ség mennyi ség

2005 50,0%
2006 33,3%
2007 16,7%
Össze sen 100,0%

Az új be lé põ tar ta lék ból ré sze se dõ lé te sít mé nyek szá -
má ra meg ál la pí tott ki osz tá si kép let annyi ban kü lön bö zik a
meg le võ lé te sít mé nyek szá má ra ér vé nyes ki osz tá si kép let -
tõl, hogy nem a múlt be li, ha nem ter ve zett ki bo csá tá so kon
ala pul, és a ter ve zett ter me lé si mennyi sé get egy szén-
 dioxid-takarékos tech no ló gia faj la gos ki bo csá tá sa i val
meg szo roz va ha tá roz za meg a ki osz tan dó ki bo csá tá si egy -
ség mennyi sé get az új be lé põ tar ta lék ból ré sze se dõ lé te sít -
mé nyek a) és b) cso port ja ese tén.

Amennyi ben a 2005-re meg ha tá ro zott új be lé põ tar ta lék 
nem fogy el tel je sen, a ma ra dék kal ará nyo san meg nö ve lik
a 2006-os és 2007-es tar ta lék há nya dot. Amennyi ben a
2006-ra meg ha tá ro zott új be lé põ tar ta lék há nyad nem fogy
el tel je sen, a ma ra dék a 2007-es tar ta lék há nyad ba ke rül.
Ha vál la lat be zá rá sok kö vet kez té ben a tar ta lék ki me rü lé se
után újabb ki bo csá tá si egy sé gek ke rül né nek a tar ta lék ba,
eze ket ará nyo san a ma ra dék évek új be lé põ tar ta lé kai kö -
zött oszt ják szét.
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13.1.3. A ter ve zett ter me lés jó vá ha gyá sa
A lé te sít mé nyek ál tal ter ve zett ter me lé si mennyi sé ge ket 

a mi nisz ter vizs gál ja, és me ga la po zott sá gu kat mér le ge li a
lé te sít mény ál tal meg adott ada tok és egyéb ren del ke zé sé re 
álló in for má ci ók alap ján, majd dönt a ki osz tás so rán figye -
lembe ve en dõ ter me lé si mennyi ség rõl.

13.2. Be zá ró lé te sít mé nyek – a ki bo csá tá si egy sé gek
meg tar tá sa

Amennyi ben egy vagy több be zá ró lé te sít mény üze mel -
te tõ je vagy jog utód ja 6 hó na pon be lül Ma gyar or szág te rü -
le tén egy új, il let ve re konst ru ált meg lé võ, azo nos ága zat ba 
tar to zó lé te sít ményt he lyez üzem be, mely a ki bo csá tá si
egy ség ke res ke del mi rend szer ha tá lya alá tar to zik, ak kor az 
új be lé põk tar ta lé ká ból tör té nõ ki bo csá tá si egy ség igény lés 
he lyett ké rel mez he ti a be zá ró lé te sít mé nye(i) egy sé ge i nek
az új lé te sít mé nye ál ta li meg tar tá sát. Ez eset ben az új lé te -
sít mény csak ab ban az eset ben ré sze sül het ki osz tás ban az
új be lé põ tar ta lék ke re te ter hé re, ha az új lé te sít mény ka pa -
ci tá sa meg ha lad ja az ál tala ki vál tott lé te sít mény(ek) ka pa -
ci tá sát.

A lé te sít mény (ill. lé te sít mé nyek) olyan jel le gû bezá -
rása:

– ame lyet jog sér tés, vagy
– MEH vil la mos ener gia-ter me lõi en ge dély, vagy
– bár mi lyen más, a te vé keny ség mû kö dé sé hez szük sé -

ges en ge dély le jár ta, fel füg gesz té se vagy vissza vo ná sa,
vagy

– bár mi lyen más olyan in dok oko zott, mely nek kö vet -
kez té ben a lé te sít mény jog sze rû en nem foly tat hat ja to vább 
üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tás sal járó te vé keny sé gét,
nem jár hat a be zá ró lé te sít mény(ek) egy sé ge i nek meg tar -
tá sá val.

Az egy sé gek meg tar tá sá ra ren del ke zés re álló 6 hó na pos
ha tár idõ ké re lem re leg fel jebb 12 hó nap ra meg hosszab bít -
ha tó, ha az üze mel te tõ bi zo nyít ja, hogy az új lé te sít mény a
régi lé te sít mény(ek) be zá rá sá tól szá mí tott 6 hó na pon be lül 
tech ni kai vagy egyéb kö rül mé nyek  miatt nem he lyez he tõ
üzem be. Ilyen kor a régi lé te sít mény(ek) nem kap(nak) to -
váb bi egy sé ge ket, de az új csak az üzem be he lye zés nap já -
tól kez dõ dõ en kap ja  meg az új egy sé ge ket.

Amennyi ben a régi he lyé be lépõ új lé te sít mény a régi
be zá rá sa elõtt kezd üze mel ni, az új lé te sít mény a régi be zá -
rá sá ig nem kap új ki bo csá tá si egy sé get, il let ve amennyi -
ben ki osz tás ban ré sze sül, a régi lé te sít mény(ek) egy sé gei
az új lé te sít mény ré szé re nem ad ha tók át.

Amennyi ben az új lé te sít mény ka pa ci tá sa na gyobb mint 
a régi(ek)é, a lé te sít mé nyek kö zöt ti ka pa ci tás kü lön bö ze tet 
olyan lé te sít mény ként kell ke zel ni, mely az új be lé põ tar ta -
lék ból ré sze sed het, amennyi ben ki sebb, a kü lön bö ze tet be -
zá rás ként kell ke zel ni.

14. Egyéb kö zös sé gi jogi ak tu sok és po li ti kák figye -
lembevétele

A ki bo csá tá si egy ség mennyi ség meg ha tá ro zá sa a vo -
nat ko zó kö zös sé gi jogi ak tu sok, il let ve az azo kat a bel sõ

jog rend be át ül te tõ jog sza bá lyok figye lembe véte lével tör -
té nik. Az irány adó kö zös sé gi jogi ak tu sok kü lö nö sen a kö -
vet ke zõk:

– 1996/61/EK ta ná csi irány elv, (1996. szep tem ber 24.)
a kör nye zet szennye zés in teg rált meg elõ zé sé rõl és csök -
ken tés rõl;

– 1999/31/EK ta ná csi irány elv, (1999. áp ri lis 26.) a
hul la dék le ra kók ról;

– 1999/32/EK ta ná csi irány elv, (1999. áp ri lis 26.) az
egyes fo lyé kony tü ze lõ anya gok kén tar tal má nak csök ken -
té sé rõl, va la mint a 93/12/EGK irány elv mó do sí tá sá ról;

– 2001/77/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
(2001. szep tem ber 27.) a bel sõ vil la mos-ener gia pi a con a
meg úju ló ener gia for rá sok ból elõ ál lí tott vil la mos ener gia
tá mo ga tá sá ról;

– 2001/80/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
(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;

– 2001/81/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
(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;

– 2002/91/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
(2002. de cem ber 16.) az épü le tek ener gia tel je sít mé nyé rõl;

– 2003/17/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
(2003. már ci us 3.) a ben zin és a dí zel üzem anya gok mi nõ -
sé gé rõl  szóló 98/70/EK irány elv mó do sí tá sá ról;

– 2003/30/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
(2003. má jus 8.) a köz le ke dé si ága zat ban a bio-üzem anya -
gok, il let ve más meg úju ló üzem anya gok elõ moz dí tá sá ról;

– 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
(2003. ok tó ber 13.) az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo -
csá tá si egy sé gei Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend sze -
ré nek lét re ho zá sá ról és a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do -
sí tá sá ról;

– 2003/96/EK ta ná csi irány elv, (2003. ok tó ber 27.) az
ener gia ter mé kek és vil la mos ener gia kö zös sé gi adóz ta tá si
ke re té nek át szer ve zé sé rõl;

– 2004/8/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
(2004. feb ru ár 11.) a hasz nos hõ igé nyen ala pu ló kap csolt
ener gia ter me lés bel sõ ener gia pi a con való tá mo ga tá sá ról
és a 92/42/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.

15. Egye bek – a ko hó gáz el ége té sé bõl szár ma zó ki bo -
csá tá sok kap csán ki osz tott ki bo csá tá si egy sé gek re vo nat -
ko zó kü lö nös sza bá lyok

A Du na ferr Du nai Vas mû Rt.-ben ke let ke zõ és ott fel
nem hasz nált ko hó gáz el ége té sét az EMA-Po wer Kft. egy,
a bá zis idõ szak so rán vé gig fenn ál ló, és a Ki osz tá si Terv el -
ké szí té se ide jén is ér vé nyes szer zõ dés alap ján vég zi. A
szer zõ dés ér tel mé ben az EMA-Po wer Kft. a ko hó gáz át vé -
te lé re és el ége té sé re kö te le zett. A ki osz tás ban a vas mû ben
ke let ke zõ és az EMA-Po wer Kft. szá má ra át adott ko hó gáz
múlt be li ki bo csá tá sa alap ján ki osz tás ra ke rü lõ mennyi ség
meg osz lik a Du na ferr Du nai Vas mû Rt. és az EMA-Po wer
Kft. kö zött. En nek meg fele lõen az aláb bi kép let sze rint az
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EMA-Po wer Kft. ré szé re ke rült ki osz tás ra az át vett ko hó -
gáz mennyi sé gé hez tar to zó, de föld gáz ki bo csá tá si té nye -
zõ vel szá molt ki bo csá tás mennyi ség, míg a Du na ferr Du -
nai Vas mû Rt.-nél ma rad az át adott ko hó gáz mennyi sé gé -
hez tar to zó, a ko hó gáz és a föld gáz ki bo csá tá si té nye zõ jé -
nek kü lönb sé gé vel szá molt ki bo csá tás-mennyi ség, azaz:

ahol:
KGDu na ferr: Az EMA-Po wer ál tal el ége tett

ko hó gáz ból szár ma zó ki bo csá -
tás nak a Du na ferr szá má ra ki osz -
tott ki bo csá tá si mennyi sé ge

KGEMA-Po wer: Az EMA-Po wer ál tal el ége tett
ko hó gáz ból szár ma zó ki bo csá -
tás nak az EMA-Po wer szá má ra
ki osz tott ki bo csá tá si mennyi sé ge

KG: az EMA-Po wer szá má ra át adott
ko hó gáz-mennyi ség fû tõ ér té ke
(GJ)

KFföld gáz: a föld gáz Kor mány ren de let sze -
rin ti ki bo csá tá si té nye zõ je az ott
meg je lölt oxi dá ci ós té nye zõ vel
korrigálva

KFko hó gáz: a ko hó gáz Kor mány ren de let sze -
rin ti ki bo csá tá si té nye zõ je az ott
meg je lölt oxi dá ci ós té nye zõ vel
korrigálva

A fe lek az át adott ko hó gáz tény le ges mennyi sé gé nek
meg fele lõen kö te le sek ha von ta el szá mol ni. A Du na ferr
Du nai Vas mû Rt. a tény le ge sen át adott ko hó gáz-mennyi -
ség ese té ben kö te les az EMA-Po wer Kft.-nek át ad ni annyi
ki bo csá tá si egy sé get, amennyi egyen lõ az át adott ko hó gáz
mennyi sé ge és a föld gáz, il let ve ko hó gáz ki bo csá tá si fak -
to rok kü lön bö ze té nek szor za tá val. Az el szá mo lást a fe lek
ha von ta kö te le sek el vé gez ni.

( )
földgázPowerEMA

földgázkohógázDunaferr

KFKGKGxiv

KFKFKGKGxiii
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×=
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Üze mel te tõ neve Lé te sít mény neve Lé te sít mény címe
Ki bo csá tá si
en ge dély-
azo no sí tó

Ki bo csá tá si
egy ség

Vil la mos ener gia ter me lõ lé te sít mé nyek

AES Bor so di Ener ge ti kai Kft. AES Bor so di Ener ge ti kai Kft.
Ti sza pal ko nyai Erõ mû

3580 Ti sza új vá ros, Jed lik Ányos u. UHG5377-1 523 700

AES Bor so di Ener ge ti kai Kft. Bor so di Hõ erõ mû AES Bor so di Ener ge ti kai Kft. Bor so di Hõ erõ mû 3704 Ka zinc bar ci ka, Ipar i u 4. UHG5288-1 464 930

AES Ti sza Erõ mû Kft. AES Ti sza Erõ mû Kft. 3580 Ti sza új vá ros, Ve re bély u. 2. UHG5332-1 1 435 860

Ba ko nyi Erõ mû Rt. Ba ko nyi Erõ mû Rt. Aj kai Hõ erõ mû 8401 Ajka, Gyár te lep UHG5317-1 419 977

Bu da pes ti Erõ mû Rt. Bu da pes ti Erõ mû Rt. Ke len föl di Kom bi nált
Cik lu sú Gáz tur bi nás Hõ szol gál ta tó Erõ mû

1117 Bu da pest, Bu da fo ki u. 52. UHG5182-1 387 421

Bu da pes ti Erõ mû Rt. Bu da pes ti Erõ mû Rt. Kis pes ti Kom bi nált Cik lu sú
Gáz tur bi nás Hõ szol gál ta tó Erõ mû

1182 Bu da pest, Ne fe lejcs u. 2. UHG5248-1 291 740

Bu da pes ti Erõ mû Rt. Bu da pes ti Erõ mû Rt. Új pes ti Kom bi nált Cik lu sú
Gáz tur bi nás Hõ szol gál ta tó Erõmû

1045 Bu da pest, Tó u. 7. UHG5250-1 300 777

Bu da pes ti Erõ mû Rt. Bu da pes ti Erõ mû Rt. Kõ bá nya Erõmû 1107 Bu da pest, Bi ha ri u. 10/a. UHG5253-1 28 679

Cse pe li Áram ter me lõ Kft. Cse pel II. KCGT Erõ mû 1211 Bu da pest, Gyep sor u. 1. UHG5197-1 810 866

Deb re ce ni Kom bi nált Cik lu sú Erõ mû Kft. Deb re ce ni Kom bi nált Cik lu sú Erõ mû Kft. 4030 Deb re cen, Mi ke pér csi út 1. UHG5210-1 304 261

Du na men ti Erõ mû Rt. Du na men ti Erõ mû Rt. 2440 Száz ha lom bat ta, Erõ mû u. 2. UHG5300-1 2 643 513

EMA-POWER Ener gia ter me lõ és Szol gál ta tó Kft. EMA-POWER Erõ mû 2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1–3. UHG5295-1 407 325

Ma gyar Vil la mos Mû vek Rt. Lõ rin ci Gáz tur bi nás Erõ mû 3022 Lõ rin ci, Kül te rü let UHG5235-1 6 199

Ma gyar Vil la mos Mû vek Rt. Li té ri Gáz tur bi nás Erõ mû 8196 Li tér, Kül te rü let UHG5245-1 1 541

Ma gyar Vil la mos Mû vek Rt. Sa jó szö ge di Gáz tur bi nás Erõ mû 3599 Sa jó szö ged, Kül te rü let UHG5246-1 2 810

Mát rai Erõ mû Rt. Mát rai Erõ mû Rt. Vi son tai Erõ mû 3272 Vi son ta, Erõ mû u. 11. UHG5119-1 6 794 106

Pan non Hõ erõ mû Ener gia ter me lõ, Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Rt.

Pan non Hõ erõ mû Rt. Pé csi Erõ mû 7630 Pécs, Edi son u. 1. UHG5154-1 375 649

Vér te si Erõ mû  Rt. Vér te si Erõ mû Rt. Orosz lá nyi Erõ mû 2841 Orosz lány, Kül te rü let, Pf. 23. UHG5198-1 1 728 503

Táv hõ ter me lõ lé te sít mé nyek

Al fa-No va Ener ge ti kai Fej lesz tõ, Ter ve zõ
és Vál lal ko zó Kft.

Al fa-No va Kft. Szek szár di Te rü le ti Igaz ga tó ság
Déli Fû tõ mû

7100 Szek szárd, Sár víz u. 4. UHG5256-1 39 070

Al fa-No va Ener ge ti kai Fej lesz tõ, Ter ve zõ
és Vál lal ko zó Kft.

Al fa-No va Kft. Szol no ki Te rü le ti Igaz ga tó ság
Jó zsef At ti la Fû tõ mû

7100 Szol nok, Szé che nyi krt. 2. UHG5258-1 26 036

Al fa-No va Ener ge ti kai Fej lesz tõ, Ter ve zõ
és Vál lal ko zó Kft.

Szol nok, Jó zsef At ti la Fû tõ mû 5000 Szol nok, Ba ross G. út 72. UHG5259-1 5 745

ALFEN Al más fü zi tõi Ener ge ti kai
és Szol gál ta tó Kft.

ALFEN Al más fü zí tõi Ener ge ti kai
és Szol gál ta tó Kft.

2931 Al más fü zi tõ, Fõ út 1. UHG5149-1 11 345

Ba ko nyi Bio ener gia Kft. Ba ko nyi Bio ener gia Kft. 11–12. sz. ka zán 8400 Ajka, Gyár te lep, Pf. 134 UHG5322-1 352 814

Bu da ör si Te le pü lés gaz dál ko dá si Kft. Fû tõ mû 2040 Bu da örs, Lé vai u. 37. UHG0288-1 8 648
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Üze mel te tõ neve Lé te sít mény neve Lé te sít mény címe
Ki bo csá tá si
en ge dély-
azo no sí tó

Ki bo csá tá si
egy ség

Bu da pes ti Erõ mû Rt. Bu da pes ti Erõ mû Rt. Ré vész Fû tõ mû 1138 Bu da pest, Ré vész u. 18. UHG5251-1 58 647

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Észak-bu dai Fû tõ mû 1030 Bu da pest, Ku ni gun da utca 49. UHG5163-1 89 838

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Ó bu dai Fû tõ mû 1032 Bu da pest, Zá por utca 70. UHG5165-1 56 211

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Új pa lo tai Fû tõ mû 1158 Bu da pest, Kés márk u. 8–10. UHG5166-1 55 317

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Rá kos ke reszt úri Fû tõ mû 1173 Bu da pest, Gyö kér utca 63–65. UHG5167-1 13 415

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Fü re di úti Fû tõ mû 1144 Bu da pest, Fü re di út 53–63. UHG5168-1 59 838

Cal lis-R Ener ge ti kai Rt. Rá kos ke reszt úri Gáz mo to ros Fû tõ erõ mû 1173 Bu da pest, Gyö kér u. 45. UHG0352-1 22 288

Cse pe li Erõ mû Kft. PTVM ka zán ház 1211 Bu da pest, Gyep sor u. 1. UHG5312-1 5 290

Csor na hõ Csor nai Hõ szol gál ta tó Kft. Csor na hõ Csor nai Hõ szol gál ta tó Kft. 9300 Csor na, Bar ba csi út 1. UHG 5289-1 11 950

Deb re ce ni Erõ mû Kft. Deb re ce ni Erõ mû  Kft. 4030 Deb re cen, Mi ke pér csi út 1. UHG5232-1 89 731

Egri Va gyon ke ze lõ és Táv fû tõ Rt. EVAT Rt. Fû tõ erõ mû 3300 Eger, Ma lom árok u. 28. UHG5375-1 15 324

Gyõr hõ Gyõ ri Hõ szol gál ta tó Kft. Gyõr hõ Kft. Roz go nyi u.-i fû tõ erõ mû 9028 Gyõr, Roz go nyi u. 44. UHG5228-1 142 831

Gyõ ri Fû tõ erõ mû Kft. Gyõ ri Fû tõ erõ mû Kft. 9027 Gyõr, Kan dó Kál mán u. 13. UHG5224-1 48 645

Hód me zõ vá sár he lyi Táv fû tõ Tü ze lés-tech ni kai
Szol gál ta tó és Fej lesz tõ Kft.

 Hód-tói Ka zán ház 6800 Hód me zõ vá sár hely, 
Or mos E. u. 11.

UHG5316-1 3 390

Hõ forg Hõ ter me lõ Szol gál ta tó és Üze mel te tõ Kft. Fû tõ mû 8200 Veszp rém, Hasz ko vó u. 11/A UHG5115-1 19 572

Hõ szol gál ta tó és Ener ge ti kai Be ren de zé se ket
Üze mel te tõ Kft.

HEBÜ Kft. Sze ge di Te lep hely 6724 Sze ged, Dam ja nich u. 21. UHG5394-1 8 816

Hõ szol gál ta tó és Ener ge ti kai Be ren de zé se ket
Üze mel te tõ Kft.

HEBÜ Kft. Bé kés csa bai Fi ók te lep 5600 Bé kés csa ba, Bocs kai u. 31. UHG5396-1 11 162

Ka pos vá ri Ön kor mány za ti Va gyon ke ze lõ
és Szol gál ta tó Rt.

Ka ni zsai ut cai Fû tõ mû 7400 Ka pos vár, Ka ni zsai utca 27. UHG5326-1 20 672

Ka zinc Therm Fû tõ erõ mû  Kft. Ka zinc bar ci ka Fû tõ erõ mû 3700 Ka zinc bar ci ka, Gor kij u. 1. UHG5234-1 52 735

Kecs ke mé ti TERMOSTAR Hõ szol gál ta tó Kft. TERMOSTAR Hõ szol gál ta tó Kft. 
Szul tán ut cai fû tõ mû

6000 Kecs ke mét, Szul tán u. 1. UHG5488-1 16 532

Kecs ke mé ti TERMOSTAR Hõ szol gál ta tó Kft. Szé che nyi vá ro si fû tõ mû 6000 Kecs ke mét, Aka dé mia krt. 4. UHG5713-1 31 828

Kom lói Fû tõ erõ mû  Kft. Kom lói Fû tõ erõ mû Kft. 7300 Kom ló, Bem Jó zsef u. 24. UHG5388-1 33 270

Kõ bá nya hõ Táv hõ ter me lõ és Szol gál ta tó Kft. Kõ bá nyai Ko ge ne rá ci ós Erõ mû 1107 Bu da pest, Fer tõ út 2. UHG5200-1 91 137

Ma gyar Vil la mos Mû vek Rt. Ta tár ut cai Gáz mo to ros Erõ mû 3531 Mis kolc, Ta tár utca 27. UHG 5236-1 68 721

MESZ Mo son ma gya ró vár Ener gia Szol gál ta tó Kft. MESZ Mo son ma gya ró vár Kft. Erõ mû ve 9200 Mo son ma gya ró vár, 
Tim föld gyá ri u. 1.

UHG5292-1 74 853

Mis kol ci Hõ szol gál ta tó Kft. Mis kol ci Hõ szol gál ta tó Kft. Di ós gyõ ri Fû tõ mû 3535 Mis kolc, Bán ki Do nát u. 15–17. UHG5379-1 9 695

Mis kol ci Hõ szol gál ta tó Kft. Mis kol ci Hõ szol gál ta tó Kft. Hõ ter me lõ üzem 3530 Mis kolc, Ta tár u. 29/a. UHG5522-1 97 436

Nyír egy há zi Erõ mû  Kft. Nyír egy há zi Erõ mû  Kft. 4400 Nyír egy há za, 
Beth len Gá bor u. 92.

UHG5339-1 126 156

Ózdi Táv hõ ter me lõ és Szol gál ta tó Kft. Ózdi Táv hõ Kft. 3600 Ózd, Zrí nyi út 3. UHG5325-1 27 125

Si nergy Ener gia szol gál ta tó Be ru há zó
és Ta nács adó Kft.

Ti sza új vá ro si Fû tõ erõ mû 3580 Ti sza új vá ros, Ti sza út 1/D UHG1814-1 34 704
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Üze mel te tõ neve Lé te sít mény neve Lé te sít mény címe
Ki bo csá tá si
en ge dély-
azo no sí tó

Ki bo csá tá si
egy ség

SINESCO Ener gia szol gál ta tó Kft. SOTÁV Kft. te lep he lyén mû kö dõ gáz mo to ros
erõ mû

9400 Sop ron, Hõ köz pont u. 2. UHG5589-1 37 197

Sop ro ni Fû tõ erõ mû Kft. Sop ro ni Fû tõ erõ mû  Kft. 9400 Sop ron, Som fal vi út 3. UHG5221-1 45 276

Sop ro ni Táv hõ szol gál ta tó Kft. Sop ro ni Táv hõ szol gál ta tó  Kft. 
Kõ fa ra gó téri Fû tõ mû

9400 Sop ron, Hõ köz pont u. 2. UHG5237-1 13 112

Sze ge di Hõ szol gál ta tó Kft. Sze ged Észak I/A fû tõ mû 6724 Sze ged, Vág u. 4. UHG2662-1-05 5 090

Sze ge di Hõ szol gál ta tó Kft. Sze ged Észak I/b fû tõ mû 6723 Sze ged, Te me tõ u. 1. UHG2663-1-05 12 935

Sze ge di Hõ szol gál ta tó Kft. Sze ged Fel sõ vá ros I. fû tõ mû Sze ged, Vaj da u. UHG2664-1-05 6 938

Sze ge di Hõ szol gál ta tó Kft. Sze ged Fel sõ vá ros II. fû tõ mû Sze ged, Tá pai u. UHG2665-1-05 7 511

Sze ge di Hõ szol gál ta tó Kft. Sze ge di Hõ szol gál ta tó Kft. Ró ku si Fû tõ mû Sze ged, Vág u. 4. UHG2666-1-05 10 399

Szé kes fe hér vá ri Fû tõ erõ mû Kft. Szé kes fe hér vá ri Fû tõ erõ mû Kft. 8000 Szé kes fe hér vár, Ki rály sor 1/B UHG5145-1 59 259

Szom bat he lyi Táv hõ szol gál ta tó Kft. Szom bat he lyi Táv hõ szol gál ta tó Kft. – Víz ön tõ u. 9700 Szom bat hely, Víz ön tõ u. 7. UHG5214-1 36 302

Tar ján hõ Szol gál ta tó El osz tó Kft. Vá ro si Fû tõ mû Sal gó tar ján, Sal gó út 52. UHG5304-1 18 934

Ta ta bá nya Erõ mû  Kft. Ta ta bá nya Erõ mû  Kft. 2800 Ta ta bá nya, Vá jár köz 2. UHG5180-1 141 789

Ter mi dor Kft. Ter mi dor Kft. Tal lér úti Fû tõ mû ve 2120 Du na ke szi, Tal lér u. 1. UHG2783-1-05 7 135

Váci Táv hõ szol gál ta tó Kft. Al só vá ro si Fû tõ mû ve 2600 Vác, Vá sár u. 4. UHG0131-1 7 604

Vár pa lo tai Táv hõ szol gál ta tó Kft. Vár pa lo ta Hét ve zér ut cai Fû tõ mû 8100 Vár pa lo ta, Hét ve zér u. 6. UHG5320-1 16 823

Sa ját célú tü ze lõ be ren de zés lé te sít mé nyek

Ag ro-Che mie Nö vény vé dõ szer Gyár tó, Ér té ke sí tõ
és For gal ma zó Kft.

Ag ro-Che mie Ener gia üzem Ka zán ház 1225 Bu da pest, Bá nya lég u. 2. UHG5431-1 10 715

Ag ro ferm Fer men tá ci ós Rt. Ag ro ferm Rt. Ener gia el lá tás 4183 Kaba, Nád ud va ri út fél UHG5150-1 31 353

Al coa-Kö fém Szé kes fe hér vá ri Könnyû fém mû Kft. Al coa-Kö fém Kft. összes tü ze lõ be ren de zé se
(Kö fém)

8000 Szé kes fe hér vár, Ver se ci u. 1–15. UHG5314-1 114 209

BC-Erõ mû Kft. BC-Erõ mû Kft. 3702 Ka zinc bar ci ka, Bó lyai tér 1. UHG5142-1 218 501

Bor sod chem Rt. Bor sod chem Rt. VCM Üzem DKE Bon tó ke men cék 3700 Ka zinc bar ci ka, Bó lyai tér 1. UHG5141-1 70 697

Bor so di Sör gyár Rt. Bor so di Sör gyár Rt. Gyár te lep 3574 Bõcs, Rá kó czi Fe renc u. 81. UHG5230-1 17 319

Bu da pest Air port Rt. Bu da pest Air port Rt. 1185 Bu da pest, Fe ri hegy UHG5534-1 19 520

Bun ge Nö vény olaj ipa ri Rt. Mart fûi Nö vény olaj gyár ka zán jai 5435 Mart fû, Szol no ki út 201. UHG5466-1 11 509

DAM Energy Ener gia szol gál ta tó Kft. „f.a.” DAM Energy Ener gia szol gál ta tó Kft. "f.a."
Erõ mû ve

3540 Mis kolc, Vas gyá ri út 43. UHG5434-1 25 097

Do ro gi Erõ mû Kft. Do ro gi Erõ mû Kft. 2510 Do rog, Esz ter go mi út 17. UHG5147-1 88 523

Do te ner go Ener ge ti kai és Épü let gé pé sze ti Rt. DEOEC Ka zán ház 4012 Deb re cen, Nagy er dei krt. 98. UHG5335-1 10 588

Dre her Sör gyá rak Rt. Dre her Sör gyá rak Rt.- Erõ te lep 1106 Bu da pest, Jász be ré nyi út 7–11. UHG5143-1 18 721

EGIS Gyógy szer gyár Rt. EGIS Gyógy szer gyár Rt., Köz pon ti Te lep 1106 Bu da pest, Ke reszt úri út 30–38. UHG5231-1 26 423

EGIS Gyógy szer gyár Rt. EGIS Gyógy szer gyár Rt., Lac ta Gyógy szer gyár 9900 Kör mend, Má tyás ki rály út 65. UHG5398-1 3 754

Egye sült Ve gyi mû vek Rt. Egye sült Ve gyi mû vek Rt. 1172 Bu da pest, Cin ko tai út 26. UHG5884-1 24 327

Elect ro lux-Le hel Kft. Elect ro lux-Le hel Kft. 5100 Jász be rény, Fém nyo mó út. 1. UHG0656-1 14 290

Ener go-Hol ding Ener ge ti kai, Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Kft.

Deb re ce ni Gáz mo to ros Erõ mû 4030 Deb re cen, Sza bó K. u. 1. UHG5311-1 24 303
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ESZAT Kft. ESZAT Kft. Al ma fel dol go zó üzem 4700 Má té szal ka, Jár mi u. 57. UHG5156-1 2 273

Fal co For gács lap gyár tó Rt. Fal co Rt. For gács lap gyá ra 9700 Szom bat hely, Za na ti út. 26. UHG5331-1 18 903

Fõ vá ro si Ön kor mány zat Szent Já nos Kór ház
és Ren de lõ in té zet

Szent Já nos Kór ház 1125 Bu da pest, Diósárok 1–3. UHG5120-1 13 003

Fûz fõi Erõ mû Kft. Fûz fõi Erõ mû Kft. 8184 Fûz fõ gyár te lep, Nike krt. 1. UHG 5215-1 69 822

Glo bus Kon zerv ipa ri Rt. Glo bus Kon zerv ipa ri Rt. Ener gia szol gál ta tó üzem,
gáz ka zá nok

1106 Bu da pest, Mag ló di u. 47. UHG5161-1 7 075

Gyõ ri Szesz gyár és Fi no mí tó Rt. Gyõ ri Szesz gyár és Fi no mí tó Rt. Ka zán ház 9027 Gyõr, Bu dai u. 7. UHG5140-1 28 667

HUMÁN Gyógy szer gyár tó Rt. HUMÁN Ka zán ház 2100 Gö döl lõ, Tán csics Mi hály. u. 82. UHG5223-1 11 206

Hung ra na Ke mé nyí tõ és Izo cu kor gyár tó Kft. Hung ra na Kft. Tü ze lõ be ren de zé sek 2432 Sza bad egy há za, Ipar te lep UHG5328-1 5 154

ICN Ma gyar or szág Rt. ICN Ma gyar or szág Rt. Ti sza vas vá ri Fi ók te le pe 4440 Ti sza vas vá ri, Ka bay Já nos u. 29. UHG5144-1 39 837

INTERSPAN Fa ipa ri Kft. INTERSPAN Fa ipa ri Kft. 4800 Vá sá ros na mény, Ipar utca UHG5336-1 10 980

Kecs ke mé ti Kon zerv gyár Rt. Kecs ke mé ti Kon zerv gyár Rt. Ka zán há za 6000 Kecs ke mét, Szol no ki út 35. UHG4828-1 12 201

Ker tész Ter me lõ és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet Ker tész Szö vet ke zet 9700 Szom bat hely, Víz ön tõ u. 9. UHG5489-1 13 854

Ma gyar Alu mí ni um Ter me lõ és Ke res ke del mi Rt. MAL Rt. Aj kai te lep he lye 8401 Ajka, Gyár te lep UHG5297-1 79 866

Ma gyar Asz falt Ke ve rék gyár tó és Épí tõ ipa ri Kft. MASZ Kft. Il la tos úti Ke ve rõ üze me 1097 Bu da pest, Il la tos út 8. UHG0144-1 3 992

Ma gyar Asz falt Ke ve rék gyár tó és Épí tõ ipa ri Kft. MASZ Kft. Csen ge lei asz falt ke ve rõ üze me 6765 Csen ge le, Kül te rü let              
hrsz.: 0167/1

UHG2634-1-05 5 432

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Föld gáz tá ro ló Rt. MOL Föld gáz tá ro ló Rt. Haj dú szo bosz lói Tá ro ló
Dé li-te lep

4064 Nagy he gyes, Kül te rü let 
hrsz.: 0159/4

UHG1217-1 17 319

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Föld gáz szál lí tó Rt. MOL Rt. Föld gáz szál lí tó Rt. Be reg da róc
Komp resszor ál lo más

4934 Be reg da róc, Kül te rü let UHG5477-1 45 855

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Föld gáz szál lí tó Rt. MOL Föld gáz szál lí tó Rt. Mo son ma gya ró vá ri
Komp resszo rál lo más

9221 Mo son ma gya ró vár, Kül te rü let UHG5765-1 5 533

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Föld gáz szál lí tó Rt. MOL Föld gáz szál lí tó Rt. Ne mes bikk
Komp resszor ál lo más

3592 Ne mes bikk, Kül te rü let UHG5766-1 64 436

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Föld gáz szál lí tó Rt. MOL Rt. Föld gáz szál lí tó Rt. Haj dú szo bosz ló
Komp resszor ál lo más

4200 Haj dú szo bosz ló, Bal ma zúj vá ro si
út szél

UHG5767-1 38 410

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Föld gáz szál lí tó Rt. MOL Rt. Föld gáz szál lí tó Rt. 6033 Vá ros föld, Kül te rü let UHG5768-1 13 061

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. KTD Kis kun ha la si Ter me lé si Egy ség 6400 Kis kun ha las kül te rü let 
hrsz.: 0782/10

UHG1216-1 9 570

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. KTD Észak-Ma gyar or szá gi Ter me lé si
Egy ség Haj dú szo bosz ló Déli Te lep

4064 Nagy he gyes kül te rü let 
hrsz.: 0159/3

UHG1218-1 15 796

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. Ti szai Fi no mí tó 3580 Ti sza új vá ros, Me zõ csá ti út 1. UHG5472-1 26 582

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. Fü zes gyar ma ti Ter me lé si Egy ség 5525 Fü zes gyar mat, Kül te rü let
hrsz.: 0416/35

UHG5475-1 8 687

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. Ko má ro mi Bá zis te lep 2921 Ko má rom, Kõ olaj u. 2. UHG5478-1 10 645

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. Al gyõ Tech no ló gi ai Ipar te lep 6750 Al gyõ, hrsz.: 01884/4–5 UHG5480-1 122 285

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. A MOL Rt. KTD. Szan ki Föld gáz üzem-Dú sí tó 6131 Szank,  hrsz.: 1161/2 UHG5481-1 19 922

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. Al gyõ C ka zán ház 6750 Al gyõ, hrsz.: 01884/11 UHG5482-1 34 368
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Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. Za lai Fi no mí tó 8900 Za la eger szeg, Zrí nyi M. u. 6. UHG5619-1 43 527

Ma gyar Su zu ki Rt. Ma gyar Su zu ki Rt. 2500 Esz ter gom, 
Schwe i del Jó zsef u. 52.

UHG5287-1 8 566

Ma gya ró vá ri Tim föld és Mû ko rund (MOTIM) Rt.  MOTIM Rt. Tim föld gyá ra 9200 Mo son ma gya ró vár, Tim föld út 1. UHG5353-1 16 265

MÁV Vas jár mû Jár mû ja ví tó és Gyár tó Kft. MÁV Vas jár mû Kft. Szom bat he lyi te lep hely 9700 Szom bat hely, Szö võ u. 85. UHG0041-1 4 145

Mo há csi Fa rost le mez gyár Rt. Mo há csi Fa rost le mez gyár Rt. (MOFA Rt.) 7700 Mo hács, Bu da pes ti or szág út 
3747/1

UHG5290-1 28 581

Nagy kõ rö si Kon zerv gyár Rt. Nagy kõ rö si Kon zerv gyár tü ze lõ be ren de zé sei 2750 Nagy kõ rös, Jó zsef A. 1. UHG5337-1 10 659

Nest lé Hun gá ria Kft. Fû tõ be ren de zé sek (ka zá nok, szá rí tók) 9737 Bük, Dar ling u. 1. UHG5436-1 9 312

Nit ro gén mû vek Rt. Föld gáz tü ze lé sû ka zán üzem 8105 Pét für dõ, Hõ sök tere 14. UHG5216-1 20 347

PICK SZEGED Sza lá mi gyár és Hús üzem Rt. Pick Sze ged Rt. Köz pon ti te le pe
(tü ze lõ be ren de zé sek)

6725 Sze ged, Sza bad kai út 18. UHG5378-1 12 870

Pro met he us Tü ze lés tech ni kai Rt. MÁV Rt. Bp. Nyu ga ti pu. ka zán ház 1062 Bu da pest, Te réz krt. 55–57. UHG5476-1 10 859

Pro met he us Tü ze lés tech ni kai Rt. Fej ér Me gyei Szent György Kór ház 8000 Szé kes fe hér vár, Se re gély esi u. 3. UHG5199-1 10 086

Rába Ener gia szol gál ta tó Kft. Rep té ri Ka zán te lep 9027 Gyõr, Bu dai út 1–5. UHG5323-1 57 319

Rich ter Ge de on Ve gyé sze ti Gyár Rt. Rich ter Ge de on Ve gyé sze ti Gyár Rt. Ka zán te lep 1103 Bu da pest, Gyöm rõi út 19–21. UHG5218-1 25 273

Sam sung SDI Ma gyar or szág Rt. Sam sung SDI Ma gyar or szág Rt. kép csõ gyá ra 2132 Göd, Ipar te lep hrsz.: 6901 UHG5604-1 13 988

SÁTO To jás fel dol go zó és Ke res ke del mi Kft. SÁTO Kft. Bp. Szél ut cai te lep he lye 1222 Bu da pest, Szél u. 4. UHG5638-1 938

Sze ge di Tu do mány egye tem Sze ge di Tu do mány egye tem Köz pon ti Ka zán ház 6725 Sze ged, Sem mel we is u. 8. UHG2817-1-05 12 116

TEVA Gyógy szer gyár Rt. TEVA Gyógy szer gyár Rt. Ka zán há za 4042 Deb re cen, Pal la gi út 13. UHG5162-1 33 224

Ti szai Ve gyi Kom bi nát Rt. Ti sza új vá ro si TVK Ipar te lep 3580 Ti sza új vá ros, Gyár i út UHG5479-1 17 854

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ba las sa Já nos
Kór há za

Ba las sa Já nos Kór ház 7100 Szek szárd, Bró dy S. u. 1. UHG5114-1 6 574

TVK Erõ mû Kft. TVK Erõ mû Kft. 3580 Ti sza új vá ros, TVK-Ipar te lep,
Gyár i út

UHG5392-1 150 293

UNILEVER Ma gyar or szág
Gyár tó és Ke res ke del mi Kft.

UNILEVER Ma gyar or szág Kft. 1151 Bu da pest, Hor váth Mi hály u. 2. UHG5560-1 9 917

Vi de o ton Hol ding Rt. Vi de o ton Hol ding Rt. 8002 Veszp rém, Al só er dõk UHG5157-1 5 576

Vi de o ton Hol ding Rt. Vi de o ton Hol ding Rt. 8000 Szé kes fe hér vár, 
Be ré nyi út 72–100.

UHG5467-1 16 760

Wink A Me zõ gaz da sá gi, Ter me lõ
és Ke res ke del mi Kft.

Wink A Kft. Vá sá ros na mé nyi al ma lé üzem 4800 Vá sá ros na mény, 
Nyír egy há zi út 3.

UHG5268-1 8 741

Wink C Me zõ gaz da sá gi, Ter me lõ
és Ke res ke del mi Kft.

Wink C Kft. Anar csi Al ma lé üzem 4546 Anarcs, Szé che nyi út 72. UHG5269-1 4 693

Zol tek Rt. Zol tek Rt. Erõ mû 2537 Nyer ges új fa lu, Var ga Jó zsef tér 1. UHG5305-1 77 094

Cu kor ipa ri lé te sít mé nyek

Ma gyar Cu kor Rt. Pe tõ há zi Cu kor gyá ra Tü ze lõ be ren de zé sek (gõz ka zán, mész ke men ce) 9443 Pe tõ há za, Ki ni zsi u. 6. UHG5238-1 47 323

Ma gyar Cu kor Rt. Ka pos vá ri Cu kor gyá ra Tü ze lõ be ren de zé sek (gõz ka zán, mész ke men ce,
sze let szá rí tó)

7400 Ka pos vár, Pé csi u. 10–14. UHG5243-1 36 826
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Eas tern Su gar Cu kor ipa ri  Rt. Tü ze lõ be ren de zé sek (gõz ka zán, mész ke men ce,
sze let szá rí tó)

4183 Kaba, Me te o rit u. 5. UHG5298-1-04 111 002

Mát ra Cu kor Mát ra vi dé ki Cu kor gyá rak Rt. Tü ze lõ be ren de zé sek (gõz ka zán, mész ke men ce,
sze let szá rí tó)

5000 Szol nok, Gyö kér út 10. UHG5307-1 52 961

Hung ra na Ke mé nyí tõ és Izo cu kor gyár tó Kft. Hung ra na Kft. Tü ze lõ be ren de zé sek 2432 Sza bad egy há za, Ipar te lep UHG5328-1 127 734

Mát ra Cu kor Mát ra vi dé ki Cu kor gyá rak Rt. Tü ze lõ be ren de zé sek (gõz ka zán, mész ke men ce) 3900 Sze rencs, Gyár út 1. UHG5385-1 55 633

Olaj fi no mí tó lé te sít mé nyek

Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. MOL Rt. Du nai Fi no mí tó 2440 Száz ha lom bat ta, 
Olaj mun kás u. 2.

UHG5620-2 1 383 170

Kok szo ló lé te sít mé nyek

DUNAFERR DBK. Kok szo ló Kft. Du na ferr DBK Kok szo ló Kft. 2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1–3. UHG5242-3 264 233

Fém érc pör kö lõ és zsu go rí tó, vas- és acél ter me lõ lé te sít mé nyek

BÉM Bor so di Érc, Ás vány- és Hul la dék
Hasz no sí tó Mû Rt.

BÉM Bor so di Érc, Ás vány- és Hul la dék
Hasz no sí tó Mû  Rt.

3791 Sa jó ke resz túr, Ipar te lep UHG5756-4 80 842

DAM 2004 Acél- és Hen ger mû Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Kft.

DAM 2004 Acél- és Hen ger mû Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Kft.

3540 Mis kolc, Vas gyá ri út 43. UHG0595-5 139 524

DUNAFERR Du nai Vas mû Rt. Du na ferr Me leg hen ger mû 2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1–3. UHG5406-1 109 537

DUNAFERR Du nai Vas mû Rt. Du na ferr Nagy ol vasz tó és Kon ver te res
Acél gyár tó mû

2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1–3. UHG5408-5 1 923 276

DUNAFERR Du nai Vas mû Rt. DUNAFERR Zsu go rí tó mû 2400 Du na új vá ros, Vas mû tér 1–3. UHG5401-4 253 555

DUNAFERR Lõ rin ci Hen ger mû Kft. DUNAFERR Lõ rin ci Hen ger mû Kft. 1184 Bu da pest, Hen ger sor út 38. UHG5386-5 40 749

EURO-METAL Ön tö dei Kft. Vas ön tö de 1045 Bu da pest, Elem u. 5–7. UHG5146-5 3 910

Fi nom hen ger mû Mun kás Kft. Fi nom hen ger mû Mun kás Kft. 3600 Ózd, Gyár út 2. UHG0429-1 4 755

Ózdi Acél mû vek Kft. Ózdi Acél mû vek Kft. 3600 Ózd, Ko vács Ha gyó Gyu la út 7. UHG5382-5 60 003

RÁBA Fu tó mû Gyár tó és Ke res ke del mi Kft. Rába Fu tó mû Kft. Rep té ri te lep hely 9027 Gyõr, Mar tin u. 1. UHG5568-5 21 219

SVT WAMSLER Ház tar tás tech ni kai Rt. SVT WAMSLER Ház tar tás tech ni kai Rt. 3100 Sal gó tar ján, Rá kó czi út 53–55. UHG5148-5 5 582

Wes cast Hun ga ry Au tó ipa ri Rt.  Wes lin Hun ga ry Au tó ipa ri Rt. 2840 Orosz lány, Szent Bor bá la út 16. UHG5222-5-04 402

Ce ment ipa ri lé te sít mé nyek

Du na-Drá va Ce ment Kft. Du na-Drá va Ce ment Kft. Váci Ce ment gyár 2600 Vác, Kõ híd part dûlõ 2. UHG5260-6a 736 156

Hol cim Hun gá ria Ce ment ipa ri Rt. Hol cim Hun gá ria Ce ment ipa ri Rt. 
Lá bat la ni Ce ment gyár

2541 Lá bat lan, Rá kó czi u. 60. UHG5293-6a 380 651

Du na-Drá va Ce ment Kft. Du na-Drá va Ce ment Kft. Be re men di Ce ment gyár 7827 Be re mend, Kül te rü let UHG5381-6a 653 634

Hol cim Hun gá ria Ce ment ipa ri Rt. Hol cim Hun gá ria Ce ment ipa ri Rt.  3508 Mis kolc, Fo ga ra si u. 6. UHG5384-6a 619 880

Mész ipa ri lé te sít mé nyek

Car me u se Hun gá ria Kft. Be re men di Mész üzem 7827 Be re mend, hrsz.: 064/1 UHG5155-6b 151 962

Kal ci ná tor Kft. He jõ csa bai Mész üzem 3508 Mis kolc, Fo ga ra si u. 6. UHG5294-6b-04 165 064

Cal mit Hun gá ria Mész mû vek Kft. Mész üzem 2541 Lá bat lan, Rá kó czi u. 60. UHG5330-6b 147 549

Üveg ipa ri lé te sít mé nyek

Egye sült Ma gyar Cso ma go ló üveg Kft. Egye sült Ma gyar Cso ma go ló üveg Kft. 5900 Oros há za, Csor vá si út 5. UHG5310-7 67 333
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GE Hun ga ry Ipar i és Ke res ke del mi Rt. Váci Fény for rás gyár Üveg ol vasz tó Ke men ce
Te lep hely

5600 Vác, Hon véd u. 21–23. UHG5426-7 23 020

GE Hun ga ry Ipar i és Ke res ke del mi Rt. Al kat rész gyár Za la eger szeg Üvegol vasz tó
Ke men ce Te lep hely 

8900 Za la eger szeg, Al só er dei út 3. UHG5427-7 2 779

GE Hun ga ry Ipar i és Ke res ke del mi Rt. GE Hun ga ry Rt. Bu da pes ti Fény for rás gyár
Üveg ol vasz tó  ke men ce

1340 Bu da pest, Váci út 77. UHG5428-7 10 834

GE Hun ga ry Ipar i és Ke res ke del mi Rt. GE Hun ga ry Rt. 8800 Nagy ka ni zsa, Ki ni zsi út 97. UHG5429-7 24 036

Gu ar di an Oros há za Üveg ipa ri Kft. Gu ar di an Oros há za Üveg ipa ri Kft. 5900 Oros há za, Csor vá si út 31. UHG5327-7 134 233

Light tech Lám pa tech no ló gi ai Kft. LIGHTTECH KFt. Üveg gyár 2120 Du na ke szi, Mezõ u. 1. UHG5329-7 4 932

ST GLASS Öb lös üveg gyár tó és For gal ma zó Rt. ST GLASS Öb lös üveg gyár tó és For gal ma zó Rt. 3100 Sal gó tar ján, Huta u. 1. UHG5261-7 18 594

URSA Sal gó tar já ni Üveg gya pot Rt. URSA Sal gó tar já ni Üveg gya pot Rt. 3104 Sal gó tar ján, Bu da pes ti út 31. UHG5112-7 9 659

Ke rá mia ter mé ke ket gyár tó lé te sít mé nyek

AL TEK-Tég la és Cse rép ipa ri Kft. Kun szent már to ni tég la gyár 5440 Kun szent már ton, Szent esi út 39. UHG0341-8a 11 336

Ba ra nya-Tég la Ipar i és Ke res ke del mi Kft. Al só mo cso lá di Tég la gyár 7345 Al só mo cso lád, Kül te rü let 
(033. hrsz.)

UHG5474-8a 10 113

Be ré nyi Tég la ipa ri Kft. Be ré nyi tég la gyár 5650 Me zõ be rény, Gyár u. 1. UHG5211-8a 10 244

Fe hér vá ri Tég la ipa ri Kft. Tég la gyár Szé kes fe hér vár 8000 Szé kes fe hér vár, Kis kút út 5. UHG5414-8a 8 577

Fer tõ szép la ki Tég la ipa ri Kft. Fer tõ szép la ki Tég la ipa ri Kft. Agyag tég la Ége tõ 9436 Fer tõ szép lak, Gyár te lep UHG5324-8a 6 664

Haj dú Tég la Kft. Haj dú ná ná si Tég la gyár 4080 Haj dú ná nás, Bel le ge lõ u. 32. UHG5213-8a 6 174

IMERYS Ma gyar or szág Tûz ál ló anyag gyár tó Kft. IMERYS Ma gyar or szág Tûz ál ló anyag gyár tó Kft. 6800 Hód me zõ vá sár hely, Er zsé be ti út 7. UHG5160-8a 8 304

Kis te re nyei Bá nyá sza ti Épí tõ anyag-gyár tó
és Ke res ke del mi Kft.

 Kis te re nyei Kft. Tég la gyá ra 3078 Bá tony te re nye, Zrí nyi u. 137. UHG0328-8a 1 783

Kun sá gi Tég la ipa ri Kft. Kis új szál lá si tég la gyár 5310 Kis új szál lás, Kül te rü let hrsz.: 0297 UHG5315-8a 9 199

Las sels ber ger Hun gá ria Kft. Las sels ber ger Hun gá ria Kft. Al föl di Fi ók te le pe 6800 Hód me zõ vá sár hely, Er zsé be ti út 7. UHG5303-8b 14 861

Le i er Mát rat herm Tég la ipa ri és Ke res ke del mi Kft. Mát ra de recs kei Tég la gyár 3246 Mát ra de recs ke, 
Ba ross Gá bor út 51.

UHG5299-8a 39 876

Le i er Som lót herm Kft. Le i er Som lót herm Kft. Tég la gyár 8460 De ve cser, Sü me gi út 079/1 UHG4180-8a-05 27 650

Le i er Tég la Kft. Le i er Tég la Kft. Tég la gyár 4200 Haj dú szo bosz ló, Szo vá ti út 2. UHG5376-8a 6 715

Ma gyar Tég la ipa ri Rt. Ma gyar Tég la ipa ri Rt. 2045 Tö rök bál int,
Baj csy-Zsi linsz ky út 19.

UHG5125-8a 22 176

Má lyi Tég la Kft. Má lyi Tég la gyár 3434 Má lyi, Fõ út 1. UHG5306-8a 18 384

Má zai Tég la gyár Ipar i és Ke res ke del mi Kft. Má zai Tég la gyár Ipar i és Ke res ke del mi Kft. 7351 Máza, Tég la gyár u. 5. UHG5913-8a 5 059

Nagy ka ni zsa Bur ko ló- és Fa la zó anyag gyár tó Kft. Nagy ka ni zsa Bur ko ló- és Fa la zó anyag gyár tó Kft.
Nagy ka ni zsai Tég la gyár

8800 Nagy ka ni zsa, Csen ge ry u. 89. UHG5152-8a 10 515

Pan ka szi Tég la ipa ri Kft. Tég la gyár Pan kasz 9937 Pan kasz, Tég la gyár UHG5416-8a 1 671

Pan non Tég la Kft. Pan non Tég la Kft. Bony há di Gyár egy sé ge 7150 Bony hád, Be rek al ja dûlõ 8. UHG5301-8a 10 789

Pan non Tég la Kft. Pan non Tég la Kft. Dom bó vá ri Gyár egy sé ge 7200 Dom bó vár, Kór ház u. 11. UHG5334-8a 22 875

Pá pa tesz éri Tég la ipa ri Kft. Pá pa tesz éri Tég la gyár 8556 Pá pa tesz ér, Tég la gyá ri út 1. UHG5244-8a 9 855

RATH Hun gá ria Tûz ál ló Rt. Rath Hun gá ria Tûz ál ló Rt.Tég la gyár 1106 Bu da pest, Por ce lán u. 1. UHG5220-8a 7 671
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Üze mel te tõ neve Lé te sít mény neve Lé te sít mény címe
Ki bo csá tá si
en ge dély-
azo no sí tó

Ki bo csá tá si
egy ség

Sze ma Makó Tég la gyár tó Kft. Sze ma Makó Tég la gyár tó Kft. 6900 Makó, Já ran dó u. 124/4. UHG5229-8a 5 062

Szent esi Tég la gyár Kft. Szent esi Tég la gyár Ipar i és Ke res ke del mi Kft. 6600 Szen tes, Tég la gyár út 6. UHG5302-8a 9 386

Ta pol ca fõi Tég la ipa ri Kft. Tég la gyár Ta pol ca fõ 8598 Ta pol ca fõ, Tó ra dû lõ u. 9075/2 UHG5411-8a 9 535

Ton dach Ma gyar or szág Rt. Csor nai Gyár egy ség 9300 Csor na, Sop ro ni út 66. UHG5380-8a 7 839

Ton dach Ma gyar or szág Rt. Ja mi na Gyár egy ség 5600 Bé kés csa ba, Oros há zi út 88. UHG5523-8a 28 698

Ton dach Ma gyar or szág Rt. Ta tai Gyár egy ség 2890 Tata, Fal ler Jenõ u. 9. UHG 5524-8 23 253

Ton dach Ma gyar or szág Rt. Csa bai Gyár egy ség 5600 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 2631. UHG5525-8a 20 723

Vil le roy & Boch Ma gyar or szág Rt. Vil le roy & Boch Ma gyar or szág Rt. 6800 Hód me zõ vá sár hely, Er zsé be ti út 7. UHG5151-8b-04 24 358

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Soly már I. Tég la gyár 1037 Bu da pest, Soly már völgy UHG 5126-8a 46 938

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Soly már II. Tég la gyár 2083 Soly már, Ró kus út 1. UHG5127-8a 20 564

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Õr bottyá ni Tég la gyá ra 2162 Õr bottyán, Pf. 16 UHG5128-8a 67 345

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Kõ szeg Tég la gyá ra 9730 Kõ szeg, Csep re gi út 2. UHG5130-8a 5 828

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Bá ta szé ki Tég la gyár 7140 Bá ta szék, Kö vesd pusz ta UHG5132-8a 50 159

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Abo nyi Tég la gyár 2740 Abony, Kécs kei út 35. UHG5134-8a 23 881

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Ba la ton szent györ gyi
Tég la gyár

8710 Ba la ton szent györgy, Pf. 2 UHG5135-8a 39 821

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Kis bé ri Tég la gyár 2870 Kis bér, Pf. 47 UHG5136-8a 51 597

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Mo há csi Tég la gyár 7700 Mo hács, Bu da pes ti út 50. UHG5473-8a-04 14 667

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Sop ron Tég la gyár 9400 Sop ron, Ra vazd u. 63. UHG5129-8a 32 324

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Me zõ tú ri Tég la gyár 5401 Me zõ túr, Szol no ki út kül te rü let UHG5131-8a 19 437

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Bé kés csa bai
Tég la gyár

5600 Bé kés csa ba, Két egy há zi út UHG5133-8a 30 502

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt.
Pan non hal mi Tég la gyár

9090 Pan non hal ma, Arany J. u. 30. UHG5137-8a 12 654

Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Wi e ner ber ger Tég la ipa ri Rt. Tes kán di Tég la gyár 8991 Tes kánd, Pe tõ fi út 127. UHG5138-8a 13 478

ZALAKERÁMIA Rt. ZALAKERÁMIA Rt. 
Cse rép kály ha gyár tó Gyár egy sé ge

8900 Za la eger szeg, Hock Já nos út 70. UHG5344-8b 1 309

ZALAKERÁMIA Rt. ZALAKERÁMIA Rt. Rom há nyi Gyár egy sé ge 2654 Rom hány, Zrí nyi út 17. UHG5348-8b 11 955

ZALAKERÁMIA Rt. ZALAKERÁMIA Rt. Tó fe ji Gyár egy sé ge 8946 Tó fej, Rá kó czi u. 44. UHG5350-8b 23 643

Pa pír- és cel lu lóz ipa ri lé te sít mé nyek

Du na cell Du na új vá ro si Cel lu lóz gyár Kft. Du na cell Du na új vá ro si Pa pír gyár lúg re ge ne rá ló
ka zán

2400 Du na új vá ros, 
Pa pír gyá ri u. 42–46.

UHG5153-9 22 531

Du na pack Pa pír és Cso ma go ló anyag Rt. Du na pack Rt. Cso ma go ló pa pír gyár Cse pel 1215 Bu da pest, Duna utca 42. UHG5181-10 61 192

Hart mann-Bá bol na Pac ka ging Hun ga ry Kft. Cso ma go ló anyag gyár tó üzem 2941 Ács, Ipar i út 1. UHG5286-10 15 920

Mon di Bu si ness Pa per Hun ga ry Rt. Erõ mû és zsu gor fó li á zó ke men ce 5000 Szol nok, Tó sze gi 2. UHG5430-10 69 366

Pisz kei Pa pír Rt. Pisz kei Pa pír Rt. Ka zán ház 2541 Lá bat lan, Rá kó czi út 161. UHG5561-10 28 123

Szent end rei Pa pír gyár Rt. Szent end rei Pa pír gyár Rt. - Ka zán ház 2000 Szent end re, Dó zsa Gy. u. 22. UHG5387-10 5 927
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Mi nisz te ri ren de le tek

A gazdasági és közlekedési miniszter
11/2006. (III. 10.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésével 
és forgalomban tartásával, környezetvédelmi

felülvizsgálatával és ellenõrzésével, 
továbbá a gépjármûfenntartó tevékenységgel

kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások
díjairól  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet

módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint a köz úti köz le ke -
dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 46/B.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben és 48.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga -
lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val és

el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség -
gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i -
ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let 1. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en kez de -
mé nye zett ha tó sá gi el já rá sok ra kell al kal maz ni.
 

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for -
ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val
és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny -
ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok
dí ja i ról  szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 28/2005. (V. 5.) GKM ren de let.

Dr. Kóka Já nos s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

4. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 775

Melléklet a 11/2006. (III. 10.) GKM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let hez]

I. Fejezet

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren de let alap ján vég zett ha tó sá gi
te vé keny sé gek dí jai

Ft/db
1. A köz úti jár mû vek so ro za tá ra vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rá sok

1.1. Ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély 178 900
1.2. So ro zat for ga lom ba he lye zé si en ge dély 178 900
1.3. So ro zat át ala kí tá si en ge dély 109 000

2. A köz úti jár mû tu laj don ság ra, a jár mû al kat rész re, tar to zék ra, ön ál ló mû sza ki egy ség re vo nat ko zó 
en ge dé lye zé si el já rá sok
2.1. Jár mû al kat rész re, tar to zék ra és jár mû tu laj don ság ra vo nat ko zó jó vá ha gyá si jel (,,E”, „e” jel) 

hasz ná la ti en ge dély 117 300
2.2. Jár mû al kat rész re, tar to zék ra és jár mû tu laj don ság ra vo nat ko zó mi nõ sí tõ jel (,,H” jel) hasz -

ná la ti en ge dély 60 200

3. A köz úti jár mû re vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rá sok és mû sza ki iga zo lá sok
3.1. Egye di for ga lom ba he lye zés en ge dély 22 800
3.2. Össze épí tés en ge dély 17 600

3.2.1. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû (ADR), va la mint egye di és kis so ro za tú gyár tá sú
jár mû össze épí té si en ge dély 175 900

3.3. Át ala kí tás en ge dély 11 800
3.3.1. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû (ADR) át ala kí tá si en ge dély 88 000



3.4. Ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû re elõ írt „ADR” jó vá ha gyá si iga zo lás ki adá sa, ér vé nye sí -
té se 750

3.5. A nem zet kö zi for ga lom ban való rész vé tel re jo go sí tó „Nem zet kö zi Idõ sza kos Vizs gá la ti 
Bi zo nyít vány”, il le tõ leg iga zo ló lap ki adá sa, pót lá sa 1 190

3.6. ,,Mû sza ki adat lap” ki adá sa, pót lá sa 1 190
3.7. A köz úti jár mû mû sza ki ada tá ra, il le tõ leg mû sza ki al kal mas sá gá ra vo nat ko zó iga zo lás ki -

adá sa a köz le ke dé si ha tó ság nyil ván tar tá sá ba be jegy zett ada tok alap ján 1 190
3.8. Ér vé nye sí tõ cím ke ki adá sa, pót lá sa 420

4. A for ga lom ba he lye zés elõt ti és az idõ sza kos vizs gá lat díja (alap díj)
4.1. Se géd mo to ros ke rék pár 1 900
4.2. Mo tor ke rék pár, to váb bá en nek pót ko csi ja 2 750
4.3. M1 ka te gó ri á jú jár mû (,,sze mély gép ko csi”), to váb bá az M1 és N1 ka te gó ri á jú jár mû höz kap -

csol ha tó pót ko csi 7 700
4.4. N1 ka te gó ri á jú jár mû (,,könnyû te her gép ko csi”) 8 500
4.5. N2, N3 ka te gó ri á jú jár mû vek (,,te her gép ko csik” és „von ta tók”) és M2, M3 ka te gó ri á jú jár mû -

vek (,,au tó bu szok”), to váb bá ezek pót ko csi jai 11 800
4.6. Me zõ gaz da sá gi von ta tó, las sú jár mû, ezek pót ko csi jai 6 150

5. Az egyes köz úti jár mû ve ken el vég zett vizs gá la tok to váb bi dí jai – a 4. pont ban meg ha tá ro zott dí -
jon fe lül – (pót díj)
5.1. A ve szé lyes anya got/árut szál lí tó jár mû ADR Meg ál la po dás sze rin ti jó vá ha gyá si vizs gá la ta 5 800
5.2. Áru- és sze mély szál lí tás ra nem al kal mas kü lön le ges fel épít mé nyû jár mû 1 700
5.3. Me net író val (ta cho gráf), il le tõ leg se bes ség kor lá to zó val fel sze relt jár mû vizs gá la ta 5 800
5.4. Köz úti gép jár mû köz for gal mú sze mély szál lí tás ra való al kal mas sá ga meg ál la pí tá sa 950
5.5. Az emelt se bes ség gel való köz le ke dés re jo go sult au tó bu szok mû sza ki al kal mas sá gá nak

meg ál la pí tá sa 1 180
5.6. Össz ke rék haj tá sú jár mû vizs gá la tá nak díja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont ban meg -

ha tá ro zott díj to váb bi – 50%-a
5.7. Ket tõ nél több ten ge lyes jár mû vizs gá la tá nak díja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont ban

meg ha tá ro zott díj to váb bi – 50%-a
5.8. Al váz szám (azo no sí tá si jel zés) ha tó sá gi be ütés díja – a ka te gó ri á já hoz tar to zó an a 4. pont -

ban meg ha tá ro zott díj to váb bi – 50%-a
5.9. Az en ge dé lye zett át ala kí tást kö ve tõ elsõ idõ sza kos vizs gá lat díja – a ka te gó ri á já hoz tar to -

zó an a 4. pont ban meg ha tá ro zott díj to váb bi – 50%-a

6. Gép jár mû fenn tar tó ki je lö lé se vizs gá ló ál lo más ként, va la mint a so ro zat-át ala kí tás ra fel jo go sí tott
hely vizs gá la ti hellyé tör té nõ fel jo go sí tá sa 171 200

7. A „Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal” tör té nõ for ga lom ba he lye zés ese tén – az en ge dé lye zé si és el -
len õr zé si te vé keny sé gért fi ze ten dõ díj – meg egye zik a 4. pont ban a jár mû ka te gó ri á já hoz meg ha -
tá ro zott for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat dí já val

II. Fejezet

A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzésérõl  szóló 
7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet (a továb biak ban: R.) alapján a közlekedési hatóság 

és a felülvizsgáló szervezet által végzett tevékenységek díjai

1. A gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi te vé keny sé -
gek díja
1.1. Gép jár mû fenn tar tó szer ve zet kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ra tör té nõ ki je lö lé se az R.

7.  § (1) be kez dé se alap ján 85 700
1.2. A fe lül vizs gá ló szer ve zet to váb bi ka te gó ri ák vizs gá la tá ra tör té nõ fel jo go sí tá sa, ka te gó ri án -

ként 7 300
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1.3. A kör nye zet vé del mi iga zo ló lap vagy pla kett ki adá sá nak díja az 1.6. pont ki vé te lé vel 1 180
1.4. Mû szer egy ség „Rend sze res Kör nye zet vé del mi Fe lül vizs gá la tá ra Al kal mas” (RKFA) mi -

nõ sí té se és új ra mi nõ sí té se (mû szer tí pu son ként) az R. 8.  §-a alap ján 35 400
1.5. A meg sé rült iga zo ló lap, va la mint az el ve szett vagy meg sé rült pla kett R. 9.  § (3) be kez dés

sze rin ti pót lá sá nak díja 1 180
1.6. A fegy ve res erõk és rend vé del mi szer vek ré szé re az iga zo ló la pot vagy pla ket tet a köz le ke -

dé si ha tó ság az ön költ ség meg té rí té se el le né ben adja ki

2. A fe lül vizs gá ló szer ve zet ál tal vég zett kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat (SZJ 74.30) díja
2.1. Ha gyo má nyos két üte mû Ot to-mo to ros és dí zel mo to ros gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let

2.2.3. pont)
2.1.1. két üte mû (ide ért ve az R. 1. szá mú mel lék let 1.8. pont ja sze rint 45 kód dal ren del ke zõ 

mo to ro kat) 2 900
2.1.2. Dí zel mo to ros 5 400

2.2. Ha gyo má nyos Ot to-mo to ros négy üte mû gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.2.2. pont) 4 550
2.3. Csök ken tett szennye zé sû gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.2.1. pont) 5 400
2.4. Kor sze rû, kör nye zet ba rát gép ko csi (R. 9. szá mú mel lék let 2.1. pont)

2.4.1. ben zin- és dí zel mo to ros gép ko csi (ide ért ve az R. 1. szá mú mel lék let 1.8. pont ja sze -
rint 55 kód dal ren del ke zõ mo to ro kat) 6 100

2.4.2. ben zin mo to ros gép ko csi, amely hez cél mû szer (spe ci á lis for du lat szám mé rõ) szük sé -
ges 8 500

2.4.3. elekt ro ni ku san sza bá lyo zott be fecs ken de zé sû dí zel mo to ros
2.4.3.1. sze mély gép ko csi, kis te her au tó és kis busz (meg en ge dett leg na gyobb össz -

tö meg <= 3500 kg) 8 500
2.4.3.2. te her gép ko csi, von ta tó és au tó busz (meg en ge dett leg na gyobb össz tö -

meg > 3500 kg) 11 600
2.5. A meg sé rült iga zo ló lap, el ve szett vagy meg sé rült pla kett R. 9.  § (3) be kez dés sze rin ti pót lá -

sá nak, va la mint az iga zo ló lap és pla kett rend szám vál to zás  miatti cse ré jé nek díja az
1.5. pont ban meg ha tá ro zott dí jon fe lül 460

2.6. A gép ko csi nak a mo tor ál la pot fe lül vizs gá la tát és a ki pu fo gó gáz szennye zõ anyag-tar tal má -
nak mé ré sét is ma gá ban fog la ló, a gyár tó ál tal elõ írt fu tás tel je sít mény sze rin ti el len õr zé se
vagy ja ví tá sa után a gép ko csi tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já nak) az 1.3. pont ban meg ha -
tá ro zot ton fe lül fi ze ten dõ díja 460

Meg jegy zés: a II. Fe je zet 2. pont já ban meg je lölt fo rint össze gek brut tó dí jak.

III. Fejezet

A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl  szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletben
meghatározott egyes közlekedési hatósági eljárások díjai

1. A re giszt rált bon tó-hul la dék ke ze lõ te vé keny ség hez kap cso ló dó köz le ke dé si ha tó sá gi dí jak
1.1. A re giszt rált bon tó-hul la dék ke ze lõ te vé keny ség köz le ke dé si ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé te -

lé nek díja 175 900
1.2. A „Bon tá si át vé te li iga zo lás” díja 2 950

2. A se bes ség kor lá to zó és a me net író ké szü lék (ta cho gráf) be épí tés hez kap cso ló dó köz le ke dé si ha -
tó sá gi dí jak
2.1. A se bes ség kor lá to zó vagy me net író (ta cho gráf) be épí tõ mû hely nyil ván tar tás ba vé te li díja 175 900
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
14/2006. (III. 21.) KvVM

rendelete
a Bécsi-domb 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 Bé csi-domb Ter mé szet vé del mi
Te rü let el ne ve zés sel a Sop ron 0902/22 in gat lan-nyil ván -
tar tá si hely raj zi szá mú, 7,8 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a mész kõ ha va si re lik tum szí -
ves le ve lû gu bó vi rág egyet len ha zai ál lo má nyá nak és ter -
mõ he lyé nek, va la mint a te rü let szik la gye pe i nek, sztyepp -
ré te i nek és karszt-bo kor er dõ sze gély cser jé se i nek meg õr -
zé se.

3.  §

(1) A Bé csi-domb 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 Bé csi-domb 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. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelethez

A Bécsi-domb 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 szí ves le ve lû gu bó vi rág (Glo bu la ria cor di fo lia) ál -

lo má nyát és élõ he lyét,

– a te rü let vé dett és ve szé lyez te tett nö vény-, il let ve ál -
lat fa ja i nak ál lo má nya it,

– a sop ro ni Bé csi-domb élet te len ter mé sze ti és táj ké pi
ér té ke it.

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 fe hér akác el tá vo lí tá sa ak tív ter mé szet vé del mi ke -
ze lés sel (szük ség ese tén ké mi ai sze rek kel is).

– Az õs ho nos fa fa jok (pl. cser tölgy, moly hos tölgy)
vissza szo rí tá sa (nem a te rü let rõl való tel jes ki ir tá sa).

– A ter mé szet vé del mi ku ta tá sok fel té te le i nek  biztosí -
tása.

– Faj meg õr zé si ter vet kell ké szí te ni a szí ves le ve lû gu -
bó vi rág és a le ány kö kör csin (Pul sa til la gran dis) ál lo má -
nyá nak vé del me ér de ké ben.

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

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

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A fe hér aká cot a te rü let rõl tel jes mér ték ben el kell tá -

vo lí ta ni, a sar ja kat rend sze re sen vissza kell vág ni.
– Nö vény vé dõ sze rek, ir tó sze rek a ter mé szet vé del mi

ke ze lé si te vé keny ség ke re té ben, in vá zi ós fa jok el le ni vé -
de ke zés ér de ké ben al kal maz ha tók a te rü le ten.

– A te rü le ten a fa- és cser je fa jok bo rí tá sa a 10%-ot nem
ha lad hat ja meg.

– A te rü le ten ta lál ha tó il le gá lis hul la dék le ra kó kat és
tûz ra kó he lye ket fel kell szá mol ni.

– Az M84. szá mú fõút men ti aká cos sáv he lyén, az akác 
el tá vo lí tá sa után, õs ho nos, a ter mõ hely nek meg fe le lõ fa -
jok ból álló kes keny fás-li ge tes sá vot kell ki ala kí ta ni.

– 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 -
zelõ 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.

3.1.2. Lá to ga tás
– A te rü le ten ti los a ter mé sze ti ér té kek ká ro sí tá sá val

járó tö meg ren dez vé nyek tar tá sa.

3.1.3. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü let bel te rü let be vo ná sa, il let ve más mû ve lé si

ágba so ro lá sa ti los.
– 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 a ter mé szet vé -
del mi ke ze lés ré sze ként vég zen dõ te vé keny ség, il let ve a
ter mé szet vé del mi ha tó ság ál tal en ge dé lye zett ku ta tás ke -
re té ben sza bad.

– A te rü le ten épít mény lé te sí té se ti los.
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– A te rü le ten vo na las lé te sít mény nem épít he tõ. A te rü -
le tet sze gé lye zõ meg lé võ or szá gos köz út üze mel te té si,
fenn tar tá si, va la mint fel újí tá si fel ada ta it a ter mé szet vé del -
mi ér de kek kel össz hang ban kell biz to sí ta ni. A köz út men ti 
5 mé ter szé les te rü let sáv út szé le sí tés cél já ra  felhasznál -
ható.

– A te rü le ten ke resz tül köz mû ve ket ve zet ni ti los.

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 pek ide ig le nes fel szán tá sa, mû trá gyá zá sa, fe -

lül ve té se, dré ne zé se ti los.
– A ka szá lá so kat évi egy al ka lom mal (jú ni us vé ge- jú li -

us fo lya mán) vál to zó idõ pont ban kell el vé gez ni.
– A gye pek 10%-át éves vál tás ban ka szá lat la nul kell

hagy ni.
– A le ka szált és be bál ázott szé nát a ka szá lást kö ve tõ en

leg ké sõbb egy hó na pon be lül le kell hor da ni a te rü let rõl.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
15/2006. (III. 21.) KvVM

rendelete
az Ikva-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 Ik va-pa tak men ti Ter mé szet vé del -
mi Te rü let el ne ve zés sel a Sop ron 0820/1–17, 0820/33 in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 18 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 egyik utol só szu b al -
pin, hegy lá bi rét je i nek és azok élõ vi lá gá nak meg õr zé se.

3.  §

(1) Az Ik va-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) Az Ik va-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 -
tályba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 15/2006. (III. 21.) KvVM ren de let hez

Az Ikva-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
– az Ik va-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,
– a te rü le ten ta lál ha tó vé dett ter mé sze ti ér té ke ket.
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  biztosí -

tása.

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 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.
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– 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 a ter mé szet vé -
del mi (és víz ügyi) ke ze lés ré sze ként vég zen dõ te vé keny -
ség, il let ve a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel vég -
zett ku ta tás ke re té ben sza bad.

– A te rü le ten épít mény lé te sí té se – a ter mé szet vé del mi
be mu ta tást szol gá ló lé te sít mé nyek ki vé te lé vel – ti los.

– A te rü le ten vo na las lé te sít mény (víz ügyi cé lo kat
szol gá ló gát ki vé te lé vel) nem épít he tõ.

– A te rü le ten ke resz tül köz mû ve ket ve zet ni ti los.

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 gyep be be te le pült cser jé ket el kell tá vo lí ta ni a te rü -

let rõl.
– 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 20%-át éves vál tás ban érin tet le nül
kell hagy ni.

– A ka szá lá sok idõ pont ját a nem ze ti park igaz ga tó ság -
gal elõ ze te sen egyez tet ni kell. A ka szá lá so kat az el sõ fo kú
ter mé szet vé del mi ha tó ság idõ sza ko san kor lá toz hat ja.

– 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.
– 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 -
zelõ 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.

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
16/2006. (III. 31.) KvVM

rendelete
a Babócsai Basa-kert 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 – a
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) Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
6/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott,
Ba bó csa kül te rü let 0155 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mú, 12,6235 hek tár ki ter je dé sû Ba bó csai Ba sa-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 Ba bó csai Ba sa-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 Duna–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 16/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

A Babócsai Basa-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 te rü let élõ és élet te len ter mé sze ti ér té ke it, kü lö nös

te kin tet tel a csil la gos nár cisz ra (Nar cis sus stel la ris) és élõ -
he lyé re, a fran ci a per jés ka szá ló rét re (Pas ti na co-Arr he na t -
he re tum), va la mint az egyéb vé dett ál lat- és nö vény fa jok ra 
és ter mé szet kö ze li élõ he lyük re,

– a te rü let táji, kul túr tör té ne ti és ré gé sze ti ér té ke it, kü -
lö nös te kin tet tel So mogy me gye leg na gyobb alap te rü le tû
föld vá rá ra,

– a Bel sõ-So mogy domb vi dé ke és a Drá va-völgy ta lál -
ko zá sá nál ki ala kult táj jel lem zõ rész le tét.

Biz to sít sa a fel té te le ket a ter mé szet vé del mi célú ku ta tá -
sok hoz, be mu ta tás hoz, a lá to ga tók ter mé szet vé del mi
szem lé le té nek fej lesz té sé hez, a ter mé szet vé del mi ok ta tá si
cé lok meg va ló sí tá sá hoz.

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

– A csil la gos nár cisz élõ he lyé nek, va la mint egyéb, a te -
rü let re jel lem zõ, ter mé szet kö ze li élõ he lyek hely re ál lí tá sa.
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– Ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés meg va ló sí tá sa a táj-
és kul túr tör té ne ti ér té kek, a ré gé sze ti ér té kek és a gyep
ese té ben a te rü le ten élõ vé dett fa jok élet cik lu sá nak fi gye -
lem be vé te lé vel.

– Ter mé szet vé del mi ok ta tá si, be mu ta tá si, ku ta tá si te -
vé keny ség vég zé se, eh hez meg fe le lõ inf ra struk tú ra biz to -
sí tá sa.

– A fenn tar tá si, ok ta tá si, ide gen for gal mi, ku ta tá si és
gaz dál ko dá si te vé keny sé gek össze han go lá sa a ter mé szet -
vé del mi ke ze lés so rán.

– A vé dett fa jo kat és a föld vá rat ve szé lyez te tõ in va zív
fa jok vissza szo rí 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 köt he tõ ter mé szet vé del mi  keze -
lési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se

– Ti los a gyep fe lül ve té se, fel tö ré se és be er dõ sí té se,
nö vény vé dõ szer és mû trá gya hasz ná la ta, va la mint a le gel -
te tés. A gyep pel bo rí tott fel szín boly ga tá sa csak a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság és a te rü le ten be jegy zett bá nya szol ga -
lom jo go sult já nak elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val vég zett ré gé -
sze ti fel tá rá si mun ká la tok ke re té ben le het sé ges.

– A gye pe ket éven te két szer (a csil la gos nár cisz vi rág -
zá sát kö ve tõ en, jú ni us 15. után és au gusz tus hó so rán) kell
ka szál ni, és a szé nát el kell szál lí ta ni a te rü let rõl. Elõny ben 
kell ré sze sí te ni a kézi erõ vel tör té nõ ka szá lást. A ka szá lá -
sok idõ pont ját érin tõ idõ be li és/vagy tér be li kor lá to zás ról
a ter mé szet vé del mi ha tó ság éven te má jus ele jé ig ér te sí ti a
tu laj do nost vagy a te rü le ten gaz dál ko dót.

– A nár ci szos gyep ben csak õs ho nos vagy ha gyo má -
nyos gyü mölcs fa fajú, ma gá nyos (szo li ter) fák ma rad hat -
nak. A meg le võ dísz ju ha ro kat vad cse resz nye, vad kör te
vagy ha gyo má nyos gyü mölcs fa fa jok ra kell cse rél ni. Az új 
te le pí té sû gyü mölcs fá kat kí mél ni kell a ka szá lás so rán. Az
er dõk fe lõl a gye pek felé ter jesz ke dõ fa egye de ket el kell
tá vo lí ta ni. Fa te le pí tés vagy fa faj cse re ese tén a gáz-ge rinc -
ve ze ték biz ton sá gi öve ze té re vo nat ko zó sza bá lyo kat fi -
gye lem be kell ven ni.

3.1.2. Er dõk ke ze lé se

– Az er dõk ben éven te leg alább egy szer a fa faj össze té -
tel meg vál toz ta tá sa ér de ké ben fenn tar tó mun ká la to kat kell 
vé gez ni a nem õs ho nos fa jok (akác, bál vány fa, ezüst ju har)
te rü le ti ará nyá nak fo lya ma tos csök ken té sé vel, il let ve a ko -
csá nyos tölgy, gyer tyán, me zei ju har, me zei szil és vad kör -
te te rü le ti ará nyá nak nö ve lé sé vel.

– Fa ki vá gás csak a szep tem ber 1. és már ci us 15. kö zöt ti 
idõ szak ban meg en ge dett, a ki vá gott fá kat és gallya kat
ezen idõ sza kon be lül el kell szál lí ta ni a te rü let rõl.

3.1.3. Gyü möl csös ke ze lé se

– Az idõs gyü mölcs fá kat el pusz tu lá su kig a te rü le ten
kell hagy ni, ezt kö ve tõ en fo ko za to san – éven te 1–3 pld.
nagy ság rend ben – ki ter mel he tõk, he lyet tük szin tén vad -

cse resz nye, vad kör te vagy e tá jon jel lem zõ ha gyo má nyos
gyü mölcs fa-fa jok ül tet he tõk.

– Ön tö zés a nem ze ti park igaz ga tó ság gal tör tént elõ ze -
tes egyez te tést kö ve tõ en vé gez he tõ.

– Fa ki vá gás csak a szep tem ber 1. és már ci us 15. kö zöt ti 
idõ szak ban meg en ge dett, a ki vá gott fá kat és gallya kat
ezen idõ sza kon be lül el kell szál lí ta ni a te rü let rõl.

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

3.2.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa

– Az in va zív fa jok, il let ve az ag resszív, táj ide gen fa fa -
jok ter je dé sét meg kell aka dá lyoz ni, ál lo má nyu kat vissza
kell szo rí ta ni.

– A bok ro sok ban éven te leg alább egy szer fenn tar tó
mun ká kat kell vé gez ni a nem õs ho nos fa jok te rü le ti ará -
nyá nak csök ken té sé vel.

3.2.2. Fa jok vé del me

– A csil la gos nár cisz vi rág zá si ide jé ben (áp ri lis 15.–jú -
ni us 15.) a te rü le tet fo lya ma to san õriz ni kell.

– Vi rág gyûj tés csak az il le té kes ter mé szet vé del mi ha -
tó ság en ge dé lyé vel, a ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott he lyen
és mér ték ben tör tén het.

– A vé dett két él tû- és ma dár fa jok élõ he lyé nek, il let ve
fész ké nek kör nye ze té ben csak a sza po ro dá si, köl té si és a
fi ó ka ne ve lé si idõ sza kon kí vül sza bad be avat ko zá so kat vé -
gez ni.

3.2.3. Köz le ke dés

– A csil la gos nár cisz vi rág zá si ide jé ben a lá to ga tók
csak a ki je lölt uta kon és ös vé nye ken köz le ked het nek, a
gyep re ta pos ni ti los. A lá to ga tók biz ton sá gá nak meg óvá sa, 
a bal eset ve szély meg elõ zé se ér de ké ben a ge rinc ve ze ték
nyom vo na lá ra fi gyel mez te tõ táb lát kell el he lyez ni.

– Sé tá ra és lo vas ko csi zás ra csak a ki je lölt, meg lé võ
utak hasz nál ha tók.

– A föld uta kon a gép ko csi-köz le ke dés a tu laj do nos és a 
te rü let ke ze lõk, va la mint a te rü le ten át ha la dó szén hid ro -
gén-szál lí tó ve ze ték ke ze lõ je, fenn tar tó ja szá má ra csak a
ter mé szet vé del mi ke ze lés sel és a már meg lé võ  létesít -
mények fenn tar tá sá val, kar ban tar tá sá val össze füg gés ben
meg en ge dett.

3.2.4. Te rü let- és föld hasz ná lat

– A ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sá -
val vég zett ré gé sze ti fel tá rá si mun ká la tok ki vé te lé vel ti los
a fel sõ hu mu szos ta laj ré teg boly ga tá sa.

– A ré gé sze ti le lõ hely te rü le tén csak a Kul tu rá lis Örök -
ség vé del mi Hi va tal il le té kes iro dá já nak en ge dé lyé vel vé -
gez he tõ min den olyan te vé keny ség, amely a ré gé sze ti le lõ -
hely boly ga tá sá val, sé rü lé sé vel jár hat.

– A te rü le ten ti los az ál lat te nyész tés, a ha szon ál lat- tar -
tás.

– Tûz gyúj tás csak a Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság gal (a to váb bi ak ban: igaz ga tó ság) tör tént egyez te tést
kö ve tõ en meg en ge dett.
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– A te rü le ten ti los új épü let lé te sí té se, a köz mû ve sí tés,
ki vé ve a fo ga dó épü le tet érin tõ, va la mint az élet- és bal -
eset vé del met szol gá ló mi ni má lis ke rí té si mun ká kat, to -
váb bá az ok ta tá si, ide gen for gal mi, be mu ta tó in for má ci ós
anya gok és inf ra struk tú ra (épít mény, sze me te sek, pa dok
stb.) el he lye zé sét. A te rü le ten meg lé võ épü le tek, épít mé -
nyek fenn tar tá sá val össze füg gõ épí té si te vé keny ség csak a
ter mé szet vé del mi cé lok kal össz hang ban vé gez he tõ.

– Ti los a te rep ren de zés és a me li o rá ció, a fel töl tés, ki -
vé ve a ré gé sze ti fel tá rás cél já ból vég zett föld mun ká kat.

– Ti los sport pá lyák, ál lan dó ke res ke del mi te rü le tek
(piac, vá sár tér) lé te sí té se.

– Híd, zsi lip, át eresz csak a ter mé szet vé del mi ke ze lés
vagy ré gé sze ti re konst ruk ció ke re té ben épít he tõ.

– A csil la gos nár cisz vi rág zá sá nak ide jén ti los a va dá -
szat.

– A te rü le ten va dat von zó va dá sza ti lé te sít mé nyek
(sózó, szó ró, ete tõ, da go nya, ita tó) lé te sí té se ti los.

3.2.5. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek

– Az ár té ri sa já tos sá go kat mu ta tó Ri nya-par ti sáv jel le -
gét fenn kell tar ta ni.

– Az egy ko ri gyü mölcs ter mesz tés em lé két õrzõ idõs
gyü mölcs fá kat meg kell õriz ni, il let ve ha gyo má nyos táj -
faj ták kal kell pó tol ni.

3.2.6. Ku ta tás, vizs gá la tok

– A ter ve zé si te rü le ten be lül ku ta tá si te vé keny ség csak
az igaz ga tó ság gal elõ ze te sen egyez te tett mó don tör tén het.
Az el vég zett ku ta tás ered mé nye it (ku ta tá si je len tés, pub li -
ká ci ók) egy pél dány ban az igaz ga tó ság ren del ke zé sé re
kell bo csá ta ni.

– Nem foly tat ha tó ku ta tás a te rü le ten ás vá nyi nyers -
anyag bá nyá sza tá nak meg ala po zá sa cél já ból és ab ban az
eset ben, ha a ku ta tás cél ja a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé -
sek kel el len té tes, il let ve ha a te rü let gaz da sá gi célú hasz -
no sí tá sá nak meg ala po zá sá ra irá nyul.

– El len õr zött mó don, az igaz ga tó ság gal elõ ze te sen
egyez te tett rész le tes ku ta tá si terv vel vé gez he tõ min den
olyan ré gé sze ti, élõ vi lág-vé del mi ku ta tás, amely nem csu -
pán te re pi meg fi gye lé se ket fog lal ma gá ban, ha nem va la -
mi lyen be avat ko zás sal is jár vagy jár hat.

– Sza ba don vé gez he tõ az olyan ku ta tás, amely ki zá ró -
lag te re pi meg fi gye lé se ket, il let ve ré gé sze ti cél lal vég zett
le lõ hely-fel de rí tést fog lal ma gá ban, amennyi ben e te vé -
keny ség az élõ vi lá got nem za var ja és a ter mé sze ti ér té ke -
ket nem ká ro sít ja.

– A te rü le ten ki kell épí te ni az élõ vi lág-vé del mi mo ni -
to ro zó rend szert, amely nek meg ala po zá sa ként rész le tes
bo ta ni kai fel vé te le zést kell vé gez ni.

3.2.7. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra

– A tan ös vény men tén hul la dék gyûj tõ ket kell  elhe -
lyezni, és gon dos kod ni kell rend sze res ürí té sük rõl.

– A te rü le ten kem ping és egyéb, tö meg tu riz must ki -
szol gá ló lé te sít mény el he lye zé se ti los.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
17/2006. (III. 31.) KvVM

rendelete

a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet,
a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi

Terület bõvítésérõl, valamint a Bodrogszegi Várhegy
és Szendrõládi-rét természeti terület védetté
nyilvánításáról és természetvédelmi kezelõ

megnevezésérõl  szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet
módosításáról

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 – a
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 Dé va vá nyai, a Vér te si Táj vé del mi Kör zet, a Ba la -
ton ke ne sei tá tor já nos Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé -
rõl, va la mint a Bod rog sze gi Vár hegy és Szend rõ lá di-rét
ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról és ter mé szet vé -
del mi ke ze lõ meg ne ve zé sé rõl  szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM 
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 5.  §-ának (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben vé det té nyil vá ní tott te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sét a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság, a (2) be kez dés ben vé det té nyil vá ní tott te rü let ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sét az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság, mint ter mé szet vé del mi ke ze lõ lát ja el.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A (2) be kez dés ben vé det té nyil vá ní tott te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de let 3. szá mú mel lék -
le te tar tal maz za.”

2.  §

Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

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
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Melléklet
a 17/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

[3. számú melléklet
a 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez]

A Szendrõládi-rétek Természetvédelmi Terület
kezelési terve

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

– A ma gyar nõ szi rom (Iris ap hyl la subsp. hun ga ri ca)
egyik je len tõs ma gyar or szá gi ál lo má nyá nak meg õr zé se, a
po pu lá ci ó nak – és más vé dett ter mé sze ti ér té kek nek – ott -
hont adó élõ he lyek, va la mint a te rü let élet te len ter mé sze ti,
táji ér té ke i nek meg óvá sa.

– A ter mé sze tes re ge ne rá ci ós fo lya ma tok fel té te le i nek
biz to sí tá sa, a ter mé sze tes szer ke ze tû és össze té te lû (ide -
gen ho nos fa jok je len lé té tõl men tes) nö vény ta ka ró val fe -
dett te rü let meg õr zé se, il let ve ki ala kí tá sa.

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

– A je len le gi te rü let hasz ná lat vál toz ta tá sá nak ti lal ma, a 
te rü let ki zá ró lag ter mé szet vé del mi ke ze lé si be avat ko zá -
sok kal érin tett te rü let ként való táv la ti fenn tar tá sa.

– A te rü let leg fõbb ter mé sze ti ér té ke (ma gyar nõ szi -
rom), va la mint to váb bi vé dett nö vény- és ál lat fa jok vé del -
me élõ hely-vé del mi be avat ko zá sok út ján.

– A ma gyar nõ szi rom nak ott hont adó gye pe ken és a bá -
nya szik lás ol da lán a cser jé se dés sza bá lyo zá sa.

– Ide gen ho nos fa jok el tá vo lí tá sa a te rü let rõl.
– Egyéb gaz dál ko dá si cél za tú te vé keny ség vég zé sé nek 

ti lal ma.
– A te rü le tet érin tõ min den ne mû te vé keny sé get (te rü -

let hasz ná lat, lá to ga tás, be mu ta tás stb.) a ter mé szet vé del mi 
cél ki tû zé sek nek kell alá ren del ni, il let ve azok kal össz -
hang ban kell vé gez ni.

– A te rü let táji ér té kei vé del mé nek biz to sí tá sa a táj -
kép-át ala kí tás sal járó te vé keny sé gek tel jes til tá sá val.

– Mi ni má lis ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra ki épí té se
és fenn tar tá sa.

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

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

3.1.1. Gye pek ke ze lé se
– A ma gyar nõ szi rom élõ he lyén meg kell aka dá lyoz ni a 

gye pek erõ tel jes cser jé se dé sét. Há rom éven te el len õriz ni
kell a cser jé se dés mér té két és szük ség ese tén sze lek tív
cser je ir tást kell vé gez ni.

– Az ide gen ho nos fa jok elõ for du ló, il le tõ leg új on nan
meg je le nõ egye de it el kell tá vo lí ta ni a te rü let rõl. Há rom -
éven te el len õriz ni kell a te rü le tet, és szük ség ese tén el vé -
gez ni az ir tást. Az ir tás so rán elõny ben kell ré sze sí te ni a
me cha ni kai vé de ke zést, de az akác sar jak vissza szo rí tá sa

ér de ké ben 3-4 éven ke resz tül gon dos kod ni kell a rend sze -
res vegy sze res ke ze lés rõl is.

– A fel ha gyott bá nya fö löt ti egy ko ri gyep te rü le ten a
már meg in dult spon tán er dõ sü lés fel té te le it kell biz to sí ta -
ni, e he lyen táv la ti lag a ter mé sze tes (ve gyes ko rú, ele gyes)
tölgy er dõ ki ala ku lá sá nak kell te ret en ged ni.

– A cser je ir tá si és fa ki vá gá si mun ká kat csak ve ge tá ci ós 
idõ sza kon kí vül, téli idõ szak ban (de cem ber 1.–feb ru ár
28.), fa gyott és hó val bo rí tott ta la jon le het el vé gez ni.

3.1.2. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– Az egy ko ri bá nya ud var te rü le tén, il let ve a bá nya fa -

lán erõ tel je sebb, a fo ko zot tan vé dett faj ál lo má nyát ve szé -
lyez te tõ mér té kû cser jé se dés ese tén ki sebb eré lyû, sze lek -
tív cser je rit kí tást kell vé gez ni. A cser je rit kí tás so rán el kell 
tá vo lí ta ni az eset le ge sen meg je lent ide gen ho nos fa fa jok
sar ja it, il let ve ma gon ca it is.

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

3.2.1. Fa jok vé del me
– A ma gyar nõ szi rom vi rág zá sá nak idõ sza ká ban ( áp -

rilis 15–má jus 30.) a Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat fo ko -
zott je len lét tel (leg alább 2-3 na pon kén ti el len õr zés sel)
gon dos ko dik az ál lo mány meg óvá sá ról.

– A vé dett nö vény fa jok meg óvá sa (a ta po sá si és a  rá -
gási kár meg elõ zé se) ér de ké ben a te rü le ten a nagy vad fa jok 
lét szám apasz tá sa – kü lö nös te kin tet tel a vad disz nó ra és az
õzre – a kör zet terv ben, il let ve a te rü let vo nat ko zá sá ban az
üzem terv ben és az éves terv ben meg ha tá ro zot tak sze rint
tör té nik.

3.2.2. Lá to ga tás
– A ter ve zé si te rü let kor lá to zot tan, a vé dett föld ta ni

alap szel vény és a fel szí ni ter mé sze ti ér té kek szak mai be -
mu ta tá sa cél já ból, a ma gyar nõ szi rom po pu lá ci ót nem ve -
szé lyez te tõ mó don – lét szám- és út vo nal-kor lá to zás sal –
lá to gat ha tó. A lá to ga tás hoz min den eset ben szük sé ges a
ter mé szet vé del mi ke ze lõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sa. A be mu -
ta tá si te vé keny ség nek csak szak mai cél ja le het, tu risz ti kai
cél pont ként a te rü let nem ne ve sít he tõ.

– A te rü let ide gen for gal mi, üdü lé si és rek re á ci ós cé lo -
kat nem szol gál hat, ilyen jel le gû fej lesz tés (pl. tu ris ta út
vagy ki lá tó pont ki épí té se) ti los.

3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A te rü let élõ vi lá gá nak fo lya ma tos nyo mon kö ve té sé -

re mun ka ter vet kell ké szí te ni (mo ni tor ing), az eb bõl fa ka -
dó fel ada to kat fo lya ma to san el kell lát ni. A fo lya ma tos
nyo mon kö ve tés nek ki kell ter jed nie az élõ he lyi vál to zá -
sok nak, az ad vent ív nö vény fa jok je len lé té nek, va la mint a
ma gyar nõ szi rom po pu lá ció mennyi sé gé nek és vi rág zá sá -
nak vizs gá la tá ra.

– Biz to sí ta ni kell a vé dett föld ta ni alap szel vény rész le -
tes tu do má nyos ku ta tá sá nak le he tõ sé gét, il let ve fel té te le it.

– A ke ze lé si, mo ni tor ing és el len õr zé si fel ada tok el lá -
tá sa so rán – fo lya ma tos ku ta tás sal, adat gyûj tés sel – rend -
sze rez ni kell va la mennyi ar chív és új ada tot (ter mé szet -
föld raj zi, táj tör té ne ti, bi o ti kai ada tok, ant ro po gén ha tá sok, 
fény ké pek, tér ké pek stb.).
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3.2.4. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Új épít mény (épü let, ke rí tés, lép csõ, tám fal út, lég ve -

ze ték, föld ká bel, köz mû vek stb.) lé te sí té sé re irá nyu ló épí -
té si te vé keny ség ti los.

– A te rü le ten ko ráb ban meg szün te tett kül szí ni bá nya -
mû ve lés (kõ fej tés) új ra in dí tá sa ti los.

3.2.5. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– Az ok ta tást és be mu ta tást szol gá ló mi ni má lis inf ra -

struk tú ra lé te sí té se és fenn tar tá sa csak a te rü let dél nyu ga ti
ol da lán levõ egy ko ri bá nya ud var szé lén le het sé ges.

– A te rü let ha tá rán ta lál ha tó ha tó sá gi tá jé koz ta tó táb lák 
fenn tar tá sá ról fo lya ma to san gon dos kod ni kell.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
18/2006. (III. 31.) KvVM

rendelete
az Uzsai Csarabos erdõ 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 – a
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) Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 485/1951.
sz. ha tá ro za tá val 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,
össze sen 109,1 hek tár ki ter je dé sû Uzsai Csa ra bos erdõ
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.  §

Az Uzsai Csa ra bos erdõ 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 Ba la to ni 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

1. számú melléklet
a 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

Az Uzsai Csarabos erdõ Természetvédelmi Terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Le sen ce ist vánd
024/2, 025/2, 026/2, 027/1

Sü meg
092/5

2. számú melléklet
a 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

Az Uzsai Csarabos erdõ 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 Ba kony ban és a Ba la ton-fel vi dé ken
csak a te rü le ten elõ for du ló fe ke te áfo nyás-csa ra bos fe nyér
(Lu zu lo lu zu lo i dis – Cal lu ne tum myr til li e to sum) és nyí -
res-csa ra bos fe nyér (Lu zu lo lu zu lo i dis – Cal lu ne tum be tu -
le to sum) jel lem zõ és ve szé lyez te tet té vált ter mé sze tes tár -
su lá sa it és az azo kat kö rül ve võ, ter mé sze tes kör nye ze tü ket 
ké pe zõ sa va nyú ta la jú er dõ tár su lá so kat,

– biz to sít sa a ha zánk ban csak itt elõ for du ló Vöth-nõ -
szõ fû ve (Epi pac tis cf. Vo et hii) és bo ró ka ké pû ván kos mo ha 
(Le u cob ry um ju ni pe ri o i de tum), va la mint a ki emel ke dõ
bo ta ni kai ér té ket kép vi se lõ szál kás és ta ra jos paj zsi ka
(Dry op te ris cris ta ta, D. cart hu si a na), he nye bor osz lán
(Daph ne cne o rum), du nán tú li sás (Ca rex frits chii), eper -
gyön gyi ke (Mus ca ri bot ry o i des) és szõ rös nyír (Be tu la pu -
bes cens) ál lo má nya i nak a meg õr zé sét,

– óvja meg az er dõk és fe nyé rek bi o ló gi ai sok fé le sé gét, 
õriz ze meg a te rü le ten élõ to váb bi, ter mé szet vé del mi
szem pont ból je len tõs nö vény- és ál lat fa jo kat,

– õriz ze meg a te rü let föld ta ni, fel szín al ak ta ni, va la -
mint táji és kul túr tör té ne ti ér té ke it,

– se gít se elõ az er dõk és fe nyé rek ter mé sze ti ér té ke i nek 
fenn tar tá sa ér de ké ben az eset le ges ká rok hely re ál lí tá sát,

– biz to sít sa a te rü let ter mé sze ti ér té ke i nek be mu ta tá sát.

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

– A fe ke te áfo nyás-csa ra bos fe nyér és a nyí res-csa ra -
bos fe nyér, va la mint a te rü le ten elõ for du ló vé dett fa jok ál -
lo má nyai meg ma ra dá sá nak biz to sí tá sa az er dõk és a fe nyé -
rek ter mé sze tes össz hang já nak fenn tar tá sá val.

– Az akác el tá vo lí tá sá val az õs ho nos fa jok ará nyá nak
nö ve lé se a fe nyé rek ben.

– A fe nyér és erdõ tár su lá sok meg õr zé se ér de ké ben,
e he lye ken a vad kár oko zá sá nak (vad disz nó ese té ben
 túrás, szar vas, õz, muf lon ese té ben pe dig a rá gás) ki zá rá sa
ke rí tés épí tés sel, va la mint a fe nyé res fol tok spon tán zá ró -
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dá sá nak, a be cser jé se dés nek és be er dõ sü lés nek a kor lá to -
zá sa, il let ve meg aka dá lyo zá sa.

– A te rü let ter mé sze ti ér té ke i nek be mu ta tá sa a tö meg -
tu riz mus mel lõ zé sé vel, szer ve zett, el len õr zött ke re tek kö -
zött.

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

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

3.1.1. Er dõk ke ze lé se

Ál ta lá nos ke ze lé si elõ írá sok:

Fa faj és cél ál lo mány meg vá lasz tás

– A nem õs ho nos fa fa jo kat erõ tel je sen vissza kell szo rí -
ta ni.

– A vad gyü mölcs fa fa jo kat, kü lö nö sen a vé dett lisz tes
ber ke nye kis fa ja it gyé rí té sek és tisz tí tá sok so rán nem sza -
bad ki vág ni.

– A nyír mind két, a te rü le ten elõ for du ló fa ját tel jes kí -
mé let ben kell ré sze sí te ni, gyé rí te ni ti los.

– Az erdõ sze gé lyén ki ala kult mo gyo ró-cser jé se ket tel -
jes kí mé let ben kell ré sze sí te ni.

Er dõ fel újí tás

– Az összes fel újí tást õs ho nos fa fa jok kal kell meg ter -
vez ni és ki vi te lez ni.

Ál lo mány ne ve lés

– A gyé rí té sek nél kí mé le tes fa dön tést és kö ze lí tést kell
al kal maz ni.

– Az elõ hasz ná la tok so rán a ter mé sze tes kõ zet ki bú vás -
sal és ka vics ta ka ró val bo rí tott fel szí ne ken a jár mû vek kel
való moz gás ti los.

– Az elõ hasz ná la tok ban az el halt és kor hadt fá kat az ál -
lo mány ban bent kell hagy ni.

Egyes fa ál lo mány tí pu sok ke ze lé se:

Ége res láp er dõk

– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát meg
kell õriz ni, a tár su lás re ge ne rá ló dá sát biz to sí ta ni kell.

– A tisz tí tá sok so rán az elegy-fa fa jo kat a faji sok fé le -
ség fo ko zá sa ér de ké ben kí mél ni kell.

– A tisz tí tás kor az el halt és élõ éger sarj tus kó kat a paj -
zsi ka fa jok meg ma ra dá sa ér de ké ben kí mél ni kell.

Gyer tyá nos töl gye sek

– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát meg
kell õriz ni.

– A gyé rí té sek so rán az elegy-fa fa jo kat, kü lö nö sen a
ko csá nyos töl gyet, a faji sok fé le ség fo ko zá sa ér de ké ben
kí mél ni kell.

Cse res-töl gye sek

– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát fenn
kell tar ta ni.

– A csa rab elõ for du lá si he lye in a fa ál lo mányt erõ tel je -
seb ben kell gyé rí te ni.

– A gyé rí té sek so rán az elegy-fa fa jo kat, kü lö nö sen a
töl gye ket, a faji sok fé le ség fo ko zá sa ér de ké ben kí mél ni
kell.

Nyí res csa ra bos fe nyé rek

– A csa ra bos fe nyér folt ja it meg kell vé de ni a vad ká -
rok tól.

– A fe nyé res fol tok szé le it, gyé rí tés jel leg gel a csa rab
fény igé nyé nek és ter jesz ke dé sé nek ér de ké ben – a Ba la to ni 
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: igaz ga tó ság)
szak mai ta ná csa it fi gye lem be véve – tá gí ta ni kell.

Bo ró kás nyí res fe nyér

– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, a te rü le ten el fog lalt
ará nyát fenn kell tar ta ni.

– A bo ró kás fe nyér fol tok ér de ké ben az aká cot az ál lo -
mány tí pus ból tel je sen ki kell szo rí ta ni.

– A tisz tí tást a bo ró ka tá mo ga tá sá val kell vég re haj ta ni.

Aká cos

– A vá gás érett sé gi kor el éré se után gyer tyá nos töl gyes -
re kell le cse rél ni az ál lo mányt.

– A gyé rí tés so rán az õs ho nos fa fa jo kat meg kell
 hagyni.

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

3.2.1. Fa jok vé del me
– Az od vas bükk-, cser- és ko csány ta lan tölgy fá kat

nem sza bad ki vág ni (a tisz tá so kon, nyi la dé ko kon sem).
– Mes ter sé ges odúk ki he lye zé sé vel elõ kell se gí te ni az

odú la kó ma dár- és de ne vér fa jok si ke re sebb  megtelepe -
dését.

3.2.2. Lá to ga tás, ok ta tás és be mu ta tás
– A lá to ga tás sza bá lyo zá sa ér de ké ben az igaz ga tó ság

tan ös vényt ala kít ki, és is mer te tõ-, tá jé koz ta tó táb lá kat he -
lyez el a te rü le ten, va la mint a tan ös vényt is mer te tõ ki ad -
ványt je len tet meg. A tan ös vény el ké szül te után – a lá to ga -
tás so rán – an nak nyom vo na lá ról le tér ni tilos.

3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A te rü let tel je sebb meg is me ré se ér de ké ben foly tat ni

kell a mo ni to ro zó vizs gá la to kat.

3.2.4. Vad gaz dál ko dás
– Só zót és szó rót a te rü le ten üze mel tet ni nem sza bad.
– A vad föld mû ve lé se so rán vegy szert al kal maz ni ti los.

3.2.5. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A te rü le ten lévõ õs ko ri ha lom sírt meg boly gat ni ti los.
– A Le sen ce-pa tak haj da ni med rét, a ben ne lévõ szik -

lák kal együtt, ere de ti ál la po tá ban kell meg hagy ni, ott köz -
le ked ni, föld mun kát vé gez ni ti los.

3.2.6. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A vé dett ter mé sze ti te rü let ha tá rán ha la dó 84. szá mú

fõút fenn tar tá sá val és ke ze lé sé vel össze füg gõ te vé keny sé -
gek kor lá to zás nél kül foly tat ha tók.

4. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 785



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
19/2006. (III. 31.) KvVM

rendelete

az éti csiga gyûjtésérõl és hasznosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi -
gye lem mel 24.  §-ának (2) be kez dé sé re, va la mint
44.  §-ának (4) be kez dé sé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa -
jok ról, a fo ko zot tan vé dett bar lan gok kö ré rõl, va la mint az
Eu ró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je -
len tõs nö vény- és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM ren de let alap ján vé det té nyil vá ní tott éti csi ga
(He lix po ma tia) gyûj té si és fel vá sár lá si idõ sza ka min den
év áp ri lis 1-jé tõl jú ni us 15-ig (a to váb bi ak ban: idény) tart.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén éven te össze sen
2000 ton na éti csi ga gyûjt he tõ.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mennyi ség fel osz -
tá sá ra az éti csi ga gyûj té sét, hasz no sí tá sát ko or di ná ló ér -
dek vé del mi szer ve zet tesz ja vas la tot, ame lyet min den év
feb ru ár 15. nap já ig meg küld az Or szá gos  Környezetvé -
delmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség nek.

2.  §

(1) A gyûj té si és hasz no sí tá si en ge dély irán ti ké rel met
az il le té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi fel ügye lõ ség hez (a to váb bi ak ban: fel ügye lõ ség) kell
be nyúj ta ni. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a gyûj tés ben,
hasz no sí tás ban részt ve võk ne vét, cí mét.

(2) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, il let ve nem zet kö zi ter -
mé szet vé del mi egyez mény ha tá lya alá tar to zó te rü le ten éti 
csi ga gyûj té se nem en ge dé lyez he tõ.

(3) Gyûj té si, il le tõ leg hasz no sí tá si en ge dély ki zá ró lag
30 mm vagy an nál na gyobb há zát mé rõ jû éti csi gá ra  ad -
ható.

(4) An nak ér de ké ben, hogy a be gyûj tött, il let ve fel vá sá -
rolt éti csi gák kö zött – le he tõ ség sze rint – el hul lás, ká ro so -
dás ne le gyen, az en ge dé lyes kö te les az élõ éti csi gá kat az
el szál lí tást vagy az élel mi szer-ipa ri fel dol go zást meg elõ -
zõ en szá raz, hû vös he lyen tá rol ni. Az élõ ál la tok tá ro lá sa
alatt a csi gák ter mé sze tes víz vesz te sé gét ned ve sí tés sel, lo -
cso lás sal pó tol ni nem sza bad. A sé rült és el pusz tult egye -
de ket a szál lí tás elõtt el kell tá vo lí ta ni az egész sé ge sek
 közül.

3.  §

(1) Az en ge dé lyes az idényt kö ve tõ en jú li us 1. nap já ig
kö te les ada tot szol gál tat ni a fel ügye lõ ség nek a be gyûj tött,
hasz no sí tott éti csi gák mennyi sé gé rõl.

(2) A fel ügye lõ ség a gyûj té si, hasz no sí tá si en ge délyt
vissza von ja, amennyi ben az en ge dé lyes nem tesz ele get a
jog sza bály ban, il le tõ leg az en ge dély ben elõ írt kö te le zett -
sé gé nek.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg az éti csi ga 2005. évi hasz no sí tá sá ról  szóló
9/2005. (III. 26.) KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vé dett és
a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok ról, a fo ko zot tan
vé dett bar lan gok kö ré rõl, va la mint az Eu ró pai Kö zös ség -
ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs nö vény- és ál -
lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001. (V. 9.) KöM ren de -
let 2. szá mú mel lék le té ben az „Éti csi ga” szö veg rész he -
lyé be az „Éti csi ga (ki vé ve an nak élel me zé si cél ra fel dol -
go zott, va la mint kon zerv szár ma zé ka, il le tõ leg a kony ha -
kész csi ga hús és a csi ga héj)” szö veg rész lép.

(3) Ez a ren de let a ter mé sze tes élõ he lyek és va don élõ
nö vény- és ál lat vi lág vé del mé rõl  szóló, 1992. má jus 21-i
92/43/EGK ta ná csi irány elv 14. cik ké nek, va la mint
V. mel lék le té ben a „He lix po ma tia”-ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Kor mány ha tá ro za tok

A Kormány
1020/2006. (III. 14.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról  szóló

1992. évi XXIII. tör vény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl  szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.

határozat kiegészítésérõl

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. 
tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl  szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té nek
„II. Kor mány za ti szer vek, mi nisz té ri u mok, nem mi nisz té -
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ri u mi for má ban mû kö dõ köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek
és te rü le ti, he lyi köz igaz ga tá si szer vek” ré sze a ma gyar
abc ál tal meg ha tá ro zott fel so ro lás rend je sze rint ki egé szül
a „Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont” szö veg résszel.

2. Ez a ha tá ro zat 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

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

A Kormány
2018/2006. (II. 6.) Korm.

határozata
a biológiai sokféleségrõl szóló egyezmény részes felek

konferenciájának találkozóin való részvételrõl

A Kor mány

1. egyet ért az zal, hogy kép vi se le té ben kül dött ség ve -
gyen részt a bi o ló gi ai sok fé le ség rõl szó ló egyez mény ré -
szes fe lek kon fe ren ci á já nak ta lál ko zó in;

2. fel ha tal maz za a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
tert, hogy a Fe lek Kon fe ren ci á já nak ta lál ko zó in részt vevõ
ma gyar kül dött ség ve ze tõ jét és tag ja it a kül ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben ki je löl je;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az ese ten kén ti ki je lö -
lést kö ve tõ en a kül dött ség meg ha tal ma zó ok ira tát adja ki.

Fe le lõs: kül ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a de le gá ció ki je lö lé sét kö ve tõ en azonnal

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

A Kormány
2059/2006. (III. 27.) Korm.

határozata
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei

kereskedelméhez a 2005–2007. évi elsõ kereskedési
idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv

és Nemzeti Kiosztási Lista tartalmának jóváhagyásáról
és az Európai Bizottságnak történõ bemutatásáról

szóló 2302/2005. (XII. 29.) Korm. határozat
hatályon kívül helyezésérõl

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé gei ke res ke -
del mé hez a 2005–2007. évi elsõ ke res ke dé si idõ szak ra vo -
nat ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Terv és Nem ze ti Ki osz tá si

 Lista tar tal má nak jó vá ha gyá sá ról és az Eu ró pai Bi zott ság -
nak tör té nõ be mu ta tá sá ról szó ló 2302/2005. (XII. 29.)
Korm. ha tá ro zat e ha tá ro zat köz zé té te le nap ján a ha tá lyát
vesz ti.

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

Mi nisz te ri uta sí tá sok

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
9/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM

uta sí tá sa
a nem ze ti park igaz ga tó sá gok ter mé szet vé del mi

va gyon ke ze lé si te vé keny sé gé nek egy sé ges alap el vek
sze rin ti el lá tá sá ról 

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok ál la mi tu laj do nú vé dett
és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le te in vég zett ter mé -
szet vé del mi va gyon ke ze lé si te vé keny ség egy sé ges alap el -
vek sze rin ti el lá 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 (a to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um), 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 továbbiakban: igaz ga tó -
sá gok) terjed ki. 

2. §

Az igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé si te vé keny sé ge so rán – 
a ha tá lyos jog sza bá lyok va gyon ke ze lé si elõ írá sa i ra is fi -
gye lem mel – az uta sí tás mel lék le te szerinti szabályzat az
irányadó. 

3. §

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. már ci us 13.
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Mel lék let a 9/2006. (K. V. Ért. 4.)KvVM uta sí tás hoz

SZABÁLYZAT
a nem ze ti park igaz ga tó sá gok ál la mi tu laj do nú 

vé dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le te in
vég zett ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si

te vé keny sé gé nek egy sé ges alap el vek sze rin ti
el lá tá sá hoz

Tar ta lom jegy zék

1. Be ve ze tés (a sza bály zat cél ja) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. A KvVM irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek va gyon ke -
ze lé sé ben lévõ vé dett ter mé sze ti te rü le tek va gyo ni
köre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Va gyon ke ze lés ben lévõ va gyon, kincs tá ri va gyon . .
2.2. Va gyon ke ze lés be vé tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé si te vé -
keny sé ge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Szer zõ dés kö tés (va gyon ke ze lé si szer zõ dés) . . . . . . .
2.5. Sa ját, il let ve ide gen hasz ná lat . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1. Sa ját hasz ná lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2. Ide gen hasz ná lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6. Szer zõ dés kö tés (ha szon bér le ti szer zõ dés). . . . . . . . .
2.6.1. A szer zõ dés kö tés ál ta lá nos sza bá lyai . . . . . . . . . . .
2.6.2. A ha szon bér le ti szer zõ dés kö ve tel mé nyei . . . . . . .
2.7. A va gyon ke zelt va gyon szám ba vé te le,  nyilvántar -
tása, adat szol gál ta tás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. A nem ze ti park igaz ga tó sá gok ter mé szet vé del mi
va gyon ke ze lé sé vel szem be ni kö ve tel mé nyek . . . . . . . .
3.1. Me zõ gaz da sá gi jel le gû te vé keny sé gek . . . . . . . . . . .
3.2. Er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Vad gaz dál ko dá si te vé keny ség. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Hal gaz dál ko dá si te vé keny sé gek . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Nád gaz dál ko dá si te vé keny sé gek. . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Mû ve lés alól ki vett te rü le tek . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Gyü möl csös és szõ lõ te rü le tek, ker tek . . . . . . . . . . . .
4. Va gyon ke ze lés köz gaz da sá gi és pénz ügyi kö ve tel -
mé nyei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Ter ve zés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1. A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv. . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Hosszú távú (10 éves) ter mé szet vé del mi va gyon -
ke ze lé si prog ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.3. Éves igaz ga tó sá gi ter mé szet vé del mi  vagyonkeze -
lési terv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.4. Igaz ga tó sá gi költ ség ve tés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4.5.1. Bel sõ, igaz ga tó sá gi el len õr zés . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2. Kül sõ (igaz ga tó sá gon kí vü li) el len õr zés . . . . . . . .
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Füg ge lék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Be ve ze tés (a sza bály zat cél ja)

A sza bály zat cél ja, hogy a ter mé szet vé de lem va gyon -
ke ze lé si kon cep ci ó já ból (a nem ze ti park igaz ga tó sá gok ál -
la mi tu laj do nú vé dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te -
rü le te in vég zett ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si te vé -
keny ség kon cep ci ó já nak alap el ve i rõl és ki dol go zá sá nak
jö võ be ni irányairól szóló elõterjesztésbõl) kiindulva és
arra építve 

– va la mennyi ál la mi tu laj don ban és a nem ze ti park igaz -
ga tó sá gok va gyon ke ze lé sé ben lévõ (il let ve va gyon ke ze lé -
sé be ke rü lõ) vé dett ter mé sze ti te rü let re meg fo gal maz za a
va gyon ke ze lé si te vé keny ség vég zé sé nek – a jog sza bá -
lyok ban, a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben meg fo gal ma -
zot tak mel lett – konkrét szakmai szabályait,

– egy sé ge sen, va la mennyi nem ze ti park  igazgató -
ságra ki ter je dõ en meg ha tá roz za a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri um (KvVM) szak mai el vá ra sa it a va -
gyon ke ze lés ellátására vonatkozóan,
a nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé si fel ada ta i -
nak szá mon tar tá sá val és szá mon ké ré sé vel (el len õr zés,
szak mai fel ügye let), a tár ca dön té sek elõ ké szí té sé vel és a
dön té sek meg ho za ta lá val a mi nisz té ri um szak mai irá -
nyí tá si funk ci ó ja ki tel je sed jék. 

A kincs tá ri va gyon ke ze lõi jog vi szony pol gá ri jogi jog -
vi szony, amely ben a két fél 

– az ál la mi tu laj do no si jo gok gya kor ló ja ál ta lá ban a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság (KVI) 

– a va gyon ke ze lõ a nem ze ti park igaz ga tó ság. 
A jog vi szony a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben ölt tes tet.

Mind ezek mi att a sza bály zat ban az igaz ga tó sá gok va gyon -
ke ze lé si te vé keny sé ge szak mai el ve i nek rög zí té se tör té nik
meg, ame lyek a he lyi dön té sek meg ho za ta lá hoz és a va -
gyon ke ze lés gya kor la ti meg va ló sí tá sá hoz ad nak tám pon -
tot, illetve azok szakmai megalapozottságát segítik. 

2. A KvVM irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek va gyon ke -
ze lé sé ben lévõ vé dett ter mé sze ti te rü le tek va gyo ni köre

2.1. Va gyon ke ze lés ben lévõ va gyon, kincs tá ri va -
gyon

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 104. § (1) be kez dé se sze rint: Az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i hez kap cso ló dó va gyon ren del -
te té se a köz ér dek szol gá la ta. Kincs tá ri va gyon az ál la mi
fel adat el lá tá sát szol gá ló va gyon, amely a tár sa da lom mû -
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kö dé sét, a nem zet gaz da ság cél jai meg va ló sí tá sát se gí ti elõ
(Áht. 109/A. § (1)). A kincs tá ri va gyon kö ré be tartozó
állami tulajdont törvény határozza meg (Áht. 109/B. §).

Je len sza bály zat a kincs tá ri va gyo ni kör bõl az ál la mi tu -
laj do nú vé dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le -
tek (Áht. 109/B. § d) 2.) kö zül csak a nem ze ti park igaz ga -
tó sá gok va gyon ke ze lé sé ben lévõ te rü le tek re vo nat ko zik.

A kincs tá ri va gyo non be lül a vé dett és vé de lem re ter ve -
zett ter mé sze ti te rü le tek re és más ter mé szet vé del mi va -
gyo ni kör re az jel lem zõ, hogy meg le he tõ sen „sé rü lé keny”, 
ezért kü lön le ges bá nás mó dot, szak ér tel met és óva tos, kö -
rül te kin tõ fenn tar tá si te vé keny sé get kí ván. E ter mé szet vé -
del mi vagyon megfelelõ jogi háttere miatt jól kö rül ha tá rol -
ha tó. 

2.2. Va gyon ke ze lés be vé tel
A kincs tá ri ter mé szet vé del mi va gyon ele mek kö zül a

 védett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le tek fenn tar -
tá sá nak gya kor la ti meg va ló sí tá sa, meg õr zé se és  haszná -
lata – a ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lés – a kincs tá ri va -
gyon ke ze lõi jog gyakorlásával történik. 

A ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lés olyan spe ci á lis
va gyon fenn tar tá si és va gyon bõ ví té si te vé keny sé gek
összes sé ge, amely nek el sõd le ges cél ja a ter mé sze ti ér té -
kek hosszú távú fenn tar tá sa és fej lesz té se.

A 2003. évi költ ség ve tés rõl szó ló 2002. évi LXII. tör -
vény 78. § (22) e) be kez dé sé vel mó do sí tott Áht. 109/F. §
(2) be kez dés e) pont ér tel mé ben: A kincs tá ri va gyon tár -
gyai fe lett va gyon ke ze lõi jo got gya ko rol hat a vé dett ter -
mé sze ti te rü le tek te kin te té ben az, aki vel – a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si, va la mint a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) egyet ér té -
sé vel – a KVI vagyonkezelési szerzõdést köt. 

A ter mé szet vé del mi ke ze lést vég zõ nem ze ti park igaz -
ga tó sá gok és az ide gen va gyon ke ze lõk, il let ve tu laj do no -
sok kö zöt ti né zet el té ré sek ki kü szö bö lé sé re, a ter mé szet vé -
del mi ér de kek ma ra dék ta lan ér vé nye sü lé se, to váb bá az ál -
la mi költ ség ve tés kí mé lé se egy aránt arra ösz tön zik a ter -
mé szet vé de lem irá nyí tó it, hogy a nem ze ti park igaz ga tó sá -
gok mind nagyobb kiterjedésû területen lássanak el va -
gyon ke ze lõi feladatokat is.

Föld te rü let nem ze ti park igaz ga tó ság ál ta li va gyon ke ze -
lé si te vé keny ség el lá tá sá nak elõ fel té te lei a következõk:

– ál la mi tu laj don lás:
– sza bály sze rû en meg kö tött va gyon ke ze lé si szer zõ dés

(KVI – nem ze ti park igaz ga tó sá gok között),
– in gat lan-nyil ván tar tás ba tör tént be jegy zés.

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyo ni köre vár ha tó an
to vább nö ve ked het: 

– a vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek
hely re ál lí tá sá ról ren del ke zõ 1995. évi XCIII. tör vény sze -
rin ti föld vá sár lá sok alapján,

– a már kincs tá ri va gyo ni kör be tar to zó vé dett és vé de -
lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le tek át vé te le alap ján, (ÁPV 

Rt., Er dõ gaz da sá gi Rt., Víz ügy tõl a nem ze ti park igaz ga -
tó sá gok hoz)

– az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa kö vet kez té ben,

– a Nem ze ti Föld alap ál ta li, a föl det élet já ra dé kért prog -
ram ke re té ben tör té nõ föld vá sár lá sok alap ján a vé dett és a
vé de lem re ter ve zett területek tekintetében.

2.3. A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé si
te vé keny sé ge

A „ter mé szet vé del mi ke ze lés” fo gal mát a ter mé szet vé -
del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Tvt.) 36. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõk sze rint tar tal maz -
za: Ter mé szet vé del mi ke ze lés nek mi nõ sül a vé dett ter mé -
sze ti ér ték, te rü let fel mé ré sét és nyil ván tar tá sát, meg óvá -
sát, õr zé sét, fenn tar tá sát, be mu ta tá sát, valamint hely re ál lí -
tá sát célzó valamennyi tevékenység.

Az el múlt 30 év ta pasz ta la tai azt mu tat ják, hogy a ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny ség hosszabb tá von, ter -
mé szet vé del mi szak mai szem pont ból leg ered mé nye seb -
ben és a leg in kább költ ség kí mé lõ en va gyon ke ze lõi po -
zí ci ó ból (Áht. sze rint), azaz je len eset ben a  vagyonke -
zelési jo gok bir to ká ban vé gez he tõ, va gyis ak kor, ha a
ter mé szet vé del mi ke ze lést vég zõ és va gyon ke ze lõ
ugyan azon szerv (nemzeti park igazgatóság).

Az ál la mi költ ség kí mé lés az ál tal va ló sul meg, hogy ma -
gán tu laj don ese tén a tu laj do nost ál la mi költ ség ve té si for -
rás ból kel le ne fo lya ma to san kár ta la ní ta ni, míg ál la mi tu -
laj don és nem ze ti park igaz ga tó sá gi va gyon ke ze lés ese tén
ilyen ki adás nem ter he li az ál la mi költ ség ve tést. Ez utób bi
a ter mé sze ti ér té kek tõl füg gõ en tör tén het ha szon bér be
adás sal, il let ve a leg ér zé ke nyebb, leg több ter mé sze ti ér té -
ket õrzõ te rü le te ken sa ját hasz no sí tás sal.

Az Áht. vég re haj tá si ren de le te, a kincs tá ri va gyon nal
való gaz dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de -
let pon to san meg ha tá roz za a va gyon ke ze lés fo gal mát. A
va gyon ke ze lés olyan va gyon gaz dál ko dá si te vé keny ség,
amely nek el sõd le ges cél ja az ál la mi fel adat el lát ás és a
köz pon ti, va la mint tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si
szer vek mû kö dé si fel té te le i nek ha té kony biz to sí tá sa, a
va gyon ál la gá nak és ér té ké nek meg õr zé se, vé del me, ér -
té ké nek nö ve lé se [58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 4. §].

Ez a de fi ní ció tö ké le te sen al kal maz ha tó a ter mé szet vé -
de lem szak te rü le té re is, a kö vet ke zõk sze rint: a „ter mé -
szet vé del mi va gyon ke ze lés” a vé dett ter mé sze ti te rü le te -
ken foly ta tott olyan (kincs tá ri) va gyon gaz dál ko dá si te -
vé keny ség, amely nek cél ja az ál la mi fel ada tok (azaz je -
len eset ben a ter mé sze ti ér té kek meg óvá sa) ha té kony el lá -
tá sa, a ter mé sze ti va gyon ál la gá nak és ér té ké nek meg -
õr zé se, védelme, továbbá értékének növelése. 

A két fé le ke ze lés tör vé nyek ben is meg je le nõ de fi ní ci ó ja 
alap ján is ér zé kel he tõ, hogy a ter mé szet vé del mi ke ze lés
el kü lö nül a va gyon ke ze lés egyéb, gaz da sá gi hasz no sí tást
is fel té te le zõ for má i tól. A ter mé szet vé del mi va gyon ke ze -
lés nek vi szont nem le het el sõd le ges cél ja sem a nye re -
ség, sem a ha szon el vû va gyon szer zés, mi vel az csu pán a
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ter mé sze ti értékek megóvásán túl, bár kétségtelenül fontos 
szempontként szerepelhet.

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé si te vé -
keny sé gé nek sa já tos sá ga it a va gyon ke ze lé sük ben lévõ ter -
mé szet vé del mi ol ta lom alatt álló föld te rü le tek ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sé bõl ere dõ kö te le zett sé gek, a te rü le ten
foly tat ha tó gaz dál ko dás nak (me zõ-, er dõ-, vad-, hal-, nád-, 
stb.) a ter mé szet vé del mi ol ta lom mi att kor lá to zott vol ta,
va la mint az õs ho nos há zi ál la tok ál lo má nyá nak gén re zer -
vá tum ként való fenn tar tá sa, to váb bá a bar lan gok kü lön le -
ges va gyon ke ze lé si te vé keny sé gé nek el lá tá sa ké pe zi. Az
ál lat ál lo má nyok (meg fe le lõ lét szám, faj- és faj ta össze té tel
ese tén) a gén meg õr zés mel lett a vé dett ter mé sze ti te rü le te -
ken a természetvédelmi érdekeknek megfelelõ terület fenn -
tar tást, -gondozást, és ezzel a természetvédelmi kezelés
ellátását is biztosítják.

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé sé ben lévõ
ter mé szet vé del mi va gyon ele mek lé té nek, azaz a ter mé -
szet vé del mi ér té kek fenn tar tá sá nak fel tét len el sõbb sé get
biz to sí tó, más ál la mi tu laj do nú vé dett ter mé sze ti te rü le tet
va gyon ke ze lõ sze mé lyek vagy szer ve ze tek szá má ra pél -
da ér té kû va gyon ke ze lé se alap ve tõ kö te les sé ge a  nem -
zeti park igazgatóságoknak.

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok ter mé szet vé del mi va -
gyon ke ze lé si te vé keny sé gé re – ide ért ve a va gyon ke ze lés -
hez kap cso ló dó va gyo ni ér té kû jo gok (va dá szat, ha lá szat
stb.) gya kor lá sát is – vo nat ko zó kö ve tel mé nyek (va gyis a
nem ze ti park igaz ga tó sá gok feladatkörei) a követ ke zõk -
ben összegezhetõk:

a) a vé dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le tek és 
azok ter mé szet vé del mi ér té ke i nek va gyon ke ze lé si te vé -
keny ség el lá tá sá val tör té nõ meg õr zé se, fenn tar tá sa,
gyarapítása, helyreállítása,

b) a va gyon ke ze lés sel össze füg gõ ter mé szet vé del mi és
egyéb jog sza bá lyok (ide ért ve az adó-, jö ve dék- stb. tör vé -
nye ket is), il let ve más jogi erõ vel nem bíró sza bá lyok, to -
váb bá a nem zet kö zi egyez mé nyek min ta sze rû betartása,
illetve betartatása,

c) ha gyo má nyos (táj jel le gû), ter mé szet kí mé lõ és ter mé -
szet kö ze li gaz dál ko dá si mó dok be ve ze té se, fenn tar tá sa,
ter jesz té se, be mu ta tá sa, létjogosultságuk bizonyítása,

d) a va gyon ke ze lé si te vé keny ség össze han go lá sa más
szak te rü le tek kel (pl.: víz gaz dál ko dás, köz le ke dés, er dé -
szet) az ok ta tás, ne ve lés, szem lé let for má lás és öko tu riz -
mus feladataival,

e) pél da mu ta tás más vé dett ter mé sze ti te rü le ten gaz dál -
ko dók nak (va gyon ke ze lõk nek, ha szon bér lõk nek), 

f) a KVI-val kö tött va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben fog lalt 
egyéb kö te le zett sé gek pon tos teljesítése. 

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé si te vé -
keny sé ge a jog sza bá lyok ból le ve zet he tõ – ala pí tó ok irat ba
fog lalt – alap te vé keny ség ként el lá tan dó ál la mi fel adat nak
mi nõ sül. (Ez ala poz za meg ugyan is a va gyon ke ze lõi jog
meg szer zé sét az érintett kincstári vagyontárgyak vo nat ko -
zá sá ban.)

2.4. Szer zõ dés kö tés (va gyon ke ze lé si szer zõ dés)
A va gyon ke ze lé si te vé keny ség el lá tá sa a ke ze lés be

adott va gyon fe let ti – az Áht.-ben meg ha tá ro zott kor lá tok
és fel té te lek kö zöt ti – tu laj do no si jog gya kor lást je lent.
A va gyon ke ze lés tar tal má ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo -
kat a kincs tá ri va gyon ke ze lé sé nek, ér té ke sí té sé nek, va la -
mint e va gyon nal kap cso la tos egyéb kö te le zett sé gek tel je -
sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 58/2005. (IV. 4.)
Korm. ren de let tar tal maz za.  A va gyon ke ze lõi jog – a tör -
vény ben meg ha tá ro zott kivételektõl eltekintve – a KVI-
 val kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján keletkezik. 

Az 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 6. §-ának (1) be -
kez dé se rész le te sen meg ha tá roz za az egyes  vagyonkeze -
lési jo go sult sá gok tar tal mát. A va gyon ke ze lõ – a va gyon -
ke ze lé si szer zõ dés keretei között – jogosult:

a) a kincs tá ri va gyon bir tok lá sá ra, hasz ná la tá ra, hasz nai
szedésére,

b) az a) pont ban fog lalt jo gok pol gá ri jogi szer zõ dés
alap ján tör té nõ át en ge dé sé re,

c) a va gyon ke ze lõi jog nak az Áht. 109/G. § (1)  bekez -
dése sze rin ti át ru há zá sá ra,

d) az Áht. 109/G. § (1) be kez dé sé ben és e ren de let
16. §-ában fog lalt kor lá to zás sal a kincs tá ri va gyon meg ter -
he lé sé re,

e) a kincs tá ri va gyon nal való gaz dál ko dás ra, vál lal ko -
zás ra,

f) a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben fog lalt, il let ve jog sza -
bá lyok ban biz to sí tott egyéb jo gok gyakorlására.

A ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lés el lá tá sá nak le he tõ -
sé ge te hát a ter mé szet vé del mi te rü le ti szer vek (nem ze ti
park igaz ga tó sá gok) ese té ben is fenn áll, s va gyon ke ze lés -
be adás (va gyon ke ze lé si szerzõdés kötése) útján valósul
meg. 

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok kal a KVI köt va gyon ke -
ze lé si szer zõ dést és meg ha tá roz za a va gyon ke ze lé si
jogkör tartalmát is.

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok fel ada ta, hogy a va gyon -
ke ze lõi szer zõ dé sek mel lék le te i nek ak tu a li zá lá sá hoz rend -
sze re sen a szük sé ges mel lék le tek kel tel jes kö rû en el lát va
el küld jék az új on nan bir tok ba vett te rü le tek  dokumentá -
cióját a KVI-nek (il let ve a KvVM-nek, a va gyon ke ze lõi
kijelöléshez történõ egyetértés megadásához).

2.5. Sa ját, il let ve ide gen hasz ná lat
A nem ze ti park igaz ga tó ság nak a va gyon ke ze lé sé ben

lévõ, il let ve abba ke rült vé dett ter mé sze ti te rü le te ken a ter -
mé szet vé del mi ke ze lés ré sze ként a va gyon ke ze lés egyes
fel ada ta it alap ve tõ en kétféle módon szükséges ellátnia:

– sa ját hasz ná lat ban, ami kor a va gyon ke ze lé si te vé -
keny ség tel jes egé szé nek vég zé sét (a va dá sza ti jog, ha lá -
sza ti jog gya kor lá sá nak ki vé te lé vel, ahol a te rü let ki ter je -
dé se nem éri el más jog sza bály ban meg ha tá ro zott szük sé -
ges mér té ket) a nem ze ti park igaz ga tó ság a költ ség ve té se
ter hé re (és ja vá ra) sa ját maga, a ren del ke zés re álló sa ját
(vagy bé relt) esz kö ze i vel és mun ka tár sa i val vég zi (azaz
nem adja ide gen hasz ná la tá ba), il let ve szol gál ta tás ként
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má sok kal vé gez te ti (a to váb bi ak ban: saját használat)
vagy 

– hasz ná lat ba adás sal, ami kor a va gyon ke ze lés meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge it (vagy va la mennyit) egyes te rü -
le te ken el len szol gál ta tás fe jé ben ki ad ja kül sõ szer ve ze tek -
nek és/vagy ma gán sze mély(ek)nek, azaz a nem ze ti park
igaz ga tó ság ha szon bér le ti szer zõ dés meg kö té sé vel más
hasz ná la tá ba adja ( a to váb bi ak ban: ide gen használat). 

Ter mé szet vé del mi szem pont ból a sa ját hasz ná lat nak
és nem az ide gen hasz ná lat nak szük sé ges el sõbb sé get
adni. Sa ját hasz ná lat ke re té ben a meg lé võ erõ for rá so kat –
azok szû kös sé ge mi att – a ter mé szet vé del mi szem pont ból
leg fon to sabb (leg in kább ve szé lyez te tett) te rü le tek ke ze lé -
sé re kell kon cent rál ni. 

Éves költ ség ve té si ter ve zé sü ket a 4. sz. fe je zet ben rész -
le te zet tek sze rint kell végezni.

2.5.1. Sa ját hasz ná lat
Sa ját hasz ná lat ba kell ven ni, il let ve ab ban szük sé ges

tar ta ni (azaz nem ad ha tók hasz ná lat ba), 
– azo kat a te rü le te ket, ame lye ken a ter mé szet vé del mi

szem pon tok (a ki emel ke dõ je len tõ sé gû, ér té kû vé dett ter -
mé sze ti te rü le tek és ér té kek) mi att gaz da sá gi te vé keny ség
egy ál ta lán nem le het sé ges; a te rü let hasz no sí tá sa ti los,
vagy igen nagy mér ték ben kor lá to zott (pl. bio szfé ra re zer -
vá tum mag te rü le te, er dõ re zer vá tum, tu do má nyos re zer vá -
tum, egyes ter mé sze ti öve zet be tartozó területek, egyes
fokozottan védett természeti területek stb.),

– azo kat a (kli max és ah hoz kö ze li ál la po tú tár su lá sok -
kal bo rí tott) ter mé sze ti te rü le te ket, ame lyek nem igé nyel -
nek ter mé szet vé del mi fenn tar tá si te vé keny sé get (a ter mé -
sze ti ér té kek meg óvá sá nak el sõbb sé gé bõl le ve zet he tõ en,
amennyi ben az ér té kek meg óvá sa nem kí ván sem mi fé le
ter mé sze ti be avat ko zást, úgy mû ve lé si ág tól füg get le nül
mû ve lé sük, s így hasz ná lat ba adá suk nem hogy nem szük -
sé ges, ha nem ki mon dot tan tilos),

– az er dõ ket (a vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás sze rint er dõ -
gaz dál ko dó csak a va gyon ke ze lõ le het, ez azon ban nem
zár ja ki, hogy az erdõ szak ke ze lé sé nek egyes fel ada ta it a
nem ze ti park igaz ga tó ság bérmunkában végeztesse el), 

– azo kat a vé dett ter mé sze ti te rü le te ket, ahol az érin tett
ha tó sá gok kal egyez te tett, és a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott
ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv sze rin ti va gyon ke ze lé si te -
vé keny ség ugyan kí vá na tos len ne, de erre nincs meg fe le lõ
vál lal ko zó, (en nek in do ka, hogy vé dett ter mé sze ti te rü le te -
ken sok eset ben ép pen az öko ló gi ai adott sá gok hoz al kal -
ma zan dó gaz dál ko dás tart ja (il let ve csak az tart hat ja) fenn
a ter mé sze ti ér té ke ket, és ha a gaz dál ko dó a cse kély ho zam 
vagy a kép zõ dõ vesz te ség mi att nem vál lal ja, vagy fel hagy 
a hasz no sí tá sá val, ak kor ezt a feladatot is a nemzeti park
igazgatóságoknak kell – az ezzel járó költségeket  vál -
lalva – ellátnia),

– ahol a ter mé szet vé del mi ér de kek ér vé nye sü lé se olyan
spe ci á lis te vé keny ség vég zé sét, vagy kü lön le ges szak is -
me ret, eset leg esz köz meg lé tét kí ván ja meg, amely re az
ide gen hasz ná ló nincs fel ké szül ve vagy nem is  felkészít -

hetõ, il let ve az ezek meg lé te nél kü li erõl te tett hasz ná lat ba
adá sa a ter mé sze ti ér té kek ká ro so dá sá val, szaporodásuk
veszélyeztetésével vagy pusztulásával járna,

– az igaz ga tó sá gi ön ál ló va dá sza ti, ha lá sza ti jogú va -
dász te rü le te ket és ha lász te rü le te ket.

Sa ját hasz ná lat ban in do kolt tar ta ni még azo kat a te rü le -
te ket is, ame lye ken a ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ben
fog lalt hasz ná la ti mó dok a nem ze ti park igaz ga tó ság ren -
del ke zé sé re álló esz kö ze i vel, il let ve re á li san  megszerez -
hetõ esz kö zök kel és sze mé lyi ál lo mánnyal – a nem ze ti
park igaz ga tó ság töb bi ál la mi fel ada tá nak el lá tá sát nem
hát rál tat va – ra ci o ná li san meg va ló sít ha tók, és ame lyek el -
en ged he tet le nül fon to sak a nem ze ti park igaz ga tó ság
(eset leg más nem ze ti park igaz ga tó ság, sa ját kht., rt. stb.)
tu la jdo ná ban, vagyonkezelésében, valamint haszná la tá -
ban lévõ ál lat ál lo mány fenntartásához, ellátásához. 

Sa ját hasz ná lat ese tén az ez zel össze füg gõ, szol gál ta tás -
ként meg ren delt egyes ke ze lé si te vé keny sé gek el len ér té -
két összeg sze rû en kell meg ál la pí ta ni. A szol gál ta tás ról,
an nak el len ér té ké rõl, a fi ze té si fel té te lek rõl írás be li szer -
zõ dés ben kell meg ál la pod ni, a hatályos jogszabályi elõírá -
sok betartásával.

Azok ban az ese tek ben, ami kor a vé dett ter mé sze ti te rü -
let fenn tar tá sá hoz a fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel kí vá na -
tos, il let ve szük sé ges a vé dett ter mé sze ti te rü le ten fenn -
tart ha tó gaz dál ko dá si te vé keny ség, de a gon do zást a nem -
ze ti park igaz ga tó ság sa ját maga nem tud ja biz to sí ta ni, a
ter mé szet vé del mi gon do zást a te rü let hasz ná la ti jo gá nak
(a hasz nok sze dé se jo gá nak) a nem ze ti park igaz ga tó ság
ál tal meg ha tá ro zott ter mé szet vé del mi fenn tar tá si  te vé -
keny ség el le né ben és emel lett – le he tõ ség sze rint – pénz -
be ni el len ér ték fe jé ben történõ használatba (a továb bi ak -
ban ideértve a haszonbérletet és a bérletet is) adásával kell
megoldani.

A nem ze ti park igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lévõ,
il let ve oda új on nan ke rü lõ te rü le tek ese té ben a sa ját hasz -
ná lat vagy a hasz ná lat ba adás kér dé sé nek el dön té se – az e
sza bály zat ban fog lal tak alap ján – a nem ze ti park igaz ga tó -
ság vezetõjének hatáskörébe tartozik.

Ez alól ki vé tel, ha az új on nan va gyon ke ze lés be ke rült
te rü le tek hasz ná la tát, gon do zá sát a fen ti kri té ri u mok sze -
rint a nem ze ti park igaz ga tó ság nak kell vé gez nie, de eh hez 
a ren del ke zés re álló anya gi, mû sza ki, sze mé lyi fel té tel -
rend sze re (ide ért ve a több let be vé te lek igaz ga tó sá gi szin -
ten fel hasz nál ha tó há nya dát is) nem elég sé ges. Eb ben az
eset ben az adott te rü let sa ját hasz ná la tá hoz szük sé ges
több let for rá sok ról szó ló dön tés fejezeti, felügyeleti ha -
tás kör be tartozik.

2.5.2. Ide gen hasz ná lat
Hasz ná lat ba ad ha tók az elõ zõ ek fi gye lem be vé te lé vel,

mind azon vé dett ter mé sze ti te rü le tek, ame lyek nem áll nak
sa ját használatban, azaz:

– el sõ sor ban azok az át la gos (nem ki emel ke dõ) ér té kû,
vagy csak ily mó don fenn tart ha tó vé dett ter mé sze ti te rü le -
tek, ame lyek ese té ben a ha gyo má nyos (pl. kis pa rasz ti)
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föld hasz ná la ti mó dok a ter mé szet vé del mi kezelés részét
képezik, 

– azok a va gyon ke ze lés ben lévõ vé dett ter mé sze ti te rü -
le tek, ame lye ken az igaz ga tó ság ré szé re nem áll ren del ke -
zés re sa ját sze mé lyi, esz köz- és állatállomány. 

A hasz ná lat ba adás ese té ben is alap ve tõ kö ve tel mény,
hogy eb ben a konst ruk ci ó ban is a ter mé szet vé de lem ér de -
kei él vez nek el sõbb sé get. A hasz ná lat ba adás e kö ve tel -
mény nek meg fe le lõ le bo nyo lí tá sa a nem ze ti park igaz ga -
tó ság fel ada ta, az arra vo nat ko zó konk rét dön tés a nem ze ti
park igaz ga tó ság ve ze tõ jé nek át nem ruházható hatás- és
felelõsségi körébe tartozik. 

A hasz ná lat ba adás el já rás rend jé ben a nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ál tal kö tött ha szon bér le ti szer zõ dé sek
egy sé ge sí té sé rõl szó ló 16/2005. KvVM uta sí tás sze rint
kell el jár ni. A te rü le tek hasz ná lat ba adá sá nak  meghirde -
tése so rán, pe dig a ver se nyez te tés mi nél szé le sebb körû
al kal ma zá sá ra kell tö re ked ni, a kincs tá ri va gyon ér té ke -
sí té sé re vo nat ko zó ver se nyez te té si követelmények érte -
lem sze rû változtatásai és egyszerûsítései mellett. 

A kö vet ke zõk ben meg ha tá ro zott vé dett ter mé sze ti te rü -
le tek meg hir de tés nél kül is hasz ná lat ba adhatók:

– az a te rü let, amely nek hasz ná la ti jo gát jog sza bály,
vagy a te rü let adás vé te le so rán írás ban rög zí tett – és a
KvVM-nek az adás vé te li szer zõ dés sel meg kül dött – meg -
ál la po dás a ko ráb bi hasz ná ló nak (tu laj do nos nak) meg -
ha tá ro zott ide ig, el len ér ték, el len szol gál ta tás fe jé ben
(amely le het pon to san kö rül írt ter mé szet be ni szol gál ta tás
is, pl. adott te rü let meg ha tá ro zott nagy sá gú és fajú (fajtájú) 
állatállománnyal való legeltetése) fenntartja, 

– az a te rü let, amely nek ad di gi hasz ná ló ja kö te le zett sé -
ge it rend ben tel je sí tet te és vál lal ja az új kö ve tel mé nyek nek 
meg fe le lõ szerzõdés betartását.

A meg hir de tés nél kü li hasz ná lat ba adás ra vo nat ko zó
szer zõ dé sek ben is a ké sõb bi ek ben rész le te zett tar tal mi kö -
ve tel mé nye ket kell ér vé nye sí te ni. A meg hir de tés nél kül
hasz ná lat ba adott te rü le tek rõl a nem ze ti park igaz ga tó ság
rész le tes és tételes nyilvántartást köteles vezetni.

Meg hir de tés ese tén a hasz ná lat ba adást a vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban elõ ír tak sze rint, és a hely ben szo ká sos
mó don és el já rá si rend sze rint is (leg alább az ön kor mány -
za ti hi va tal ban tör té nõ ki füg gesz tés sel) közzé kell tenni.

A hir det mény ben meg kell je löl ni:
1. a hasz ná lat ba adás ra ki je lölt te rü le te ket (a te rü le tek

nagy sá gá nak, hely raj zi szám (rész let/al rész let) sze rin ti el -
he lyez ke dé sé nek, jel le gé nek rög zí té sé vel, térképvázlat,
vázrajz szerint),

2. az elõb bi ek ben meg je lölt te rü le tek hasz ná la tá ra vo -
nat ko zó konk rét ter mé szet vé del mi kö ve tel mény- és fel té -
tel rend szert (amennyi ben el ké szül, a ke ze lé si terv sze rint), 
ide ért ve, hogy le gel te tés ese tén csak an nak ad ha tó bér be a
te rü let, aki már iga zol tan ren del ke zik a szükséges fajú és
létszámú állatállománnyal, 

3. a hasz ná lat idõ tar ta mát, a mi ni má li san elv árt – fi gye -
lem mel a hely ben szo ká sos, azo nos ér té kû te rü let hasz ná -
la tá ért fi ze tett át la gos ha szon bér re és a ter mé szet vé del mi

kor lá to zá sok ra is – he lyi ha gyo má nyok nak meg fe le lõ jel -
le gû el len szol gál ta tást, pénz be li el len ér té ket (el len szol -
gál ta tás, ellenérték a továbbiakban együtt: használati díj),

4. az al ha szon-bér let be adás, más sze mély, szerv hasz -
ná la tá ba, hasz no sí tá sá ba adá sa tel jes körû tilalmát,

5. le he tõ ség sze rint az aján lat té te li ha tár idõt, to váb bá az
el bí rá lás szem pont rend sze rét és határidejét,

6. a KvVM, il let ve a nem ze ti park igaz ga tó ság ál tal
meg ha tá ro zott egyéb szem pon to kat, eset leg igé nyelt ga -
ran ci á kat (pl. a szer zõ dés sze gés ese té re fenn tar tott pénz -
be li vagy egyéb va gyo ni biz to sí ték mértékét), illetve
referenciákat.

Biz to sí ték ként (spe ci á lis biz to sí ték) a hasz ná la ti díj (ha -
szon bér, il let ve bér le ti díj) – a szer zõ dés kö tést kö ve tõ –
elõ re tör té nõ ki fi ze té sét cél sze rû elõ ír ni. A biz to sí ték mér -
té két úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az ará nyos le gyen mind
az egyéb ként meg fi ze ten dõ hasz ná la ti díj jal (ha szon bér rel, 
il let ve bér le ti díj jal), mind az érin tett te rü let ter mé sze ti ér -
té ke i nek – a hasz ná lat tól füg gõ – ve szé lyez te tett sé gé vel.
Amennyi ben a fi ze ten dõ dí jat a búza tõzs dei ára alap ján
ha tá roz zák meg, leg fel jebb a szá mí tott díj alap ján tör té nõ
elõ leg meg ha tá ro zá sa ér vé nye sít he tõ. Az eset le ges ele mi
kár miatt történõ bérleti díj mérséklése a következõ naptári 
év gazdálkodásra fordítandó keretébõl egyenlíthetõ ki. 

A bí rá la ti szem pont rend szer ben az anya gi vo nat ko zá -
sok kal szem ben a ter mé szet vé de lem ér de ke i nek kell pri o -
ri tást biztosítani.

A meg hir de tett ter mé szet vé del mi kö ve tel mény- és fel -
té tel rend szer vál la lá sa az aján lat ér vé nyes sé gi feltétele.

Az aján lat te võk kö zül a ha tá lyos jog sza bá lyok fi gye -
lem be vé te lé vel elõny ben kell ré sze sí te ni (akár a meg -
aján lott hasz ná la ti díj, il let ve a biz to sí ték fi gyel men kí vül
ha gyá sá val is, ha egyéb ként tel jes kö rû en megfelelnek a
kiírt feltételeknek): 

– a hely ben, élet hi va tás sze rû en az adott te vé keny ség gel
fog lal ko zó kat, 

– azo kat a hely be li e ket, akik még is me rik és gya ko rol -
ják az adott táj egy ség re jel lem zõ ha gyo má nyos  gazdál -
kodást,

– az adott te rü le ten a ko ráb bi idõ szak ban a ter mé szet vé -
del mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en gaz dál ko dó kat,
illetve 

– az adott ter mé szet vé del mi cél ra, fel adat ra lé te sült
non pro fit szer ve ze te ket. 

Az elõb bi ek ben meg je lölt, elõny ben ré sze sí ten dõ ked -
vez mé nye zet ti kö rön túl, a vál lalt ter mé szet vé del mi kö ve -
tel mény- és fel té tel rend szer azo nos sá ga ese tén a na gyobb
hasz ná la ti dí jat meg aján ló ajánlattevõt kell elfogadni. 

A meg aján lott – a hir det mény ben meg je lölt elv árt hasz -
ná la ti dí jon fe lü li – több let hasz ná la ti díj azo nos sá ga ese tén 
pe dig azt az aján lat te võt kell el fo gad ni, aki a hir det mény -
ben meg je lölt ter mé szet vé del mi kö ve tel mény- és fel té tel -
rend sze ren fe lül to váb bi ter mé szet vé del mi fel ada tot vállal.
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Össze fér he tet len sé gi sza bá lyok 

Aján lat té te li sza bá lyok
– nem jo go sult aján lat té tel re, szer zõ dés re a ki író szerv

bár mely ve ze tõ je, al kal ma zott ja sem ma gán sze mély ként,
sem vál lal ko zás keretében,

– nem le het aján lat te võ az sem, aki nek az ál lam ház tar -
tás sal szem ben le járt köz tar to zá sa van és arra fi ze té si ha la -
dé kot nem kapott, 

– az, aki vel szem ben a meg elõ zõ 3 éven be lül ter mé szet -
vé del mi bír sá got szab tak ki,

– aki nek ter mé szet vé del mi sza bály sér té si el já rás ban
meg ál la pí tot ták a felelõsségét.

El bí rá lá si sza bá lyok
Ab szo lút össze fér he tet len ség: 
Az aján lat el bí rá lá sá ban nem ve het nek részt az

alábbiak: 
– maga az aján la tot be nyúj tó aján lat te võ, 
– an nak kö ze li hoz zá tar to zó ja (Ptk. 685. § b) pont),
– mun ka vi szony alap ján fe let te se vagy al kal ma zott ja,
– más szer zõ dé ses jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tó ja 

vagy fog lal koz ta tott ja,
– tu laj do no sa (rész tu laj do no sa) vagy tag ja, amennyi ben 

az aján lat te võ jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gazdasági társaság,

– a tu laj do nos ál tal de le gált tiszt ség vi se lõ je,
– az ér de kelt sé gé be tar to zó tár sa ság vagy más jogi sze -

mély, to váb bá jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa -
ság, ame lyet a pá lyá zó köz vet le nül vagy köz vet ve el len -
õriz, il le tõ leg, amely nek az aján lat te võ rész ben vagy
egész ben köz vet le nül vagy köz vet ve tu laj do no sa, to váb bá
ezek al kal ma zott ja vagy más szerzõdéses jogviszony
keretében foglalkoztatottja.

Re la tív össze fér he tet len ség:
A fen ti ek ben fog lal ta kat kell al kal maz ni ak kor is, ha az

aján lat el bí rá lá sá ban a részt ve võ tõl bár mely ok nál fog va
nem vár ha tó el az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se (el fo gult -
ság). 

Az össze fér he tet len ség és az el fo gult ság ki zá rá sa ér de -
ké ben az aján la tok el bí rá lá sá ban a részt ve võk az aján la tok
fel bon tá sa elõtt nyi lat ko za tot kö te le sek alá ír ni. Alá írt nyi -
lat ko zat hi á nyá ban az el bí rá lás ban nem ve het nek részt. Az
aján lat el bí rá lá sa kor a részt ve võ kö te les ha la dék ta la nul
be je len te ni, ha vele szemben bármely fenti össze fér he tet -
len sé gi ok áll fenn.

Va lót lan nyi lat ko zat ki töl té se ese tén az érin tett sze mély
leg alább há rom évig nem ve het részt bírálatban.

Amennyi ben a va lót lan nyi lat ko zat mi att az össze fér he -
tet len sé get nem le he tett az el bí rá lás so rán ki zár ni, és en nek 
kö vet kez té ben az össze fér he tet len ség ben érin tett, aján lat -
te võ jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem  rendel -
kezõ gaz da sá gi tár sa ság szá má ra ked ve zõ dön tés szü le tett, 
a dön tést ha la dék ta la nul vissza kell von ni (a sor ban utá na
kö vet ke zõ aján lat el fo ga dá sá val), és a va lót lan nyi lat ko za -
tot ki töl tõ sze méllyel szem ben mun kál ta tó já nál (il let ve a
mun kál ta tó nak, ha az a KvVM felügyelete alá tartozó

szerv), illetve delegálójánál fegyelmi eljárást kell kez de -
mé nyez ni. 

Az aján la tok el bí rá lá sá ra mi ni mum 5 tagú, az adott mû -
ve lé si ágak ke ze lé se te rén já ra tos szak em be rek bõl álló bí -
rá ló tes tü le tet az igazgató hozza létre.

Az aján la tok ke ze lé se és ér té ke lé se so rán a je len sza -
bály zat ban nem rész le te zett to váb bi össze fér he tet len sé gi
és ver seny sem le ges sé gi sza bá lyo kat tar tal ma zó jog sza bá -
lyok ren del ke zé se i nek figyelembevételével kell eljárni. 

Az aján la to kat zárt bo rí ték ban, a nem ze ti park igaz ga tó -
ság ál tal elõ írt pél dány szám ban és adat tar ta lom mal, ol da -
lan ként sor szá mo zot tan és az aján lat te võ ere de ti alá írá sá -
val kell be kül de ni. A bo rí té kon a cím zé sen kí vül a fel adó
aján lat te võ és az aján lat tal érin tett, meghirdetett terület
megnevezése szerepelhet. 

A be ér ke zett aján la to kat az el bí rá lá sig zár tan, az aján -
lat te võk esély egyen lõ sé gét biz to sít va kell ke zel ni. Az
aján lat te võk rõl az el bí rá lás le zár tá ig azo no sí tás ra al kal -
mas in for má ció nem ad ha tó. Az aján la tok fel bon tá sá ra az
azt elbíráló testület jogosult.

Az aján la tok ér té ke lé sé rõl jegy zõ köny vet kell  készí -
teni, amely nek tar tal maz nia kell különösen:

– meg hir de té ses el já rás rö vid is mer te té sét, a be ér ke zett
aján la tok számát,

– a be ér ke zett aján la tok rö vid ér té ke lé sét,
– a ter mé szet vé del mi szem pont ból leg ked ve zõbb aján -

lat ra vo nat ko zó ja vas lat indokait,
– a ki kö tött biz to sí té kok meg fe le lõ sé gé nek  szem pont -

jait,
– az ered mény te len nek ér té kelt el já rás in do ko lá sát,
– a ver se nyez te té si el já rás ered mé nyé nek össze fog la ló

ér té ke lé sét, az elsõ két hely re ja va solt aján lat te võ meg je lö -
lé sét (ha erre mód van),

– egyéb, a bí rá ló(k) ál tal fon tos nak tar tott kö rül mé nye -
ket, té nye ket.

Az aján la tok fen ti ek nek meg fe le lõ ke ze lé sé ért a  nem -
zeti park igaz ga tó ság igaz ga tó ja, az el bí rá lás rend jé nek be -
tar tá sá ért a nem ze ti park igaz ga tó ság igaz ga tó ja és a
bírálók személyesen felelõsek.

A rész le te zett jegy zõ köny vet a ki író nem ze ti park igaz -
ga tó ság kép vi se lõ je alá írá sá val hi te le sí ti. A jegy zõ köny -
vet – a hir det mény, a rész le tes do ku men tá ció, va la mint az
aján la tok bon tá sá ról ké szült jegy zõ könyv és a be nyúj tott
aján la tok egy-egy ere de ti példányának csatolásával – meg
kell õrizni. 

A meg hir de tés ered mény te len nek mi nõ sül, ha
– a ki írás ra nem ér kez tek be pá lyá za tok,
– a pá lyá za tok for mai hi á nyos sá gok mi att nem meg fe le -

lõ ek, 
– a ki írás ban meg kö ve telt el vá rás nak nem tesz nek

eleget.
Ered mény te len pá lyá zat ese tén az igaz ga tó ság:
– a jegy zõ könyv ik ta tó könyv sze rin ti kéz hez vé te lé tõl

szá mí tott 15 mun ka na pon be lül – szük ség ese tén mó do sí -
tott fel té tek kel tör té nõ – újból meghirdeti,
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– a ter mé szet vé del mi szak mai szem pont ból leg ked ve -
zõbb aján la tot tevõ, for ma i lag hi á nyos pá lyá za tot be adó
pá lyá zót, vagy pá lyá zó kat hi ány pót lás ra szó lít ja fel, s az
azt, il let ve azo kat tel je sí tõ pályázók között újból dönt.

2.6. Szer zõ dés kö tés (ha szon bér le ti szer zõ dés)

2.6.1. A szerzõ dés kö tés ál ta lá nos sza bá lyai 

A hasz ná lat ba adás ról szó ló szer zõ dés le het bér le ti vagy 
ha szon bér le ti szer zõ dés, amely pol gár jo gi szer zõ dés nek
mi nõ sül. Me zõ gaz da sá gi mû ve lés alatt álló te rü le tek (ter -
mõ föld) ese té ben ha szon bér le ti szer zõ dést kell köt ni a
nem ze ti park igaz ga tó sá gok ál tal kö tött ha szon bér le ti szer -
zõ dé sek egy sé ge sí té sé rõl szó ló 16/2005. KvVM uta sí tás
irány mu ta tá sai sze rint. Bér le ti szer zõ dés meg kö té se csak
me zõ gaz da sá gi mû ve lés alatt nem álló te rü let ese tén le het -
sé ges, pl. bar lang bér be adá sa kul tu rá lis ren dez vény vagy
gyó gyá sza ti te vé keny ség cél já ra. (A bér le ti, il let ve ha -
szon bér le ti szer zõ dés in gye nes vál to za ta a ha szon köl csön
szer zõ dés.) A hasz ná lat ba adás ról szó ló (bér le ti, ha szon -
bér le ti) szer zõ dé se ket írás ba kell fog lal ni. A szer zõ dé sek a 
meg hir de tés fel té te le i tõl ál ta lá ban nem tér het nek el. Vál to -
zás csak ab ban az eset ben és mér ték ben le het sé ges,
amennyi ben a nyer tes aján lat te võ aján la tá ban ter mé szet -
vé del mi több let vál la lá so kat tett. A szer zõ dés meg kö té se
elõtt az igaz ga tó ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá -
ban sze rep lõ szer ve ze ti egy ség vé le mé nye zi a ha szon bér -
le ti szer zõ dés ter ve ze tét. A hasz ná lat ba adás sal kap cso la -
tos ügy in té zé sért a va gyon ke ze lést ko or di ná ló osz tály ve -
ze tõ a fe le lõs. A szer zõ dé se ket – a vo nat ko zó jogi szabá -
lyo zás alapján – az igazgató írja alá a pénzügyi és jogi
ellenjegyzést követõen. (A jogi ellenjegyzést jogi végzett -
ség gel rendelkezõ munkatárs végezheti.) Az igazgató
helyett az általa kötelezettségvállalásra feljogosított sze -
mély is aláírhat.

A meg kö tött szer zõ dés ben fog lalt hasz ná la ti díj (ha -
szon bér, il le tõ leg bér le ti díj) – mint be vé te li elõ írás – ré sze
a nem ze ti park igaz ga tó ság be vé te li elõ irány za tá nak, egy
nap tá ri éven túl nyú ló szer zõ dés ese té ben a ké sõb bi évek
költ ség ve té si elõ irány za ta it is ennek figyelembevételével
kell megtervezni. 

Az ese dé kes ség kor meg nem fi ze tett hasz ná la ti dí jat le -
járt kö ve te lés ként kell ke zel ni, amely nek be haj tá sá ról a
nem ze ti park igaz ga tó ság kö te les in téz ked ni. Er rõl csak
tör vény ben meg ha tá ro zott módon és esetekben lehet
lemondani.

To váb bi fon tos fel té tel, hogy a vé dett ter mé sze ti te rü le -
tek az in gat lan-nyil ván tar tás ban és a föld hasz ná la ti nyil -
ván tar tás ban le he tõ ség sze rint naprakészen szerepeljenek. 

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok nak ezért fo ko zott fi gyel -
met kell for dí ta ni uk a hasz ná la ti szer zõ dé sek  bejelenté -
sére. A be je len té si kö te le zett ség csak a ter mõ föld re – erdõ
ki vé te lé vel – vo nat ko zik. A föld hasz ná lat ban min den vál -
to zást – így a megszûnést is – 30 napon belül kell  bejelen -
teni.

A va gyon ke ze lés egyéb tár gyi fel té te le it nem ze ti park
igaz ga tó sá gon ként, a sa ját hasz ná lat ban lévõ, il let ve a jö -
võ ben sa ját hasz ná lat ba ke rü lõ te rü le tek tõl, az azon foly -
tat ha tó hasz ná la ti mó dok tól és az ak tu á lis költ ség ve té si
fel té tel rend szer tõl füg gõ en szükséges áttekinteni, fe lül -
vizs gál ni és ellenõrizni. 

2.6.2. A ha szon bér le ti szer zo dés kö ve tel mé nyei 
Me zõ gaz da sá gi föld te rü let (ter mõ föld) el len ér ték fe jé -

ben tör té nõ hasz ná lat ba adá sa ese tén arra ha szon bér le ti
szer zõ dést kell köt ni. A me zõ gaz da sá gi föld te rü let ha -
szon bér le ti szer zõ dé sé nek ér vé nyes sé gi kel lé ke az írás ba
fog la lás és a bejelentési kötelezettség teljesítése.

A ha szon bér le ti szer zõ dé sek kö te le zõ ele me it a nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ál tal kö tött ha szon bér le ti szer zõ dé sek
egy sé ge sí té sé rõl szó ló 16/2005. KvVM utasítás  tartal -
mazza. 

A ha szon bér be adás kor fi gye lem be kell ven ni az ak tu á -
lis sza bá lyo zást, amely je len leg a ter mõ föld rõl szó ló 1994. 
évi LV. tör vény 22. § (1) és (2) be kez dé sé ben, il let ve a
23. §-ában, a ha szon bér be ve he tõ ma xi má lis te rü let nagy -
ság ra vonatkozó korlátozásokat.

A szer zõ dés meg kö té se elõtt fi gye lem be kell ven ni az
elõ ha szon bér let sza bá lyait. 

Az elõ-ha szon bér le ti jog gya kor lá sá val kap cso la tos
 haszonbérbe adói kö te le zett ség csak „ter mõ föld” ha szon -
bér be adás esetén jelentkezik.

A ha szon bér le ti szer zõ dés le het ha tá ro zott vagy ha -
tá ro zat lan ide jû. Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ ter mõ -
föld ese té ben ha tá ro zott ide jû szer zõ dést kell köt ni, amely -
nek leg hosszabb idõ tar ta ma szak mai szem pon tú meg íté lés
alap ján meg ál la pí tot tan 10 év lehet, az alábbi kivételekkel:

– az erdõ mû ve lé si ágú ter mõ föld re a 2.5.1. pont ban
fog lal tak az irány adók, azaz erdõ nem ad ha tó  haszon -
bérbe,

– a szõ lõ és gyü möl csös mû ve lé si ágú és más ül tet -
vénnyel be te le pí tett ter mõ föld re, il le tõ leg szõ lõ, gyü möl -
csös vagy más ül tet vény te le pí té se cél já ból kö tött ha szon -
bér le ti szer zõ dés, ame lyet leg fel jebb an nak az év nek a vé -
gé ig le het meg köt ni, amíg a szõ lõ, gyü möl csös, il le tõ leg
ül tet vény értékkel bír (értékcsökkenési leírási idõszak),

– a kor lá to zás a fe les-bér let re nem vo nat ko zik.
A ha szon bér lõ a ren des gaz dál ko dás sza bá lya i nak

meg tar tá sá val jo go sult a do log hasz ná la tá ra és  hasz -
nainak sze dé sé re, ide ér ten dõ a ren del te tés sze rû hasz -
ná lat és az ál lag meg óvás is.

A ha szon bér a fe lek meg ál la po dá sa alap ján le het pénz,
vagy ter mé szet be ni jut ta tás (pl. ter mény vagy ezek kom -
bi ná ci ó ja). A Ptk. ér tel mé ben a fe lek el té rõ meg ál la po dá sa
hi á nyá ban a ha szon bért idõn ként utó lag kell fi zet ni. A Ptk. 
ér tel mé ben a ha szon bér lõt me zõ gaz da sá gi ha szon bér let
ese tén meg il le ti a mél tá nyos bér mér sék lés, il le tõ leg a bé -
rel en ge dés igénylésének lehetõsége két konjunktív feltétel 
fennállása esetén:

– a ter més ki esést ele mi csa pás nak vagy más rend kí vü li
ese mény nek kell okoz nia és 
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– ez zel oko za ti össze füg gés ben az át la gos ter més két -
har ma dá nak meg nem léte esetén. 

Az igaz ga tó ság mint ha szon bér be adó kö te les a ha szon -
bér let fenn ál lá sa alatt a te rü le tet el len õriz ni. A ter mé szet -
vé del mi jog sza bá lyok alap ján biz to sí tott ha tó sá gi el len õr -
zé si jo go sít vá nyok vál to zat la nul fenn áll nak.

2.7. A va gyon ke zelt va gyon szám ba vé te le, nyil ván -
tar tá sa, adat szol gál ta tás

A va gyon ke ze lés ben lévõ va gyon nyil ván tar tá sát a
szám vi te li tör vény sze rin ti nyil ván tar tá sok és el szá mo lá -
sok, a KVI va gyon ka tasz te re mel lett a ter mé szet vé del mi
va gyon ke ze lé si in for má ci ós rendszerben is naprakészen
kell vezetni.

A ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si in for má ci ós rend -
szer mû köd te té sét a KvVM-TvH lát ja el. 

A bir tok ügyi adat bá zis ra épü lõ és a hasz ná lat ba adá si
szer zõ dé sek ada ta in ala pu ló va gyon ke ze lé si szoft ver min -
den igaz ga tó sá gon megtalálható. 

A szoft ver mû köd te té sé nek el sõd le ges cél ja a va gyon -
ke ze lés sel kap cso la tos ope ra tív (igaz ga tó sá gi) fel ada tok 
el lá tá sá nak se gí té se és a köz pon ti in for má ci ós igé nyek
(tár ca ve ze tés tá jé koz ta tá sa, dön tés-elõ ké szí tés stb.) gyors
ki szol gá lá sa. Az elõb bi cé lok nak alá ren del ve a prog ram
al kal ma zá sá val le he tõ vé vá lik a leg több va gyon ke ze lés sel
kap cso la tos adat rögzítése és rendszerezett formában
történõ késõbbi felhasználása.

A meg ál la po dá sok tár gyát ké pe zõ föld rész le tek pa ra -
mé te re i nek bir tok ügyi adat bá zis ban tör té nõ vál to zá sa
maga után von ja azok va gyon ke ze lé si prog ram ban történõ
automatikus frissülését. 

Az ada tok ról in for má ci ót csak az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó ság, il let ve a TvH adhat.

A ki mu ta tá sok több fon tos téma köré cso por to sít ha tók.
Ezek az ál lat ál lo má nyok össze té te le és nagy sá ga, a bér -
be adott és bér be ad ha tó te rü le tek, hasz ná lat ba-adá si
meg ál la po dá sok, va la mint ez utób bi ak hoz kap cso ló dó
pénz ügyi hát tér. A leg több ki mu ta tás el ké szí té se so rán le -
he tõ ség van igen szé les kö rû (pl. táj egy ség, táj vé del mi
kör zet, ter mé szet vé del mi te rü let, te le pü lés, mû ve lé si ág
vagy bér lõ) pa ra mé te re zés re. A prog ram ki szá mít ja a meg -
ál la po dá sok ból eredõ esedékes kötelezettségeket és nyo -
mon tudja követni azok teljesítését is.

A te rü le ti ki mu ta tá sok kal pár hu za mo san au to ma ti ku san 
el ké szít he tõ az il le té kes hi va tal nak meg cím zett föld hasz -
ná la ti bejelentõ.

A rend szer se gít sé gé vel hi te les és nap ra kész ada tok kal
ren del ke zünk, ami nagy mér ték ben se gí ti a va gyon gaz dál -
ko dá si te vé keny ség eredményességét.

A rend szer hasz ná la ta és ke ze lé se köz ben fo lya ma to san
tö re ked ni kell a nyil ván tar tá si rend sze rek adat bá zi sai kö -
zöt ti és a más ál la mi nyil ván tar tá sok kal (pl. TAKARNET,
Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár stb.) való kap cso lat meg -
te rem té sé re, tér in for ma ti kai rendszerbe való integrálására.

A va gyon ke ze lést el lá tó nem ze ti park igaz ga tó sá gok
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét (adat tar to má nyok, adat -

ke ze lés, ha tár idõk stb.) az 1/2003. (K. Ért. 2.)  KvVM mi -
nisz te ri uta sí tás sza bá lyoz za. Az uta sí tás sze rint vég zett
adat szol gál ta tás és adat ke ze lés az igaz ga tó sá gok és a fõ ha -
tó ság szá má ra egy aránt le he tõ sé get te remt a va gyon ke ze -
lé si te vé keny ség ér té ke lé sé re. Az igaz ga tó sá gok ezen túl -
me nõ en a KVI felé a va gyon ka tasz tert il le tõ en je len tést, il -
let ve éves vagyongazdálkodási tervet és beszámolót
készítenek a jogszabályban meghatározott idõpontig. 

3. A nem ze ti park igaz ga tó sá gok ter mé szet vé del mi
va gyon ke ze lé sé vel szem be ni kö ve tel mé nyek 

A vé dett ter mé sze ti te rü le tek – mû ve lé si ágak sze rin ti –
ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé sé nek az élõ és élet te len
ter mé sze ti ér té kek hosszú távú fenn tar tá sát, a táj ké pi, kul -
túr tör té ne ti értékek megõrzését kell szolgálnia. 

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok ter mé szet vé del mi va -
gyon ke ze lé sé re vo nat ko zó szak mai kö ve tel mé nyek – a
2003. már ci us 12-i Mi nisz te ri Ér te kez let ál tal el fo ga dott
kon cep ci ó ban sze rep lõ alap el vek érvényesítése mellett –
az alábbiak. 

3.1. Me zõ gaz da sá gi jel le gû te vé keny sé gek
A me gó van dó ér té kek több sé ge a vé dett gyep (rét, le ge -

lõ), erdõ, ná das és ki vett mû ve lé si ág hoz kö tõ dik. A vé de -
lem ha té kony sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben ezért leg in -
kább a rét, le ge lõ, erdõ, ná das és ki vett mû ve lé si ágak ese -
tén in do kolt a sa ját va gyon ke ze lés ben tartandó területek
további növelése. 

A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gek re vo nat ko zó ál ta lá -
nos alap el vek:

Táp anyag-után pót lás: El sõ sor ban szer ves trá gyá zás ra
és pil lan gó sok ve té sé re, zöld trá gyá zás ra kell ala poz ni.
A szer ves trá gya fel hasz ná lá sa kor fi gye lem be kell ven ni a
kü lön jog sza bály ban köz zé tett „jó me zõ gaz da sá gi gya kor -
lat sza bá lya it” a vi zek nit rát szennye zé sé nek meg elõ zé se,
csök ken té se, a nö vé nyek op ti má lis táp anyag-el lá tá sa, va -
la mint a ta la jok ter mé keny sé gé nek fenn tar tá sa ér de ké ben.
Mû trá gya hasz ná la ta csak táp anyag vizs gá la ton ala pu ló
szak ta nács adás alap ján, az ab ban meg ha tá ro zott mennyi -
ség ben és idõ zí tés ben, be dol go zás mel lett al kal maz ha tó, a
ha tó sá gi en ge dé lyez te tést kö ve tõ en. Mik ro bi o ló gi ai ké -
szít mé nyek, ta laj kon di ci o ná ló anya gok elõ ze tes egyez te -
tés után alkalmazhatók.

Ag ro tech ni ka: Mi ni má lis mun ka mû ve le ti rend szert kell 
al kal maz ni. En nek alap ve tõ fel té te le az op ti má lis idõ szak -
ban és ta laj ál la pot ban tör té nõ mû ve lés. 

Mé lyí tõ szán tás nem vé gez he tõ.
A tar ló- és szal ma ége tés jog sza bály hoz kö tött (az Or -

szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat ki adá sá ról szó ló 35/1996.
BM rendelet 67. §).

A gyep-szán tó ki ala kult ha tár vo na lát a gyep ol da lá ról
meg kell õriz ni, de szán tó gye pe sí té se en ge dé lye zett, il let -
ve kívánatos.
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A szán tó val ha tá ros gye pek be tör té nõ be szán tás, vagy
egyéb dur va ká ro sí tás ide gen hasz ná lat ese tén a ha szon -
bér le ti szer zõ dés azon na li fel mon dá sát vonja maga után.

Ka szá ló és ara tó gép csak úgy üze mel tet he tõ, ha  vad -
riasztóval van fel sze rel ve. 

Ve tés szer ke zet: Ide gen hasz ná lat ese tén a ve tés ter ve ket
a va gyon ke ze lést ko or di ná ló osz tály ve ze tõ egyez te ti és
fog lal ja írás ba, a ha szon bér le ti szer zõ dés mel lék le té ben.
A ve tés ter vet az idõ já rás és más gaz dál ko dá si koc ká zat
 figyelembevételével kell el ké szí te ni.

Vé dett ter mé sze ti te rü le ten gén mó do sí tott nö vény
ter mesz té se szi go rú an ti los. E sza bály meg sér té se azon -
na li szer zõ dés felbontással kell járjon.

El sõ sor ban a ha gyo má nyos, táj ra, il let ve táj egy ség re
jel lem zõ nö vé nyek, faj ták és vál to za tok ter meszt he tõk,
me lyek nem igé nyel nek in ten zív ter mesz tés tech no ló gi át,
így pl. a po hán ka, ken der, kö les, len, he re fé lék és egyéb
nö vény vé del mi be avat ko zást ke vés bé igény lõ kul túr nö vé -
nyek, me lyek ter mesz té se az ökológiai gazdálkodás kere -
te in belül is megvalósítható.

Nö vény vé de lem: A vé de ke zés nél a meg elõ zést és a ká -
ro sí tók el le ni me cha ni kai és bi o ló gi ai el já rá so kat kell elõ -
tér be he lyez ni. A ki jut ta tan dó ké szít ményt el sõ sor ban az
öko ló gi ai gaz dál ko dás ban en ge dé lye zett ké szít mé nyek
kö zül kell ki vá lasz ta ni. 

Pesz ti ci dek ál ta lá ban föl di ki jut ta tás sal al kal maz ha tók. 
Szin te ti kus úton elõ ál lí tott nö vény vé dõ sze rek hasz ná -

la ta csak in do kolt eset ben, il let ve zár la ti vagy vizs gá lat kö -
te les ve szé lyes ká ro sí tók ese tén, elõ ze tes szem le alap ján,
egye di en ge dé lyez te tés után le het sé ges. Ezek nél tö re ked ni 
kell az in teg rált kör nye zet kí mé lõ nö vény vé del mi rend -
szer ben en ge dé lye zett ké szít mé nyek al kal ma zá sá ra. A ké -
szít mé nyek kö zöt ti vá lasz tás nál fi gye lem be kell ven ni a
ké szít mé nyek vízi szer ve ze tek re, ma da rak ra, em lõ sök re,
hasz nos ízelt lá bú ak ra gyakorolt veszélyességét, to xi ci tá -
sát, a hatóanyag felezési idejét, mobilitását, per zisz ten ci á -
ját.

Ezen ál ta lá nos fel té te le ken túl, egye di el bí rá lás alap ján,
to váb bi sza bá lyo zás al kal maz ha tó. Ilyen pl.:

– az éj sza kai mun ka vég zés ti lal ma, 
– az el té rõ ke ze lé sû te rü let meg je lö lé se, 
– a kö te le zõ en elõ írt ve tés szer ke zet, vagy 
– a lu cer na te le pí tés egyéb sza bá lyo zá sa, ami vo nat ko -

zik a lu cer na fel tö ré sé nek ti lal má ra, a spon tán vissza gye -
pe se dés elõ se gí té sé re, a kaszálás módjára, idõpontjára.

Szán tó 
Alap el vek:
1. Meg kell vizs gál ni, hogy ter mé szet vé del mi szem -

pont ból in do kolt-e a vé dett ter mé sze ti te rü let szán tó -
ként való fenn tar tá sa és hasz ná la ta (dom bor za ti és ta laj -
adott sá gok, mik ro klí ma, víz ház tar tás stb.). A 7%-nál ma -
ga sabb lej tõ szög ese té ben a szán tót javasolt gyepesíteni
vagy erdõsíteni.

Er dõk közé éke lõ dött szán tó kon, ahol ez ter mé szet vé -
del mi szem pont ból in do kolt (pl. hul lám té ri te rü le te ken),

le het a ter mé sze tes be er dõ sü lést mag hul lás elõt ti tár csá -
zás sal elõ se gí te ni. Az elegy ként meg te le pe dõ táj ide gen fa- 
és cser je fa jo kat tisztítóvágással kell visszaszorítani.

A szán tók vissza gye pe sí té se ál ta lá ban ter mé szet vé del -
mi szem pont ból in do kolt, de ese ten ként bi zo nyos fo ko zot -
tan vé dett ál lat fa jok (pél dá ul tú zok, daru õszi, téli táp lá lé -
ká nak biz to sí tá sa) ha té ko nyabb vé del me ér de ké ben szük -
sé ges, hogy a szán tó kat sa ját ke ze lés ben hagy juk, és ott
olyan me zõ gaz da sá gi kul tú rá kat tart sunk fenn, ame lyek
vé dett ál lat fa jok hosszú távú meg tar tá sa ér de ké ben el en -
ged he tet le nül szük sé ge sek. In do kolt a szán tók  megha -
gyása ott is, ahol saját állatállományok téli és kiegészítõ
takarmányszükségleteit kell biztosítani.

A szi kes és vi zes élõ hely-rend szer be éke lõ dõ zár vány -
szán tó kon, il let ve a szi kes ta vak kal köz vet le nül érint ke zõ
te rü let ré sze ken a gyep te rü le tek hely re ál lí tá sá ról kell gon -
dos kod ni. Ez tör tén het pl. spon tán gye pe se dés sel, il le tõ leg 
õs ho nos gyepbõl nyert fûmaggal történõ gyepesítéssel. 

2. Ter mé szet kí mé lõ szán tó föl di nö vény ter mesz tés,
ta kar mány ter mesz tés foly tat ha tó ott, ahol a föld hasz ná lat
ter mé szet vé del mi cé lo kat szol gál (táj ba illõ, a táj  ökoló -
giai adott sá ga i nak meg fe le lõ nö vény faj- és faj ta szer ke zet,
ve tés for gó al kal ma zá sa, mû trá gyá zás he lyett szer ves trá -
gya hasz ná lat ra ala po zott táp anyag-gaz dál ko dás,  meg fe -
lelõ agrotechnika, talajmûvelés, növényvédelem stb.).

3. Szán tó mû ve lé si ág ban az öko ló gi ai ter mesz tés a kí -
vá na tos hasz ná la ti mód, mert az így al kal ma zott ta laj mû -
ve lés, táp anyag-gaz dál ko dás, ve tés for gó, ter mesz tett nö -
vény faj/faj ta meg vá lasz tá sa, nö vény vé de lem biz to sít ja a
ter mé szet kí mé lõ hasz ná la tot. Ez vo nat ko zik a le gel te tés re
ala po zott ál lat tar tás szá las- és tö meg ta kar mány igé nye
 miatt ter mesz tett nö vé nyek re is. Az öko ló gi ai ter me lést
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek öko ló gi ai ter me lé sé rõl,
 valamint a me zõ gaz da sá gi ter mé ke ken és  élelmisze -
reken erre uta ló je lö lé sek rõl szó ló, 1991. június 24-i
2092/91/EGK ta ná csi rendelet szabályozza.

4. Szán tó mû ve lé si ágú vé dett ter mé sze ti te rü let ál ta lá -
ban csak az aláb bi ese tek ben, ter mé sze ti ér té kek ben bõ vel -
ke dõ, más mû ve lé si ágú te rü le tek közé ékelõdve tartható
fenn:

– ha a szán tó föl di mû ve lés hez kö tött, vagy azt (is)
igény lõ ter mé sze ti ér té kek (pl. tú zok ál lo mány) ezt szük -
sé ges sé te szik,

– ha az ál lat ál lo mány (pl. õs ho nos, ha zai há zi ál la tok) ta -
kar mány szük ség le te azt indokolja, 

– ha táj vé del mi, gaz dál ko dás tör té ne ti szem pon tok
ezt in do kol ják,

– ha a ter mé sze tes nö vény ta ka ró re konst ruk ci ó ja va la -
mely ok nál fog va nem lehetséges,

– ha zár vány te rü let ként más mû ve lé si ágú te rü le tek
közé éke lõd nek.

Szán tó te rü le tek va gyon ke ze lé se:

– a te rü let meg je lö lé se, ha tá ro lá sa csak ter mé sze tes
anyag gal történhet,
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– ned ves ta laj vi szo nyok mel lett a ta laj szer ke ze tét rom -
bo ló, a ta laj fel szí nét ká ro sí tó ag ro tech ni kát, ne héz gé -
pe ket ti los hasz nál ni,

– ka szá lás, ara tás ál ta lá ban a táb la kö ze pé tõl ki fe lé ha -
lad va, a táb la szé lét utol já ra vágva végezhetõ,

– a te rü le ten szé na vagy szal ma ka zal, de pó nia és bár -
mi lyen anyag (bio massza) csak a nem ze ti park igaz ga tó ság 
egyet ér té sé vel helyezhetõ el, 

– nö vény vé dõ és ro var ir tó sze rek, mû trá gya hasz ná -
la ta csak a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes en ge dé lye
alapján lehetséges,

– tar ló ége tés, va la mint a nö vé nyi hul la dé kok és mel -
lék ter mé kek nyílt téri ége té se en ge dély kö te les,

– a te rü le ten eset le ge sen ta lál ha tó hul la dék el tá vo lí tá sa
kötelezõ,

– me li o ri zá ció, al ta laj la zít ás nem vé gez he tõ.
Utób bi eset ben a te rü let ha szon bér be adá sá nál a ter mé -

sze ti ér té kek fenn tar tá sa pri o ri tást él vez, mely nek so rán az
ér ték meg óvá sá val össze füg gõ kor lá to zá sok kö vet kez mé -
nye it mérlegelni kell.

Rét, le ge lõ (gyep)
A rét és le ge lõ mû ve lé si ágak ko ráb ban gyep mû ve lé si

ág ként sze re pel tek. Ter mé szet vé del mi ke ze lé sü ket vé dett
ter mé sze ti te rü le te ken a jog sza bá lyok ban, a ke ze lé si terv -
ben, il let ve az e té má ban ki adott szak mai irány el vek ben
(Ke le men Ju dit (szerk.) (1997.): Irány el vek a fü ves te rü -
le tek ter mé szet vé del mi szem pon tú ke ze lé sé hez, Ter mé szet -
BÚ VÁR Ala pít vány Kiadó, Bp.) leírt korlátozások és
elõírások szerint kell végezni.

A gye pe ket me zõ gaz da sá gi hasz ná la tuk mód ja sze rint a
ha tá lyos jogi sza bá lyo zás alap ján két mû ve lé si ág ban – rét
és le ge lõ – tart ják nyil ván (Az in gat lan-nyil ván tar tás ról
szó ló 1997. évi CXLI. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló
109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 41., 42. §).

A ha gyo má nyos le gel te tés és a jó szág ál lo mány (fõ ként
szar vas mar ha és juh) fo lya ma tos fej lesz té se kí vá na tos a
gye pek el tar tó-ké pes sé gé nek függ vé nyé ben. Túl le gel te tés
csak ter mé szet vé del mi ér dek bõl tör tén het, míg az alul le -
gel te tést az ál lat ál lo mány létszámának növelésével szük -
sé ges elkerülni.

Rét
Azt a fü ves te rü le tet, mely nek fû ter mé sét rend sze re sen

ka szá lás sal hasz no sít ják, te kin tet nél kül arra, hogy ese ten -
ként le gel te tik, rét mû ve lé si ágban kell tartani.

A ha zai kli ma ti kus adott sá gok a ré te ken ál ta lá ban két -
sze ri ka szá lást tesz nek le he tõ vé, de ter mé szet vé del mi
szem pont ból in kább az egy sze ri ka szá lás a kí vá na tos. Kü -
lön le ges ter mé szet vé del mi ér dek bõl egyes te rü le tek adott
évi ka szá lá sá ból való tel jes ki vé te le is in do kolt le het (pl.
tú zok, csí kos fe jû ná di po szá ta, de egyes gerinctelen fajok
elõfordulása esetében is). 

A föl dön fész ke lõ ma da rak ese té ben a köl tés be fe je zé -
sé ig a fi ó kák si ke res ki re pü lé se ér de ké ben a ka szá lást a
fész ke lõ te rü let kö rül – ha az meg ha tá roz ha tó – el kell

hagy ni, il let ve vé del mük ben a kö vet ke zõ ka szá lá si mó do -
kat kell alkalmazni: 

– a rét sá vok ban tör té nõ le vá gá sa;
– a be já rat tól a köz pont felé, majd kör kö rö sen ki fe lé

 tartó ka szá lás (a kö zép sõ részt ké sõbb re le het ha lasz ta ni,
ami kor már meg fe le lõ hely van a forduláshoz),

– a ka szá ló be lül rõl ki fe lé tar tó ka szá lá sa (a fel sõ és alsó
ré sze ken szük ség le het egy-egy sáv elõ ze tes levágására).

Le ge lõ
Le ge lõ mû ve lé si ág ban in do kolt tar ta ni: 
a) azt a fü ves te rü le tet, amely fû ter mé sét rend sze re sen

le gel te tés sel hasz no sít ják, te kin tet nél kül arra, hogy ese -
ten ként kaszálják, 

b) a kü lön jog sza bály sze rint fá sí tott le ge lõ nek nem mi -
nõ sü lõ, azon ban fák kal el szór tan bo rí tott fü ves te rü le tet,
amely nek fû ter mé sét rend sze re sen le gel te tés sel haszno sít -
ják, 

c) az er dei tisz tás te rü le tét.
A le gel te tés a gye pek ke ze lé sé nek leg fon to sabb mód ja.

A te rü let szer ke ze tét, bi o ló gi ai sok fé le sé gét az ál lat faj, a
faj ta, az egyed szám, a le gel te tés tech no ló gi á já nak és ide jé -
nek meg vá lasz tá sá val, il let ve kom bi ná lá sá val le het be fo -
lyá sol ni. A túl le gel te tés és az alul le gel te tés egy aránt
kerülendõ, mindkettõ a legelõ degradációját okozza. 

Az op ti má lis ál lat lét számot a le ge lõ ál lat el tar tó ké pes -
sé ge alap ján kell ki szá mí ta ni, a te rü le ten élõ ter mé sze ti ér -
té kek spe ci á lis igé nye, a fû ho za ma, a gyep tí pu sa, a gyep
re ge ne rá ci ós ké pes sé ge, a ta laj sérülékenységének fi gye -
lem be vé te lé vel. 

A ré tek és le ge lõk va gyon ke ze lé se so rán az aláb bi a -
kat kell ér vé nye sí te ni:

A te rü le ten vé gez he tõ te vé keny sé gek re vo nat ko zó hasz -
ná la ti kor lá to zá sok, ti lal mak:

– gyep fel tö rés, me li o rá ció,
– gyep ége tés a ter mé szet vé del mi ér dek bõl tör té nõ ége -

tés ki vé te lé vel,
– a fel szí ni vi zek nem ve zet he tõ ek el, és min den ne mû

ta laj víz csök ken té si be avat ko zás ti los, ki vé ve, ha ez ki -
mon dot tan ter mé szet vé del mi érdekbõl történik,

– vegy szer hasz ná lat (mû trá gyá zás, per me te zés stb.),
– a kí vül rõl be fe lé ha la dó spi rál vo na lú ka szá lás,
– a ka szá lást a te rü le ten élõ vé dett, ve szé lyez te tett nö -

vény- és ál lat fa jok öko ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ en lehet 
végezni,

– fe lül ve tés, 
– a me cha ni kai jel le gû ápo lá si mun kák (bo ro ná lás,

tisz tí tó ka szá lás, hen ge re zés) tér be li és idõ be ni kor lá to zá -
sok alá esnek,

– a gyep te rü le te ken gép jár mû vel köz le ked ni ti los, 
– gép jár mû vel tör té nõ köz le ke dés re ki zá ró lag a hi va ta -

lo san nyil ván tar tott utak használhatók, 
– a köz le ke dõ utak hasz nál ha tó sá gát aka dá lyo zó ká ro -

sí tást (ká tyú so dás) a hasz ná ló kö te les helyreállítani, 
– a te rü let ha tá rok meg je lö lé se csak ter mé sze tes anya -

gok kal történhet,
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– le gel te tés idõ tar ta ma a vé dett, ve szé lyez te tett fa jok
élet cik lu sá tól és az idõ já rás tól függ, de ál ta lá ban má jus 1.
és no vem ber 30. között lehet,

– a le gel tet he tõ ál la tok fa ját, faj tá ját (el sõ sor ban régi
ma gyar há zi ál la tok, il let ve táj faj ták; spe ci á lis élõ -
hely-fenn tar tás ra kor lá to zott szám ban ser tés és liba), a le -
gel tet he tõ ál lat lét szá mot, va la mint a le gel te tés idõ sza kát
és a le gel te té si for du ló kat úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy
az ha tá sát te kint ve op ti má li san biz to sít sa a le gel te tett te rü -
let pri o ri tás sal ren del ke zõ ter mé sze ti ér té ke i nek meg ma ra -
dá sát, ilyen for mán szél sõ sé ges eset ben akár túl le gel te tés
is meg en ge dett, amennyiben ezzel bizonyos fokozottan
védett állatfajok megtelepedését segítjük (például szé ki -
csér), 

– a le ge lõ ál la tok élet mód já tól ide gen haj tá sa, sok szo ri
te re lé se a gye pe ken nem megengedett,

– a le ge lõn tar tott ál lat ál lo mány el he lye zé sé re elõ ze te -
sen egyez te tett he lyen ál lan dó, il let ve ide ig le nes jel le gû,
el sõ sor ban ter mé sze tes anya gok ból (fa, nád) ké szült ka -
rám, to váb bá vil lany ka rám is létesíthetõ, 

– a ka rá mos el he lye zés he lyé rõl a fel hal mo zó dott trá -
gyát el kell  szál lí ta ni és a te rü le tet ere de ti ál la po tá ba kell
visszaállítani.

Kö te le zett sé gek a hasz ná lat so rán:
– ka szá lás meg kez dé sé nek nem ze ti park igaz ga tó ság -

hoz tör té nõ bejelentése,
– ka szá lás és le gel te tés a vé dett, ve szé lyez te tett ma -

dár fa jok fész ke lé se, il let ve a vé dett, ve szé lyez te tett nö -
vény fa jok mag éré si ide jén kí vül történhet, 

– elõ ze tes te rü let el len õr zés so rán ta lált tú zok fész ke ket
azon nal be kell je len te ni, a tú zok fé szek kö rül a ka szá lás
mel lõ zé sé vel vé dõ zó nát kell biz to sí ta ni (min. 50 x 50 m), e 
vé dõ zó ná tól szá mí tott 500 mé te ren be lül a ka szá lást a tojó
nyu gal ma ér de ké ben csak 4-5 óra elteltével szabad
folytatni,

– ál ta lá ban szük sé ges a gyep kis ré szét éven te más-más
he lyen fenn hagy ni, és ha ris kí mé lõ ka szá lást kell al kal -
maz ni, ki sebb te rü le tek ese tén – ha adott év ben ha ris fész -
kel ott – ja va solt a ka szá lás el ha gyá sa, (Du dás Mik lós et
all: Ha ris in Ve szé lyez te tett ma da rak faj vé del mi ter vei. Az
MME Könyv tá ra: 21. Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé -
del mi Egyesület, Bp., 2003. p. 89-95.)

– a ka szá lást a táb la kö ze pé tõl in dul va ki fe lé kell
végezni,

– a ka szá ló gép tí pu sát he lye sen kell meg vá lasz ta ni (le -
he tõ leg al ter ná ló legyen),

– ka szá lás kor ha té kony vad ri asz tó hasz ná la ta,
– a gyep tár su lá sok vé del me ér de ké ben az in va zív fa jok

(gya log akác, ezüst fa, se lyem kó ró stb.) vissza szo rí tá sa
kiemelt feladat, 

– a le ge lõn meg te le pe dõ mér ge zõ vagy szú rós gyom -
nö vé nyek kiirtása,

– azo kon a te rü le te ken, ahol je len tõs a ge rinc te len, két -
él tû és hül lõ fa u na, vé del mük ér de ké ben ma gas tar ló ha -
gyan dó, il let ve a ka szá lást te rü let ré szen ként rotációban
kell végezni,

– a cso mós gyep szer ke zet meg õr zé se ér de ké ben mi ni -
mum 5 cm (he lyen ként 8 cm) ma gas sá gú fû tar ló vissza ha -
gyá sa kötelezõ,

– gépi ka szá lás csak ak kor vé gez he tõ, ha a ta laj kel lõ en
szá raz, ke rék nyo mok nem képzõdnek, 

– a ma gas sá so sok csak kézi, vagy kézi könnyû, és nem
ön já ró mo to ros gép pel ka szál ha tók, más éven kén ti ke ze -
lést azon ban nem igé nyel nek; ha a ta laj szá raz és vé dett
nö vényt vagy ál la tot nem ve szé lyez tet, le le gel tet he tõk, de
fenn tar tá suk hoz gyak ran ele gen dõ a ve ge tá ci ós idõn kívül
végzett kézi cserjeirtás, 

– a zsom bék sá so sok csak kézi cser je ir tás sal és ka szá -
lás sal ke zel he tõk,

– egyes so vány gye pek csak kis szé na ter mést ad nak, át -
me ne ti leg szár zú zás sal is fenn tart ha tók, hosszabb tá von
azon ban a ka szá lás és a szé na le hor dá sa nem ma rad hat el,
mert en nek el ma ra dá sa ese tén a növénytársulás meg vál to -
zik,

– a le ka szált, be bál ázott szé nát le he tõ ség sze rint a bál -
ázás utá ni 2 hé ten be lül el kell szál lí ta ni a területrõl,

– amennyi ben a te rü let ál la po ta sar jú ka szá lást is le he -
tõ vé tesz, az eb bõl szár ma zó szé nát a bál ázást kö ve tõ 2 hé -
ten be lül el kell szállítani, 

– gyo mo so dás ra haj la mos gye pek ese tén a gyom men -
tes sé get mi ni mum egy sze ri tisz tí tó ka szá lás sal, le gel te tés -
sel vagy egyéb, az igaz ga tó ság gal elõ ze te sen egyez te tett
módon ajánlott biztosítani, 

– az ál la tok be haj tá sát az idõ já rá si vi szo nyok tól füg -
gõ en (de ál ta lá ban no vem ber 30-ig) be kell fejezni, 

– a va don ter mõ gom bák és gyógy nö vé nyek  gyûjté -
sére az ál ta lá nos te rü let hasz ná la ti jog nem vonatkozik, 

– a te rü let hasz ná ló kö te les az oda ki ke rü lõ sze me tet sa -
ját költ sé gén el tá vo lí ta ni, 

– épít mé nyek el he lye zé se a te rü le ten en ge dély hez
kötött.

Ezen fe lül to váb bi, a te rü let jel le gé bõl adó dó elõ írá so -
kat al kal maz ha tunk, így pl.:

– le gel te tés ti lal ma,
– le gel tet he tõ ál lat lét szám meg ha tá ro zá sa,
– szik pad kás te rü let kü lön ke ze lé se (csak kézi ka szá lás

le het sé ges), el té rõ mó don ke ze len dõ te rü let meg je lö lé se, a
ke ze lés meg ha tá ro zá sa (szük ség ese tén a bolygatás,
zavarás tilalmával).

3.2. Er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség
Az erdõ mû ve lé si ágú vé dett ter mé sze ti te rü le tek nem -

ze ti park igaz ga tó sá gok ál ta li ter mé szet vé del mi va gyon -
ke ze lé sé nek ke re te it a ha tá lyos jog sza bá lyok (1996. évi
LIV. tör vény az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl, egy sé ges
szer ke zet ben a vég re haj tá sá ról szó ló 29/1997. (IV. 30.)
FM ren de let tel), va la mint a KVI és a nem ze ti park igaz ga -
tó ság kö zött meg kö tött va gyon ke ze lé si szer zõ dés ha tá -
roz za meg. A er dõ va gyon ke ze lé sé nek konk rét szak mai
alap ját az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség foly ta tá sá nak
terv sze rû sé gét biz to sí tó gaz dál ko dá si tervek képezik,
ezek pedig a következõk:
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1. Kör ze ti er dõ terv
A kör ze ti er dõ terv er dõ gaz dál ko dá si kör zet re ké szül

10 éves idõ tar tam ra. El ké szí té sé rõl az Ál la mi Er dé sze ti
Szol gá lat út ján a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter ál la mi fel adat ként gon dos ko dik. Az er dõ ter ve zés
elõ ze tes egyez te tõ tár gya lá sán és zá ró tár gya lá sán mind az
er dõ gaz dál ko dók, mind pe dig az il le té kes ség gel  rendel -
kezõ szak ha tó sá gok vé le ményt nyil vá nít hat nak. A kör ze ti
er dõ ter vet az erdõ el sõd le ges ren del te té se sze rint il le té kes
mi nisz te rek kel (vé dett ter mé sze ti te rü le ten a ter mé szet vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter rel) egyet ér tés ben, va la mint a
ter mé szet vé de le mért felelõs miniszter véleménye alapján
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter állapítja
meg (hagyja jóvá). 

A ter ve zés so rán a kö vet ke zõ cé lok ér vé nye sül je nek:
– a ter mõ hely nek meg fe le lõ õs ho nos fa fa jú ál lo má nyok

át la gos vá gás ko ra a bi o ló gi ai vá gás kor kö ze lé ben legyen
megállapítva,

– tö re ked ni kell a ki egyen lí tett kor osz tály vi szo nyok ki -
ala kí tá sá ra,

– a nem õs ho nos fa fa jok te rü let ará nyát er dõ szer ke -
zet-át ala kí tá sok be ter ve zé sé vel csökkenteni kell,

– az er dõ szer ke zet-át ala kí tá sok üte me zé se csak oly mó -
don tör tén het, hogy ez a ki egyen lí tett kor osz tály vi szo nyok 
ki ala ku lá sát nem akadályozhatja,

– a nem õs ho nos fa fa jok te rü let ará nyát az er dõ fel újí tá -
sok és elõ hasz ná la tok so rán is szük sé ges csök ken te ni úgy,
hogy a ter mé sze tes er dõ tí pust al ko tó fõ- és mel lék fa fa jok a 
le he tõ leg ked ve zõbb elegy arányt ér jék el és a megfelelõ
koronaszintbe kerüljenek,

– tö re ked ni kell a hosszabb idõ tar tam ra el nyúj tott fo ko -
za tos fel újí tó vá gá sok, il let ve ahol csak le het sé ges, szá la ló
tí pu sú vá gá sok (szál al ás, cso por tos szá la ló vágás, stb.)
alkalmazására,

– er dõ sí té si cél ál lo mány ként csak a ter mõ hely nek meg -
fe le lõ õs ho nos fa fa jok szerepelhetnek,

– be er dõ sí tett ter mé sze tes gyep te rü le te ken a mû ve lé si
ág-vál toz ta tást, fa ki ter me lést és a vissza gye pe sí tést kell
alkalmazni.

2. Er dõ gaz dál ko dá si üzem terv
Az üzem terv el ké szí té sé rõl a kör ze ti er dõ terv alap ján az 

er dõ gaz dál ko dó gon dos ko dik. Az ugyan csak 10 évre szó -
ló ter vet az er dé sze ti ha tó ság hagy ja jóvá, vé dett ter mé sze -
ti te rü le tet érin tõ rész vo nat ko zá sá ban a ter mé szet vé del mi
ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val. Te kin tet -
tel arra, hogy a nem ze ti park igaz ga tó sá gi va gyon ke ze lés -
ben lévõ er dõ te rü let vo nat ko zá sá ban az adott igaz ga tó ság
ügy fél (er dõ gaz dál ko dó), az üzem ter vé nek ha tó sá gi jó vá -
ha gyá si eljárásában a környezetvédelmi, természet vé del -
mi és vízügyi felügyelõségek vesznek részt.

3. Éves er dõ gaz dál ko dá si terv
Az éves er dõ gaz dál ko dá si ter vet az üzem terv alap ján az

er dõ gaz dál ko dó ké szí ti el és az er dé sze ti ha tó ság hagy ja
jóvá, vé dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész vo nat ko zá sá -
ban a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi

hoz zá já ru lá sá val. A nem ze ti park igaz ga tó ság va gyon ke -
ze lé sé ben lévõ er dõ te rü let vo nat ko zá sá ban az adott igaz -
ga tó ság ügy fél (er dõ gaz dál ko dó), ezért éves ter vé nek ha -
tó sá gi jó vá ha gyá si eljárásában a környezetvédelmi, ter mé -
szet vé del mi és vízügyi felügyelõségek vesznek részt.

A fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség terv -
sze rû sé gét biz to sí tó, fen ti ek ben fel so rolt gaz dál ko dá si
ter ve ket a jö võ ben a ké szü lõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si
ter vek kel kell össz hang ba hoz ni. Azo kon a te rü le te ken,
ahol még nin csen ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv, ott
azokat a körzeti erdõtervvel helyettesítik.

A ter mé szet vé del mi er dõ ke ze lést az át vett er dõk gaz da -
sá gi ér té ke it is szem elõtt tart va kell vé gez ni. Az át vett,
nem õs ho nos ál lo má nyok át ala kí tá sá nak alap ja le het az
ab ból ki ter melt fa anyag ér té ke. Ahol osz tat lan kö zös er dõ -
ben van a nem ze ti park igaz ga tó ság nak ke ze lõi joga, ott tö -
re ked ni kell az egész erdõrészlet gazdálkodási jogának
megszerzésére. 

Fi gyel met kell for dí ta ni az ál lo má nyok elõ hasz ná la tá ra.

Az er dõk va gyon ke ze lé sé re vo nat ko zó fel ada tok:

– az igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé be ke rült er dõ te rü le te -
ket be kell je len te ni er dõ gaz dál ko dó ként az erdészeti
hatóságnál,

– a fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség terv sze -
rû sé gét biz to sí tó kör ze ti er dõ ter ve ket, az er dõ gaz dál ko dá -
si üzem ter ve ket és az éves er dõ gaz dál ko dá si ter ve ket össz -
hang ba kell hoz ni az egyéb érin tett ha tó sá gok kal egyez te -
tett természetvédelmi kezelési tervekkel,

– a vá gá sos üzem mód ban ke zelt volt szö vet ke ze ti er dõ -
te rü le tek ese té ben – ahol mód van rá – a Pro Sil va el ve ken
ala pu ló er dõ ke ze lés re kell áttérni,

– az er dei tisz tá sok, az er dõk közé éke lõ dõ gye pek
 védelmérõl az in va zív fa jok vissza szo rí tá sá val, a be er dõ -
sü lés meg aka dá lyo zá sá val, eset leg ka szá lás sal kell gon -
dos kod ni.

Erdõ ese té ben az er dé sze ti mun kák (ide ért ve a fa ki ter -
me lést is) – ha azok a ter mé szet vé del mi ér té kek meg óvá sá -
hoz, il let ve a ter mé sze ti ál la po tok ja ví tá sa mi att egy ál ta lán 
kí vá na to sak – költ sé ge i nek fe de ze tét az er dé sze ti cél elõ -
irány za tok tá mo ga tá sa in fe lül, a ki ter melt fa tö meg, esetleg 
termék értékesítésével is biztosítani szükséges.  

Az er dé sze ti mun kák meg ren de lé se kor ele get kell ten ni
a köz be szer zés re vo nat ko zó sza bá lyok nak. Az er dé sze ti
mun kák ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nye it, fa ki ter me lés
ese tén a ki ter me len dõ fa tér fo gat faj és kor sze rin ti össze té -
te lét és mennyi sé gét, a ki ter me lés mód ját, idõ pont ját, a
szer zõ dés ben rész le te sen rög zí te ni kell. Az igaz ga tó ság
kö te les rend sze re sen ellenõrizni az erdészeti munkákat,
különösen a fakitermelés folyamatát. 

Ér té ke sí tés kor az ér té ke sí ten dõ fa anyag fa faj és kor sze -
rin ti össze té te lét és mennyi sé gét meg ha tá roz va, le he tõ ség
sze rint több vá sár ló aján la tát kell be kér ni a köz be szer zé -
sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény ren del ke zé sei
alap ján. Kü lön kell el len õriz ni, hogy a meg ál la po dás ban
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sze rep lõ faj- és korösszetételû és mennyiségû faanyagot
szállítsák el. 

Az em lí tett ér té ke sí té si mód szer ve le já ró ja, hogy a vá -
gás te rü let ál lan dó õr zé sét meg kell szer vez ni. A fa hasz ná -
la tot vég zõ vál lal ko zó vá lasz té ko lá sát, kész le te zé sét, ha
egy ben vá sár ló is, ál lan dó an nyo mon kell kö vet ni. A fa ki -
ter me lõ tõl füg get len vá lasz ték ér té ke sí té se ese té ben az õr -
zé si fel ada to kat szin tén meg kell ol da ni. Né hány eset ben
– pl. hul lám té ren – a fa anya got ki kell szál lí ta ni a  terü -
letrõl, mert ára dás ide jén a tel jes fa kész let veszélybe
kerülhet. Rossz talajviszonyok esetén központi rakodókat
kell kialakítani. 

Ahol a ter mé sze ti ér ték, vagy az er dei élet kö zös ség vé -
del me azt le he tõ vé te szi (pl. nem ho nos mo no kul tú rák ki -
ter me lé se) le het sé ges az ál lo mány tö vön való ér té ke sí té se
is. A szak sze mély zet fel mé ri a fa tér fo gat és a vár ha tó vá -
lasz té kok alap ján az ér té ke sí ten dõ ál lo mány ér té két. Az el -
adá si árat a hely szí nen, nyil vá nos li cit so rán vagy zárt bo -
rí ték ban ha tár idõ re meg kül dött vé te li aján lat alap ján ha tá -
roz zák meg. Eb ben az eset ben a vál lal ko zó fe le lõs sé ge a
vá lasz té ko lás és csak az elszállított fatömeget kell az
igazgatóságnak figyelemmel kísérnie.

Az er dé sze ti mun kák szol gál ta tás ként tör té nõ el vé gez -
te té se és az ér té ke sí tés tör tén het oly mó don is, hogy an nak
ér té ke sí tik a ki ter melt fa anya got, aki a ki ter me lést vé gez te. 
Eh hez azon ban ele get kell ten ni az elõb bi el vá rá sok nak
(te hát mind a szol gál ta tás el vég zé se, mind az ér té ke sí tés
tekintetében beadott ajánlatai a legjobbak legyenek). 

Ha az er dé sze ti mun ka fa ki ter me lés és ér té ke sí tés
együtt, ak kor az nem szol gál ta tás meg ren de lé sé nek és ér -
té ke lé sé nek mi nõ sül, ha nem tö vön álló ter més ér té ke sí té -
sé nek, amely a Ptk.-ban is is mert szer zõ dés faj ta. En nek al -
kal ma zá sa a kincs tá ri va gyon ér té ke sí té sét je len ti. Az Áht.
108. § (1) be kez dé se sze rint az ér té ke sí té si célt szol gá ló
dol gok, va la mint a 109/D. § (6) bek. a) pont ja ér tel mé ben
az 5 mil lió fo rint egye di brut tó for gal mi ér té ket meg nem
ha la dó ér té ke sí ten dõ va gyon tárgy (ki ter me len dõ fa tö meg) 
ese tén az Áht. 109/D. § (3) bek. d) pont ja sze rin ti zárt kö rû
ér té ke sí tés al kal maz ha tó. A kincs tá ri va gyon nal való gaz -
dál ko dás ról szó ló 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let 53. §-a
ér tel mé ben a zárt kö rû ér té ke sí tés az Áht. 109/D. § (6) be -
kez dé se sze rin ti ese tek ben al kal maz ha tó ki vé te les ér té ke -
sí té si el já rás, amely so rán az ér té ke sí tés le bo nyo lí tó ja – je -
len eset ben az ér té ke sí tõ sze mé lyé nek ki vá lasz tá sá ra vo -
nat ko zó ver se nyez te tés nél kül a va gyon ke ze lõ nemzeti
park igazgatóság – a kincstári vagyonba tartozó va gyon -
tár gyat a becsült forgalmi értéken a versenyeztetési eljárás
mellõzésével kiválasztott személy javára idegeníti el.

3.3. Vad gaz dál ko dá si te vé keny ség

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé sé ben lévõ
te rü le tek – a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la -
mint a va dá szat ról szó ló 1996. évi LV. tör vény (a  továb -
biakban: Vtv.) 8. § (1) be kez dé se ér tel mé ben – egy ben va -
dász te rü le tek is. A va gyon ke ze lés ben (tu laj don ban) lévõ

te rü let és a va dász te rü let azon ban gyak ran nem esik egy be, 
ami társult vadászati jogú vadászterületeket eredményez. 

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va dá szat ra jo go sult sá ga
alatt álló ön ál ló vagy tár sult va dá sza ti jogú va dász te rü le -
tek ke ze lé sé nek ke re te it a ha tá lyos jog sza bá lyok (a Vtv.
és vég re haj tá si ren de le te), a kü lön le ges ren del te tést meg -
ál la pí tó ha tá ro zat (az FVM ál tal ki adan dó ha tá ro zat meg -
ho za ta la többéves ké sés sel je len leg fo lya mat ban van), va -
la mint tár sult va dá sza ti jog ese tén a va dá sza ti tu laj don -
kö zös ség dön té sei és a Mû kö dé si Sza bály zat ha tá roz za
meg. A vad gaz dál ko dás-va dá szat konk rét szak mai alap ját
a vad gaz dál ko dá si te vé keny ség terv sze rû sé gét biz to sí tó
következõ gazdálkodási tervek képezik.

Vé dett ter mé sze ti te rü le te ken a nem ze ti park igaz ga tó -
sá gok ál tal vég zett va dá sza ti, vad gaz dál ko dá si te vé keny -
ség nek hang sú lyo san a nagy vad és egyes a ter mé sze ti ér té -
kek ká ro so dá sát oko zó, ra ga do zó fa jok egye de i nek lét -
szám sza bá lyo zá sá ra kell irányulnia. 

Az igaz ga tó sá gok va dá sza ti, vad gaz dál ko dá si te vé -
keny sé gé nek egé szé re néz ve a Szak mai irány el vek a nem -
ze ti park igaz ga tó sá gok va dá szat ra jo go sult sá ga alá tar to -
zó va dász te rü le te ken foly ta tott vad ál lo mány-ke ze lés gya -
kor la tá hoz címû irányelv (1999. július 12.) a meghatározó.

1. Kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv
A kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv vad gaz dál ko dá si kör -

zet re ké szü lõ (köz ér de kû, ál la mi) elõ írás 10 éves idõ tar -
tam ra. El ké szí té sé rõl a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té -
si mi nisz ter állami feladatként gondoskodik. 

A kör ze ti vad gaz dál ko dá si ter vet – a vé dett ter mé sze ti
te rü let re vo nat ko zó rész te kin te té ben, a ter mé szet vé de le -
mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz ter adja ki és az Adat tár útján
gondoskodik annak közzétételérõl.

2. Vad gaz dál ko dá si üzem terv
Az üzem terv el ké szí té sé rõl a kör ze ti vad gaz dál ko dá si

terv alap ján a va dá szat ra jo go sult gon dos ko dik A vad gaz -
dál ko dá si üzem ter vet – az er dõt érin tõ rész vo nat ko zá sá -
ban az er dé sze ti ha tó ság, a vé dett ter mé sze ti te rü let vo nat -
ko zá sá ban a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó -
sá gi hoz zá já ru lá sá val – a va dá sza ti ha tó ság hagy ja jóvá.
Te kin tet tel arra, hogy a nem ze ti park igaz ga tó sá gi va dá -
szat ra jo go sult ság ese tén az adott igaz ga tó ság ügy fél (vad -
gaz dál ko dó), az üzem ter vé nek ha tó sá gi jó vá ha gyá si el já -
rá sá ban való társhatósági közremûködésre a kör nye zet vé -
del mi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek ves z -
nek részt.

3. Éves vad gaz dál ko dá si terv
Az éves vad gaz dál ko dá si ter vet az üzem terv alap ján a

jo go sult ké szí ti el és a va dá sza ti ha tó ság hagy ja jóvá, vé -
dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ rész vo nat ko zá sá ban a ter -
mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá -
sá val. A nem ze ti park igaz ga tó sá gi va dá szat ra jo go sult ság
ese tén az adott igaz ga tó ság ügy fél (vad gaz dál ko dó), ezért
éves ter vé nek ha tó sá gi jó vá ha gyá si el já rá sá ban való társ -
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ha tó sá gi közremûködést a környezetvédelmi, termé szet -
vé del mi és vízügyi felügyelõség látja el.

A vad gaz dál ko dá si te vé keny ség terv sze rû sé gét biz to -
sí tó, fen ti ek ben fel so rolt gaz dál ko dá si ter ve ket a jö võ ben a 
je len leg ké szü lõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek kel kell
össz hang ba hoz ni. A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv nek
meg kell ha tá roz nia a vad ál lo mány-fenn tar tás és ke ze lés
(vad gaz dál ko dás) vo nat ko zá sá ban is a természetvédelmi
vagyonkezelés szakmai követelményeit. 

3.4. Hal gaz dál ko dá si te vé keny sé gek 
A vé dett vi zes élõ he lyek ese té ben a hal gaz dál ko dá si te -

vé keny ség nek olyan nak kell len nie, hogy meg ala poz za az
élõ hely összes vé dett po pu lá ci ó já nak (ge rinc te le nek, ha -
lak, két él tû ek, hül lõk, ma da rak, em lõ sök) élet le he tõ sé ge it. 
Te hát nem csak a ha lat kell néz nünk, ha nem az egész élet -
kö zös sé get ame lyet mi hal te le pí té sek kel, ha lá szat tal, hor -
gá szat tal be fo lyá so lunk. Ezért ki kell je löl ni olyan he lye -
ket, ahol egy ál ta lán nincs ha lá szat, hor gá szat.

A ha lá szat ról és a hor gá szat ról szó ló 1997. évi XLI. tör -
vény (to váb bi ak ban ha lá sza ti tör vény) 11. §-a sze rint az
ál la mot meg il le tõ ön ál ló ha lá sza ti jog hasz no sí tá sa nyil vá -
no san meg hir de tett pá lyá zat alap ján, ha szon bér be adás út -
ján tör té nik. A ha szon bér le ti szer zõ dést a Föld mû ve lé si és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, a je len leg ér vé nyes dön tés
alap ján 15 éves idõ tar tam ra köti meg.

A ha las ta vak – job bá ra mes ter sé ges ere de tük el le né re –
kü lön le ges ter mé szet vé del mi ér té ket kép vi sel nek hazánk -
ban.

A ha las tó rend sze rek fenn tar tá sa kor el sõ sor ban azt kell
szem elõtt tar ta ni, hogy a ma dár vi lág és más egyéb ter -
mé szet vé del mi ol ta lom alatt álló élõ lény szá má ra élõ-,
táp lál ko zó-, és sza po ro dó hely ként szol gál nak. Ok sze rû
hal gaz dál ko dás hi á nyá ban ál ta lá ban a ter mé sze ti értékek
sem tarthatók meg jelen állapotukban.

Fon tos, hogy a ha lá sza ti tör vény 9. § (2) be kez dé se sze -
rint „a ha lá sza ti jog gya kor lá sá nak mi nõ sül az is, ha a jo -
go sult a hal és élõ he lyé nek vé del mé vel kap cso la tos kö te le -
zett sé ge i nek ele get tesz”. Te hát adott ter mé szet vé del mi ér -
de kek fi gye lem bevé te le mel lett nem kell min den áron hal -
gaz dál ko dá si te vé keny sé get foly tat nunk az adott te rü le ten. 
Eze ken túl me nõ en és a fen ti ek szel le mé ben (hal és élõ hely
vé del me) azon ban az adott víz te rü let hal ál lo má nyá nak
fenn tar tá sa és az eset le ges nem kí vá na tos fo lya ma tok (pl.
ad vent ív fa jok meg je le né se, ál lo mány nö ve ke dé se) kont -
roll ja miatt a kezelésben fenn kell tartani az eseti jellegû
állományfelmérõ és -szabályozó halászat lehetõségét.

A je len tõ sebb vé dett ha las ta va kat – mint vízi élõ he lye -
ket – a ter mé szet vé de lem nek hosszú tá von fenn kell tar ta -
nia, hi szen ezek a haj da ni vi zes élõ hely lán co la tok ma rad -
vá nyai, il let ve azok he lyén ki ala kí tott mes ter sé ges vi zes
élõ he lyek. A vé dett ta va kon, szem ben az in ten zív  terme -
lési mó do zat tal, az ex ten zív hal gaz dál ko dást kell vá lasz ta -
ni. Az egyes tó rend sze rek je len tõ sé gét és ter mé szet vé del -
mi sze re pét min den vé dett ter mé sze ti te rü let ese té ben kü -
lön-kü lön meg kell vizs gál ni – kü lö nö sen a ma dár vo nu -

lás, fész ke lõ- és táp lál ko zó te rü le tek vo nat ko zá sá ban – és 
ez alap ján kell meg ha tá roz ni a hosszú távú fenn tar tó stra -
té gia irány vo na la it. Egy ha las tó rend sze ren be lül je len tõs
elõny, hogy az egyes tó egy sé ge ket a leg több tó rend szer
ese té ben egy más tól füg get le nül is le het ke zel ni, így egy -
ide jû leg vál to za tos édes ví zi élõ hely együt tes ala kít ha tó ki
és tart ha tó fenn. Cél irá nyos ke ze lés sel a ma dár ta ni je len tõ -
ség nö ve lé sén túl ja ví ta ni le het a ha lak, két él tû ek, vízi ge -
rinc te le nek élet fel té te le it, to váb bá a kü lön bö zõ szuk cesz -
szi ós stá di u mok egy ide jû je len lé té vel változatos mo csá ri
életközösségek kialakulása érhetõ el. A tavak kezelésének
megtervezésekor a technikai szempontok mellett a meder
és a környezõ területek ökológiai adottságait kell figye -
lem be ven ni. 

Ál ta lá ban a ke zelt tó rend sze rek fe lü le té nek leg alább fe -
lén ja va solt fenn tar ta ni a nyílt ví zi élet te ret, hi szen a leg -
több ter mé szet vé del mi szem pont ból ér té kes ma dár faj eh -
hez az élet tér hez kö tõ dik, más részt vi szont ez az ér de ke a
hal gaz dál ko dás nak is. Eh hez bi zo nyos fenn tar tó jel le gû
be avat ko zá sok fel tét le nül szük sé ge sek (a vízi nö vény zet
ka szá lá sa, idõ sza kos le csa po lás stb.) hi szen egy ha las tó
sekély, eutróf vízi élettér, ahol a tavi üledékképzõdés is
viszonylag gyors. 

A nyílt vi zes ta vak part sze gé lyén meg kell hagy ni a
nö vény zet tel bo rí tott (ná das, gyé ké nyes) zó ná kat, mert
ezek jó fész ke lõ-, és bú vó he lyek a madarak számára. 

Az eset le ge sen bér be adott ta vak nál a ma da rak ri asz tá -
sát olyan mó don kell meg szer vez ni, hogy az össz hang ban
le gyen a nem zet kö zi ter mé szet vé del mi egyez mé nyek ben
fog lalt el vek kel, a 79/409/EGK irány elv a va don élõ ma -
da rak vé del mé rõl (EU Ma dár vé del mi Irány el ve) alap -
ján ki je lölt Na tu ra 2000 ma dár vé del mi te rü le te ken fo -
lyó gaz dál ko dás el ve i vel, a ha zai ter mé szet vé del mi jog -
sza bá lyok kal, va la mint a ri asz tás mód sze re it egyéb ként
még sza bály zó kap cso ló dó jog sza bá lyok kal. 

A ha las ta va kon a ma da rak ri asz tá sa ki zá ró la go san
csak ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a kár té te lek más mó don
nem há rít ha tók el, il let ve csak olyan fel té te lek kel, amely
biz to sít ja a te rü le ten elõ for du ló más vé dett és fo ko zot tan
vé dett ál lat fa jok nyu gal mát. A ri asz tá so kat ki zá ró lag
egye di en ge dé lyek alap ján le het vé gez ni, és a ri asz tás ban
csak olyan sze mé lyek vál lal hat nak részt, aki ket a jog sza -
bá lyok ál tal biz to sí tott jogosítványok minden tekintetben
felhatalmaznak ezen módszerek alkalmazására. 

A sa ját va gyon ke ze lé sû és hasz no sí tá sú ta vak ese té ben
a ma da rak ri asz tá sa csak na gyon in do kolt eset ben en ged -
he tõ meg!

Az el öre ge dett ha las ta vak ese té ben a leg se ké lyebb, fel -
isza po ló dott ta va kon a hí nár tár su lá so kat rend sze rint fel -
vált ja a gyors ütem ben elõ re tö rõ ná das, sá sos, gyé ké nyes.
Ilyen kö rül mé nyek kö zött cél sze rû némi te ret hagy ni az ér -
té kes tár su lá sok ki ala ku lá sá nak. A tó me der töb bi ré szén
ál ta lá ban ér de mes elvégezni a szükséges rekonstrukciós
beavatkozásokat.
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A part vo na la kon az élõ hely adott sá ga i nak meg fe le lõ
ter mé sze tes fa fa jok te le pí té sé vel fo koz ni le het az élõ hely
változatosságát. 

A kot rást úgy cél sze rû vé gez ni, hogy az ere de ti  terme -
lési célú egy sí kú me den ce jel le get meg tör jük, nö vel jük a
me der fel szí né nek ta golt sá gát, fi gyel ve a ká rász túl sza po -
ro dá sá nak el ke rü lé sé re. Köl tõ szi ge tek lé te sí té se, se ké -
lyebb-mé lyebb te rü le tek ki ala kí tá sa is az élõ hely vál to za -
tos sá gát nö ve li. Ez természetesen nem történhet a le csa -
pol ha tó ság kárára. 

A ha las ta vak va gyon ke ze lé se:
– a sa ját hasz ná la tú ha las ta va kon el sõ sor ban a vízi ma -

da rak táp lál ko zó-, fész ke lõ- és pi he nõ he lye i nek biz to sí -
tá sa, to váb bá a vízi élet kö zös ség ki ala ku lá sa ér de ké ben a
min den ko ri öko ló gi ai víz pót lás ról és hal iva dék kihe lye zé -
sé rõl szükséges gondoskodni, 

– a sa ját és az ide gen hasz ná lat ban lévõ ta vak ba egy -
aránt õs ho nos hal fa jok te le pí té sét kell elõ tér be he lyez ni,
ki vé ve, ha az ter mé szet vé del mi ér dek bõl indokolt (pl.
amúr stb.),

– ide gen hasz ná lat ban lévõ ta vak nál a ha szon bér lõ kö -
te les a te le pí te ni kí vánt hal fa jok mennyi sé gét és ará -
nyát írás ban is mer tet ni az igazgatósággal,

– a ha las tó meg ha tá ro zott víz szint jé nek tar tá sáról, a
víz után pót lásról a ha szon bér lõ – a víz jo gi en ge dély ben
meg ha tá ro zott mó don – köteles gondoskodni,

– áp ri lis 1-tõl jú li us 31-ig a tó víz szint jé nek bár mi ne mû
meg vál toz ta tá sá hoz a ter mé szet vé del mi ha tó ság kü lön en -
ge dé lye szük sé ges (ha vá ria események kivételével),

– ha szon bér be adás ese tén a ha lak ete té sé nek mód ját, és
a tó táp anyag-után pót lá sá nak ada ta it a ha lá sza ti tervnek
kell tar tal maz nia, ame lyet a ha szon bér lõ ké szít el, és vé le -
mé nye zés re át ad ja a mû kö dé si te rü let szerinti igazgatóság
részére,

– elekt ro mos ha lá sza ti esz kö zöket a ha szon bér lõ, csak
a ha tá lyos jog sza bá lyok meg tar tá sa mel lett használhat,

– a mo csá ri és vízi nö vény zet rit kí tá sa, vá gá sa, a ma -
da rak és egyéb ál la tok ri asz tá sa, csak az il le té kes ter mé -
szet vé del mi ha tó ság kü lön engedélyével végezhetõ, 

– a ha las tó rend szer mel lett meg ta lál ha tó, ter mé szet vé -
del mi szem pont ból ér ték te len, deg ra dált ned ves, víz ál lá -
sos te rü le tek el mo csa ra sít ha tók és ben nük ki le het ala kí ta -
ni a megfelelõ táplálkozó területeket.

3.5. Nád gaz dál ko dá si te vé keny sé gek
A ná das bo ta ni kai ér te lem ben össze tett, szá mos nö -

vény tár su lást ma gá ba fog la ló gyûjtõfogalom.
A ná da so kat va gyon ke ze lé si szem pont ból két na gyobb

egy ség re bonthatjuk:
– kí sé rõ fa jok ban vi szony lag sze gény tavi és,
– kí sé rõ fa jok ban vi szony lag gaz dag mo csá ri ná da sok.
Ma gas bi o ló gi ai, ter mé szet vé del mi és egy ben gyak ran

je len tõs gaz da sá gi ér té kük mi att a ná da sok ke ze lé se
 megfontolt, tu do má nyos fel mé ré sek re alapozott kezelést
igényel.

A ná da sok va gyon ke ze lé se:

– a ter mé szet vé del mi szem pon tok nak meg fe le lõ mi nõ -
sé gû ná das ki ala ku lá sá hoz a ked ve zõ víz szint fenn tar tá sa 
ki e mel ke dõ en fon tos természetvédelmi érdek, 

– a ter mé sze tes ál la po tú ná das ara tá sa ter mé szet vé del mi 
szem pont ból ál ta lá ban szük ség te len, sõt rend sze rint ke rü -
len dõ, mert a ná das élet kö zös ség elszegényedését okozza.

Le het nek ugyan ak kor olyan ter mé szet vé del mi szem -
pon tok, ame lyek az ara tást in do kol ják, ez ese tek ben az
aláb bi a kat kell figyelembe venni:

– a nád ara tás a jog sza bá lyok ér tel mé ben vé dett ter mé -
sze ti te rü le ten en ge dély kö te les te vé keny ség, az ara tás
idõ pont ja, az arat ha tó és nem arat ha tó te rü le tek le ha -
tá ro lá sa, a nád elõ ké szí tõ he lyek, a szál lí tó út vo na lak
ki je lö lé se az engedélyezõ határozat részei,

– a tör me lék ége té se ál ta lá ban ti los, csak kü lön ese ti
egye di en ge dély bir to ká ban végezhetõ,

– ja va solt az ún. ro tá ci ós ara tá si mód szer al kal ma zá sa, 
mely nek lé nye ge az, hogy egy-egy adott te rü let rész csak
min den har ma dik év ben ke rül het le vá gás ra, hogy min dig
le gyen meg fe le lõ mennyi sé gû úgyne ve zett „avas ná das” a
nádban fészkelõ madárfajok számára,

– az ara tás tér be li kor lá to zá sát, az avas nád te rü le tek
fenn tar tá sát el sõ sor ban zo o ló gi ai szem pon tok (ge rinc te len 
fa u na vé del me, nádi fész ke lõ kö zös sé gek meg óvá sa stb.)
in do kol ják; a nád fe lü let egy ide jû tel jes ún. fel újí tó vá gása 
csak ki vé te les eset ben, meg ala po zott ter mé szet vé del mi
céllal végezhetõ,

– a nád ara tást vég zõ kö te les olyan mû sza ki ál la pot ban
tar ta ni a nád vá gó gé pe ket, hogy el ke rül he tõ le gyen a mû -
sza ki meg hi bá so dás, és az eb bõl eredõ olajszivárgás,

– amennyi ben a te rü le ten tûz ke let ke zik, an nak to vább -
ter je dé sét szán tás sal, tár csá zás sal, a ná das fel szag ga tá sá -
val ál ta lá ban ti los meg aka dá lyoz ni. Egyéb – nem vegy sze -
res – mó don pl. víz, vagy tûz csa pó al kal ma zá sá val, to váb -
bá tûz pász ta ki ara tá sá val a nád ara tó kö te les az ol tást azon -
nal megkezdeni, és a tûzoltókat azonnal értesíteni,

– a nád ara tás meg könnyí té se ér de ké ben nem vál toz tat -
ha tó meg az érin tett te rü let vízszintje,

– jé gen tör té nõ ara tás ese tén a nád ara tá sát vég zõ –
amennyi ben az az elõ vi gyá za tos ság el le né re még is meg -
tör tént – kö te les a ki folyt ola jat fû rész por ral fel itat ni, és a
te rü let rõl el szál lí ta ni. Amennyi ben a ki szi vár gott olaj a ta -
lajt szennye zi be, kö te les ha la dék ta la nul el tá vo lí ta ni a
szennye zõ dött ta lajt a vé dett ter mé sze ti te rü let rõl.
A szennye zõ dés té nyét a ter mé szet vé del mi õr nek ha la dék -
ta la nul be kell je len te ni. A vé dett ter mé sze ti te rü let ál la po -
tát ve szé lyez te tõ mû sza ki ja ví tá so kat (pl. olaj cse re,  hid -
raulika csõcsere stb.) az engedélyes köteles a védett ter mé -
sze ti területen kívül elvégezni,

– vé dett ter mé sze ti te rü le ten a nád tisz tí tá sa és osz tá -
lyo zá sa ál ta lá ban nem kí vá na tos, en ge dé lyez ni csak
olyan te rü le te ken le het (pl. szán tó), ahol az ott fo lyó te vé -
keny ség nem okoz természetvédelmi érdeksérelmet, 
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– ter mé szet vé del mi szem pont ból tisz tí tó vá gás in do kolt 
le het, de csak a nem ze ti park igaz ga tó sá gok ál tal ki je lölt
he lyen, és gya ko ri ság gal (mi ni mum 10 évente) történhet,

– a nád kész le te zõ he lyek tel jes ta ka rí tá sát a ha szon -
bér lõ nek leg ké sõbb a nád ki szál lí tást kö ve tõ 15 na pon be -
lül el kell végeznie,

– in ten zív ke ze lés (éven te vá gás) csak idõ sza kos ( ta -
vaszi) nyílt víz fe lü let ki ala kí tá sa ér de ké ben, il let ve a ter -
mé szet vé del mi szem pont ból nem je len tõs nádasoknál tör -
tén het,

– szi kes ta va kon – ví zen tör té nõ ara tás ese tén – a nád -
vá gás cél ja és ered mé nye le het a be ná da so dás tel jes
vissza szo rí tá sa a szi kes tó víz fe lü le té nek és jel lem zõ
struk tú rá já nak megõrzése céljából,

– a ná da sok ége té se is csak ki vé te le sen, spe ci á lis ter -
mé szet vé del mi in dok ból engedélyezhetõ,

– egy be füg gõ nád fe lü le tek meg bon tá sa, nyílt víz fe lü le -
tek lét re ho zá sa (pl. kot rás sal) a bi o di ver zi tás nö ve lé se és
táp lál ko zó he lyek ki ala kí tá sa céljából indokolt lehet,

– nád ara tá sa csak ve ge tá ci ós idõn kí vül, ál ta lá ban no -
vem ber 1. és feb ru ár 15. kö zött in do kolt, ami az idõ já rás
függ vé nyé ben változhat,

– a nád vá gá sát le he tõ leg jé gen kell el vé gez ni, ha nem
cél a ná da sok te rü le té nek csökkentése.

A ha szon bér le ti szer zõ dé sek mel lék le tét ké pe zõ ke -
ze lé si sza bály zat nak – amely az érin tett ha tó sá gok kal
egyez te tet ten ké szül – rész le te sen tar tal maz nia kell a
fen ti ter mé szet vé del mi el vá rá so kat.

3.6. Mû ve lés alól ki vett te rü le tek
Ter mé szet vé del mi szem pont ból az igaz ga tó sá gok va -

gyon ke ze lé sé ben lévõ vé dett ter mé sze ti te rü le tek kö zül az
aláb bi ki emelt je len tõ sé gû élõ he lyek tartoznak ebbe a
kategóriába.

Vi zes élõ he lyek 
• Vi zes élõ he lyek és szen tély tí pu sú hol tá gak, 
Ezek a ha zai vízi nö vény zet és vízi fa u na  génrezervá -

ciós he lyei. Leg alap ve tõbb ke ze lé si kö ve tel mény a meg fe -
le lõ víz ál la po tok fenn tar tá sa.

A jog sza bá lyok al kal ma zá sá val szak ma i lag in do kolt
elérni, hogy:

– az ál lan dó vizû vi zes élõ he lyek és a szen tély tí pu sú
hol tá gak ese té ben a ha zai hal fa u na fenn tar tá sa ér de ké ben
az in ten zív ha lá szat és hor gá szat vissza szo rít ha tó le gyen,
és hogy ezek a víz te rek ha lá sza ti szem pont ból ki zá ró lag
kí mé le ti vagy különleges rendeltetésû területek legyenek,

– a vi zes élõ he lyek és a szen tély tí pu sú hol tá gak ese té -
ben a ví zi ma da rak nyu gal má nak biz to sí tá sa ér de ké ben a
vízi vad va dá szat vissza szo rít ha tó le gyen, és hogy ezek a
te rü le tek va dá sza ti szem pont ból ki zá ró lag kí mé le ti vagy
különleges rendeltetésû területek legyenek,

– a vi zes élõ he lyek és a szen tély tí pu sú hol tá gak egyéb
(pl. rek re á ci ós) célú hasz no sí tás csak ki vé te les eset ben,
tér ben és idõ ben kor lá to zot tan történhessen,

– a vál to zó víz ál la po tú vi zes élõ he lye ken a te rü let jel le -
gét meg tar tó ke ze lés (szá raz ra ke rü lõ ré szek ka szá lá sa, le -
gel te té se) végrehajtható legyen,

– a vi zes élõ he lye ket és a szen tély tí pu sú hol tá ga kat
érin tõ be ru há zá sok so rán ezek ter mé sze tes part jai a le he tõ
leg ke vés bé sérüljenek.

• Szi kes ta vak
A vi zes élõ he lyek re vo nat ko zó irány mu ta tás mel lett kü -

lö nös fi gye lem mel kell len ni arra, hogy:
– a szi kes ta vak víz gyûj tõ te rü le te ki emelt vé del met él -

vez zen,
– „édes víz zel” tör té nõ fel töl té sük csak ki vé te les eset ben 

tör tén hes sen meg.
Min den eset ben in do kolt le het a „fe les le ges” nö vény -

zet el tá vo lí tá sa, a meg fe le lõ nagy sá gú sza bad víz fe lü le -
tek biz to sí tá sa.

• Sík-, domb- és hegy vi dé ki mo csa rak, lá pok
Ezek a te rü le tek a ha zai ge rinc te len fa u na és nö vény vi -

lág rit ka vé dett fa ja i nak szentélyei.
Nö vény ze tü ket kü lön bö zõ sás tár su lá sok, tõ zeg mo ha

kö zös sé gek, cser jé sek és láp er dõ alakzatok alkotják.
Fenn tar tá suk ban dön tõ té nye zõ:
– a ked ve zõ víz bo rí tott ság fenn tar tá sa, il let ve biz to -

sí tá sa,
– a víz mi nõ ség meg õr zé se,
– a nö vény zet egy ré szé nek meg fe le lõ idõ ben tör té nõ el -

tá vo lí tá sa (pl. ka szá lás sal) a be er dõ sü lés meg aka dá lyo -
zá sa érdekében, 

– mes ter sé ges er dõ sí té sük ki zá rá sa,
– az élõ hely szem pont já ból kí vá na tos víz mi nõ ség el -

éré se és meg õr zé se,
– a ter mé sze tes nö vény zet egy ré szé nek meg fe le lõ idõ -

ben tör té nõ el tá vo lí tá sa (ka szá lás sal, le gel te tés sel) a be er -
dõ sü lés meg aka dá lyo zá sa érdekében.

• Fo lyó vi zek part ja, hul lám te rek
A vi zes élõ he lyek re vo nat ko zó irány mu ta tá sok mel lett

kü lö nö sen fi gye lem mel kell len ni arra, hogy ter mé sze tes /
ter mé szet kö ze li ál la po tuk fenntartásában döntõ:

– az in vá zi ós táj ide gen nö vény fa jok el tá vo lí tá sa (ka szá -
lás sal, le gel te tés sel, cél zott vegy sze res ke ze lés sel) a bi o di -
ver zi tás meg õr zé se ér de ké ben.

3.7. Gyü möl csös és szõ lõ te rü le tek, ker tek
A gyü möl csös, szõ lõ és kert mû ve lé si ág ban lévõ te rü le -

tek ha szon bér be adá sa tá mo ga tan dó azok sa ját gon do zá sa
helyett. 

Ezek ben a mû ve lé si ágak ban ál ta lá ban a 7-17%-os lej -
tõ ka te gó ria ese tén ja va solt tar ta ni adott ter mõ föl det. Az
adott táj táj ter mesz té si ha gyo má nya i hoz al kal maz ko dó re -
zisz tens, il let ve toleráns fajtákat kell telepíteni. 

Vé dett ter mé sze ti te rü le ten gén mó do sí tott nö vény
ter mesz té se szi go rú an ti los. E sza bály meg sér té se azon -
na li szer zõ dés felbontással kell járjon.

Új te le pí tés ese tén a szõ lõ ter me lés ter mesz té si fel té te le
a 150 m fe let ti ten ger szint fe let ti ma gas ság. 
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Amennyi ben a szõ lõ mû ve lé si ág a gya kor lat ban ter mé -
szet vé del mi ér dek bõl nem tart ha tó fenn, ak kor a cél sze rû
mû ve lé si ág vál toz ta tás irá nya a rét, a le ge lõ vagy az erdõ
mûvelési ág. 

Te le pí tés, ül te tés
Te le pí tés, ül te tés, ve tés elõtt táp anyag-fel töl tést az arra

akk re di tált la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok alap ján ké szí tett ta -
laj ta ni szak vé le mény sze rint kell el vé gez ni és a szer ves
trá gyán kí vül csak a szük sé ges mû trá gya mennyi sé get sza -
bad ki jut tat ni. A mû trá gyát zöld trá gya-nö vény ve té sé vel
kell kom bi nál ni, el sõ sor ban gyü mölcs fák te le pí té se ese -
tén. Az is tál ló trá gyát – mely nek fel hasz ná lá sa bi o ló gi ai
szem pont ból na gyon ked ve zõ – sem sza bad kor lát la nul
fel hasz nál ni. A ta laj ja ví tás nak ké mi ai, fi zi kai, bi o ló gi ai
mód ja egy aránt fon tos, hi szen a ta laj bi o ló gi ai ak ti vi tá sá -
nak e há rom elem együt tes al kal ma zá sa a feltétele. 

Ta laj mû ve lés
A ter mõ nö vé nyek gyom men te sen tar tá sa ko ráb ban

szin te tel je sen vegy szer men te sen, me cha ni kai úton (ka pá -
lás, kézi szer szá mos, gépi szer szá mos ta laj mû ve lés) tör -
tént. Ez az el já rás a ta laj víz gaz dál ko dá sá nak, víz ház tar tá -
sá nak is ked vez, ezért a sa ját hasz ná lat ban lévõ kert, szõ lõ, 
gyü möl csös te rü le te ken ez az el já rás aján lott.

Lej tõs te rü le te ken aján la tos a fü ve sí tés és a lej tõ re me -
rõ le ge sen vég zett mû ve lés, ami vé del met nyújt az eró zió
el len. A mód szer to váb bi ter je dé sé re nagy szük ség van,
mert az eró zi ós fo lya mat sok lej tõs te rü le ten okoz jó vá te -
he tet len ká ro kat. 

A gyom ir tó sze rek hasz ná la tát ke rül ni kell. A tech no ló -
gia pon tos be tar tá sá val – amennyi ben a nö vény kul tú ra ezt
meg en ge di -, me cha ni kai mû ve lés sel kell a gyom men tes -
sé get biz to sí ta ni. A táp anyag-gaz dál ko dás alap ja a rend -
sze res gyom- és ta laj ana lí zis, amely nek fel hasz ná lá sá val
csak a szük sé ges táp anya got kell pó tol ni. Az ún. fenn tar tó
trá gyá zás ke re té ben a nö vény táp lált sá ga és a ta laj tu laj -
don sá ga alap ján a meg fe le lõ idõ ben, mó don, a meg fe le lõ
táp anya got tar tal ma zó trá gya fé le ség gel kell pó tol ni a mak -
ro- és mik ro ele me ket. Min den nek fon tos sze re pe van ab -
ban, hogy a kör nye zet kí mé lé se a táp anyag-gaz dál ko dás
te rén is meg va ló sul jon. Sok he lyen al kal maz nak a gaz dál -
ko dók már olyan ter mé sze tes ere de tû anya go kat, me lyek a
nö vé nyek fej lõ dé sét kel lõ mér ték ben elõ se gí tik, de a kör -
nye zet kí mé lõ gaz dál ko dás ba be von ha tók (kü lön fé le zöld
trá gyák, hu mu szok, tõzegek stb.).

Nö vény vé de lem
A kör nye zet kí mé lõ nö vény vé de lem alap el vei:
– a kör nye zet, a ter mé sze tes élõ he lyek ke mi ká li ák kal

tör té nõ ter he lé sé nek csök ken té se,
– a bi o di ver zi tás fenn tar tá sa, meg õr zé se.
A vé de ke zés ki zá ró lag olyan fa jok el len és azon idõ -

szak ban vé gez he tõ, ame lyek meg je le né sé re és ká ro sí tá sá -

ra a nö vény vé del mi elõ re jel zés, meg fi gye lés, mo ni tor ing
alap ján szá mí ta ni kell. Fi gye lem be kell ven ni a kár té te li
kü szöb (öko nó mi ai) ér té két, va la mint  vég ter mé kek szer -
ma rad vány-tar tal mát.

A sze lek tív ha tá sú nö vény vé dõ sze re ket kell elõny ben
ré sze sí te ni, me lyek ki mon dot tan a ká ro sí tó szer ve ze tek el -
len hat nak, a kör nye zet hasz nos és kö zöm bös fa ja i ra pedig
semleges hatással bírnak..

Az in teg rált kör nye zet kí mé lõ gaz dál ko dást a szõ lõ ben
és a gyü möl csös ben szi go rú el len õr zés mel lett kell  foly -
tatni. 

Ja va sol ha tó meg elõ zõ in téz ke dé sek:

a) gyü mölcs nél a meg fe le lõ ko ro na for ma ki ala kí tá sa,
szõ lõ nél a he lyes met szés mód  ré vén a lom bo zat szel lõs sé
té te le (mi vel a gom bák a ma gas pá ra tar tal mú kö rül mé nyek 
kö zött te nyész nek leg job ban, élet te rük korlátozása csök -
ken ti elszaporodásukat);

b) a vé de ke zés ide jé nek meg ha tá ro zá sa cél já ból fe ro -
mon csap dák al kal ma zá sa a ká ro sí tók raj zás di na mi ká já nak 
nyomon követésére; 

c) elõ re jel zé si mód sze rek al kal ma zá sa, elõ re jel zé si há -
ló zat kialakítása;

d) a hasz nos élõ szer ve ze tek vé del me alap ve tõ cél az
in teg rált kör nye zet kí mé lõ gaz dál ko dás ban al kal maz ha tó
ké szít mé nyek ki vá lasz tá sá nál, de az elõb bi nö vény vé del -
mi rend szer al kal ma zá sa már ön ma gá ban elõsegíti ezen
fajok védelmét;

e) je len tõs el len ál ló ké pes ség-ja vu lás ér he tõ el vad-, il -
let ve gyógy nö vé nyek ki vo na tá nak permetezésével;

f) az öko ló gi ai gaz dál ko dás ban hasz ná la tos nö vény vé -
del mi el já rá sok szük ség sze rin ti használata;

g) bi zo nyos gom ba be teg sé gek (mo ní lia) el len ha tá sos
le het a me cha ni kai vé de ke zés (a be teg ágak el tá vo lí tá sa és
el kü lö ní tett he lyen, fel ügye let mellett történõ elégetése).

Kert, szõ lõ, gyü möl csös va gyon ke ze lé se:

– a te rü let meg je lö lé se, ha tá ro lá sa csak ter mé sze tes
anyag gal (fa, nád, gyé kény, stb.) történhet,

– gye pe sí tett mû ve lés ese tén éven te leg alább egy sze ri
ka szá lást szük sé ges végezni, 

– a ka szá lást kö ve tõ 20 na pon be lül össze kell gyûj te ni a 
szé nát, és el kell szál lí ta ni a te rü let rõl,

– a te rü le ten szé na ka zal, de pó nia csak a nem ze ti park
igaz ga tó ság egyet ér té sé vel helyezhetõ el,

– nö vény vé dõ és ro var ir tó sze rek kö zül csak bio, il let -
ve kör nye zet kí mé lõ, (egyes ese tek ben más, de az is) csak
kor lá to zott mér ték ben megengedett, 

– gyü mölcs, szõ lõ sze dé se csak a fá kat, tõ ké ket (törzs,
ágak, rü gyek) nem ká ro sí tó kí mé le tes, kézi mód sze rek kel
történhet,

– a te rü le ten eset le ge sen ta lál ha tó, il let ve ke let ke zett
hul la dék el tá vo lí tá sa kötelezõ,

– a te rü let rõl fa, tõke ki vá gá sa csak a nem ze ti park
igaz ga tó ság egyet ér té sé vel le het sé ges.
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4. Va gyon ke ze lés köz gaz da sá gi és pénz ügyi kö ve tel -
mé nyei

A köz gaz da sá gi és pénz ügyi kö ve tel mé nyek szer ve zet -
sem le ge sek, és eze ket mind költ ség ve té si szerv, mind kht,
vagy egyéb gaz da sá gi for ma ke re té ben is biz to sí ta ni kell.
Ál ta lá nos elv ként kell azon ban le szö gez ni, hogy az igaz -
ga tó sá gok a vé dett ter mé sze ti te rü le te ken foly ta tott va -
gyon ke ze lé si te vé keny sé gü ket ki zá ró lag alap te vé keny -
ség ként foly tat hat ják. Vál lal ko zá si te vé keny ség vég zé sét
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar -
to zó köz pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let
13. §-a sza bá lyoz za az aláb bi ak sze rint: az igaz ga tó ság az
alap te vé keny sé gén túl me nõ en vál lal ko zá si tevékenységet
az alapító okiratában tételesen megjelölt körben folytathat, 
amely nem akadályozhatja alaptevékenysége ellátását.

4.1. Ter ve zés

4.1.1. A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv
A vé dett ter mé sze ti te rü le te ken alap ve tõ en az érin tett

ha tó sá gok kal egyez te tett ter mé szet vé del mi ke ze lé si
tervnek kell meg ha tá roz nia azo kat a fel ada to kat és va -
gyon ke ze lé si le he tõ sé ge ket, ame lyek a ter mé sze ti ér té kek
meg óvá sát, õr zé sét, fenn tar tá sát és a vé dett ter mé sze ti te -
rü le tek fenn tart ha tó hasz ná la tát, bemutatását és az eset le -
ges helyreállítását szolgálják. 

A ke ze lé si ter vek ké szí té se ál ta lá nos ság ban is fon tos,
tör vény ben elõ írt fel adat nak mi nõ sül, ugyan ak kor a nem -
ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé sé ben lévõ te rü le -
tek re vo nat ko zó köz gaz da sá gi és pénz ügyi terv elké szí té -
sé nek ele mi feltétele.  

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv egye bek mel lett tar -
tal maz za a vé dett ter mé sze ti te rü let ér té ke it, az ezek meg -
óvá sát, fenn tar tá sát, be mu ta tá sát, szük ség ese tén hely re ál -
lí tá sát cél zó te vé keny sé gek is mer te té sét, to váb bá az adott
te rü le ten tar tó san fenn ma ra dó vagy a jö võ ben vár ha tó gaz -
da sá gi, gaz dál ko dá si te vé keny sé gek bemutatását és az
utóbbiakra vonatkozó kötelezõ erejû elõírásokat.

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ki dol go zá sa or szá -
gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek re vo nat ko zó an
a nem ze ti park igaz ga tó sá gok fel ada ta. Az igaz ga tó ság
gon dos ko dik a ter ve ket meg ala po zó vizs gá la tok el vég zé -
sé rõl, el vé gez te té sé rõl, il let ve az alap ada tok össze gyûj té -
sé rõl is. A vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ er dõk ese té ben
a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv el ké szí té sé ig a ter mé szet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel, a 30/2001.
(XII. 28.) KöM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján meg ál -
la pí tott körzeti erdõterv tekintendõ kezelési tervnek.

4.1.2. Hosszú távú (10 éves) ter mé szet vé del mi va -
gyon ke ze lé si prog ram 

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv mel lett és arra ala po -
zot tan, hosszú távú (10 éves) ter mé szet vé del mi va gyon ke -
ze lé si prog ram (a to váb bi ak ban: Prog ram) ké szí té se
szük sé ges (költ ség- és ered mény terv). A költ ség- és ered -

mény terv éven kén ti üte me zés ben a következõ három fõ
részre oszlik:

– fej lesz té si terv: Az egy sze ri be ru há zás, fel újí tás  jel -
legû ki adá so kat tartalmazza;

– mû kö dé si költ ség terv: a költ ség ve té si ter ve zés ben
meg szo kott ka te gó ri ák sze rint bontható;

– be vé te li terv: a mû kö dés so rán ke let ke zõ be vé te le ket
tar tal maz za.

A hosszú távú ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si prog -
ram a nem ze ti park igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lévõ
vé dett ter mé sze ti te rü le tek és a vé dett ter mé sze ti ér té kek
fenn tar tá sát, meg õr zé sét és fej lesz té sét szol gá ló, a Nem ze -
ti Ter mé szet vé del mi Alap terv pri o ri tá sa i val, cél ki tû zé se i -
vel össze han golt és köz vet le nül a mi nisz ter ál tal jó vá ha -
gyott a nem ze ti park igaz ga tó sá gok ál la mi tu laj do nú vé -
dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le te in vég zett
ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si te vé keny ség kon cep ci ó -
já nak alap el ve i rõl és ki dol go zá sá nak jö võ be ni irá nyi ról
szó ló koncepcióra épülõ, hosszú távú (10 éves) program. 

Tar tal mi lag az egyes te rü le tek (el kü lö nít ve a nem ze ti
park ként és más ter mé szet vé del mi ka te gó ri á ban vé det té
nyil vá ní tott, a fo ko zot tan vé dett, a vé dett és a vé de lem re
ter ve zett ter mé sze ti te rü le te ket) va gyon ke ze lé sé re vo nat -
ko zik, de an nál szé le sebb ha tó kö rû. Egy-egy ke ze lé si terv
csak az érin tett vé dett ter mé sze ti te rü let szem pont já ból
 határozza meg a szükséges és lehetséges ten ni va ló kat, a
területhasználat módját.

A Prog ram a nem ze ti park igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé -
ben lévõ va la mennyi vé dett ter mé sze ti te rü le té re meg ad ja
a te rü le ten el ér ni kí vánt cél ál la po tot, és azt, hogy ezt a cél -
ál la po tot sa ját gon do zás ban vagy használatba adással
tervezik elérni.

A Prog ram le ír ja, hogy az egyes te rü le te ken a ki tû zött
cél ál la pot el éré sé hez mi lyen te vé keny sé ge ket kell a Prog -
ram idõ tar ta ma alatt elvégezni. 

A Prog ram a fel ada to kat a kor lá tos ka pa ci tá sok és fel -
té te lek re á lis, a terv ké szí tés idõ sza ká ban is mert pa ra mé te -
re i nek fi gye lem be vé te lé vel ter mé szet vé del mi fon tos ság
sze rint (a meg õr zen dõ te rü le tek, ér té kek  veszélyeztetett -
sége, ér té kes sé ge) rang so rol va tartalmazza.

A Prog ram fel ada ta it jog sza bály vál to zás ese tén ak tu a li -
zál ni kell az el vég zett, és a meg va ló sí ta ni szük sé ges fel -
ada tok sze rint (éves igaz ga tó sá gi ter mé szet vé del mi va -
gyon ke ze lé si terv), va la mint az adott évre ren del ke zés re
álló for rá sok (költ ség ve tés) alap ján. Amennyi ben a költ -
ség ve té si tör vény egyéves idõ táv la tú elõ irány za tok mel -
lett, több évre is tar tal maz elõ irány za to kat, az éves igaz ga -
tó sá gi ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si ter vet – az is -
mert té váló paraméterek mellett – azokra az évekre át kell
fogalmazni. 

4.1.3. Éves igaz ga tó sá gi ter mé szet vé del mi va gyon ke -
ze lé si terv 

Az éves igaz ga tó sá gi ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si
terv (a to váb bi ak ban: Étvt.) a fen ti ek alap ján, a 10 éves
hosszú távú ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si prog ram
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sze rint az igaz ga tó ság va gyon ke ze lés ben lévõ vé dett ter -
mé sze ti te rü le te in az adott év ben meg va ló sí tan dó (ha tár -
szem lé vel is alá tá masz tott) fel ada to kat, azok teljesítési
módját és költségvetését tartalmazza.

A ke ze lé si ter vet a mi nisz ter, az éves igaz ga tó sá gi ter -
mé szet vé del mi va gyon ke ze lé si ter vet a ter mé szet vé de le -
mért fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár – az éves mun ka terv mel -
lék le te ként – hagy ja jóvá. Az ak tu a li zált prog ram jó vá ha -
gyott tárgy évi mun ka ré sze ké pe zi a KVI-hoz be nyúj tan dó
éves va gyon gaz dál ko dá si terv alap ját. (A va gyon gaz dál -
ko dá si terv tar tal mi lag a vé dett ter mé sze ti te rü le te ken kí -
vül az igazgatóság vagyonkezelésében lévõ egyéb  kincs -
tári vagyonelemre is kiterjed.)

A jó vá ha gyott fel ada tok el lá tá sá ban a fi gye lem be vett
for rá sok tól füg gõ en a kö vet ke zõ – szer ve sen egy más ra
épü lõ – szin tek különböztethetõk meg.

Min den egyes szin ten pon to san meg kell ha tá roz ni:

– az érin tett vé dett ter mé sze ti te rü le te ket, 

– te rü le ten ként az el vég zen dõ, rang so rolt fel ada to kat,

– az egyes fel ada tok ra ter ve zett ki adá so kat (költ sé ge -
ket) és be vé te le ket, a kü lön bö zõ elõ irány za ti jog cí mek
sze rint, te rü le ten kén ti és igaz ga tó sá gi szintû össze sí tés -
ben.

Az Étvt.-ben meg ter ve zett ki adá sok és be vé te lek nem
ha lad hat ják meg az igaz ga tó sá gi költ ség ve tés kereteit. 

Az igaz ga tó ság alap fel adat ként lát ja el a va gyon ke ze -
lést, amely hez a költ ség ve té si for rá sok vagy ren del ke zés re 
áll nak, vagy nem. A sa ját költ ség ve tés bõl a va gyon ke ze lés 
mi ni mu ma, alap szint je ter vez he tõ, amely kül sõ források
megszerzése esetén bõvülhet.

Az Étvt.-nek azt szük sé ges tar tal maz nia, hogy me lyek
azok a va gyon ke ze lé si fel ada tok, ame lye ket a tárgy év ben
az igaz ga tó ság nak alap szin ten el kell vé gez ni, me lyek
azok a fel ada tok, ame lyek ha laszt ha tók, vagy több let for rás 
függvényében betervezhetõk.

4.1.4. Igaz ga tó sá gi költ ség ve tés

A költ ség ve tés ké pe zi az Étvt. pénz ügyi alap ját,  kere -
teit. Bár a költ ség ve tés ter ve zé se kor nincs olyan jog sza bá -
lyi kö te le zett ség, hogy a ter mé szet vé del mi va gyon ke ze -
lés re bel sõ rész költ ség ve tés ké szül jön, ez a fel adat még -
sem ke rül he tõ meg, mert ez a rész költ ség ve tés (il let ve az
ide tar to zó költ ség ve té si elõ irány za tok és azok mó do sí tá -
sai) kerül az Étvt. pénzügyi költségvetési munkarészébe.

Kü lön fi gyel met kell for dí ta ni arra, hogy elõ irány zat
mó do sí tás kor a rész költ ség ve tés elõ irány za tai is meg fe le -
lõ en módosuljanak.

Kö ve tel mé nyek va la mennyi terv vel kap cso lat ban: 

– a költ ség ve té si, ter ve zé si és szám vi te li sza bá lyok nak
fe lel je nek meg, azok kal össze ve zet he tõk legyenek,

– te vé keny sé gen ként is el kü lö nül tek le gye nek,

– rész le tes hát tér szá mí tá sok alap ján ké szül jön,

– vi lá gít son rá az eset le ge sen kri ti kus pon tok ra.

4.2. Nyil ván tar tá sok 

4.2.1. Szám vi te li nyil ván tar tás (könyv ve ze tés)

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok a jog sza bá lyok ke re tei,
tar tal mi kö ve tel mé nyei kö zött ön ál ló an ala kít ják szám vi -
te li po li ti ká ju kat. Az igaz ga tó ság egé szét át fo gó, a szám vi -
te li alap el vek nek meg fe le lõ könyv ve ze tés ke re te in be lül
– a bel sõ sza bá lyo zás ban fog lal tak alap ján – el kell kü lö ní -
te ni a ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lés sel össze füg gõ
szám vi te li nyil ván tar tá so kat (szak fel adat). Az el kü lö ní tés
biz to sít hat ja, hogy be szá mo lás kor, il let ve a ter mé szet vé -
del mi va gyon ke ze lés éves értékelésekor szám vi te li szem -
pont ból is megalapozott pénzügyi adatok álljanak ren del -
ke zés re.

A szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze té sét a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok sze rint kell végezni. 

4.2.2. Szak mai nyil ván tar tá sok 

A va gyon ke ze lé si te vé keny ség szak mai nyil ván tar tá sát
a Ter mé szet vé del mi In for má ci ós Rend szer ré sze ként, a
nem ze ti park igaz ga tó sá gok adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gé rõl szó ló 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM uta sí tásban
fog lal tak sze rint kell ve zet ni, hasz nál ni és ada tot szol gál -
tat ni. Eh hez nyújt se gít sé get a birtokügyi és a va gyon ke ze -
lé si adatbázis (szoftver). 

4.3. Fel ügye le ti fel ada tok

Az Áht. a kincs tá ri va gyon kör be tar to zó vé dett ter -
mé sze ti te rü le tek va gyon ke ze lé sé vel kap cso lat ban a
mi nisz ter szá má ra a kö vet ke zõ ha tás kö rö ket ál la pít ja
meg:

– egyet ér té si jo got gya ko rol a kincs tá ri va gyon nak – az
ál la mi va gyo nért fe le lõs mi nisz ter vagy a KVI ál tal kez de -
mé nye zett – jel zá log gal vagy ha szon él ve zet tel való meg -
ter he lé se tekintetében;

– egyet ér té si jo got gya ko rol a va gyon ke ze lõ ki je lö lé se, 
sze mé lyé nek meg vál to zá sa, a va gyon ke ze lõ jog vissza vo -
ná sa, to váb bá a va gyon ke ze lé si meg ál la po dás, il let ve va -
gyon ke ze lé si szer zõ dés meg kö té se te kin te té ben (a meg ál -
la po dás nak, il let ve a szer zõ dés nek a védettséget érintõ
vagyonkezelési kérdéseiben);

– egyet ér té si jo got gya ko rol a kincs tá ri va gyon el ide ge -
ní tése (tu laj don jo gá nak át ru há zá sa) so rán (fi gye lem mel a
Tvt. elõírásaira is).

Az elõb bi ek ben fel so rolt tör vé nyi szin ten meg ha tá ro -
zott fel ada tok mel lett a mi nisz ter, il let ve mun ka szer ve ze -
te, a KvVM szá má ra, az Áht. 49. §-a (ki e mel ten a va gyon -
nal való sza bály sze rû és ha té kony gaz dál ko dás kö ve tel mé -
nye i nek ér vé nye sí té se) alap ján a fel ügye le ti ha tás kö ré -
bõl, a va gyon ke ze lés és a ter mé szet vé del mi szak mai mun -
ka össze han go lá sa ér de ké ben – a ko ráb bi ak ban már em lí -
tet tek összefoglalásaként – a következõ feladatok vezet he -
tõk le:

– a ter mé szet vé del mi ér de kek el sõbb sé gé nek  felügye -
leti esz kö zök kel tör té nõ biz to sí tá sa, 
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– dön tés az új on nan va gyon ke ze lés be ke rült te rü le tek
sa ját ke ze lé sé nek több let for rá sa i ról,

– a va gyon ke ze lés re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
meg ál la pí tá sa, be tar tá suk ellenõrzése,

– a régi – de még ha tá lyos – hasz ná la ti szer zõ dé sek,
meg ál la po dá sok fe lül vizs gá la tá nak szük ség sze rin ti kez -
de mé nye zé se,

– a tény le ges hasz ná la tok rend sze res el len õr zé se.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert az egyes jog -
sza bá lyok alap ján meg il le tõ ha tás kö rök gya kor lá sá nak
sza bá lya i ról szó ló 17/2001. (K. Ért. 8.) KöM uta sí tás sal a
fel ügye le ti fel ada tok egy ré szét a mi nisz ter a köz igaz ga tá si 
ál lam tit kár ra, a jogi és köz igaz ga tá si he lyet tes  államtit -
kárra, a köz gaz da sá gi és költ ség ve té si he lyet tes ál lam tit -
kár ra, to váb bá a Fejezeti Költségvetési Fõosztály fõ osz -
tály ve ze tõ jé re ruházta át.

A nem ze ti park igaz ga tó sá gok rend sze res be szá mol -
ta tá sa, és a nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé si
te vé keny sé gé nek rend sze res ér té ke lé se ter mé szet sze rû
ré sze a fel ügye le ti te vé keny ség nek.

4.4. Be szá mo lás

4.4.1. A tu laj do nos kép vi se lõ jé nek tör ténõ  beszá -
molás

A be szá mo lá si kö te le zett sé get jog sza bály [217/1998.
(XII. 30.) kor mány ren de let 63/A. § (5)] írja elõ. En nek
 keretében az éves be szá mo ló hoz kap cso ló dó an írás ban ér -
té kel ni kell az éves va gyon gaz dál ko dá si prog ram szak mai, 
tár gyi és szám sza ki vég re haj tá sát. Az ér té ke lés rõl ké szí tett 
do ku men tu mot áp ri lis 30-ig el kell kül de ni a KVI-nek.
A KVI-nek kül dött dokumentumot másolatban a KvVM-
 nek is meg kell küldeni.

4.4.2. A fel ügye le ti szerv nek tör ténõ be szá mo lás

A be szá mo lá si kö te le zett ség adja a ter mé szet vé del mi
va gyon ke ze lés fel ügye le ti ér té ke lé sé nek alap ját, amely -
nek komp lex mó don ki kell ter jed nie a ter mé szet vé del mi
va gyon ke ze lé si te vé keny ség szak mai (ter mé szet vé del mi
szem pon tú), pénz ügyi és jogi (sza bály sze rû sé gi) ér té ke lé -
se i re. Az ér té ke lé sek meghatározzák a következõ évi
Étvt.-k tartalmát is.

Az Étvt.-rõl szó ló be szá mo ló ban el sõ sor ban a kö vet ke -
zõk re kell kitérni: 

– a ki tû zött szak mai cé lok tel je sü lé sé re,

– a va gyon ke ze lé si te vé keny sé get be fo lyá so ló fõbb kül -
sõ fo lya ma tok ra és körülményekre,

– a jó vá ha gyott, il let ve új on nan be lé põ fel ada tok ha tár -
szem lé vel is alá tá masz tott tel je sí té sé re, a tel je sí tés szak -
mai és pénz ügyi eredményességére,

– a ka pott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra,

– a fel adat-el ma ra dá sok in do ko lá sá ra,

– a kül sõ el len õr zé sek (ide ért ve a tu laj do no si el len õr -
zést is) meg ál la pí tá sa i ra,

– vissza csa to lás a Prog ram hoz: az Étvt. tel je sí té se, a te -
rü le tek ál la po ta, a vé dett fa jok és tár su lá sok ál lo má nya a
Prog ram ko ráb bi cél ki tû zé se i ben, fel ada ta i ban mi lyen vál -
toz ta tá so kat igé nyel. 

4.5. El len õr zés

A bel sõ és a fel ügye le ti tí pu sú el len õr zé sek vég zé sé nél
az aláb bi szem pon to kat kell ér vé nye sí te ni: 

– szak sze rû ség,

– sza bály sze rû ség (ide ért ve az irány adó jog sza bá lyo -
kat is), 

– a ki adott uta sí tá sok tel je sí té se,

– a tel je sí tés ered mé nyes sé ge.

A fel so rolt szem pon to kat az igaz ga tó sá gok bel sõ el len -
õr zé se és a mi nisz té ri um fe je ze ti bel sõ el len õr zé se so rán a
költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl szó ló 193/2003. 
(XI. 26.) Korm. ren de let ben fog lal tak, az el len õr zé si stra -
té gi ák ban, il let ve éves el len õr zé si ter vek ben meg fo gal ma -
zot tak sze rint kell ér vé nye sí te ni.

4.5.1. Bel sõ, igaz ga tó sá gi el lenõr zés

Mind a sa ját hasz ná lat ban, mind a hasz ná lat ra ki adott
te rü le tek és ál la tok ese té ben in do kolt, hogy a nem ze ti park
igaz ga tó ság ve ze té se rend sze re sen meg gyõ zõd jön ar ról,
hogy a ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lés a jog sza bá lyi elõ -
írá sok, a ki adott uta sí tá sok sze rint ered mé nye sen tör té nik.
Az ered mé nyes sé gen egy fe lõl min dent meg elõ zõ en a ter -
mé szet vé del mi cé lok meg va ló sí tá sát, má sod sor ban az
adott te rü let re elõ írt hasz ná la ti mód ál tal le het sé ges leg na -
gyobb ho zam el éré sét kell érteni. 

Az igaz ga tó sá gok a FEUVE (fo lya mat ba épí tett elõ ze -
tes, utó la gos ve ze tõi el len õr zés) ke re té ben a va gyon ke ze -
lés fõ fo lya ma ta i ra kö te le sek el vé gez ni a fel me rü lõ koc ká -
za tok azo no sí tá sát, az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sát,
a fel me rült sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé nek rend jét te kin -
tet tel arra, hogy a bel sõ el len õr zés fel ada ta a kont rol lok
meg lé té nek, mû kö dé sé nek ellenõrzése.

4.5.2. Kül sõ (igaz ga tó sá gon kí vü li) el lenõr zés

4.5.2.1. Fel ügye le ti el len õr zés

A fel ügye le ti el len õr zé sek kö zül je len sza bály zat ban a
fel ügye le ti szak mai el len õr zés re kell ki tér ni. 

A fel ügye le ti költ ség ve té si el len õr zés rend jét a KvVM
Bel sõ El len õr zé si Ké zi köny ve ha tá roz za meg. Ez az el len -
õr zés tí pus a ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lést csak az
igaz ga tó ság, mint köz pon ti költ ség ve té si szerv egé szén
be lül, az igaz ga tó ság te vé keny sé gé nek ré sze ként  vizs -
gálja. Az el len õr zé si tí pus meg vá lasz tá sa az el len õr zé si
cél nak meg fe le lõ en tör té nik. A 193/2003. (XI. 26.) Korm.
ren de let ér tel mé ben töb bek kö zött rend szer-, pénz ügyi-,
sza bály sze rû sé gi-, ha té kony sá gi-, és tel je sít mény vizs gá la -
tok vég zé se le het. Eze ket az el len õr zé si cél nak  megfe -
lelõen a ter mé szet vé del mi va gyon ke ze lés ese té ben szük -
ség sze rint le het és kell is alkalmazni.
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A fel ügye le ti el len õr zés szak mai ré szét a KvVM Ter -
mé szet vé del mi Hi va tal mun ka tár sai vég zik. A szak mai el -
len õr zé se ket e Sza bály zat ban fog lal tak ra ki ter je dõ en a
mun ka tár sak ál ta lá ban ra ci o ná li san, több szak te rü le tet
össze fog va rend sze res ség gel, il let ve szú ró pró ba sze rû en
vég zik. Szük ség ese tén, vagy amennyi ben a va gyon ke ze -
lé si te vé keny ség re vo nat ko zó kri ti ka is fel me rül, (eset leg
arra vo nat ko zó an be je len tés ér ke zik) ak kor egy-egy szak -
te rü let (ál lat tar tás, er dõ gaz dál ko dás, ha lá sza ti te vé keny -
ség) rész te rü le té re is irá nyul hat az el len õr zés. A szak mai
fel ügye let so rán tér ké pek, szer zõ dé sek, szak mai anya gok
és ada tok be ké ré se, va gyon ke ze lés sel fog lal ko zó mun ka -
tár sak és a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat tag ja i nak meg -
hall ga tá sa, to váb bá hely szí ne lé sek, hely szí ni be já rá sok és
vizs gá la tok ké pe zik a fõbb ellenõrzési módokat.

4.5.2.2. Tu laj do no si el len õr zés
A tu laj do no si el len õr zés a KVI jog sza bály ban meg ha tá -

ro zott fel ada ta, amely nek cél ja a kincs tá ri va gyon nal való
gaz dál ko dás fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, a kincs tá ri
va gyon szám sze rû, mér he tõ ala ku lá sá nak nap ra kész ál la -
pot ban tar tá sa, a nem jog sze rû, il let ve a köz pon ti költ ség -
ve tést sú lyo san és ká ro san érin tõ el já rá sok, szer zõ dé sek és
fo lya ma tok fel tá rá sa. A fel ügye le ti el vá rás a tu laj do no si
el len õr zés so rán azt je len ti, hogy a tu laj do nos együtt mû -
kö dik az el len õr zõ szer vek kel és az el len õr zés elõ re ha la -
dá sá ról, a vár ha tó meg ál la pí tá sok ról rend sze res, a fel me -
rü lõ prob lé mák ról azon na li tá jé koz ta tást nyújt a mi nisz té -
ri um részére. 

4.5.2.3. ÁSZ, KE HI-el len õr zés
Az ál lam ház tar tás el len õr zõ szer vei a ter mé szet vé del mi

va gyon ke ze lé si te vé keny sé get az igaz ga tó ság egé szé nek
el len õr zé se ré sze ként vizs gál ják, az el len õr zé si ter vük ben
meg ha tá ro zot tak sze rint. 

Füg ge lék

A va gyon ke ze lés sel kap cso la tos sza bá lyok

– 1959. évi IV. tör vény a Pol gá ri Tör vény könyv rõl 
– 1996. évi LIII. tör vény a ter mé szet vé del mé rõl
– 1994. évi LV. tör vény a ter mõ föld rõl 
– 1996. évi LIV. tör vény az er dõ rõl és az erdõ  védel -

mérõl, egy sé ges szer ke zet ben a vég re haj tá sá ról szó ló
29/1997. (IV. 30.) FM ren de let tel 

– 1996. évi LV. tör vény a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál -
ko dás ról, va la mint a va dá szat ról, egy sé ges szer ke zet ben a
vég re haj tá sá ról szó ló 79/2004. (V. 4.) FVM ren de let tel 

– 1995. évi LVII. tör vény a víz gaz dál ko dás ról 
– 1997. évi XLI. tör vény a ha lá szat ról és a hor gá szat ról,

egy sé ges szer ke zet ben a vég re haj tá sá ról szó ló 78/1997.
(XI. 4.) FM ren de let tel

– 1995. évi XCIII. tör vény a vé dett ter mé sze ti te rü le tek
vé dett sé gi szint jé nek hely re ál lí tá sá ról

– 2003. évi CXXIX. tör vény a köz be szer zé sek rõl

– 1992. évi XXXVIII. tör vény az ál lam ház tar tás ról

– 1997. évi CXLI. tör vény az in gat lan-nyil ván tar tás ról,
egy sé ges szer ke zet ben a vég re haj tá sá ról szó ló 109/1999.
(XII. 29.) FVM ren de let tel

– 2001. évi CXVI. tör vény a Nem ze ti Föld alap ról 

– 2000. évi C. tör vény a szám vi tel rõl 

– 1997. évi CLIX. tör vény a fegy ve res biz ton sá gi õr ség -
rõl, a ter mé szet vé del mi és a me zei õr szol gá lat ról

– 58/2005. (IV. 4.) Korm. ren de let a kincs tá ri va gyon nal 
való gaz dál ko dás ról 

– 16/2002. (II. 18.) Korm. ren de let a ter mõ föld re vo nat -
ko zó elõ vá sár lá si és elõ ha szon bér le ti jog gya kor lá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról

– 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let a kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó köz pon ti és
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel adat- és ha tás kö ré rõl

– 120/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let a vi zek és a köz cé -
lú vízi lé te sít mé nyek fenn tar tá sá ra vo nat ko zó fel ada tok ról

– 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl

– 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let a költ ség ve té si
szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl

– 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let az Or szá gos Tûz vé -
del mi Sza bály zat ki adá sá ról

– 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let az egy sze rû sí tett te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok
igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör -
nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor -
lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról

– 16/2005. (III. 8.) FVM ren de let az egy sze rû sí tett te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok
igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör -
nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor -
lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról szó ló 4/2004.
(I. 13.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

– 9/2000. (V. 19.) KöM ren de let a Ter mé szet vé del mi
Õr szol gá lat Szol gá la ti Sza bály za tá ról

– 17/2001. (K. Ért. 8.) KöM uta sí tás a kör nye zet vé del mi 
mi nisz tert az egyes jog sza bá lyok alap ján meg il le tõ ha tás -
kö rök gya kor lá sá nak sza bá lya i ról

– 1/2003. (K. Ért. 2.) KvVM uta sí tás a nem ze ti park
igaz ga tó sá gok adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé rõl 

– 16/2005. (K. V. Ért. 2006. 1.) KvVM uta sí tás a nem -
ze ti park igaz ga tó sá gok ál tal kö tött ha szon bér le ti szer zõ -
dé sek egy sé ge sí té sé rõl

– A Ta nács 1991. jú ni us 24-i 2092/91/EGK ren de le te a
me zõ gaz da sá gi ter mé kek öko ló gi ai ter me lé sé rõl, va la mint 
a me zõ gaz da sá gi ter mé ke ken és élel mi sze re ken erre uta ló
je lö lé sek rõl
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
10/2006. (K. V.  Ért.  4.) KvVM

uta sí tá sa
az ár víz- és bel víz vé del mi mû vek fenn tar tá sá nak
költ ség ve té si ter ve zé si és be szá mo lá si rend jé rõl

Az uta sí tás cél ja és ha tá lya
1. §

(1) Az Uta sí tás cél ja, hogy a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó ár víz- és bel víz -
vé del mi lé te sít mé nyek ál lag vé del me ér de ké ben szük sé ges
fenn tar tá si mun kák az éven ként ren del ke zés re álló költ -
ség ve té si for rá sok tel jes ki hasz ná lá sá val, a koc ká za ti
tényezõk minimalizálása mellett kerüljenek ütemezésre.

(2) Az Uta sí tás ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um ra, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó -
sá gok ra (a to váb bi ak ban: KÖ VI ZIG-ek), il let ve a vi zek és
a köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek fenn tar tá sá ra vo nat ko zó fel -
ada tok ról szó ló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. ren de let mel -
lék le té ben meghatározott mûvekre és feladatokra terjed ki.

A fenn tar tá si mun kák ter ve zé se
2. §

(1) A KÖ VI ZIG-ek a ke ze lé sük ben lévõ va la mennyi ár -
víz- és bel víz vé del mi mû rõl lel tár sze rû ki mu ta tást ké szí te -
nek, amely az üze mel te tés re és fenn tar tás ra vo nat ko zó mû -
sza ki elõ írá so kat és egyéb fon to sabb paramétereket té te -
lesen tartalmazza.

(2)  Az (1) be kez dés alap ján el ké szí tett ki mu ta tást a va -
gyon ke ze lõi jo gok vál to zá sa mi att, va la mint a mû sza ki ál -
la pot ban be kö vet ke zett vál to zá sok mi att (meg va ló sult be -
ru há zá sok, a se lej te zé sek, meg sem mi sü lé sek, ér té ke sí té -
sek, ke ze lõi jo gok át adá sa-át vé te le) éven ként, a december
31-i állapot szerint aktualizálni kell.

(3) Az ár víz- és bel víz vé del mi mû vek (2) be kez dés sze -
rint ak tu a li zált ál lo má nyát a KÖ VI ZIG-ek nek cso por to sí -
ta ni kell a következõk szerint:

a) az üzem ben tar tás sal kap cso la tos fenn tar tás a tárgy -
év ben nem igé nyel költ ség ve té si rá for dí tást, il let ve a rá -
for dí tás össze ge nem szá mot te võ,

b) az üzem ben tar tás sal kap cso la tos fenn tar tá si ki adá -
sok ese ti jel le gû ek, ha laszt ha tó ak, a ren del ke zés re álló
költ ség ve té si for rá sok függ vé nyé ben át üte mez he tõk, tar -
tós el ma ra dá suk azon ban nö ve li a koc ká za ti té nye zõ ket,

c) az üzem ben tar tás sal kap cso la tos fenn tar tás fo lya ma -
tos költ ség ve té si rá for dí tást igé nyel.

(4) A KÖ VI ZIG-ek a (3) be kez dés alap ján cso por to sí -
tott ár víz- és bel víz vé del mi lé te sít mé nyek lis tá ját a kal ku -
lált fenn tar tá si költ ség igénnyel együtt min den év no vem -
ber 30-ig el ké szí tik, és meg kül dik a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Minisztérium Vízügyi Hivatala részére.

(5) A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Víz -
ügyi Hi va tal a ka pott ki mu ta tá sok fe lül vizs gá la tát  köve -
tõen a Víz kár el há rí tá si mû vek fenn tar tá sa c. fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat in téz mé nyi fel hasz ná lá sá ra tárgy év ja nu ár 
15-ig ja vas la tot ké szít, ame lyet a köz igaz ga tá si ál lam tit kár 
hagy jóvá.

(6) Amennyi ben a ren del ke zés re álló fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok és az in téz mé nyi költ ség ve tés bõl be von ha tó
for rá sok a tárgy évi fel adat el lá tás hoz nem elég sé ge sek tá -
jé koz ta tót kell ké szí te ni a Kor mány ré szé re. A tá jé koz ta tó -
nak rész le te sen be kell mu tat nia azo kat a koc ká za ti té nye -
zõ ket, ame lyek a fenntartási munkák elmaradása esetén
bekövetkezhetnek.

A fenn tar tá si ki adá sok el szá mo lá sa
3. §

(1) Az ár víz- és bel víz vé del mi mû vek fenn tar tá sá val
kap cso la tos va la mennyi ki adást – költ ség ve té si for rá sok
sze rint és össze sít ve - a szám vi te li rend sze ren be lül el kü lö -
ní tet ten kell nyilvántartani.

(2) A KÖ VI ZIG-ek bel sõ sza bály za tá ban meg kell ha tá -
roz ni a fenn tar tá si ki adá sok el szá mo lá sá nál fi gye lem be
ve he tõ költ ség faj tá kat, il let ve ará nyo sí tás sal meg ha tá roz -
ha tó költ sé gek szá mí tá si el ve it. A fi gye lem be ve he tõ
egyes költ ség faj ták ról a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um Fejezeti Költségvetési Fõosztály szem pont -
rend szert dolgoz ki.

(3) Az in téz mé nyi gaz dál ko dás ról ké szü lõ éves költ ség -
ve té si be szá mo ló szö ve ges in dok lá sá ban ér té kel ni kell a
tárgy év ben el vég zett fenn tar tá si mun ká kat, be kell mu tat ni 
a ha lasz tott fenn tar tá si mun kák mi att a koc ká za ti té nye zõk
nö ve ke dé sét, és a fel hasz nált költ ség ve té si forrásokat az
(1) bekezdés szerinti részletezéssel.

(4) A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fe je -
ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tály az in téz mé nyi be szá mo lók
fel hasz ná lá sá val a zár szám adás szö ve ges in dok lá sá hoz
éves össze sí tést ké szít az ár víz- és bel víz vé del mi mû vek
fenn tar tá sá ra fordított költségvetési kiadásokról. 

Záró ren del ke zés
4. §

(1) A KÖ VI ZIG-ek nek a 2.§ (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki mu ta tást elsõ al ka lom mal je len uta sí tás ha tály ba -
lé pé sé tõl szá mí tott 90 na pon belül kell elkészíteni. 

(2) Ez az uta sí tás 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. már ci us 31.
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
11/2006. (K. V. Ért. 4. ) KvVM

uta sí tá sa
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban

fog lal koz ta tott mun ka vál la lók lét szá má ról

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban és a mi nisz té ri u mok ban
fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk (ügy ke ze lõk) lét szá má ról
ki adott 2287/2005. (XII.22.) Korm. ha tá ro zat 3. pont ja
alap ján a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban
fog lal koz ta tott mun ka vál la lók lét szá mát – fi gye lem mel a
mi nisz té ri um 2006. évi költ ség ve té sé re – 2006. évre

11    fõ ben 

ha tá ro zom meg.

Je len uta sí tás a köz zé té te le 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
12/2006. (K. V. Ért.  4.) KvVM

uta sí tá sa
a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek

mó do sí tó ala pí tó ok ira tá nak köz zé té te lé rõl szó ló
15/2005. (K. V. Ért. 2006. 1.) KvVM uta sí tás

mó do sí tá sá ról

1. §

A Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek mó do sí tó ala -
pí tó ok ira tá nak köz zé té te lé rõl szó ló 15/2005. (K. V. Ért.
2006. 1.) KvVM uta sí tás sal köz zé tett Mó do sí tó Ala pí tó
Ok irat IV. pont ja he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„IV. Vál lal ko zá si te vé keny ség
Az VKK vál lal ko zá si te vé keny sé get az zal a fel té tel lel

foly tat hat, ha nem áll fenn össze fér he tet len ség alap te vé -
keny sé gé vel, il let ve az nem aka dá lyoz za az alap te vé keny -
sé ge el lá tá sát, to váb bá a vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár -
ma zó be vé te lek együt tes össze ge két egy mást kö ve tõ év -
ben nem ha lad hat ja meg – a költ ség ve té si tá mo ga tást is
ma gá ba fog la ló – tény le ge sen tel je sí tett össz be vé te lek
egy har ma dát.

A vál lal ko zá si te vé keny ség TEÁOR szá mai:
22.11 Könyv ki adás

70.20 In gat lan bér be adá sa, üze mel te té se
70.32 In gat lan ke ze lés
74.20 Mér nö ki te vé keny ség, ta nács adás
74.87 Más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi
    szol gál ta tás”

2. §

Je len 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

Irány elv

A bel ügy mi nisz ter 
7002/2006. (BK 6.) BM

irány elve
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
al kal ma zá sa so rán le het sé ges költ ség csök ken tõ

meg ol dá sok ról

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 ben (a to -
váb bi ak ban: Ket.) sza bá lyo zott új, il let ve meg vál to zott
tar tal mú jog in téz mé nyek al kal ma zá sa he lyen ként több let -
költ sé get ered mé nyez. A köz igaz ga tás költ ség ta ka ré kos
mû kö dé sé hez fû zõ dõ ér de kek és a Ket. 7. §-ában alap elv -
ként meg fo gal ma zott költ ség kí mé lõ el já rás meg va ló sí tá sa
meg kí ván ják a jog sza bály vég re haj tá sá nak mód já ra vo nat -
ko zó irány elv ki adá sát an nak elõ re bo csá tá sá val, hogy a
köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha tó sá gok költ ség kí mé lõ
el já rás ra tö rek vé se a kü lö nös el já rá si sza bá lyok vo nat ko zó 
ren del ke zé se i nek fi gye lem be vé te le mel lett tör tén het és az
a tör vé nyes ség meg sér té sé vel, így kü lö nö sen az ügy fe lek
ga ran ci á lis jo ga i nak csor bí tá sá val nem jár hat.  

1. Azon ügy cso por tok te kin te té ben, ahol ti pi ku san ide -
gen nyel vet be szé lõ ügy fe lek vesz nek részt az el já rás ban,
cél sze rû ar ra tö re ked ni, hogy az ügy in té zõk be szél jék
a „leg gyak rab ban hasz nált ide gen nyel ve ket”. [Ket.
10. §-ának (1) be kez dé se, 60. §-ának (1) be kez dé se.]

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2006. áp ri lis 3.
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2. A nyelv hasz ná la ti sza bá lyok al kal ma zá sá val össze -
füg gés ben te le fon költ ség-csök ken tõ té nye zõ le het egy
– leg alább a kis tér sé gek szék hely te le pü lé se in – ide gen
nyel ven ként össze ál lí tott lis ta a tér ség ben el ér he tõ, igény -
be ve he tõ „tol má csok ról”.

3. A Ket. 29. §-ának (6) be kez dé se lé te sít mény en ge dé -
lye zé sé re vo nat ko zó el já rás ban, to váb bá min den olyan
eset ben, ami kor az el já rás ban egyéb ként je len tõs szá mú
ügy fél vesz részt, le he tõ vé te szi a hir det mé nyi és ez zel pár -
hu za mo san a köz hír ré té tel út ján tör té nõ ér te sí tést. Ez nyil -
ván va ló an költ ség ta ka ré kos meg ol dás, azon ban csak a kü -
lö nös el já rá si sza bá lyok kéz be sí té si ren del ke zé sei fi gye -
lem be vé te lé vel, kom bi nált mó don, az egyéb úton tör té nõ
ér te sí tés sel együtt al kal maz ha tó az al kot má nyos ga ran ci á -
kat ki elé gí tõ biz ton ság gal. A kü lö nös el já rá si sza bá lyok
sze rint köz vet le nül ér te sí ten dõ ügy fe le ket a meg szo kott
for má ban, míg a ha tás te rü le ten in gat lan nal ren del ke zõ to -
váb bi ügy fe le ket a fent em lí tett mó don le het ér te sí te ni.

4. A Ket. 29. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja elõ ír ja a ké -
re lem re in dult el já rá sok ban az öt na pon be lü li ér te sí té si
kö te le zett sé get az is mert el len ér de kû, il let ve érin tett ügy -
fe lek te kin te té ben. A Ket. 30. §-a a ké re lem ér de mi vizs gá -
lat nél kü li el uta sí tá sá nak ese te it sza bá lyoz za, ami kor a ha -
tó ság nak nyolc na pon be lül vég zést kell hoz nia. A kö ze li
idõ ha tá rok ra te kin tet tel cél sze rû nek lát szik, hogy a ké re -
lem el uta sí tá sát meg ala po zó fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a
ha tó ság öt na pon be lül hoz za meg az el uta sí tó vég zést,
amely az ügy fe lek nek a Ket. 29. §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti ér te sí té sét tar tal mi lag ki vált hat ja.

5. A Ket. 29. §-ának (9) be kez dé se sze rint, ké rel mé re az
ügy fe let ér te sí te ni kell az ügy ik ta tá si szá má ról, az ügy in -
té zé si ha tár idõ rõl és az ügy in té zõ el ér he tõ sé gé rõl. A Ket.
37. §-ának (2) be kez dé se ren del ke zik a hi ány pót lás ról.
A két jog sza bály hely el té rõ ha tár idõt szab az el já rá si cse -
lek mény meg té te lé re, cél sze rû azon ban a Ket. 29. §-ának
(9) be kez dé se sze rin ti öt na pos ha tár idõn be lül a hi ány pót -
lá si fel hí vást ki bo csá ta ni – ter mé sze te sen a hi ány pót lá si
fel hí vás sal szem ben tá masz tott kéz be sí té si kö ve tel mé nyek 
tel je sí té se mel lett –, mely ben az ügy fél tá jé koz ta tá sa is
meg tör tén het.

6. A Ket. 32. §-ának (9) be kez dé se az el já rás fel füg gesz -
té se ese tén is le he tõ sé get biz to sít ar ra, hogy a ha tó ság a fo -
lya mat ban lé võ el já rá si cse lek mé nye ket fo ga na to sít sa, il -
let ve el fo gad ja.  A sza bály al kal ma zá si kö ré ben cél sze rû
vol na, ha min den olyan al ka lom mal meg hoz ná a ha tó ság
ezt a dön tést, ami kor a fo lya mat ban lé võ el já rá si cse lek mé -
nyek le foly ta tá sa nem el len té tes a fel füg gesz tés oká val,
cél já val. Ugyan így szük sé ges len ne az el já rást fel füg gesz -
tõ dön té sek meg ho za ta la elõtt azt is mér le gel ni, hogy
mely, még fo lya mat ban nem lé võ el já rá si cse lek mé nyek
fo ga na to sít ha tók. Eze ket a cse lek mé nye ket ez ál tal nem
szük sé ges az el já rás foly ta tá sa so rán újabb in téz ke dés sel
el ren del ni (pl. már ki kül dött idé zés, ér te sí tés tár gya lás ról,
meg hall ga tás ról, szak ér tõi vé le mény be szer zé se).

7. Az ügy fe le ket cél sze rû ösz tö nöz ni ar ra, hogy a ké re -
lem be nyúj tá sa so rán ad ja nak meg elekt ro ni kus el ér he tõ -

sé get vagy te le fon szá mot, az így foly ta tott kom mu ni ká ci ó -
nak költ ség csök ken tõ és el já rást gyor sí tó ha tá sai le het nek.
Mind emel lett szük sé ges an nak ga ran tá lá sa, hogy az elekt -
ro ni kus út nem él vez el sõbb sé get, az ügy fe le ket azo no san
íté lik meg, füg get le nül at tól, hogy me lyik utat vá laszt ják.
Fon tos ki emel ni, hogy mind azok ban az ese tek ben, ami kor
a ha tó sá gi kap cso lat fel vé tel hez jog ha tás fû zõ dik, a hi va ta -
los irat ként kéz be sí ten dõ kül de mé nye ket csak a ha tó ság
kéz be sí tõ jé nek igény be vé te le, elekt ro ni kus alá írás sal és
idõ bé lyeg zõ vel el lá tott elekt ro ni kus do ku men tum, hang -
rög zí tés mel let ti te le fo nos kap cso lat, az ügy fél alá írá sá val
el lá tott írá sos do ku men tum (pl. hely ben tör té nõ idé zés, az
irat sze mé lyes át vé te le) vált hat ja ki tel jes biz ton ság gal.

8. Jog sza bállyal rend sze re sí tett ha tó sá gi nyil ván tar tá -
sok jegy zé ké nek össze ál lí tá sa és az il le té kes ha tó ság ré -
szé re tör té nõ el ér he tõ vé té te le idõt ta ka rít meg a ha tó sá gok 
szá má ra, és az ügy fe lek szá má ra is az ügy in té zés könnyí té -
sét je lent he ti. [Ket. 36. §-ának (2) be kez dé se: ügy fél he -
lyett tör té nõ adat be szer zés.]

9. A ha tó sá gok az egy más kö zöt ti adat cse re, adat be szer -
zés és egyéb el já rá si cse lek mé nyek fo ga na to sí tá sa so rán
tö re ked het nek a jog sza bály ban meg ha tá ro zott költ ség kí -
mé lõbb elekt ro ni kus út ra, szem elõtt tart va az adat biz ton -
ság hoz és az ada tok hi te les sé gé nek meg õr zé sé hez fû zõ dõ
ér de ke ket.

10. A Ket. 37. §-a elõ ír ja, hogy a ké rel met ha la dék ta la -
nul meg kell vizs gál ni és szük ség ese tén nyolc na pon be lül
hi ány pót lá si fel hí vást kell ki bo csá ta ni. Ab ban az eset ben,
ha a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ en va ló ban ha la dék ta la nul 
meg tör té nik a vizs gá lat, és a hi ány pót lás „azon nal” tel je -
sít he tõ, a hi ány pót lá si fel hí vás te le fo non, e-ma il for má já -
ban a szi go rúbb fel té te lek mel lõ zé sé vel is meg tör tén het,
hi szen a hi ány pót lás ilyen fel hí vást kö ve tõ el mu lasz tá sa
ese tén le he tõ ség van nyolc na pon be lül a köny velt pos tai
kül de ménnyel tör té nõ hi ány pót lá si fel hí vás ki bo csá tá sá ra.

A ké re lem sze mé lye sen tör té nõ be nyúj tá sa ese tén cél -
sze rû ar ra tö re ked ni, hogy a ha tó ság a ké re lem át vé te lé vel
egy idõ ben el len õriz ze, hogy az meg fe lel-e a Ket.
35. §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, to váb bá a Ket.
36. §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek. Hi á nyos ság ese tén ugyan is azon nal meg tör -
tén het a hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás, így a pos tai úton
tör té nõ ér te sí tés el ke rül he tõ.

11. A Ket. 43. §-ának (2) be kez dé se alap ján, ki zá rás
ese té ben tör té nõ dön tés ho za tal nál, a ki zárt ügy in té zõ el já -
rá sa mel lett fo ga na to sí tott, meg is mét len dõ el já rá si cse lek -
mé nyek meg ha tá ro zá sá nál – az ügy ob jek tív el bí rá lá sá nak
kö ve tel mé nye szem elõtt tar tá sá val – in do kolt fi gye lem -
mel len ni a költ ség té nye zõ re is, és csak a va ló ban szük sé -
ges el já rá si cse lek mé nyek meg is mét lé sé rõl kell  rendel -
kezni.

12. A Ket. 92. §-ának (4) be kez dé se sze rint a hely szí ni
el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ könyv egy pél dá nyát a ha tó -
ság az ügy fél nek a hely szí nen át ad ja, vagy azt az ügy fél ré -
szé re az el len õr zés be fe je zé sé tõl szá mí tott öt na pon be lül
meg kül di. Ez zel össze füg gés ben szük sé ges vol na ar ra tö -
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re ked ni, hogy a hely szí ni el len õr zés rõl ké szí tett jegy zõ -
köny vet le he tõ leg min den eset ben át ad ják a hely szí nen az
ügy fél (ügy fe lek) ré szé re. Amennyi ben bi zo nyos, hogy az
el len õr zé sen ta pasz tal tak alap ján ha tó sá gi el já rás in dul, er -
rõl az ügy fe let a jegy zõ könyv ren del ke zés re bo csá tá sá val
egy ide jû leg – akár a jegy zõ könyv hely szí ni át adá sá ról,
akár öt na pon be lül tör té nõ meg kül dé sé rõl van szó – ér te sí -
te ni le het. 

13. A Ket. 128. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben jog -
erõ re emel ke dik a dön tés az el sõ fo kú dön tés köz lé se kor,
ha az ügy fél a ké rel mé nek tel je sí té se ese tén már a dön tés
köz lé se elõtt le mon dott a fel leb be zés rõl és az ügy ben nincs 
el len ér de kû ügy fél. Azok ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rá sok ban, ame lyek ben – ter mé sze tük nél fog va – al kal -
maz ha tó a fel leb be zés rõl tör té nõ elõ ze tes le mon dás in téz -
mé nye, in do kolt fel hív ni az ügy fe lek fi gyel mét er re a le he -
tõ ség re, hi szen en nek nem csak el já rás gyor sí tó ha tá sa van,
ha nem egy út tal több irá nyú költ ség csök ken tést is ered mé -
nyez (pl. le ve le zé si költ ség, uta zá si költ ség stb.).

14. Az el já rá si cse lek mény meg is mét lé se ese tén a vét -
kes sze mély nek a több let költ ség meg fi ze té sé re kö te le zé sét 
a Ket. 61. §-ának (6) be kez dé se te szi le he tõ vé. Gya ko ri,
hogy va la ki nek a jog el le nes ma ga tar tá sa mi att kell meg is -
mé tel ni egy el já rá si cse lek ményt, mert pl. a hely szí ni
szem lé rõl elõ ze te sen ér te sí tett ügy fél nem en ge di be te rü -
le té re (üze mé be, épü le té be) a szem le részt ve võ it, ha son ló
mó don meg aka dá lyoz za a ha tó sá gi el len õr zést, a vég re haj -
tá si el já rást. A Ket. le he tõ vé te szi, hogy ilyen kor a vét kes
sze mélyt – az el já rá si bír sá gon túl me nõ en – a több let költ -
ség meg fi ze té sé re kö te lez zék, te kin tet nél kül ar ra, hogy
egyéb ként az adott el já rás ban kit ter hel nek a költ sé gek. 

15. A Ket. nem csu pán az el já rá si cse lek mény meg is -
mét lé se ese tén te szi le he tõ vé a vét kes sze mély nek a több -
let költ ség meg fi ze té sé re kö te le zé sét, ha nem a Ket.
155. §-a rög zí ti, hogy a ha tó ság az el já rás so rán kö te les
költ ség kí mé lõ mó don és a cél sze rû ség kö ve tel mé nyé nek
szem elõtt tar tá sá val el jár ni és az ügy fél, va la mint az el já -
rás ban részt ve võ más sze mé lyek szin tén kö te le sek el já rá si 
cse lek mé nye i ket a cél sze rû sé gi szem pon tok ra te kin tet tel
tel je sí te ni. [A Ket. 158. §-ának (2) be kez dé se alap ján a ha -
tó sá got az in do ko lat la nul ma gas el já rá si költ sé gek te kin te -
té ben dön té si kö te le zett ség ter he li.]

A fen ti kö te le zett sé gek meg sér té sé vel oko zott költ sé get 
– a Ket.-ben meg ál la pí tott ál ta lá nos költ ség vi se lé si sza bá -
lyok tól el té rõ en – az azt oko zó szerv vagy sze mély vi se li.

16. A Ket. elekt ro ni kus tá jé koz ta tó szol gál ta tá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sei, és az elekt ro ni kus in for má ció sza -
bad ság ról szó ló 2005. évi XC. tör vény alap ján a ha tó sá gok 
ele get té ve tá jé koz ta ta tá si kö te le zett sé ge ik nek, csök kent -
he tik a „csak ér dek lõ dõ” ügy fe lek re for dí tott idõt. Ez zel
pár hu za mo san a Kor mány za ti Ügy fél tá jé koz ta tá si Köz -
pont (189-es te le fo nos hí vó szám) szol gál ta tá sa i nak is mer -

te té sé vel és a KÜK-kel tör té nõ ha té kony együtt mû kö dés -
sel te her men te sít he tõk az ügy in té zõk. 

17. To váb bi költ ség csök ken tõ és el já rás gyor sí tó ha tá sa
le het az egyes ha tó sá gi ügy faj ták in té zé sé hez szük sé ges
tud ni va lók elekt ro ni kus tá jé koz ta tó szol gál ta tás út ján tör -
té nõ köz zé té te lé nek [Ket. 164. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja], il let ve jog sza bállyal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vány hi á nyá ban olyan ké re lem-ûr lap össze ál lí tá -
sá nak, ami egy ér tel mû el iga zí tást nyújt az ügy in té zés hez
szük sé ges ügy fé li ten ni va lók ról.

18. Az írás be li érint ke zés ki vált ha tó egyes ese tek ben
szó be li köz lés sel (pl. az el já rá si cse lek mény meg is mét lé se
ese tén az új idõ pont köz lé se a je len lé võk kel, s az er rõl szó -
ló hi va ta los fel jegy zés alá íra tá sa, ha son ló kép pen: a leg kö -
ze leb bi el já rá si cse lek mény idõ pont já ról va ló tá jé koz ta tás, 
a meg idé zett sze mély is mé telt meg je le nés re tör té nõ szó be -
li meg idé zé se).

19. A kö zös hely szí ni szem le vagy egyez te tõ meg be szé -
lés so rán a szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sá nak jegy zõ könyv -
be fog la lá sa el ke rül he tõ vé te szi a le ve le zést és így csök -
ken ti a pos ta költ sé ge ket.

20. Nem min den eset ben szük sé ges köny velt pos tai kül -
de mény ként fel ad ni a le ve let, ha a ha tó ság írás ban érint ke -
zik az ügy fél lel [pl. az ügy fél ér dek lõ dé sé re vá lasz ként tá -
jé koz tat ja ar ról, hogy a Ket. 33. §-ának (3) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott okok kö zül me lyik hát rál tat ja az ügy ér de mi
el bí rá lá sát], il le tõ leg az ügy fe let a Ket. 29. §-ának (9) be -
kez dé se alap ján ér te sí ti a ké re lem meg ér ke zé sé rõl és az
ügy ik ta tá si szá má ról.

Él ve a Ket. 78. §-a (5) be kez dé sé nek f) pont já ban adott
fel ha tal ma zás sal, a ha tó ság (eset leg al kal mi lag fog lal koz -
ta tott) kéz be sí tõ jét is igény be le het ven ni a kül de mény
kéz be sí té sé re.

21. A vég re haj tás te kin te té ben a je len tõ sebb elõ re lé pé -
sek egyi két az adó ügyi igaz ga tás ban rég óta al kal ma zott
ké se del mi pót lék be ve ze té se (Ket. 138–139. §) hoz hat ja.
Ed dig ugyan is az ügy fe lek – pl. a több mil li ós vagy  mil -
liárdos anya gi jo gi bír ság gal súj tot tak – nem vol tak ér de -
kel tek a mi e lõb bi fi ze tés ben, hi szen ha a be haj tás ra csak
3-4 év múl va ke rült sor, ak kor is csak az ere de ti leg meg ál -
la pí tott össze get kel lett meg fi zet ni ük. A ké se del mi pót lék
a Ket. 140. §-ának (2) be kez dé se alap ján a ha tó ság ál tal
meg elõ le ge zett összeg te kin te té ben is al kal maz ha tó,  ki -
véve, ha a kö te le zett bi zo nyít ha tó mó don – szo ci á lis hely -
ze te foly tán – ön hi bá ján kí vül kép te len volt a fel me rü lõ
költ ség elõ le ge zé sé re.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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Köz le mé nyek

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
köz le mé nye

az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
ke res ke del mé rõl szó ló

2005. évi XV. tör vény (Üht.) 6. §-a sze rin ti
tár sa dal mi kon zul tá ci ós do ku men tum

a 2008–2012 idõ szak ra vo nat ko zó
Nem ze ti Ki osz tá si Terv (NKT-2) el ve i rõl

1. Be ve ze tés

Az Eu ró pai Par la ment és Ta nács üveg ház ha tá sú gá zok
kö zös sé gi ki bo csá tá si egy ség ke res ke del mi rend sze ré rõl
szó ló 2003/87/EK irány el ve (a to váb bi ak ban: Irány elv)
alap ján min den tag ál lam nak Nem ze ti Ki osz tá si Ter vet kell 
ké szí te nie, mely a 2005-2007 kö zöt ti idõ szak hoz  hason -
lóan, a 2008-2012 kö zöt ti idõ szak ra meg ha tá roz za azt,
hogy az irány elv ha tá lya alá tar to zó ága za tok (azo kon be -
lül egyes lé te sít mé nyek) az adott idõ szak ban mennyi
üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá si egy ség gel gaz dál kod hat -
nak. Ha son ló an az elsõ idõ szak hoz, a 2008-2012 idõ szak -
ban az érin tett lé te sít mé nyek nek csak a szén-di oxid ki bo -
csá tá sok kal kell el szá mol ni uk.

A Nem ze ti Ki osz tá si Terv az irány el vet a ha zai  jog -
rendbe át ül te tõ, az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy -
sé ge i nek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény
(a to váb bi ak ban: Üht.) 6. § (2) be kez dé se szerint kü lö nö -
sen az alábbiakat tartalmazza:

a) a ke res ke dé si idõ szak alatt lét re ho zott ki bo csá tá si
egy sé gek tel jes mennyiségét;

b) az egyes ága za tok ré szé re ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy -
sé gek tel jes mennyiségét;

c) a té rí tés nél kül ki oszt ha tó ki bo csá tá si egy sé gek tel jes
mennyi sé gét;

d) a té rí tés el le né ben ki osz tás ra ke rü lõ ki bo csá tá si egy -
sé gek mennyiségét;

e) a Ki osz tá si Terv ha tá lya alá tar to zó lé te sít mé nyek
elõ ze tes listáját és üze mel te tõ ik ré szé re ki osz ta ni ter ve zett
ki bo csá tá si egy sé gek mennyiségét;

f) a tar ta lék ként el kü lö ní tett ki bo csá tá si egy sé gek
mennyi sé gét, kü lö nös te kin tet tel az új be lé põk ré szé re el -
kü lö ní tett ki bo csá tá si egységekre;

g) a ki osz tás al kal ma zan dó mód sze re it.

Az Irány elv 11. cikk (2) be kez dé se ér tel mé ben a dön -
tést, amely ma gá ba fog lal ja, hogy az adott idõ szak ra hány
egy ség ke rül ki osz tás ra össze sen, va la mint, hogy az egyes
lé te sít mé nyek üze mel te tõi szá má ra mi lyen el já rás sze rint
tör té nik a le osz tás, „a köz vé le mény ész re vé te le i nek meg fe -
le lõ sú lyú fi gye lem be vé te lé vel kell meg hoz ni”.
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 Az NKT-2 elõ ké szí té sé nek me ne tét az Üht. vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról szó ló 143/2005. (VII. 27.) Korm. ren -
de let (a to váb bi ak ban:  kor mány ren de let) ha tá roz za meg. A kor mány ren de let alap ján az elõ ké szí tés feladatai és határidõi 
a következõk:

1. Táb lá zat: Az NKT-2 el ké szí té sé nek me ne te

Fel adat Ha tár idõ
Jog sza bá lyi

uta lás

Kon zul tá ció a ke res ke dé si idõ szak alatt ter ve zett új be ru há zá sok fel -
mé ré se kap csán 

2005. ok tó ber 1-jétõl 3. § (4)

Ki osz tá si el vek ter ve ze té nek köz zé té te le vé le mé nye zés cél já ból 2006. ja nu ár 1. 2. § (1)

Ki osz tá si el vek ész re vé te le zé se (2006. ja nu ár 31.)
2006. má jus 5.*

2. § (2)

Ki osz tá si el vek meg je len te té se (2006. feb ru ár 28.)
2006. má jus 15.*

3. § (1)

NKT-2 ter ve ze té nek köz zé té te le vé le mé nye zés cél já ból (2006. már ci us 31.)
2006. jú ni us 15.*

3. § (2)

NKT-2 ter ve ze té nek vé le mé nye zé se (2006. áp ri lis 30.)
2006. jú li us 15.*

3. § (3)

Kor mány ha tá ro zat az NKT-2 tar tal má ról (2006. jú ni us 30.)
a vé le mé nyez te tés le zá ru lá sát 
kö ve tõ en*

3. § (6)

Az NKT-2-ben az egyes lé te sít mé nyek szá má ra meg ha tá ro zott ki bo -
csá tá si egy ség mennyi ség ész re vé te le zé se 

2006. szept. 15. 4. § (1)



Fel adat Ha tár idõ
Jog sza bá lyi

uta lás

Az NKL-2 meg al ko tá sá hoz szük sé ges ada tok be nyúj tá sa (2006. már ci us 31.)
2006. má jus 15.

6. § (3)

Az NKL-2 ter ve ze té nek köz zé té te le vé le mé nye zés cél já ból 2006. ok tó ber 1. 6. § (4)

Az NKT-2 és NKL-2 kor mány ren de let ben tör té nõ ki hir de té se 2006. de cem ber 31 7. § (4)

* A jog sza bály ban meg ha tá ro zott hoz ké pest a ter ve zett ha tár idõ mó do sult.
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Az NKT-2 el ké szí té se el ve i nek kon zul tá ci ó já ra vo nat -
ko zó an az Üht. az aláb bi ren del ke zé se ket tartalmazza:

2. § (1) A ki bo csá tá si egy sé gek ki osz tá sá nak ter ve zett
el ve it a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ( a  továb -
biakban: mi nisz ter) – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a ke res ke dé si idõ szak kez de tét  meg -
elõzõ má so dik év ja nu ár 1-jé ig vé le mé nye zés cél já ból köz -
le mény ben te szi köz zé a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium hi va ta los lap já ban, va la mint honlapján.

(2) Az (1) be kez dés sze rint köz zé tett ki osz tá si el vek re a
köz zé té telt kö ve tõ ja nu ár 31-ig írás ban vagy elekt ro ni kus
úton bár ki észrevételt tehet.

(3) a mi nisz ter – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
együtt – mér le ge li a vé le mé nye zõk ész re vé te le it, és az ész -
re vé te lek rõl, va la mint el uta sí tott ész re vé te lek ese tén – a
nyil ván va ló an alap ta lan ész re vé te lek ki vé te lé vel – az el -
uta sí tás in do ka i ról össze fog la lót ké szít, me lyet a mi nisz té -
ri um hon lap ján a 3. § (1) be kez dés sze rin ti köz le ménnyel
egy ide jû leg közzétesz. A minisztert egyedi válaszadási
kötelezettség nem terheli.

3. § (1) A ki bo csá tá si egy sé gek ki osz tá sá nak el ve it, ki -
vá lasz tá suk in do ka i val együtt a mi nisz ter – a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a ke res ke dé si idõ -
szak kez de tét meg elõ zõ má so dik év feb ru ár 28-ig köz le -
mény ben te szi köz zé a mi nisz té ri um hivatalos lapjában,
valamint honlapján.

Az NKT2 el ve i re vo nat ko zó kon zul tá ci ós fo lya mat két
lé pés ben tör té nik. Az elsõ lé pés 2005. de cem be ré ben tör -
tént, az ak kor be ér ke zett ész re vé te lek fi gye lem be vé te lé vel
ke rült ki dol go zás ra a je len má so dik vál to zat. A kon zul tá ció 
elsõ kö ré ben kö zölt ész re vé te lek, va la mint az ész re vé te lek -
re adott vá la szok megtalálhatók a http://www.kvvm.hu
/kli ma/uhg3.htm honlapon.

A ki osz tá si el vek kon zul tá ci ó ja 2006. má jus 5-ével, a
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõ nél ké sõbb ér vé get,
az elsõ ter ve zet re ér ke zett vá la szok fel dol go zá sá nak  el -
húzódása miatt.

2. Út mu ta tó a ki osz tá si el vek vé le mé nye zé sé hez

Az NKT-2 el ve i nek kon zul tá ci ó ja so rán ész re vé telt te het 
min den, a ki bo csá tás-ke res ke de lem ben részt ve võ lé te sít -
ményt üze mel te tõ en ge dé lyes, az érin tett tár sa sá go kat kép -

vi se lõ sze mély, tár sa dal mi ér de ket kép vi se lõ szervezet,
illetve magánszemély.

A kon zul tá ci ós do ku men tum kér dé se ket tar tal ma zó ré -
sze két rész re osz lik: 

– a min den ága za tot egy for mán érin tõ ál ta lá nos kér dé -
sek re (4-8. fe je zet), 

– az ága za ton ként el té rõ ki osz tá si meg ol dást le he tõ vé
tevõ ága za ti kér dé sek re (9. fejezet).

A do ku men tum min den téma ese té ben egy ál ta lá nos be -
ve ze tõt kö ve tõ en tér ki az egyes kér dé sek re, ese ten ként kü -
lön rö vid be ve ze tõt is adva az adott kérdéshez. 

Kér jük, hogy a kon zul tá ció részt ve või vé le mé nyük ben
je löl jék meg, hogy az ál ta luk adott vá lasz me lyik kér dés re
vo nat ko zik. Le he tõ ség van olyan kér dé sek fel ve té sé re is,
me lyek re a kon zul tá ci ós do ku men tum nem tér ki, eze ket
kér jük az ész re vé te lek végén, összesítve megjeleníteni.

Fel hív juk a fi gyel met arra, hogy a tár sa dal mi  konzultá -
ciós fo lya mat át lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a vá -
la szok mind egyi két hon la pun kon tel jes egé szé ben nyil -
vá nos ság ra hoz zuk. Az át lát ha tó ság ér de ké ben nyil vá nos -
ság ra hoz zuk emel lett azt is, hogy a be ér ke zett ja vas la to kat
mi lyen mó don vet tük fi gye lem be, il let ve in dok lá sun kat
azon ja vas la tok kap csán, me lye ket nem áll mó dunk ban fi -
gye lem be venni. 

Az NKT-2 ké szí té se so rán tar tott kon zul tá ci ók  kon zul -
tá ci ós do ku men tu mai, a. Korm. ren de let elõ írá sá nak meg -
fe le lõ en, meg ta lál ha tók hon la pun kon (http://www.kvvm.
hu/kli ma/uhg3.htm) és a KvVM hi va ta los lap já ban.

A tár sa dal mi kon zul tá ci ós fo lya mat elõ se gí té se ér de ké -
ben a do ku men tu mot elekt ro ni ku san is el küld jük min den
sze mély ré szé re, akit az en ge dé lye sek a lé te sít mény kap -
cso lat tar tó ja ként je löl tek meg (az egyes lé te sít mé nyek
üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, nyo -
mon kö ve té sé rõl és hi te le sí té sé rõl szó ló 272/2004. kor -
mány ren de let 4. sz. mel lék le te alap ján be adott adat la pon).
Ameny nyi ben más cím re is sze ret né nek kap ni elekt ro ni ku -
san a ké sõb bi ek ben meg je le nõ kon zul tá ci ós do ku men tu -
mo kat, és ezt ko ráb ban nem je lez ték kü lön, ez zel kap cso la -
tos igé nyü ket az eu ets@mail.kvvm.hu cí men jelezzék.

Kér jük a vá la sza i kat jut tas sák el pos tán leg ké sõbb 2005. 
má jus 5-éig az aláb bi cím re: „NKT el vek tár sa dal mi
 konzultáció”  Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi  Miniszté rium,
1011 Bu da pest, Fõ u. 44–50.



Amennyi ben le het sé ges, az ész re vé te le ket kér jük
elekt ro ni ku san is el kül de ni szá munk ra a könnyebb fel -
dol goz ha tó ság ér de ké ben az eu ets@mail.kvvm.hu ema il
cím re. Kér jük, hogy a hoz zánk elekt ro ni ku san el jut ta tott
kér dõ ív ben je löl jék meg a tárgy ban az üze mel te tõ tár -
sa ság ne vét is.

3. A 2008–20012 idõ szak ra szó ló má so dik Nem ze ti
Ki osz tá si Terv (NKT-2) el ké szí té sé nek ég haj lat po li ti -
kai és gaz da sá gi hát te re

3.1. Ég haj lat po li ti kai hát tér
A klí ma vál to zás kér dé se glo bá lis prob lé ma, ha tá sai az

üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak he lyé tõl füg get le -
nül, glo bá li san je lent kez nek, ezért a prob lé ma ke ze lé se is
csak glo bá lis össze fo gás sal le het sé ges. A glo bá lis össze fo -
gás szel le mé ben szü le tett a vi lág majd nem min den or szá ga 
ál tal alá írt ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény, mely 
az egyes or szá gok „kö zös de meg kü lön böz te tett fe le lõs sé -
gét” hang sú lyoz za az ég haj lat vál to zás prob lé má já nak ke -
ze lé se ér de ké ben. A „kö zös de meg kü lön böz te tett fe le lõs -
ség” je gyé ben a 2005. feb ru ár 16-án élet be lé pett Ki o tói
Jegy zõ könyv ben a fej lett vi lág or szá gai át la go san 5,2%-os 
ki bo csá tás csök ken tést vál lal tak a 2008-2012 kö zöt ti idõ -
szak ra az 1990. évi szint hez képest.

Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény  Titkár -
sága szá má ra ta ná csot adó Ég haj lat vál to zá si Kor mány kö zi 
Tes tü let (IPCC) már 1996. évi ér té ke lõ je len té sé ben meg -
ál la pí tot ta, hogy az ég haj la ti mo del lek alap ján 1990 és
2100 kö zött a föl di át lag hõ mér sék let 1,4-5,8 °C-os emel -
ke dé se vár ha tó. A szén-di oxid lég kö ri kon cent rá ci ó ja
31%-kal, a me tá né 151%-kal nõtt 1750 óta a lég kör ben.
Ez olyan nö ve ke dé si ütem re utal, amely nem for dult elõ az
el múlt 420 ezer év ben.  A hõ mér sék let-emel ke dés vál to zá -
so kat okoz az ég haj la ti fo lya ma tok ban, ami  szél sõ sé ges
idõ já rá si je len sé gek gya ko ri sá gá nak és in ten zi tá sá nak
emel ke dé sét is ma gá ban hor doz za.  Az IPCC Har ma dik
Ér té ke lõ Je len té se (2002) ki mu tat ta, hogy a lég kö ri üveg -
ház ha tá sú gá zok kon cent rá ci ó já nak 450 vagy 550 ppm
szin ten tör té nõ sta bi li zá lá sa ér de ké ben a tel jes glo bá lis
üveg ház ha tá sú gáz (ÜHG) ki bo csá tás nak 2005–2030 kö -
zött te tõz nie kel le ne ah hoz, hogy 2 °C-ot nem meg ha la dó
glo bá lis át lag hõ mér sék let emelkedés következzék be.
A lég kö ri ÜHG koncentráció ilyen szinten történõ stabi li -
zá lá sa felé a Kiotói Jegyzõkönyvben foglaltak teljesítése
csak elsõ lépésnek tekinthetõ.

A 2003/87/EK Irány elv el sõd le ges cél ja az EU ál tal Ki -
o tó ban vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se, költ ség-ha té -
kony mó don. Ki o tó ban az EU 15 ak ko ri tag ál la ma együt -
te sen vál lalt kö te le zett sé get ki bo csá tá sa i nak  csökkenté -
sére, míg a töb bi je len le gi EU-tag ál lam, köz tük ha zánk is,
ál la mon ként kü lön-kü lön tet te meg vál la lá sát.  Az Irány elv 
ér tel mé ben a tag ál la mok nak az elsõ, 2005–2007 kö zöt ti
idõ szak ban biz to sí ta ni uk kell, hogy ki bo csá tá sa ik meg fe -
le lõ en ala kul nak a 2008-2012 idõ szak ra vo nat ko zó ki o tói

cé lok irá nyá ba. A Bi zott ság nak a ki osz tá si terv el ké szí té -
sé re vo nat ko zó irány mu ta tá sa sze rint 2008–2012 kö zött a
ki bo csá tás-ke res ke de lem ben részt vevõ ága za tok szá má ra
kiosztásra kerülõ kibocsátási egység mennyiséget olyan
módon kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a
kiotói célokkal.

A hosszú távú nem zet kö zi ki bo csá tás-csök ken té si po li -
ti ka ala ku lá sá nak függ vé nyé ben te het az EU to váb bi ki bo -
csá tás-csök ken té si kö te le zett ségvál la lást, mely nek a  tag -
államok az EU-n ke resz tül vál nak ré sze sé vé (fel te he tõ en a
ko ráb bi EU-15-ök re je len leg is ér vény ben lévõ te her meg -
osz tá si meg ál la po dás hoz ha son ló rend sze ren ke resz tül).
Az IPPC leg utób bi je len té se alap ján az Eu ró pai Ta nács
2005. évi ülé se úgy fog lalt ál lást, hogy tö re ked ni kell a
glo bá lis át lag hõ mér sék let emel ke dé sét nem több mint
2 °C-kal az ipa ri for ra da lom elõt ti szint fe lett kon zer vál ni.
Az ál lás fog la lás sze rint kí vá na tos, hogy a fej lett or szá gok
ki bo csá tás-csök ken té si vál la lá sa i nak mér té ke 2020-ra el -
ér je a 15-30%-os nagy ság ren det. Emellett a Kör nye zet vé -
del mi Tanács 2005. márciusi következtetései 2050-re fel -
vá zol nak egy 60-80% os csökkentési célt is.

3.2. Gaz da sá gi hát tér
A fent em lí tet tek nek meg fe le lõ en, mi vel a ma gyar fél

2012-ig ér vé nyes nem zet kö zi kö te le zett ség-vál la lá sa azt
nem in do kol ja, a ha zai gaz da sá gi sze rep lõk re je len tõs
 terhet há rí tó több let-kö ve tel mé nyek nem vár ha tók a
2008–2012 kö zöt ti idõ szak ban.

Hang sú lyoz ni szük sé ges azon ban, hogy a 2008-2012
kö zöt ti vár ha tó ki bo csá tá so kat tel je sen le fe dõ ki bo csá tá si
egy ség mennyi ség meg ha tá ro zá sa több bi zony ta lan sá gi té -
nye zõ vel ter helt, ame lyek fi gye lem be vé te le meg ha tá ro zó
je len tõ sé gû az ETS-ben való ma gyar rész vé tel sta bi li tá sa
szem pont já ból. Bár az NKT-1-hez ké pest az NKT-2 el ké -
szí té se so rán a lé te sít mé nyek rõl már ren del ke zés re fog nak
áll ni egy év hi te le sí tett ki bo csá tá si ada tai, ami rö vid tá von
na gyobb adat biz ton sá got je lent, kér dé se ket vet het fel egy -
részt ezen év ada ta i nak rep re zen ta tív vol ta, más részt ma -
gá nak a hosszabb idõ szak ra – 2012-ig – tör té nõ elõ re jel -
zés nek a megbízhatósága. Az elõrejelzések készítésekor
érte lem sze rû en a legnagyobb körültekintéssel járunk el.

A gaz da sá gi nö ve ke dés hez való vi szony te kin te té ben az 
el vek szint jén az aláb bi ak fo gal maz ha tók meg:

– a gaz da sá gi nö ve ke dés le he tõ sé ge i nek kor lá to zá sa
nél kül, a prog nosz ti zált ki bo csá tá sok alap ján in do kolt
meg ha tá roz ni a ki bo csá tá si egy sé gek tel jes mennyi sé gét
(te hát a meg lé võ lé te sít mé nyek szá má ra in gye ne sen ki osz -
tás ra ke rü lõ mennyi sé get, va la mint a tar ta lé ko kat, ide ért -
ve az „új be lé põ” ka pa ci tá sok igé nyét és a térítés ellenében 
kiosztásra kerülõ kibocsátási egységeket),

– a faj la gos ki bo csá tá sok csök ken té sé re tör té nõ ösz tön -
zés és a ked ve zõbb faj la gos ki bo csá tá sok kal tör té nõ ter -
me lés re való fel ké szü lés a gaz da sá gi sze rep lõk hosszú
távú ér de ke it is szol gál ja, mi vel a tárgy idõ sza kon túl a most
is mert nél na gyobb vo lu me nû ki bo csá tás-csök ken tést fel -
té te le zõ nem zet kö zi rend szer rel in do kolt szá mol ni. A ked -
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ve zõbb kör nye ze ti mu ta tók kal, el sõ sor ban ked ve zõbb faj -
la gos szén-di oxid ki bo csá tá si mu ta tók kal ren del ke zõ tech -
no ló gi ák el ter je dé sét, me lyet a kon zul tá ci ós do ku men tum -
ban az egy sze rû ség ked vé ért „öko-ha té kony ság ja vu -
lás”-nak ne ve zünk, egy részt maga a ki bo csá tá si egy sé gek
pi a ca biz to sít ja, mi vel ösz tö nöz olyan be ru há zá sok ra,
ame lyek a ki bo csá tá si egy sé gek árá nál ala cso nyabb egy -
ség nyi ki bo csá tás-el há rí tá si költ ség gel ren del kez nek,
más részt – az új be lé põk re vo nat ko zó el vá rá so kon ke resz -
tül – ösz tö nöz a mi nél ala cso nyabb faj la gos ki bo csá tás sal
ter me lõ fej lett tech no ló gi ák meg ho no sí tá sá ra. Az ener -
gia-ha té kony, ala csony faj la gos ki bo csá tás sal járó tech no -
ló gi ák ál tal igé nyelt ke ve sebb mennyi sé gû ki bo csá tá si
egy ség ga ran tált ki osz tá sán ke resz tül to vább  ösz tönöz -
hetõ, hogy a ter me lés el to lód jon az ilyen tech no ló gi ák irá -
nyá ba,

– Az irány elv III. sz. mel lék le te sze rint a ki osz tá si terv
tar tal maz hat arra vo nat ko zó tá jé koz ta tást is, hogy mi ként
vesszük fi gye lem be az EU-n kí vü li or szá gok vagy szer ve -
ze tek okozta verseny létezését. 

4. A tel jes ki bo csá tá si egy ség mennyi ség meg ha tá ro -
zá sa

A tel jes ki bo csá tá si egy ség-mennyi ség az egyes szek to -
rok ra elõ re jel zett ki bo csá tá sok össze ge ként ke rül meg ha -
tá ro zás ra. Em lé kez te tünk arra, hogy a tel jes ki bo csá tá si
egy ség-mennyi ség egyen lõ a meg lé võ lé te sít mé nyek
szá má ra in gye ne sen ki osz tás ra ke rü lõ mennyi ség
(9. fe je zet), az új be lé põk szá má ra el kü lö ní tett tar ta lék
(6. fe je zet), a té rí tés el le né ben ki osz tás ra ke rü lõ
mennyi ség (5. fe je zet), az Együt tes Vég re haj tá si pro -
jek tek re meg ál la pí tan dó tar ta lék (7. fe je zet), és az
esetleges egyéb tartalékok összegével.

A ki bo csá tá si elõ re jel zé sek alap já ul szol gál nak a kö vet -
ke zõk: a ha zánk ál tal 2005. vé gén az ENSZ Ég haj lat vál to -
zá si Ke ret egyez mény Tit kár sá ga szá má ra be mu ta tott elõ -
re jel zés ter me lé si ada tai, egyéb ve ri fi kált ter me lé si elõ re -
jel zé sek ada tai, va la mint az ága za tok kal 2005. ok tó be re
óta foly ta tott kon zul tá ci ók so rán a ter ve zett és elõ ké szí tett
be ru há zá sok kap csán is mert té vált in for má ci ók. Az elõ re -
jel zé sek nek össz hang ban kell len ni ük a hi va ta los ener gia -
po li ti kai ál lás pon tot tük rö zõ do ku men tu mok kal, és a Ma -
gyar Ener gia Hi va tal vé le mé nyét tük röz ni ük kell. A tü ze -
lõ anyag fel hasz ná lá si elõ re jel zést a ter me lé si elõ re jel zés
alap ján az Ener gia Köz pont Kht. ké szí ti, mely in do kolt
eset ben pon to sí tás ra ke rül a 2005. év hi te le sí tett  kibocsá -
tási ada ta i val. A tech no ló gi ai ki bo csá tá sok elõ re jel zé se a
KvVM-ben ké szül a ter me lé si elõ re jel zé sek és a lé te sít mé -
nyek üze mel te tõi ál tal be nyúj tott 2005. évi hi te le sí tett ki -
bo csá tá si ada tok ból szá mít ha tó, egy ség nyi ter mék re jutó
faj la gos kibocsátások alapján.

A tel jes ki bo csá tá si egy ség mennyi ség meg ha tá ro zá sá -
nak el vei te kin te té ben meg je gyez zük, hogy az elõ re jel zett
ter me lés hez tar to zó ki bo csá tás fe let ti ki osz tás az EU Bi -

zott ság elsõ ke res ke dé si idõ szak ra vo nat ko zó irány mu ta -
tá sa1 sze rint nem meg en ge dett, ugyan is a szük sé ges
mennyi ség nél nem le het több ki bo csá tá si egy sé get ki osz -
ta ni. 

Az elõ re jel zés el ké szí té se elõtt nem is mert, hogy a ha zai 
ki bo csá tá sok az elsõ idõ sza ki ki bo csá tá sok hoz ké pest ho -
gyan ala kul nak, ugyan ak kor a Par la ment ál tal el fo ga dott
nem ze ti fej lesz té si kon cep ció sze rint a tárgy idõ szak fo lya -
mán a GDP-nö ve ke dés üte me vár ha tó an 4,5 % kö rü li lesz.
Je len leg kér dé ses, hogy az elõ re jel zé sek a ki bo csá tá sok
mi lyen ala ku lá sát fel té te le zik majd, és az is, hogy
amennyi ben a ki bo csá tá sok nö ve ke dé sét jel zik elõ, a Bi -
zott ság el fo gad ja-e majd erre történõ hivatkozással a teljes
kibocsátási egység mennyiségének növelését.

A ha zai tel jes mennyi ség meghatározása azért tör té nik
ki bo csá tá si elõ re jel zé sek alap ján, mert a ma gyar Ki o tói
vál la lás ah hoz ké pest meg szo rí tá so kat nem in do kol és a
rend szer ben rej lõ ösz tön zõk anél kül is a ki bo csá tá sok
csök ken té se irá nyá ban hat nak. A rend szer ben rej lõ ösz -
tön zõk alatt el sõ sor ban a pi a con meg sze rez he tõ  szén-
 dioxid ki bo csá tá si egy sé gek árának a gaz da sá gi dön tés ho -
za tal ba történõ beépülését értjük. 

A Bi zott ság má so dik ke res ke dé si idõ szak ra ki adott út -
mu ta tó ja2 még szi go rúb ban ér tel me zi az irány elv 3. sz.
mel lék le té ben tar tal ma zott ki osz tá si el ve ket, ami kor fel té -
te le zi, hogy az új tag ál la mok ban az egy ség nyi ter me lés re
ve tí tett faj la gos ki bo csá tá sok csök ke né se el len sú lyoz za a
gaz da sá gi nö ve ke dés ki bo csá tá so kat nö ve lõ ha tá sát, ami -
nek kö vet kez té ben nem lesz szük ség az elsõ idõ sza ki tel jes 
ki bo csá tá si egység-mennyiségnél nagyobb mennyiség
kiosztására a második kereskedési idõszakban sem.

1. kér dés: Egyet ért-e Ön az zal, hogy a tel jes ki bo csá tá si
egy ség mennyi ség az egyes ága za tok ra vo nat ko zó ki bo csá -
tá si elõ re jel zé sek össze ge alap ján ke rül jön  meghatáro -
zásra?

(Meg je gyez zük, hogy amennyi ben az egyes ága za tok
sa ját elõ re jel zé sük alap ján ré sze sed nek ki bo csá tá si egy ség 
ki osz tás ban, a ki bo csá tá sok csök ken té sé nek le he tõ sé gé -
vel, és a csök ken tés bõl szár ma zó hasz nok kal el sõ sor ban
azok az ága za tok tud nak élni, me lyek ben a lé te sít mé nyek
jel lem zõ en je len tõs mû sza ki il let ve gazdasági ki bo csá tás-
 csök ken té si potenciállal rendelkeznek.)

Az ága za ti mennyi ség meg ha tá ro zá sá nak mód ját is kon -
zul tá ci ó ra bo csát juk. Az ez zel kap cso la tos kér dés a kon -
zul tá ci ós do ku men tum 9. fe je ze té ben, a do ku men tum ága -
za ti kér dé sek rõl szóló részében található.

1 Com mu ni ca ti on from the Com mis si on on gu i dan ce to as sist Mem ber
Sta tes in the imp le men ta ti on of the cri te ria lis ted in An nex III to Di rec ti ve
2003/87/EC es tab lis hing a sche me for gre en ho u se gas emis si on al lo wan ce
tra ding wit hin the Com mu nity and amen ding Co un cil Di rec ti ve 96/61/EC,
and on the cir cums tan ces un der which for ce ma je u re is de monst ra ted
(COM2003(830) fi nal)

2 A Bi zott ság Köz le mé nye „To váb bi út mu ta tás az EU ki bo csá tás-ke res -
ke del mi rend sze re 2008–2012 kö zöt ti ke res ke del mi idõ sza ká ra be nyúj tott ki -
osz tá si ter vek rõl” (COM(2005) 703 vég le ges).
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5. Té rí tés el le né ben ki osz tás ra ke rü lõ ki bo csá tá si
egy ség mennyi ség és an nak fel hasz ná lá sa

A ki bo csá tá si egy sé gek nek leg fel jebb 10%-a oszt ha tó
ki té rí tés el le né ben a 2008-2012 kö zöt ti idõ szak ban az
Irány elv sze rint. A té rí tés el le né ben ki osz tás ra ke rü lõ
mennyi ség a tel jes ki bo csá tá si egy ség mennyi ség bõl ke rül
el kü lö ní tés re. (Vé le mé nyünk sze rint a té rí tés el le né ben ki -
osz tás ra ke rü lõ egy ség mennyi ség nem füg get len az ab ból
be fo lyó be vé te lek fel hasz ná lá sá tól, így az elsõ négy kér -
dés re adott válaszok szándékunk szerint együttesen kerül -
nek figyelembevételre.)

2. kér dés: A té rí tés el le né ben ki osz tás ra ke rü lõ egy sé gek 
el adá sá ból be fo lyó be vé tel mi lyen célú fel hasz ná lá sát
tart ja el fo gad ha tó nak?

1. Ki bo csá tás-csök ken té si be ru há zá sok és in téz ke dé sek
általában

2. Ki bo csá tás-csök ken té si be ru há zá sok és in téz ke dé -
sek, ame lyek je len leg nem, il let ve nem meg fe le lõ mér ték -
ben kap nak tá mo ga tást, és ame lye ket a ki bo csá tás-ke res -
ke del mi rendszer nem ösztönöz:

a) Meg úju ló ener gi á val tör té nõ hõ ter me lés, be le ért ve a jó 
ha tás fo kú kap csolt hõ- és vil la mos ener gia-ter me lés re  tör -
ténõ át té rést kon den zá ci ós vil la mos ener gia-ter me lés rõl,

b) Szél erõ mû vek üzem rend-rend tar tá sá val kap cso la tos
prob lé mák meg ol dá sa (pl. szél csend prog nó zi sok fi gye -
lem bevé te lén ala pu ló ter me lé si me net rend egyes gáz tur bi -
nás erõmûvek esetében)

c) Nap ener gi á ba tör té nõ be fek te tés
d) La kos sá gi és köz épü le tek hõ szi ge te lé sét, ener gia ha -

té kony sá gát nö ve lõ beruházások,
e) Hul la dék hõ ener gia fel hasz ná lást cél zó pro jek tek tá -

mo ga tá sa,
f) Ki bo csá tás csök ken tés sel kap cso la tos ku ta tá sok, fej -

lesz tés támogatása
3. Egyéb (kér jük ne vez ze meg!)

3. kér dés: Mek ko ra az a leg na gyobb arány, amely nek
té rí tés el le né ben tör té nõ ér té ke sí té sét el fo gad ha tó nak tart -
ja, fel té ve, hogy a be vé te lek az Ön ál tal ja va solt mó don ke -
rül nek fel hasz ná lás ra?

4. kér dés: Ja va sol ha tó-e, hogy a kü lön bö zõ ki bo csá -
tás-csök ken té si po ten ci ál lal ren del ke zõ lé te sít mé nyek el té -
rõ mér ték ben já rul ja nak hoz zá a té rí tés el le né ben ér té ke sí -
tés re ke rü lõ egy sé gek ke re té hez?

5. kér dés: Amennyi ben igen, mi lyen ala pon já rul ja nak
hoz zá az egyes lé te sít mény-cso por tok eh hez a ke ret hez?

a) Egyes lé te sít mény cso por tok a  kibocsátás-csökken -
tési po ten ci ál juk tól füg gõ en kap ja nak-e en ged ményt, vagy
el len ke zõ leg na gyobb arány ban já rul ja nak hoz zá a tar ta -
lék hoz mint más lé te sít mé nyek (pl. a kap csolt ter me lõk
vagy a ma gas ará nyú tech no ló gi ai ki bo csá tás sal  rendel -
kezõ lé te sít mé nyek ki sebb mér ték ben já rul ja nak hoz zá, a
bio massza tü ze lés re is al kal mas lé te sít mé nyek na gyobb

mér ték ben já rul ja nak hoz zá, stb.) Kér jük, a pre fe rált vagy
diszp re fe rált lé te sít mény cso port meg ne ve zé sét!

b) a BAT faj la gos ki bo csá tá sa i tól lévõ tá vol ság ha tá -
roz za meg a hoz zá já ru lás mér té két

c) egyéb (kér jük ne vez ze meg!)
6. kér dés: Ja va sol ha tó-e, hogy kü lön ár ve rés le gyen a

ha zai il let ve a nem zet kö zi részt ve võk szá má ra? Kér jük a
vá lasz meg in do ko lá sát!

6. Új be lé põ, il let ve be zá ró lé te sít mé nyek

Egy be vá gó gaz da sá gi és kör nye ze ti cél, hogy a hosszú
táv ra szó ló be ru há zá sok össz hang ban le gye nek a vár ha tó
hosszú tá vú ég haj lat po li ti kai cél ki tû zé sek kel és a fej lesz -
té sek a ter ve zett élet tar ta muk so rán ne vál ja nak el avult tá a
szi go ro dó kör nye zet vé del mi sza bá lyo zás fé nyé ben, ha -
nem meg õriz zék öko-ha té kony sá gu kat. Ezért cél a meg lé -
võ lé te sít mé nyek cse ré jé nél va la mint ka pa ci tás nö ve lé sé -
nél arra ösz tö nöz ni, hogy az új lé te sít mé nyek korszerû,
alacsony fajlagos kibocsátásokkal rendelkezõ  technoló -
giát használjanak.

Az új be lé põk ke ze lé se kap csán több fé le cél fo gal maz -
ha tó meg:

– El sõd le ges szem pont az ég haj latvál to zás ha tá sá nak
csök ken té sé hez tör té nõ ha zai hoz zá já ru lás szem elõtt tar -
tá sa, ezért cél, hogy az új be lé põk a pi a con el ér he tõ
öko-ha té kony tech no ló gi á kat ho no sít sák meg, ame lyek
faj la gos ki bo csá tá sa a le he tõ leg ala cso nyabb.

– A szi go rú kö ve tel mé nyek el le né re a fej lesz te ni kí vá nó 
cé gek ne ke rül je nek hát rány ba, mi vel a ki bo csá tás-ke res -
ke del mi rend szer nek nem cél ja a be ru há zá sok meg va ló su -
lá sá nak meg aka dá lyo zá sa, a ter me lés nek más, ki bo csá tás
csök ken té si kö ve tel mé nye ket esetleg nem támasztó orszá -
gok ba történõ áttelepítése.

– Az új ka pa ci tá sok szá má ra a ter me lés hez áll jon ren -
del ke zés re ele gen dõ ki bo csá tá si egy ség, te kin tet tel arra,
hogy nem le het sé ges faj la gos ki bo csá tá sa ik to váb bi csök -
ken té se. Ez je len ti egy részt azt, hogy az új be lé põk szá má -
ra el kü lö ní ten dõ tar ta lék nak meg fe le lõ en nagy nak kell
len nie, más részt azt, hogy az egyes lé te sít mé nyek szá má ra
a ter me lés hez szük sé ges mennyi ség meg fe le lõ en ke rül jön
meg ál la pí tás ra. Mind a gaz da sá gi, mind a kör nye ze ti ér dek 
azt dik tál ja, hogy a kör nye zet vé del mi szem pont ból leg elõ -
nyö sebb, öko-ha té kony új tech no ló gi ák kal tör tén jen a ter -
me lés mi nél na gyobb hányada, ezért az ilyen technológiát
alkalmazó létesítmények termelését ne korlátozzák indo -
ko lat lan megszorítások.

– Fon tos a ha zai adott sá gok fi gye lem bevé te le ott, ahol
nem áll ren del ke zés re ala cso nyabb ki bo csá tá si faj la gos sal
ren del ke zõ, gaz da sá go san igény be ve he tõ he lyet te sí tõ
alapanyag illetve tüzelõanyag.

– Alap ve tõ szem pont az ener giael lá tás biz ton sá ga, en -
nek ér de ké ben azon ban csak a tény le ges biz ton ság sza va -
to lá sá hoz szük sé ges szin tig ve he tõ fi gye lem be a ha zai tü -
ze lõ anyag ma ga sabb ki bo csá tá si faj la go sa. Amennyi ben
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el lá tás biz ton sá gi szem pon tok ezt nem in do kol ják, nem ré -
sze sít he tõ meg en ge dõbb el bá nás ban a ma ga sabb ki bo csá -
tá si faj la gos sal ren del ke zõ tü ze lõ anyag-fel hasz ná lás. Az
el lá tá si biz ton ság szem pont ja i nak mér le ge lé sé hez a GKM, 
MEH és MAVIR hi va ta los do ku men tu mai te kin ten dõk
irány adó nak.

– Tel je sen azo nos ter mék ese té ben az öko-ha té kony
tech no ló gi á hoz tar to zó ki bo csá tá si faj la gos ke rül al kal ma -
zás ra (pl. nem ke rül el is me rés re a ned ves tech no ló gi á val
tör té nõ ce ment ter me lés). A kap csolt és nem-kap csolt ener -
gia ter me lés ugyan ak kor nem mi nõ sül azo nos ter mé ket ter -
me lõ tech no ló gi ák nak.

6.1. Az új be lé põ tar ta lék meg ha tá ro zá sa és a tar ta lék
ki osz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok

Az új ka pa ci tá sok szá má ra a fen ti el vek nek  megfele -
lõen, az elsõ ke res ke dé si idõ szak hoz ha son ló an, spe ci á lis
tar ta lék ból tör té nik ki bo csá tá si egy sé gek té rí tés men tes ki -
osz tá sa. Új ka pa ci tá sok szá má ra a ki bo csá tá si egy ség
mennyi ség a leg jobb kör nye ze ti és mû sza ki/gaz da sá gi tel -
je sít mé nyû tech no ló gia egy ség nyi ter me lés re ve tí tett ki bo -
csá tá si faj la go sá nak és a lé te sít mény ter me lé sé nek szor za -
ta ként ke rül meg ha tá ro zás ra. Ener ge ti kai lé te sít mé nyek
ter me lé si szint jé nek meg ha tá ro zá sa kor szük sé ges a kü lön -
bö zõ funk ci ó jú (alap-, csúcs-, tar ta lék-) erõ mû vek kö zöt ti
kü lönb ség té tel. A ter me lés az elsõ év ben a ha tó ság ál tal jó -
vá ha gyott adatok alapján kerül megállapításra, a további
években pedig az elõzõ évi adat alapján, az üzemi
eseményekkel és felfutással korrigálva.

Az öko-ha té kony tech no ló gi ai ki bo csá tá si faj la go sok
meg ha tá ro zá sa az ága za ti sze rep lõk szak ér tel mé re épít ve,
a fen ti ek ben fel so rolt el vek men tén tör té nik. Nem le het
azon ban ki zá ró la gos az ága za ti sze rep lõk vé le mé nyé nek
fi gye lem be vé te le, az érintettek érdekelt volta miatt.

A leg jobb tech no ló gi ai faj la gos pon tos ér té ke (vi lág vi -
szony lat ban, re gi o ná lis vagy or szá gos szin ten, stb.) a
KvVM vé le mé nye sze rint nem füg get len at tól a kér dés tõl,
hogy az új be lé põk a tel jes mennyi sé get in gye ne sen kap -
ják-e meg, va la mint hogy az ál lam mi lyen idõ táv ra vál lal – 
ha egy ál ta lán – ga ran ci át a mûködéshez szükséges
kvótamennyiség kiosztására. 

7. kér dés: Egyet ért-e a fen ti ki osz tá si elv vel az új be lé põ
tar ta lék ból ki bo csá tá si egy sé ge ket igény lõ lé te sít mé nyek
igé nyé nek el bí rá lá sá hoz? Amennyi ben nem, kér jük je lez ni
en nek okát és a le het sé ges nek tar tott al ter na tív meg ol dást!

Elõ ze tes el kép ze lés sze rint az új be lé põ tar ta lék ból az
aláb bi lé te sít mé nyek ré sze sed het nek:

a) min den olyan lé te sít mény, mely te vé keny sé gét az
NKT-2 Kor mány ál ta li vég le ge sí té se után 2006. jú ni us 1.
után kez di meg és nem sze re pel az NKL-2-ben;

b) min den olyan lé te sít mény, mely ben az üze mel te tõ a
meg lé võ ki bo csá tá si en ge dély hez ké pest lé nye ges vál to -
zás nak mi nõ sü lõ ka pa ci tás-bõ ví tõ fejlesztést hajt végre;

c) olyan, jog sza bá lyi ala pon kö te le zõ fej lesz tés, amely
nem tar to zik a b) cso port ba, és mely nek kö vet kez té ben az
át la gos szén-di oxid ki bo csá tás az adott te lep he lyen leg -
alább 10%-kal meg nõ;

d) táv hõ szol gál ta tó lé te sít mé nyek ben, ha az el lá tott fo -
gyasz tók szá ma lég köb mé ter mu ta tó sze rint leg alább
5%-al nö ve ke dik. 

A b) pont ese té ben lé nye ges vál to zás nak a ka pa ci tás
10%-ot meg ha la dó fej lesz té se mi nõ sül.

A b) c) és d) cso por tok ba tar to zó lé te sít mé nyek csak a
lé te sít mény ka pa ci tás-nö ve ke dé se, il let ve a kö te le zõ fej -
lesz tés mi att vár ha tó ki bo csá tás-nö ve ke dés ere jé ig je lent -
het nek be ki bo csá tá si-egy ség igé nye ket. Új be lé põ tar ta -
lék ból ré sze sed het nek azok az erõ mû vek is, me lyek csak
egy lé te sít mény szá má ra ter mel nek ener gi át, és e lé te sít -
mény ben a b), c) vagy d) cso port ba so rol ha tó lé nye ges vál -
to zás tör té nik.

8. kér dés: Kér jük je lez ze, mennyi ben ért egyet ja vas la -
tunk kal az új be lé põk meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó an, il let -
ve mi lyen mó do sí tá so kat lát in do kolt nak!

Az új be lé põ tar ta lék a tel jes ki osz tás ra ke rü lõ mennyi -
ség bõl ke rül el kü lö ní tés re. Eh hez meg kell be csül ni azt,
hogy a ki bo csá tás ke res ke de lem ben részt ve võ szek tor ki -
bo csá tá sa i nak nö ve ke dé sé hez mi lyen mér ték ben já rul nak
hoz zá a ka pa ci tás fej lesz té sek, va la mint hogy ez zel szem -
ben a ki bo csá tá sok vál to zá sá hoz mennyi ben já rul hoz zá a
meg lé võ ka pa ci tá sok ki hasz ná lá sá ban tör té nõ vál to zás.
A tel jes elõ re jel zett ki bo csá tás ala ku lá sa a je len le gi ki bo -
csá tá si szint hez ké pest ugyan is e két vál to zás tól függ (va -
la mint az egy ség nyi ter me lés re ve tí tett faj la gos ki bo csá tá -
sok ala ku lá sá tól).

Az új be lé põk szá má ra le het ága za ton ként kü lön tar ta lé -
kot lét re hoz ni, mely ér te lem sze rû en az adott ága zat ra elõ re 
jel zett új be lé põ igényt fe de zi, il let ve le het sé ges egy ál ta lá -
nos új be lé põ tar ta lék lét re ho zá sa is, mely nek elõ nye, hogy 
a tar ta lék ru gal ma sabb fel hasz ná lá sát te szi le he tõ vé. Az
ál ta lá nos tar ta lék ké pez he tõ olyan mó don, hogy az egyes
ága za tok azo nos arány ban já rul nak hoz zá a tar ta lék hoz, il -
let ve úgy is, hogy az egyes ága za tok at tól füg gõ en já rul nak 
hoz zá a tar ta lék hoz, hogy az adott ága zat ban mi lyen mér -
ték ben vár ha tók új belépõk.

9. kér dés: Kér jük, meg je löl ni és in do kol ni, me lyik mód -
szer meg fe le lõbb az új be lé põ  tar ta lék el kü lö ní té sé re
(több le he tõ ség is meg je löl he tõ, azok rang so ro lá sá val):

a) Ága za ton ként el kü lö nü lõ új be lé põ tar ta lék kép zé se,
mely hez az egyes ága za tok az adott ága zat ban vár ha tó
igény nek meg fe le lõ mér ték ben já rul nak hoz zá (A vil la mos 
ener gia szek tor ese tén igény je lent ke zett az el vek elõ ze tes
kon zul tá ci ó ja so rán egy kü lön tar ta lék lét re ho zá sá ra, ezért
a vil la mos ener gia ipa ri új be lé põk szá má ra kü lön ke ret lét -
re ho zá sát ter vez zük, amennyi ben az zal az érin tett lé te sít -
mé nyek túl nyo mó ré sze egyet ért. Amennyi ben az Önök
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 létesítménye ebbe az ága zat ba tar to zik, kér jük je lez ze,
hogy a fel ve tést mi lyen mér ték ben tart ja el fo gad ha tó nak!)

b) Egyet len új be lé põ tar ta lék kép zé se, mely hez az
egyes ága za tok azo nos arány ban já rul nak hoz zá

c) Egyet len új be lé põ tar ta lék kép zé se, mely hez az
egyes ága za tok a vár ha tó új be lé põ igé nyük nek meg fe le lõ
mér ték ben já rul nak hoz zá

d) Egyéb (kér jük meg je löl ni!)

Amennyi ben az új be lé põ tar ta lék a tény le ge sen meg va -
ló su ló be ru há zá sok mér té ké nek meg fe le lõ en ke rül meg ha -
tá ro zás ra, min den lé te sít mény szá má ra ele gen dõ ki bo csá -
tá si egy ség jut a ter ve zett ter me lés nek és az öko-ha té kony
tech no ló gi ai faj la gos nak meg fe le lõ en. Amennyi ben nem
áll ren del ke zés re ele gen dõ ki bo csá tá si egy ség, ez nem várt 
költ ségnö ve ke dést je lent het az új be lé põk szá má ra.

10. kér dés: Mi tör tén jen ha az új be lé põ tar ta lék az adott 
év ben nem ele gen dõ az összes igény ki elé gí té sé re? (több
le he tõ ség is meg je löl he tõ, azok rang so ro lá sá val)

a) Meg kell kü lön böz tet ni azo kat az új be lé põ ket me -
lyek elõ re je lez ték be ru há zá si ter ve i ket és me lyek kel ezért
a tar ta lék kép zé se so rán meg fe le lõ en fi gye lem be le he tett
ven ni azok tól az új be lé põk tõl me lyek igé nyü ket az NKT2
ága za ti kon zul tá ci ók fo lya mán nem je lez ték. Az elõb bi ek
kap ják meg a tel jes kva li fi kált kvó ta igé nyü ket, az  utób -
biak a len ti b)-e) op ci ók va la me lyi ke sze rint jut nak ki bo -
csá tá si egy sé gek hez.

b) Az új be lé põk meg kü lön böz te té se nél kül a ki osz tás ra
ke rü lõ ki bo csá tá si egy sé gek a je lent ke zõk kö zött az igé -
nyelt mennyi ség hez ké pest ará nyo san csök ken tés re ke rül -
nek.

c) Az új be lé põk meg kü lön böz te té se nél kül az igé nyü -
ket elõbb jel zõk a ke ret ki me rü lé sé ig tel jes mér ték ben hoz -
zá jut nak az igé nyelt kvó tá hoz, a ké sõb bi je lent ke zõk pe dig 
a pi a con igye kez nek be sze rez ni azt („first come, first ser -
ve”).

d) ága za ti új be lé põ tar ta lé kok ese tén az egyes ipar ágak
szá má ra el kü lö ní tett tar ta lék ból a több let kvó ta a hi ánnyal
ren del ke zõ ipar ágak hoz át cso porto sít ha tó.

e) Egyéb (kér jük meg ne vez ni)

11. kér dés: Mi tör tén jen, ha az új be lé põ tar ta lék egy ré -
sze a ke res ke dé si idõ szak vé gé ig nem ke rül fel hasz ná lás ra, 
és mi ért?

a) A fenn ma ra dó egy sé gek ke rül je nek té rí tés el le né ben
ki osz tás ra

b) A fenn ma ra dó egy sé gek ke rül je nek tör lés re

c) A meg ma radt új be lé põ tar ta lék ipar ágon be lü li auk -
ci ó ja (ez a KvVM vé le mé nye sze rint leg fel jebb ab ban az
eset ben le het in do kolt, ha a meg lé võ lé te sít mé nyek a ko -
ráb ban ne ve sí tett, ter ve zett de el ma radt be ru há zá sok he -
lyett ter mel nek).

d) Egyéb (kér jük meg ne vez ni!)

6.2. Ál la mi ga ran cia vál la lás az új be lé põ lé te sít mé -
nyek ki osz tá sá ra vo nat ko zó an

Az Irány elv ér tel mé ben ki osz tá si ter vet a má so dik ke -
res ke dé si idõ szak tól 5 éven te kell ké szí te ni. Ez a lé te sít -
mé nyek szá má ra bi zony ta lan sá got je lent, mert egy adott
be ru há zás idõ tar ta má hoz vi szo nyít va csak rö vid tá von lát -
ha tó elõ re, hogy mennyi ki bo csá tá si egy ség gel gaz dál kod -
hat nak. Az új be lé põk ese té ben sem gaz da sá gi, sem ég haj -
lat po li ti kai meg fon to lá sok nem in do kol ják, hogy ne va ló -
sul ja nak meg ezek a meg lé võ lé te sít mé nyek nél kör nye zet -
vé del mi szem pont ból ked ve zõbb tech no ló gi át al kal ma zó
be ru há zá sok, azon ban a bi zony ta lan ság a be ru há zá si kedv
el len hat. A bi zony ta lan ság ke ze lé sé nek egyik mód ja, ha
az ál lam egy adott ke res ke dé si idõ szak idõtartamán túlter -
je dõ en kötelezettséget vállal az új beruházások számára
megfelelõ mennyiségû kibocsátási egység biztosítására.

Meg je gyez zük, hogy egy ilyen ga ran ci át csak olyan
mó don le het biz to sí ta ni, hogy az a je len leg még elõ re nem
lát ha tó hosszú távú or szá gos szin tû  kibocsátás-csökken -
tési cé lok mel lett is megvalósítható legyen.

A ga ran cia vál la lás meg va ló sít ha tó sá gá nak hát te ré ül
szol gál az aláb bi in for má ció: a kö zép-táv ra var ha tó ki bo -
csá tás-csök ken té si cé lok, va gyis 2020-ra az or szá gos
üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sok 1985-87-es idõ szak hoz
ké pest 15 il let ve 30 %-os csök ken té se vár ha tó an tel je sít -
he tõ arány lag ki sebb erõ fe szí té sek mel lett. Ezt tá maszt ja
alá, hogy egy 15, il let ve 30%-os csök ken tés az 1985–85
évi bá zis hoz ké pest or szá gos szin ten azt je len te né, hogy a
ki bo csá tá sa ink nak 102 mtCO2e il let ve 84 mtCO2e kö rül
kell ala kul ni uk 2020-ra. A 2004 évi ki bo csá tás elõ ze tes
szá mí tá sok alap ján 80 mtCO2e volt. Ez a ki bo csá tá si szint a 
ren del ke zés re álló idõ szak ada tai alap ján 1994 óta in ga do -
zik de stag nál, 1994–2004 kö zött az or szá gos ki bo csá tás
leg ala cso nyabb ér té ke 76 774 mtCO2e, leg ma ga sabb ér té ke 
81 624 mtCO2e volt. (Meg je gyez zük, hogy a 2020-as cél az 
eset ben ér he tõ el „ki sebb erõ fe szí té sek kel” amennyi ben a
tü ze lõ anyag szer ke zet ben nem tör té nik a ki bo csá tá sok ra
ne ga tív irány ba ható elmozdulás.)

A ja va solt NKT-2 el vek két ol dal ról kö ze lí tik meg a
csök ken tés kér dé sét. Egy részt, csu pán a ki bo csá tás-ke res -
ke de lem rend sze ré nek be ve ze té se kö vet kez té ben, a ha zai
ki osz tá si sza bá lyok tól füg get le nül a szén-di oxid költ ség
nö ve lõ té nye zõ vé vá lik, és ez min den fé le kü lön ösz tön zés
nél kül a ki bo csá tá sok csök ken té se irá nyá ba hat az egyes
lé te sít mé nyek szint jén. Más részt az új be lé põk re vo nat ko -
zó an a ja va solt sza bá lyok azt hi va tot tak el ér ni, hogy a le -
he tõ leg jobb tech no ló gi á ba tör té nõ be ru há zá sok mi nél na -
gyobb mér ték ben ki hasz ná lás ra ke rül je nek, ez zel va la me -
lyest át ala kít va az egyes lé te sít mé nyek ter me lé se kö zöt ti
ará nyo kat is a tisz tább tech no ló gi ák javára.

A jö võ be ni ég haj lat po li ti ka ru gal mas sá gá nak ha tárt
szab na egy ilyen jel le gû ga ran cia vál la lás, de kér dés, hogy
ez a ha tár mennyi re kor lá toz va ló ban. Vé le mé nyünk sze -
rint – bi zo nyos ener gia po li ti kai fel té te lek tel je sü lé se ese -
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tén mely nem ve zet nagy mér té kû lig nit ala pú  fejleszté -
sekhez – a ga ran cia vál la lás kö zéptá von meg va ló sít ha tó.
 A ga ran cia vál la lás elõ nye ég haj lat po li ti kai szem pont ból,
hogy egy szint re he lye zi a régi és új lé te sít mé nye ket – fi -
gye lem be véve hogy a régi lé te sít mé nyek a kvó tá ik nagy
ré szét in gye ne sen kap ják és na gyobb ki bo csá tás-csök ken -
té si po ten ci ál lal ren del kez nek – és így biz to sít va van, hogy 
egy adott ter mékmennyi sé get nem régi és ma ga sabb faj la -
gos ki bo csá tás sal ren del ke zõ lé te sít mé nyek ben ter mel nek
meg, ez ál tal nö vel ve az össz ki bo csá tást, csak azért mert ott 
még le het csök ken te ni a ki bo csá tá so kat a ter me lés vissza -
fo gá sa nél kül.

12. kér dés: Fel té ve, hogy az új be lé põk szá má ra a vi lág -
vi szony lat ban el ér he tõ leg ki sebb faj la gos ki bo csá tá sú
tech no ló gi ák alap ján ke rül sor ki osz tás ra, vál lal jon-e az
ál lam hosszabb tá von ga ran ci át arra, hogy ezen lé te sít mé -
nyek szá má ra ki osz tás ra ke rü lõ ki bo csá tá si egy ség
mennyi sé get a ké sõb bi ke res ke dé si idõ sza kok ban sem
csök ken ti?

13. kér dés: Ha igen, mi lyen idõ tar tam ra vál lal jon az ál -
lam ga ran ci át arra, hogy a 2012-ig új lé te sí té sû lé te sít mé -
nyek ki bo csá tá si egy ség mennyi sé gét nem csök ken ti, és
 miért?

14. kér dés: Ja va sol ja-e, hogy ezt a sza bályt ne csak a
2006–2012 kö zött új lé te sí té sû lé te sít mé nyek re ter jesszük
ki, ha nem min den meg fe le lõ en ala csony faj la gos ki bo csá -
tás sal ren del ke zõ lé te sít mény re, füg get le nül az üzem be he -
lye zés idõ pont já tól?

6.3. Be zá ró lé te sít mé nyek egy sé ge i nek meg tar tá sa

A 2005-2007 idõ szak ra el fo ga dott sza bá lyok hoz ha son -
ló an éssze rû le het a be zá ró lé te sít mé nyek egy sé gei meg -
tar tá sá nak le he tõ vé té te le. Ez ál tal ösz tön zés van arra, hogy 
az üze mel te tõk öko-ha té kony tech no ló gi á ba ru ház za nak
be a kor sze rût len tech no ló gi á val ter me lõ lé te sít mé nye ik -
ben, hogy a fel sza ba du ló ki bo csá tá si egy sé ge ket a pi a con
el ad has sák (en nek egyik ese te a re konst ruk ció  végrehaj -
tása).

A 6.1 fe je zet ben sze rep lõ új be lé põ lé te sít mény ka te gó -
ri ák kö zül az a) és b) cso port ba tar to zó lé te sít mény az új
be lé põ tar ta lék ból való ré sze se dés he lyett vá laszt hat ja az
ál ta la ki vál tott be zá ró lé te sít mény vagy lé te sít mé nyek ki -
bo csá tá si egy sé ge i hez való hoz zá ju tást.  Az új be lé põ le het 
nem jog utód is amennyi ben bi zo nyí tott, hogy egy vagy
több adott és egy ér tel mû en azo no sít ha tó le ál ló lé te sít mény 
ter me lé sét vált ja ki mely(ek) a ki bo csá tá si egy sé gei(ke)t a
kö vet ke zõ év tõl nem kap ja(k) meg. 

15. kér dés: Kér jük je lez ze, hogy mennyi ben ért egyet ja -
vas la tunk kal a be zá ró lé te sít mé nyek ki bo csá tá si egy sé ge i -
nek meg tar tá sá ról, il let ve mi lyen mó do sí tá so kat lát in do -
kolt nak!

7. Az Együt tes Vég re haj tá si Pro jek tek el is me ré se és
az ezen pro jek tek bõl szár ma zó ki bo csá tás-csök ken té si
egy sé gek el szá mo lá sa

Az ún. „Link ing” Irány elv (Az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács 2004/101/EK irány el ve az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá si egy sé gei Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi
rend sze ré nek lét re ho zá sá ról szó ló 2003/87/EK irány elv -
nek a Ki o tói Jegy zõ könyv pro jekt-me cha niz mu sá ra te kin -
tet tel tör té nõ mó do sí tá sá ról) az Együt tes Vég re haj tá si
(a to váb bi ak ban: JI) pro jek tek re a ki bo csá tás-ke res ke de -
lem ál tal érin tett lé te sít mé nyek ese tén biz to sít ja a ket tõs el -
szá mo lás ki kü szö bö lé sét. Ez azt je len ti, hogy biz to sít ja,
hogy a ha zánk ban meg va ló su ló ki bo csá tás-csök ken tés sel
járó pro jek tek nem szá mol hat nak el az ál ta luk el ért ki bo -
csá tás-csök ken té sért ERU-t (a Ki o tói Jegy zõ könyv JI me -
cha niz mu sá ban részt ve võ fe lek kö zött transz fe rált ki bo -
csá tás-csök ken té si egy sé get), va la mint ez zel pár hu za mo -
san ki bo csá tá si egy sé get az EU ki bo csá tás-ke res ke del mi
rend sze re alatt ugyan azon ki bo csá tás-csök ken té sért.
A ket tõs el szá mo lás ki kü szö bö lé sé re az eset ben van szük -
ség, ha egy ha zánk ban megvalósuló projekt olyan hazai
kibocsá tá so kat csökkent, melyek az EU kibo csá tás-ke res -
ke del mi rendszer hatálya alá is esnek egyben.

A ket tõs el szá mo lás nak két faj tá ja van: be szél he tünk
köz vet len ket tõs el szá mo lá si ha tás sal ren del ke zõ pro jek -
tek rõl il let ve köz ve tett ket tõs el szá mo lá si ha tás sal ren del -
ke zõ pro jek tek rõl. Amennyi ben egy pro jekt köz vet le nül
van ha tás sal egy adott, a ki bo csá tás-ke res ke de lem ha tá lya
alá tar to zó lé te sít mény ki bo csá tá sa i ra (köz vet len il let ve
di rekt ket tõs el szá mo lás), mint pél dá ul egy tü ze lõ be ren de -
zés fosszi lis tü ze lõ anyag ról bio masszá ra vál tá sa, ak kor be -
szé lünk köz vet len ha tás ról. A köz ve tett, il let ve in di rekt
ha tás ese tén (pl. szél park) a pro jekt nem adott, és azo no sít -
ha tó lé te sít mény(ek)ben csök ken ti a ki bo csá tá so kat, ha -
nem a ki bo csá tás-ke res ke de lem alá tar to zó va la mely szek -
tor egé szé ben. A szél par kok pél dá ul fosszi lis tü ze lõ anyag
fel hasz ná lást vált hat nak ki, így já rul va hozzá a ki bo csá -
tás- csök ken tés hez, azonban nem azonosíthatók egyér tel -
mû en azok az erõmûvek, ahol a termelés és ezáltal a
kibocsátás csökkentésre került.

A Link ing Irány elv 11b. cikk (3)  be kez dé se alap ján
2012. de cem ber 31-ig az olyan JI- és CDM pro jekt te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó lag, ame lyek köz vet le nül csök ken -
tik vagy kor lá toz zák az ezen irány elv ha tá lya alá tar to zó
lé te sít mény bõl ere dõ ki bo csá tást, ERU-k és CER-ek csak
meg egye zõ szá mú egy ség – ezen lé te sít mény üze mel te tõ je 
ál ta li – tör lé se ese tén ad ha tók ki. A (4) be kez dés sze rint
pe dig 2012. de cem ber 31-ig az olyan JI- és CDM pro jekt -
te vé keny sé gek re vo nat ko zó lag, ame lyek köz ve tett mó don
csök ken tik vagy kor lá toz zák az ezen irány elv ha tá lya alá
tar to zó lé te sít mény bõl ere dõ ki bo csá tást, ERU-k és
CER-ek csak meg egye zõ szá mú egy ség – az ERU-k és a
CER-ek származásának megfelelõ tagállam nemzeti
jegyzékébõl való – törlése esetén adhatók ki.
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A Link ing Irány elv vég re haj tá sá ról ké szül egy  Bizott -
sági Ha tá ro zat3 mely a ket tõs el szá mo lás ki kü szö bö lé sét
rész le te zi. En nek ér tel mé ben az NKT-ban a po ten ci á li san
ket tõs el szá mo lá si ha tás sal lévõ pro jek tek szá má ra a tag ál -
la mok nak egy tar ta lé kot kell ké pez ni ük, mely nek tar tal -
maz nia kell a pro jek ten kén ti ter ve zett ki bo csá tás-csök ken -
tést ahogy az az adott pro jekt alap vo nal ta nul má nyá ban
sze re pel, min den olyan JI pro jekt re, mely az NKT no ti fi -
ká ci ó ja elõtt Jó vá ha gyó Nyi lat ko za tot ka pott. Ezek az egy -
sé gek ke rül nek tör lés re a pro jekt ki bo csá tás-csök ken té sé -
nek hi te le sí té se kor és az ERU-k át adá sa kor.  Értelemsze -
rûen ezen pro jek tek szá má ra leg fel jebb az alap vo nal ta nul -
mány ban sze rep lõ ERU ír ha tó jóvá, a meg fe le lõ mennyi -
sé gû ki bo csá tá si egy ség nek a tar ta lék ból való tör lé sét kö -
ve tõ en. A tar ta lék mennyi sé ge pe dig a már Jó vá ha gyó
Nyi lat ko za tot ka pott di rekt és in di rekt ha tá sú pro jek tek
ese tén az alap vo nal (ba se li ne) ta nul mány ban sze rep lõ
mennyi sé gek össze gé vel, va la mint a to váb bi pro jek tek re
fél re tett tartalék összegével egyenlõ. A már Jóváhagyó
Nyi lat ko zat tal rendelkezõ projektekre elkülönítendõ
tartalék képzési módja, annak mennyiségének meg ha tá ro -
zá sa egyértelmû, e tekintetben mozgásterünk nincs.

A tar ta lék kép zé se a tel jes mennyi ség bõl tör té nik, me -
lyet az EV pro jek tek nél kül, és EV pro jek tek kel együtt elõ -
re jel zett ki bo csá tá sok kü lön bö ze te ként szá mo lunk. Az EU
ki bo csá tás-ke res ke del mi rend sze re már ön ma gá ban ösz -
tön zést biz to sít min den po ten ci á li san köz vet len ket tõs el -
szá mo lá si ha tás sal ren del ke zõ pro jekt ese tén a ki bo csá tá -
sok csök ken té sé re, to váb bi ilyen jel le gû pro jek tek iránt te -
hát ér dek lõ dés nem vár ha tó. A köz ve tett ha tá sú pro jek tek
iránt azon ban to vább ra is le het ér dek lõ dés, így el sõ sor ban
az in di rekt ha tá sú pro jek tek kap csán szük sé ges an nak a
dön tés nek a meg ho za ta la, hogy mennyi JI pro jekt szá má ra
ké pez zünk tar ta lé kot a kö vet ke zõ idõ szak ra szó ló  kiosz -
tási terv ben, va gyis ké pez zünk-e tar ta lé kot Jó vá ha gyó
Nyi lat ko zat tal még nem ren del ke zõ pro jek tek re, és ha
igen, me lyek re. A még nem lé te zõ JI pro jek tek szá má ra
kép zett tar ta lék ér te lem sze rû en a JI pro jek tek nél kül és
JI pro jek tek kel együtt elõ re jel zett ki bo csá tá sok kö zöt ti kü -
lönb sé get, vagyis a tartalékot olyan módon növeli, hogy
csökkenti a JI projektek figyelembevételével elõrejelzett
kibocsátásokat, vagyis egyes szektoroknak a kibocsátási
egység-mennyiségét.

A KvVM vé le mé nye sze rint ked ve zõ le he tõ sé get biz to -
sít hat ha zánk szá má ra a to váb bi ak ban is a JI me cha niz mus
al kal ma zá sa a ki bo csá tá sok csök ken té sé re. Emel lett szá -
mos olyan pro jekt van, amely Tá mo ga tó Nyi lat ko zat tal
már ren del ke zik, Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat tal azon ban még
nem, és ezek nek a pro jek tek nek a tu laj do no sai rosszul jár -
hat nak, ha egy el ter ve zett pro jek tet a tartalék korlátozása
miatt nem tudnak JI projektként megvalósítani.

3 COMMISSION DECISION of […] on avo i ding do ub le co un ting of gre -
en ho u se gas emis si on re duc ti ons un der the Com mu nity emis si ons tra ding
sche me for pro ject ac ti vi ti es un der the Ky o to Pro to col pur su ant to Di rec ti ve
2003/87/EC

16. kér dés: A már jó vá ha gyott pro jek te ken fe lül, to váb bi 
pro jek tek re is ké pez zen-e ha zánk tar ta lé kot? Kér jük vá la -
szát in do kol ja meg!

17. kér dés: Ha igen, mely pro jekt tí pu sok ra, és mi ért?

A Link ing irány elv nem csak arra ad le he tõ sé get, hogy a 
ha zai vál la la tok részt ve gye nek JI pro jek tek ben, ha nem
arra is, hogy a más or szá gok ban meg va ló su ló ilyen pro jek -
tek bõl szár ma zó egy sé ge ket a kö te le zett sé ge ik  teljesíté -
sére fel hasz nál ják. A Link ing Irány elv sze rint a tag ál la -
mok az üze mel te tõk szá má ra en ge dé lyez he tik, hogy a
2008-2012 kö zöt ti idõ sza kok ban a kö zös sé gi rend szer
pro jekt te vé keny sé ge i bõl ere dõ CER-eket és ERU-kat
hasz nál ja nak fel, leg fel jebb az egyes tag ál la mok Nem ze ti
Ki osz tá si Ter vé ben az egyes lé te sít mé nyek re és az adott
idõ szak ra vo nat ko zó ki bo csá tá si egy ség-ki osz tás szá za lé -
kos mér té ké ig. Erre egy egy ség nek a tag ál lam ál tal egy –
az ezen üze mel te tõt a tag ál la ma sze rin ti nem ze ti ki bo csá -
tás for gal mi-jegy zék sze rint meg il le tõ – CER-ért vagy
ERU-ért cse ré be tör té nõ ki adá sá val és azon na li vissza adá -
sá val kerül sor.

Ha zánk is élni kí ván a le he tõ ség gel, hogy a 2008–2012
kö zöt ti idõ szak ban a gaz da sá gi sze rep lõk szá má ra  lehe -
tõvé te gye a pro jekt ala pú me cha niz mu sok ból szár ma zó
egy sé gek fel hasz ná lá sát el szá mo lá si cél ból. En nek je len -
leg el kép zelt mód ja, hogy min den lé te sít mény a sa ját ki -
osz tá sá nak leg fel jebb 10%-áig hasz nál hat fel ilyen egy sé -
ge ket, de az összes pro jekt-ala pú me cha niz mus ból szár -
ma zó egy sé gek fel hasz ná lá sa nem ha lad hat ja meg a tel jes
ki osz tás ra ke rü lõ egy sé gek mennyi sé gé nek 5%-át. Az
össze sen 5%-ot meg ha la dó össze sí tett igény ese tén a to -
váb bi ilyen jel le gû igények elutasításra kerülnek. A kor lá -
to zás nem éves korlát, hanem a teljes idõszakra vo nat ko -
zik.

18. kér dés: Egyet ért-e Ön a pro jekt ala pú egy sé gek fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó el kép ze lés sel? Amennyi ben nem,
kér jük vá la szát in do kol ja, és ad jon al ter na tív ja vas la tot!

8. Tá jé koz ta tás vál to zás ról a ki bo csá tá sok nyo mon -
kö ve té sé vel és el szá mo lá sá val, va la mint az érin tett lé te -
sít mé nyek kö ré vel kap cso lat ban

Az 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
alap ján az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá sa i nak
nyo mon kö ve té sé re és je len té sé re vo nat ko zó irány mu ta tá -
sok lét re ho zá sá ról szó ló 2004/156/EK Bi zott sá gi Ha tá ro -
zat fe lül vizs gá la ta je len leg van fo lya mat ban. A már nyil -
vá nos ter ve zet an gol nyel ven le tölt he tõ a KvVM hon lap já -
ról (http://www.kvvm.hu/kli ma/uhg3.htm). A ter ve zet
sze rint szá mos vál to zás vár ha tó a nyo mon kö ve té si mód -
szer tan ban, ezek kö zül ki eme lünk ket tõt, me lyek a be csült
ki bo csá tá so kat be fo lyá sol ja. Egy részt vál to zik a tü ze lõ -
anya gok re fe ren cia oxi dá ci ós té nye zõ je, mely ezen túl
meg fe lel az Ég haj lat vál to zá si Kor mány kö zi Tes tü let (In -

4. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 821



ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge) ál tal elõ írt
mód szer tan ban ta lál ha tó ér té kek nek. Emel lett egy ér tel mû -
vé vá lik, hogy a ke rá mia ter mé kek gyár tá sa so rán a fo lya -
mat-ere de tû ki bo csá tá sok nak részét képezi az agyag
szervesanyag-tartalmából eredõ kibocsátás. A 2008–2012
idõszaki kibocsátások elõrejelzése ezeknek a vál tozá sok -
nak a figyelembevételével készül.

A lé te sít mé nyek kö ré ben az aláb bi vál to zá so kat ter vez -
zük, az aláb bi indokokkal:

– a ko rom gyár tás, krak ko lás és kõ zet gya pot gyár tás a
ki bo csá tás-ke res ke de lem ha tá lya alá ke rül (ld. a „To váb bi
út mu ta tás az EU ki bo csá tás-ke res ke del mi rend sze re
2008–2012 kö zöt ti ke res ke del mi idõ sza ká ra be nyúj tott ki -
osz tá si ter vek rõl” COM(2005) 703 vég le ges Bi zott sá gi
Köz le ményt, mely meg ta lál ha tó az Eu ró pai Unió
http://eu ro pa.eu.int/comm/environment/climat/pdf
/nap_2_guidance_hu.pdf honlapján)

– a Du na ferr Du nai Vas mû Rt.-ben ke let ke zõ ko hó gáz
fák lyá zá sát vég zõ lé te sít mény a ki bo csá tás-ke res ke de lem
ha tá lya alá ke rül. En nek hi á nyá ban ugyan is a rend kí vül
ma gas ki bo csá tá si té nye zõ vel ren del ke zõ ko hó gáz egy ré -
sze sza ba don hagy ja el a rend szert, ezáltal kivéve az ösz -
tön zést a rendszerbõl.

9. Ága za ti el vek kon zul tá ci ó ja

Az NKT-2 ke re té ben, az NKT-1-hez ha son ló an, két lép -
csõs ki osz tás ér vé nye sül. Ez azt je len ti, hogy a ki osz tás ra
ke rü lõ tel jes mennyi sé gen be lül meg ha tá ro zás ra ke rül nek
az ága za ti tel jes mennyi sé gek (ága za ti sap kák), majd ezen
osz toz nak az adott ága zat ba tar to zó lé te sít mé nyek. En nek
al ter na tí vá ja, hogy a tel jes mennyi sé gen be lül nem oszt juk
ága za tok ra a kvó ta mennyi sé get, és ek kor az összes, a ki bo -
csá tás-ke res ke de lem ha tá lya alá tar to zó lé te sít mény
ugyanabból a teljes mennyiségbõl, egységes szabályok
alap ján részesedik.

Az ága za ton ként el kü lö ní tett ki bo csá tá si egy ség
mennyi sé gek le he tõ vé te szik, hogy az egyes ága za tok ban
a lé te sít mé nyek kö zöt ti ki osz tás ese tén el té rõ sza bá lyo kat
al kal maz zunk, me lyek fi gye lem be ve szik az adott ága zat
sa já tos sá ga it. To váb bi elõ nye, hogy az ága za ton ként el té rõ 
növekedési ütem nem kerül ágazatközi átlagolásra.

9.1. Ága za ti fel osz tás meg ha tá ro zá sa

A két lép csõs ki osz tás so rán el sõ ként el kell dön te ni,
hogy az ETS-ben részt ve võ lé te sít mé nyek mi lyen szek to -
rok ba so rol ha tók, ezt kö ve tõ en pe dig az egyes szek to rok ra
meg kell ha tá roz ni a ki bo csá tá si egy sé gek lé te sít mé nyek
közötti kiosztásának szabályait.

A szek to rok ki je lö lé se az aláb bi szem pon tok sze rint tör -
tén het:

– nö ve ke dé si ütem te kin te té ben ho mo gén szek to ro kat
in do kolt létrehozni,

– a fel osz tás ne okoz zon ver seny-elõnyt vagy -hát rányt,
az egy pi a ci szeg mens re ter me lõ lé te sít mé nyek ke rül je nek
egy szek tor ba, és ré sze sül je nek azonos bánásmódban

– ne jöj je nek lét re csak egy-két lé te sít ményt ma guk ba
fog la ló szek to rok

– min den lé te sít mény le gyen egy ér tel mû en be so rol ha tó
egyik vagy má sik szektorba.

Az NKT-1-hez ké pest a szek to rok eset le ges al szek to -
rok ra tör té nõ bon tá sá ra csak in do kolt eset ben ke rül jön sor
(pl. a „sa ját célú tü ze lõ be ren de zé sek” ese té ben).

19. kér dés: Az Önök lé te sít mé nyét érin tõ ága zat ese tén
egyet ért-e az ága za ti fel osz tás sal? (ld. 2. táb lá za tot a
9.2 fe je zet ben!) Amennyi ben nem, mi lyen ága za ti fel osz -
tást tar ta na in do kolt nak, és mi ért?

A fen ti kér dés sel az NKT-2 el vek elõ ze tes kon zul tá ci ó -
ja ke re té ben csak nem min den ész re vé te le zõ egyet ér tett,
egy ja vas lat ér ke zett a kap csolt lé te sít mé nyek kü lön ága -
zat ként tör té nõ ke ze lé sé re, va la mint egy má sik ja vas lat a
vil la mos ener gia rend szer ru gal mas sá gát, el lá tás biz ton sá -
gát szol gá ló, rend szer szin tû szolgáltatásokat nyújtó lé te -
sít mé nyek külön kezelésére.

20. kér dés: Az Önök lé te sít mé nyét érin tõ ága zat ban mi -
lyen ada to kat il let ve in for má ci ó kat va la mint az ága za tok
nö ve ke dé sét be fo lyá so ló szem pon to kat tart fon tos nak az
ága za ti ter me lés nö ve ke dés, il let ve az ága za ti ki bo csá tá -
sok ala ku lá sá nak elõ re jel zé sé hez? (A kér dés tá jé ko zó dá si
célú, az arra adott vá la szok köz vet le nül az NKT-2 el vek -
ben nem je len nek meg.)

9.2. Az egyes ága za tok ban a lé te sít mény szin tû ki osz tás 
alap já ul szol gá ló bá zis ada tok meg ha tá ro zá sa

A ki bo csá tá si egy sé gek té rí tés men tes ki osz tá sá nak sza -
bá lya it az egyes ága za tok – amennyi ben ága za ti kon szen -
zus szü le tik – ma guk ha tá roz hat ják meg. A ki bo csá tá si
egy sé gek lé te sít mé nyek kö zöt ti szét osz tá sá nak sza bá lya it
az ún. „bá zi sa dat” ha tá roz za meg, amely az adott lé te sít -
mény va la mely jel lem zõ jé re vo nat ko zó adat, és amely
meg ha tá roz za, hogy a lé te sít mény az ága za ti tel jes
mennyi ség bõl mi lyen arány ban ré sze se dik. A bá zi sa dat le -
het va la mely múlt be li idõ szak („bá zis idõ szak”) ki bo csá tá -
sa i nak átlaga, vagy lehet a létesítmény bázisidõszaki
termelési vagy tüzelõanyag felhasználási adata.

A lé te sít mé nyek kö zöt ti szét osz tás sza bá lya i nak meg -
ha tá ro zá sa kor fi gye lem mel kell len ni az alábbi szem pon -
tok ra: 

– Ég haj lat po li ti kai meg fon to lás ból aján lott olyan bá zis -
idõ szak vá lasz tá sa, me lyet az ága za ti sze rep lõk nem be fo -
lyá sol hat nak, mi vel nem kí vá na tos olyan ösz tön zõk be épí -
té se a rend szer be, ame lyek a sze rep lõ ket jö võ be li ki bo csá -
tá si egy ség ki osz tá suk nö ve lé se ér de ké ben a 2005–2007
közötti idõszakban kibocsátásaik növelésére késztetik.
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– Amennyi ben az adott szek tor ban az egyes sze rep lõk
súly ará nyát te kint ve  át ren de zõ dés van fo lya mat ban, il let -
ve vár ha tó, úgy ja va solt olyan ké sõb bi bá zis idõ szak vá -
lasz tá sa, amely job ban tük rö zi a szek tor ban a sze rep lõk
kö zött vár ha tó  arányokat a 2008-2012 idõszakban.

– Amennyi ben az adott ága zat ban jel lem zõ a na gyobb
in ga do zás az egyes évek kö zött a ki bo csá tá sok te kin te té -
ben, aján lott hosszabb bá zis idõ szak választása.

– Az ága za ti sze rep lõk kö zöt ti le osz tás le gyen egy ér tel -
mû és egyszerû.

– Amennyi ben egyes ága za to kon be lül a sze rep lõk ké -
pe sek meg egyez ni az ága za ti tel jes mennyi ség szét osz tá -
sá nak el ve i ben, arra le gyen le he tõ sé gük, azon ban ilyen
meg egye zés hi á nyá ban cél, hogy egyes lé te sít mé nyek ne
ke rül je nek hát rá nyos hely zet be ha ki bo csá tá sa ik csök ken -
té se csak na gyobb költ sé gek mel lett, il let ve a ter me lés
csök ken té sé vel le het sé ges, (az el avult tech no ló gi át al kal -

ma zó üzemeltetõk, létesítmények ne élvezzenek indoko -
lat lan elõnyt).

Hang sú lyoz ni szük sé ges, hogy egy-egy ága za ton be lül
a vá lasz tott bá zi sa dat il let ve bá zis idõ szak csak az ága za ti
tel jes mennyi ség nek az egyes lé te sít mé nyek kö zöt ti fel -
osz tá sá ra van be fo lyás sal és ma gát az ága za ti teljes meny -
nyi sé get nem befolyásolja.

Így pél dá ul egy leg jobb el ér he tõ tech no ló gi ai faj la gos
ki bo csá tá so kon ala pu ló ún. „bench mark-tí pu sú” ki osz tás
összes sé gé ben nem „szi go rúbb” mint a múlt be li ki bo csá tá -
so kon ala pu ló ún. his to ri kus ki osz tás, csu pán olyan ered -
mény hez ve zet, mely a ki sebb faj la gos ki bo csá tás sal ren -
del ke zõ lé te sít mé nyek ese tén a tény le ges ki bo csá tá sok hoz
ké pest re la tív túl al lo ká ci ó hoz, a na gyobb faj la gos ki bo csá -
tás sal ren del ke zõ lé te sít mé nyek ese tén pe dig re la tív alul al -
lo ká ci ó hoz ve zet, a tel jes ága za ti ki bo csá tá si egy ség
mennyi ség azon ban vál to zat lan marad.
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2. Táb lá zat: Az NKT2-ben ja va solt ága za ti fel osz tás és ja va solt bá zi sa dat

Ága zat Ja va solt bá zi sa dat és bá zis idõ szak

Vil la mos ener gia-ter me lés Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Táv hõ 1998–2003 a leg ki sebb ki bo csá tá si év le vo ná sá val

In téz mé nyi hõ el lá tás Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Élel mi szer ipar Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Föld gáz tá ro lás és szál lí tás Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Cu kor gyár tás Cu kor kvó ta * át la gos faj la gos ki bo csá tás 1998–2003 kö -
zött

Egyéb ipa ri hõ és vil la mos ener gia ter me lés sa ját célú tü -
ze lõ be ren de zés ben

Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Olaj fi no mí tás Nincs bá zis év, csak egy sze rep lõ a szek tor ban

Kok szo lás Nincs bá zis év, csak egy sze rep lõ a szek tor ban

Fém érc pör kö lés és zsu go rí tás, vas- és acél ter me lés, me -
leg hen ger lés

Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Mész gyár tás 2000–2005 idõ szak éves mész ter me lé si ada ta i ból szá mí -
tott át lag

Ce ment gyár tás A MCSz ja vas la ta: bench mark mely fi gye lem be ve szi az
adott lé te sít mény ben fel hasz nált tü ze lõ anya got
To vább ra is vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Üveg gyár tás Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Fi nom ke rá mia ter mé kek gyár tá sa Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Dur va ke rá mia ter mé kek gyár tá sa Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it

Pa pír és cel lu lóz ipar Vár juk az ága zat sze rep lõ i nek ja vas la ta it



21. kér dés: Egyet ért-e az ága zat szá má ra ja va solt bá zis -
idõ szak kal il let ve bá zi sa dat tal, il let ve mi lyen bá zis idõ sza -
kot és bá zis ada tot ja va sol az adott ága zat ban? Kér jük je -
lez ze, hogy ezt az ága zat mi lyen sa já tos vi szo nyai  indo -
kolják! 

– Múlt be li ada tok vagy ter ve zett ada tok alap ján tör tén -
jen a ki osz tás? (a ter ve zett ada tok al kal ma zá sát mint ál ta -
lá nos sza bályt a KvVM ab ban az eset ben tart ja el fo gad ha -
tó nak, ha az ipar ág ban az összes érin tett meg tud egyez ni
nem csak a bá zis idõ szak te kin te té ben, ha nem a lé te sít mé -
nyek kö zöt ti pon tos arány szá mok te kin te té ben is. Egyéb
eset ben egy ilyen meg ol dás el dönt he tet len vi tát ge ne rál -
hat, ugyan is  jö võ be li ada tok te kin te té ben azok hi te le sí té se 
nem le het sé ges.)

– Nyers anyag- vagy tü ze lõ anyag fel hasz ná lás, il let ve
szén-di oxid ki bo csá tás ará nyá ban ke rül jön sor ki osz tás ra?

– Ter me lés ará nyá ban vagy va la mi lyen bench mark (pl.
leg jobb el ér he tõ tech no ló gia faj la gos ki bo csá tá sai) alap ján 
ke rül jön sor az ága za ti ki bo csá tá si egy ség mennyi ség nek a 
lé te sít mé nyek kö zöt ti ki osz tá sá ra?

– Mi lyen hosszú le gyen a bá zis idõ szak?
– El ha gyás ra ke rül je nek-e bi zo nyos nem rep re zen ta tív

évek ada tai (pl. lé nye ges tech no ló gia vál tás elõt ti ada tok,
bi zo nyos fel té te lek tel je sü lé se ese tén a leg ki sebb ki bo csá -
tá si év ada tai, je len tõs üzem za var évé nek ada tai)?

9.3. Tisz tább tech no ló gi ák tá mo ga tá sa az ága za ti tel jes 
mennyi sé gek lé te sít mé nyi szin tû le osz tá sán ke resz tül

A ki zá ró lag múlt be li ada tok alap ján tör té nõ ki osz tás
ese tén a tisz tább tech no ló gi ák hát rá nyos hely zet be ke rül -
het nek. En nek oka, hogy míg az el avult tech no ló gi át hasz -
ná ló lé te sít mé nyek ki bo csá tá sa a múlt hoz ké pest csök -
kent he tõ, ad dig a ki sebb faj la gos ki bo csá tás sal ren del ke zõ
lé te sít mé nyek ben a ki bo csá tás to váb bi csök ken té se ne héz -
sé gek be üt kö zik, il let ve amennyi ben min den lé te sít mény a 
múlt be li ki bo csá tá sá nak meg fe le lõ mennyi sé gû  kibocsá -
tási egy sé get kap, a kor sze rût le nebb tech no ló gi át al kal ma -
zó lé te sít mé nyek elõny re te het nek szert. Amennyi ben te -
hát nem bench mark ala pon tör té nik az ága za ti egy ség-
 mennyi ség le osz tá sa a lé te sít mé nyek kö zött, he lyén va ló
le het a tisz tább tech no ló gi át al kal ma zó (ala cso nyabb faj la -
gos ki bo csá tá sok kal mû kö dõ) lé te sít mé nyek el is me ré se a
ki bo csá tá si egységek kiosztása során.

A tisz tább tech no ló gi ák tá mo ga tá sa egy részt a té rí tés el -
le né ben ki osz tás ra ke rü lõ ki bo csá tá si egy sé gek bõl szár -
ma zó be vé te len ke resz tül tör tén het, más részt a je len leg
mû kö dõ lé te sít mé nyek szá má ra tör té nõ ki osz tá son ke resz -
tül, har mad részt pe dig az új be lé põk szá má ra tör té nõ ki -
osz tá son ke resz tül. Az elsõ le he tõ sé get a 5. fe je zet, a har -
ma dik le he tõ sé get a 6. fe je zet kü lön tár gyal ja.

A ki osz tás ra ke rü lõ ki bo csá tá si egy sé gek tel jes mennyi -
sé ge az érin tett szek to rok elõ re jel zett ki bo csá tá si mennyi -

sé gé nek össze gé vel egyen lõ (le von va a tar ta lé ko kat), a
4. fe je zet ben fel so rolt okok mi att. Emi att, amennyi ben az
NKT-2-n be lül a tisz tább tech no ló gi át al kal ma zó lé te sít -
mé nyek szá má ra ked ve zõ ki osz tást kí vá nunk  megvalósí -
tani, úgy rész ben más lé te sít mé nyek ki osz tá sát kell csök -
ken te ni, te kin tet tel arra, hogy a ki osz tás ra ke rü lõ ki bo csá -
tá si egy ség mennyi ség adott. Ha azon ban ezt nem tesszük,
a tisz tább tech no ló gi át al kal ma zó lé te sít mé nyek üze mel te -
tõi hát rá nyos hely zet be ke rül het nek a kor sze rût le nebb
tech no ló gi át al kal ma zó lé te sít mé nyek hez képest.

22. kér dés: Ja va sol ná-e a tisz ta tech no ló gi ák tá mo ga tá -
sát a ki bo csá tá si egy sé gek ki osz tá sa so rán?

A tisz tább tech no ló gi ák el is me ré sé nek egyik le het sé ges
mód ja, az ilyen tech no ló gi á val ter me lõ vál la la tok szá má ra
biz to sí ta ni a bá zis ada tok össze gén fe lü li ma ra dék ki bo csá -
tá si egy ség mennyi sé get, il let ve amennyi ben a bá zis idõ -
sza ki ki bo csá tá sok össze ge meg ha lad ja a szek tor szá má ra
ren del ke zés re álló ki bo csá tá si egy ség mennyi sé get, biz to -
sí ta ni, hogy ezek a lé te sít mé nyek ek kor is hoz zá jus sa nak a
bá zis idõ sza ki ki bo csá tá sa ik kal egyen lõ ki bo csá tá si egy -
ség mennyi ség hez.

23. kér dés: Ja va sol ná-e egy ilyen, a bá zis idõ sza ki ki bo -
csá tá so kat mint mi ni mu mot min den kö rül mény kö zött biz -
to sí tó elv al kal ma zá sát a tisz ta tech no ló gi ák  támogatá -
sára, va la mint ja va sol ná-e a tisz ta tech no ló gi ák szá má ra
a bá zis igé nye ken fe lü li mennyi ség szét osz tá sát amennyi -
ben az adott ága zat ban ren del ke zés re álló ki bo csá tá si
egy ség mennyi ség a bá zis ada tok össze gét meg ha lad ja?

24. kér dés: Tisz ta tech no ló gi á nak mi nõ sül-e a kap csolt
vil la mos ener gia és hõ ter me lés? Ha igen, mi lyen ha tás fok
fe lett, mely tü ze lõ anya gok ese tén? Mi lyen egyéb fel té te lek
tel je sü lé se (pl. hõ irán ti ke res let, hõ szál lí tás so rán ke let ke -
zõ hõ vesz te ség) szük sé ges ah hoz, hogy a tech no ló gia va ló -
ban tisz tá nak mi nõ sül jön?

A fen ti kér dés re az NKT-2 el vek elõ ze tes kon zul tá ci ó ja
so rán be ér ke zett ész re vé te lek kö zül több hi vat ko zott az
elõ ké szí tés alatt álló, jó ha tás fo kú, hõ ener gi á val kap csol -
tan ter melt vil la mos ener gia ere det iga zo lá sá ról szó ló
GKM ren de let re.

25. kér dés: Tisz ta tech no ló gi á nak mi nõ sül-e a bio üzem -
anyag-gyár tás, te kint ve, hogy a gyár tá si fo lya mat ered mé -
nye kép pen a ki bo csá tá sok nál na gyobb a szén-di oxid ki bo -
csá tás meg ta ka rí tás?

26. kér dés: Mi lyen egyéb tech no ló gia mi nõ sül tisz ta
tech no ló gi á nak, mely re ja va sol ná a fen ti sza bály al kal ma -
zá sát?

A kér dé sek re adott vá la szo kat kö szön jük!

824 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 4. szám



A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága
közleménye

a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program
Egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése, valamint az Állati hulladék kezelése címû intézkedések

keretében támogatást nyert pályázatokról

Pro jekt megnevezése Pá lyá zó neve Pá lyá za ti ab lak neve
Meg ítélt tá mo ga tá si

összeg
(ezer fo rint)

Ál la ti hul la dék-ke ze lõ te lep
tech no ló gi ai fejlesztése

ATEVSZOLG In no vá ci ós és
Szol gál ta tó Bt.

Ál la ti hul la dék ke ze lé se
(KIOP-1.2.0-F.-2005-08-0005/2)

33 304

Lo gisz ti kai és tech no ló gi ai
fej lesz tés az ATEV Rt. 
má tyás dom bi, deb re ce ni és
sol ti telephelyén

ATEV Fe hér je fel dol go zó Rt. Ál la ti hul la dék ke ze lé se
(KIOP-1.2.0-F.-2005-08-0006/2)

490 000

Egész ség ügyi hul la dék ke ze -
lés komp lex rend sze ré nek
EU-kö ve tel mén yek hez iga -
zo dó fej lesz té se Sze ged
régiójában

SZOTE Szol gál ta tó Kht. Egész ség ügyi és épí té si-bon tá si 
hul la dék ke ze lé se
(KIOP-1.3.0-F.-2005-07-0001/2)

384 328

Összesen 907 632

Környezetbarát termék minõsítés
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A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Kör nye -
zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga köz li, hogy a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter dön té se alap ján 2006.
már ci us 2-án a kö vet ke zõ gyár tó „be vá sár ló tás ka” ter mé -
kei el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás” véd jegy hasz -
ná la ti jo got:

PAPIER-METTLER HUNGÁRIA KFT.
(cím: 1112 Budapest, Beregszáz út 82/B)

„NatureStep lebomló adalékanyagot tartalmazó
polietilén bevásárlótáskák”

A pá lyá zat ér té ke lé sé nél a fen ti ter mé kek aláb bi elõ nyös
kör nye ze ti tu laj don sá ga it emel ték ki:

– bi o ló gi ai úton le bom la nak;
– a te le pü lé si szi lárd hul la dék-le ra kók ter he lé sét csök -

ken tik;
– a le bom lás so rán nem ke let kez nek mér ge zõ anya gok.

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Kör nye -
zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga köz li, hogy a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter dön té se alap ján 2006.
már ci us 6-án a

Weishaupt Hõtechnikai Kft.
(cím: 2051 Biatorbágy, Budai u. 6.)

WG típusjelû kényszerlevegõs gázégõ termékei

el nyer ték a „Kör nye zet ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la tá -
nak jo gát.

A pá lyá zat ér té ke lé se a fen ti ter mé kek kö vet ke zõ elõ -
nyös kör nye ze ti tu laj don sá ga it emel te ki:

– hosszú élet tar tam;
– nagy üzem biz ton ság;
– ener gia ha té kony ság;
– ala csony szén-di oxid- és nit ro gén oxid-ki bo csá tás;
– ala csony zaj szint.



Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
1/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
a be rek für dõi Ter mál Ho tel Pá vai Szál lo da szá má ra

gyógy szál ló meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos  Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Rheu-Med
Kft. (5300 Kar cag, Ka zin czy u. 1.) tu laj do ná ban ál ló be -
rek für dõi Ter mál Ho tel Pá vai szá má ra „Ter mál Ho tel Pá -
vai Gyógy szál ló” el ne ve zés sel a gyógy szál ló meg ne ve zés 
hasz ná la tát en ge dé lyez te (463/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
2/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Mo nor K-254 OKK szá mú kút vi ze szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Il zer Sör gyár Rt. 
(2200 Mo nor, Gép u. 1.) tu laj do ná ban ál ló Mo nor
K-254 OKK szá mú kút vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz -
ná lás ban – „Fi lig ra na” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás -
vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(497-3/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
3/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Pö lös ke K-14 OKK szá mú kút vi zé nek el is mert
ás vány víz meg ne ve zé sét en ge dé lye zõ ha tá ro zat

mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bog nár Szörp
Kft. (8929 Pö lös ke, Pe tõ fi S. u. 1.) tu laj do ná ban és üze -
mel te té sé ben lé võ Pö lös ke K-14 OKK szá mú kút (Pö lös -
ke Aqu a fitt) vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban
az „AQUAFITT” el ne ve zés he lyett a „PÖLÖSKEI
AQUA FITT” ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz -
ná la tát en ge dé lyez te (506/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
4/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Akasz tó B-109 OKK szá mú kút vi ze szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Nagy Er vin
(6200 Kis kõ rös, Tol di u. 10.) tu laj do ná ban és üze mel te té -
sé ben lé võ Akasz tó B-109 OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ 
(ivá si és pa lac ko zá si) cé lú fel hasz ná lás ban – „AQUA
DOLINA” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg -
ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (561/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
5/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Ve len ce K-45 OKK szá mú kút vi ze szá má ra gyógy víz

meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ve len ce Vá ros
Ön kor mány za ta (2481 Ve len ce, Tó part 26.) tu laj do ná -
ban ál ló Ve len ce K-45 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ
(für dé si cé lú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés
hasz ná la tát en ge dé lyez te (411-5/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
6/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Bu da pest III. B-47 OKK szá mú kút el is mert

ás vány vi zé nek név vál toz ta tá sá ról és törzs köny vé nek
meg újí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a BUSZESZ Rt.
(1033 Bu da pest, So rom pó u. 1.) tu laj do ná ban és üze mel te -
té sé ben lé võ Bu da pest III. B-47 OKK szá mú (Nor bi
Aqua Gyé mánt) kút vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná -
lás ban az „ÓBUDAI GYÉMÁNT” el ne ve zés he lyett a
„NORBI AQUA GYÉMÁNT” ter mé sze tes ás vány víz
meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te és egy ben a törzs -
köny vet is meg újí tot ta (507/Gyf/2005.).
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
7/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Nyár lõ rinc K-47 OKK szá mú kút vi zé nek el is mert

ás vány víz meg ne ve zé sét en ge dé lye zõ ha tá ro zat
mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Mas pex Olym pos 
Üdí tõ ital Gyár tó Kft. (6032 Nyár lõ rinc, Fõ u. 1.) tu laj do -
ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Nyár lõ rinc K-47 OKK
szá mú (Apen ta Op ti ma) kút vi zé nek pa lac ko zá si cé lú
 felhasználásban az „Op ti ma” el ne ve zés he lyett az
„APENTA” ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná -
la tát en ge dé lyez te (615/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
8/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Kis vár da B-167 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi ze

törzs köny vé nek meg újí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Vár da-Drink Rt.
(4600 Kis vár da, Te mes vá ri út 4.) tu laj do ná ban és üze mel -
te té sé ben lé võ Kis vár da B-167 OKK szá mú (Mist ral) kút 
vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban a „Mist ral”
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra
is en ge dé lyez te (526-6/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
9/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
Bu da pest XI. B-46 OKK szá mú kút vi zét el is mert
ás vány víz zé mi nõ sí tõ ha tá ro zat vissza vo ná sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Apen ta Ás vány -
víz és Üdí tõ ital Kft. (1112 Bu da pest, Õr me zei út 33.) ál tal
fenn tar tott és üze mel te tett Bu da pest XI. B-46 OKK szá -

mú (Apen ta) kút – „Apen ta” el ne ve zés sel for gal ma zott –
vi zét el is mert ás vány víz zé mi nõ sí tõ 163/Gyf/1982. szá mú
ha tá ro za tot vissza von ja (623/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
10/2006. (EüK. 3.) Gyf.

köz le mé nye
a ro má ni ai Elõ pa tak (Val ce le) Er zsé bet-for rás vi ze

szá má ra gyógy víz for ga lom ba ho za ta lá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a ro má ni ai Co -
vas na (Ko vász na) me gye Val ce le (Elõ pa tak) Eli sa be ta
(Er zsé bet) for rás vi zé nek pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás -
ban – „Val ce le Elõ pa ta ki Gyógy víz” el ne ve zés sel – a
for ga lom ba ho za talt  en ge dé lyez te (154/Gyf/2005.).

Cik kek, ta nul má nyok

Dr. Ju lesz Máté
tu do má nyos ku ta tó (Sze ged)

Prenvenció és reparáció
a környezetvédelmi magánjogban*

* A cikk ol vas ha tó a „Ma gyar Jog” fo lyó irat 2006. évi 3. szá má ban.

He lyes bí tés

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 14. szá má ban meg je lent, 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 szó ló 25/2002. (II. 27.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról szó ló 30/2006. (II. 8.) Korm. ren de let
1. szá mú mel lék le te 3.2. táb lá za tá nak fej ré sze he lye sen:

„A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 4. cik ké nek meg va ló -
sí tá si prog ram ja ér zé keny te rü le ten”

(Nyom da hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei szá-
mára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az ÁSZ,
az ÁPV Rt, a Belügyminisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

Az Ellenõrzési Figyelõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla
u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díja: 3024 Ft áfával, fél évre 1512 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán,
tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Címe (város/község, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 3024 Ft áfával.

fél évre: 1512 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztésért felelõs: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. Telefon: 457-3311.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, vagy a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 13 608 Ft áfával. Egy példány ára: 1334 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1786–2396
Formakészítés: SPRINT Kft.
06.1180 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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