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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
TARTALOM

Oldal

Törvények

1978. évi IV. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl (egy sé ges szer ke zet ben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835

1998. évi XIX. tör vény A bün te tõ el já rás ról (egy sé ges szer ke zet ben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835

Kor mány ren de le tek

Az ár ví zi ve szély hely zet tel és ár víz zel kap cso la tos ren del ke zé sek

76/2006. (IV. 3.) Korm. r. Ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835

85/2006. (IV. 10.) Korm. r. Ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló 76/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let tel ki hir de tett
ve szély hely zet fel ol dá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837

87/2006. (IV.14.) Korm. r. Ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837

96/2006. (IV. 18.) Korm. r. Ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló 87/2006. (IV. 14.) Korm. ren de let ha tá lyá nak
ki ter jesz té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

101/2006. (IV. 25.) Korm. r. Ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

111/2006. (V. 9.) Korm. r. A ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló 101/2006. (IV. 25.) Korm. ren de let tel ki hir de -
tett ve szély hely zet feloldásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

82/2006. (IV. 6.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár ví zi vé de ke zés költ ség ve té si for rá sá nak biz to sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841

97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve té si for rá sá nak biz to sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842

Egyéb rendelkezések

93/2006. (IV. 18.) Korm. r. A kör nye zet vé del mi cé lú pénz ügyi esz kö zök rõl (LIFE) szó ló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000. jú li us 17-ei 1655/2000/EK
ren de le te vég re haj tá sá hoz szük sé ges egyes in téz ke dé sek rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842

99/2006. (IV. 25.) Korm. r. Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl szó ló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról. . 842

104/2006. (IV. 28.) Korm. r. A te le pü lés ter ve zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, va la mint az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság sza bá lya i ról . . . . . 851

Mi nisz te ri ren de le tek

29/2006. (IV. 10.) FVM r. A ta laj ta ni szak vé le mény ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851

17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együt tes r. A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé sé rõl szó ló  14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851

23/2006. (IV. 25.) GKM r. A köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek és ví zi lé te sít mé nyek épí tésfel ügye le ti szer ve i nek az épí té si mû sza ki el len õri, fe -
le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la mint a ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról
szó ló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855

20/2006. (IV. 5.) KvVM r. A hul la dék le ra kás sal, va la mint a hul la dék le ra kó val kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és fel té te lek rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855

21/2006. (IV. 5.) KvVM r. Egyes vé dett természeti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lõ jé nek meg ál la pí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

22/2006. (IV. 14.) KvVM r. A kör nye zet vé del mi és víz ügyi ága zat ba tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban köz re mû kö dõ tol má csok, jel tol má csok  díjazá -
sáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

23/2006. (IV. 20.) KvVM r. A Hé ví zi-tó Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883

24/2006. (IV. 24.) KvVM r. A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint a víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról szó ló 33/2005.
(XII. 27.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884

25/2006. (IV. 28.) KvVM r. A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól szó ló 1995. évi LVI. tör vény vég re haj -
tá sá ról szó ló 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

26/2006. (IV. 28.) KvVM r. Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 15/2004. (X. 8.) KvVM ren de let,
va la mint az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ben va ló al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ról szó ló 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let
mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

27/2006. (IV. 28.) KvVM r. A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek il le té kes sé gi, va la mint a nem ze ti park igaz ga tó sá gok és a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok mû kö dé si te rü le té rõl szó ló 29/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899

Kor mány ha tá ro za tok

1037/2006. (IV. 6.) Korm. h. A Du nán ki ala kult ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló Cse lek vé si Prog ram vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke -
dé sek rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

1041/2006. (IV. 14.) Korm. h. A 2006. évi ta va szi rend kí vü li ár vi zek ál tal oko zott ká rok mi att szük sé ges új já épí tés sel kap cso la tos össze füg gõ kor mány za ti fel -
ada tok ko or di ná lá sá ért fe le lõs kor mány meg bí zott fel ada ta i ról, va la mint az Új já épí té si Tár ca kö zi Bi zott ság lét re ho zá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

A tar ta lom jegy zék a 834. ol da lon foly ta tó dik.



1042/2006. (IV. 14.) Korm. h. A Du nán ki ala kult ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló Cse lek vé si Prog ram vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz -
ke dé sek ha tá lyá nak ki ter jesz té sé rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

2087/2006. (IV. 28.) Korm. h. Az eu ró pai uni ós és nem zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján, il let ve a ha zai költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni tor ing
rend sze ré nek össze han go lá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

Mi nisz te ri uta sí tá sok

13/2006. (K. V. Ért. 5.) KvVM ut. A ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ kor mány za ti prog ram hoz a kör nye zet vé del mi és víz ügyi ága zat ban kap cso ló dó fel -
ada tok ra vo nat ko zó kö zép tá vú in téz ke dé si terv rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902

14/2006. (K. V. Ért. 5.) KvVM ut. 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 ki adott 11/2006. (K. V. Ért. 4.)
uta sí tás mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904

Jog egy sé gi határozat

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga jog egy sé gi ha tá ro za ta (3/2006. KJE szám) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904

Tájékoztató

8001/2006. (K. V. Ért. 5.) KvVM táj. A víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go san hasz nált épí té si ter mé kek te kin te té ben az épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély ki adá sá -
ra és vissza vo ná sá ra fel jo go sí tó jó vá ha gyó szer ve zet rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905

Köz le mé nyek

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter köz le mé nye A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 2006. már ci us 22-i dön té se sze rint a Kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi elõ irány za tok (Kö vi) 2006. évi „Zöld For rás” Pá lyá za ti Fel hí vá sá ra be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga köz le mé nye a Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram Ivó víz mi nõ ség ja -
ví tá sa, va la mint a Kör nye ze ti kár men te sí tés a fel szín alat ti vi zek és az ivó víz bá zi sok vé del me ér de ké ben cí mû in téz ke dé sek ke re té ben tá mo ga tást nyert  pá -
lyázók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044

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 11/2006. (EüK. 6.) Gyf. köz le mé nye Bu da pest XIII. (Mar git -
szi get) B-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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

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 12/2006. (EüK. 6.) Gyf. köz le mé nye Gár dony K-163 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

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 13/2006. (EüK. 6.) Gyf. köz le mé nye Gár dony K-159 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

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 14/2006. (EüK. 6.) Gyf. köz le mé nye Szol nok K-98 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

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 15/2006. (EüK. 6.) Gyf. köz le mé nye Bu zsák K-12 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

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 16/2006. (EüK. 6.) Gyf. köz le mé nye Szol nok K-80 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045

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 17/2006. (EüK. 6.) Gyf. köz le mé nye Bu da pest XIII. (Mar git -
szi get) B-18 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046

Kör nye zet ba rát ter mék mi nõ sí tés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046

Ki tün te té sek

Már ci us 15-i nem ze ti ün nep al kal má ból. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1046

A Víz Vi lág nap ja al kal má ból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048

A Me te o ro ló gi ai Vi lág nap al kal má ból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049

A Föld Nap ja al kal má ból . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049

Pá lyá za ti felhívások

Pá lyá za ti fel hí vás Az Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ és To vább kép zõ Kft. Mun ka- és Tûz vé del mi Szak kép zé sek 2006/2007. tan év re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050

Pá lyá za ti fel hí vás Má ria pócs-Pócs pet ri Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le tei a kö zös fenn tar tá sú ön kor mány za ti Víz- és Csa tor na mû in téz mény ve ze tõi fel -
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Tör vé nyek

1978. évi IV. tör vény
a Büntetõ Törvénykönyvrõl*

(egységes szerkezetben)

1998. évi XIX. tör vény
a büntetõeljárásról*

(egységes szerkezetben)

Kor mány ren de le tek

Az ár ví zi ve szély hely zet tel
és ár víz zel kap cso la tos

ren del ke zé sek

A Kormány
76/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet 

során teendõ intézkedésekrõl

1.  §

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kat. tv.) 7.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti – ár ví zi ve -
szély hely ze tet hir det ki 2006. áp ri lis 3-án 15.00 órá tól a
Duna fo lyó Ko má rom–Tass sza ka szá ra, va la mint az Ipoly
fo lyó Ipoly töl gyes és tor ko lat kö zöt ti sza ka szá ra és a fo -
lyó sza ka szok mel lett lévõ te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü -
le té re.

* A tör vé nyek tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. áp ri lis 15-i
44. szá má ban ta lál ha tó ak.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban jel zett idõ pont tól, az ott meg je lölt te rü -
le ten – a hon vé de lem rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hvt.) 149.  §-ának (3) be kez dé se a) pont ja
alap ján – a Kor mány a Hvt. 159.  §-ában, 165., 168.,
169.  §-ai ban, 172.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 173.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben, (3) be kez dé se a)–c) pont já ban,
(4) és (5) be kez dé sé ben, 186. és 195.  §-ában sze rep lõ – e
ren de let mel lék le té ben fel so rolt – ren del ke zé sek be ve ze té -
sét ren de li el.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá ba – a Kat. tv. 8.  §-ának
b) pont ja alap ján – a Ma gyar Hon véd ség, a Ha tár õr ség és a
rend vé del mi szer vek be von ha tók.

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fe le lõ en az
aláb bi vé del mi sza ka szo kon ren de li el a rend kí vü li ké -
szült sé get:

a) a Duna fo lyó Ko má rom–Tass sza ka szá ra;

b) az Ipoly fo lyó Ipoly töl gyes és tor ko lat kö zöt ti sza ka -
szá ra.

3.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a rend kí -
vü li ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ fel ada ta it a reá vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint lát ja el. A vé de ke zé si mun ka bi -
zott ság a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban
mû kö dik. Te vé keny sé gé ért a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter a fe le lõs.

(2) Az e ren de let ben sze rep lõ ve szély hely zet el há rí tá sá -
val kap cso la tos kor mány za ti kom mu ni ká ci ós te vé keny sé -
get a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter – a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal il le té kes szer ve ze ti egy sé gé vel együtt mû -
köd ve – han gol ja össze.

(3) A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság – az érin tett
mi nisz te rek be vo ná sá val – 2006. áp ri lis 30-ig je len tést ké -
szít az ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ költ sé gek rõl.

(4) Az ár víz vé de ke zé si költ sé gek tel jes körû  felméré -
séig a ve szély hely zet el há rí tá sá hoz szük sé ges költ sé gek
fe de ze tét a Kor mány biz to sít ja. Az át cso por to sí tott össze -
gek bõl a vé de ke zés ben részt vevõ víz ügyi szer ve ze tek ré -
szé re a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a vé de ke -
zés hez el en ged he tet le nül szük sé ges költ sé ge ket  átutal -
hatja.

4.  §

(1) A Kor mány e ren de le ti úton be ve ze tett in téz ke dé se i -
rõl – a Kat. tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján –
az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.
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(2) A Kor mány a 2.  § (2) be kez dé se alap ján tett in téz ke -
dé se i rõl – a Kat. tv. 8.  §-a alap ján – a köz tár sa sá gi el nö köt
2006. áp ri lis 15-ig tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 3-án 15 óra kor lép  ha -
tályba.

(2) A Kor mány – a Kat. tv. 7.  §-ának (3) be kez dé se alap -
ján – e ren de let köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján tör té nõ
rend kí vü li ki hir de té sét ren de li el.

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

Melléklet
a 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Hvt. 159.  § (1) A pol gár mes ter és a jegy zõ ha tás kö ré be
tar to zó ál lam igaz ga tá si fel ada tot ren de let is meg ál la pít hat.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek,
il le tõ leg a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés nek a fel adat- és ha -
tás kö rét – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény 10.  §-a 
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – a
pol gár mes ter gya ko rol ja.

(3) A pol gár mes ter és a jegy zõ a hon vé del mi igaz ga tá si,
va la mint a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl adó dó fel ada ta it a
me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter
uta sí tá sai sze rint lát ja el.

Hvt. 165.  § (1) A köz úti, vas úti, vízi és légi jár mû vek
for gal ma a nap meg ha tá ro zott tar ta má ra, il le tõ leg meg ha -
tá ro zott te rü le té re (út vo nal ra) kor lá toz ha tó, il let ve az or -
szág egész te rü le tén vagy meg ha tá ro zott ré szén ide ig le ne -
sen meg tilt ha tó.

(2) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter a vé del mi és a la kos sá gi el lá tá si ér de kek re te -
kin tet tel – a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az
il le té kes ága za ti mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – az (1) be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott kor lá to zás tól, il le tõ leg ti la lom tól 
el té rõ en ren del kez het.

Hvt. 168.  § (1) El ren del he tõ, hogy az or szág meg ha tá ro -
zott te rü le tét a la kos ság nak a szük sé ges idõ tar tam ra el kell
hagy nia (ki te le pí tés), egy ben ki je löl he tõ a la kos ság új tar -
tóz ko dá si he lye.

(2) A la kos ság el szál lí tá sá ról a pol gár mes ter gon dos ko -
dik.

Hvt. 169.  § El ren del he tõ

a) az or szág meg ha tá ro zott te rü le tén való tar tóz ko dás
kor lá to zá sa, il let ve en ge dély hez kö té se,

b) hogy az or szág meg ha tá ro zott te rü le té re utaz ni, azon 
át utaz ni vagy on nan ki utaz ni csak en ge déllyel sza bad.

Hvt. 172.  § (1) El ren del he tõ a fo lya ma tos pol gá ri vé del -
mi szol gá lat el lá tá sa.

Hvt. 173.  § (1) A ve szé lyez te tett te rü le tek rõl – a meg -
elõ zõ pol gá ri vé del mi in téz ke dés ke re té ben – a hon vé del -
mi, nem zet gaz da sá gi és más szem pont ból fon tos va gyon -
tár gyak el szál lí tá sát biz ton ság ba he lye zé sük vé gett el le het 
ren del ni (ki ürí tés).

(2) A vissza ma ra dó la kos ság és a to vább ter me lõ üze -
mek szük ség le te i nek ki elé gí té sé re biz to sí ta ni kell a meg -
fe le lõ vissza ma ra dó kész le tet (ál lat ál lo mányt), egész ség -
ügyi anya go kat és ter me lé si kész le te ket. A vissza ma ra dó
kész le tek nagy sá gát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter in téz ke dé sé nek meg fe le lõ en a pol -
gár mes ter ha tá roz za meg.

(3) A va gyon tár gyak el szál lí tá sát:

a) pol gá ri vé del mi in dok ból a bel ügy mi nisz ter,

b) egyéb fon tos ok ból az il le té kes ága za ti mi nisz ter,

c) a köz pon ti irá nyí tó szer vek kel való össze köt te tés
meg sza ka dá sa ese tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá -
ros ban a fõ pol gár mes ter

ren del he ti el.

(4) A be fo ga dá si te rü le te ket és az el szál lí tá si irá nyo kat
(út vo na la kat) a (3) be kez dés ben meg je lölt el ren de lõ ha tá -
roz za meg.

(5) A va gyon tár gyak el szál lí tá sá val, il le tõ leg biz ton ság -
ba he lye zé sé vel kap cso la tos mun ká hoz szük sé ges mun ka -
erõ a hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alap ján ve he tõ
igény be.

Hvt. 186.  § (1) Ren de let ben az ál lam ház tar tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok tól el té rõ ren del ke zé sek ál la pít ha tók meg.

(2) Ren de let alap ján a költ ség ve té si fe je ze tek kö zött át -
cso por to sí tás hajt ha tó vég re, egyes ki adá si elõ irány za tok
fel füg geszt he tõk, a költ ség ve té si tör vény ben nem sze rep lõ 
ki adá sok tel je sít he tõk és rend kí vü li fi ze té si kö te le zett ség
ír ha tó elõ.

Hvt. 195.  § (1) Az élet- és va gyon men tés ér de ké ben el -
ren del he tõ a men tés re al kal mas bár mely jár mû, mû sza ki és 
föld mun ka gép igény be vé te le.

(2) Ha lasz tást nem tûrõ eset ben az igény be vé telt ha tá ro -
zat tal el ren del he ti a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter, a pol gár mes ter vagy az il le té kes ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka.
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A Kormány
85/2006. (IV. 10.) Korm.

rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérõl

és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl
 szóló 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról

A Kor mány – az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény 7.  § (1) be kez dé se alap ján – a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve -
szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló 76/2006.
(IV. 3.) Korm. ren de let tel 2006. áp ri lis 3-án 15 órá tól, a
Duna fo lyó Ko má rom–Tass, va la mint az Ipoly fo lyó
Ipoly töl gyes–tor ko lat kö zöt ti sza ka sza i ra és e fo lyó sza ka -
szok mel lett lévõ te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le té re ki -
hir de tett ve szély hely ze tet fel old ja, és a rend kí vü li ár víz vé -
del mi ké szült sé get meg szün te ti.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 10-én 14 óra kor lép ha -
tály ba. Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a 76/2006.
(IV. 3.) Korm. ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, va la mint a 3.  § (1) és
(2) be kez dé se.

(2) A Kor mány el ren de li e ren de let nek a köz szol gá la ti
mû sor szó rók út ján tör té nõ ki hir de té sét is.

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

A Kormány
87/2006. (IV. 14.) Korm.

rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérõl 

és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl

1.  §

(1) A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kat. tv.) 7.  §-a

(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti – ár ví zi ve -
szély hely ze tet hir det ki 2006. áp ri lis 14-én 13.00 órá tól, a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott te rü le tek re.

(2) A ve szély hely zet He ves me gyé ben a Ti sza fo lyó
part vo na la ál tal érin tett te le pü lé sek, Jász-Nagy kun-Szol -
nok me gyé ben a Ti sza fo lyó part vo na la és a Zagy va fo lyó
tor ko la ti ré sze ál tal érin tett te le pü lé sek, Bács-Kis kun me -
gyé ben a Ti sza fo lyó part vo na la ál tal érin tett te le pü lé sek,
Csong rád me gyé ben a Ti sza, a Ma ros, a Hár mas-Kö rös fo -
lyók part vo na la ál tal érin tett te le pü lé sek köz igaz ga tá si
 területére ter jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban jel zett idõ pont tól, az ott meg je lölt te rü -
le ten – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 149.  §-ának
(3) be kez dé se a) pont ja alap ján – a Kor mány a Hvt.
159.  §-ában, 165., 168., 169.  §-ai ban, 172. §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 173.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, (3) be -
kez dé se a)–c) pont já ban, (4) és (5) be kez dé sé ben, 186. és
195.  §-ában sze rep lõ – az e ren de let mel lék le té ben fel so -
rolt – ren del ke zé sek be ve ze té sét ren de li el.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá ba – a Kat. tv. 8.  §-ának
b) pont ja alap ján – a Ma gyar Hon véd ség, a Ha tár õr ség és a
rend vé del mi szer vek be von ha tók.

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fe le lõ en a
 Tisza fo lyó Kis kö re és a déli or szág ha tár kö zöt ti sza ka -
szán, to váb bá a Zagy va, a Hár mas-Kö rös és a Ma ros fo lyó
10.01, 10.02, 10.03, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 11.01,
11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08 vé del mi
sza ka sza in rend kí vü li ké szült sé get ren del el.

3.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a rend kí -
vü li ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ fel ada ta it a reá vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint lát ja el. A vé de ke zé si mun ka bi -
zott ság a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban
mû kö dik. Te vé keny sé gé ért a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter a fe le lõs.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá val kap cso la tos kor -
mány za ti kom mu ni ká ci ós te vé keny sé get a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal il le -
té kes szer ve ze ti egy sé gé vel együtt mû köd ve – han gol ja
össze.

(3) A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság – az érin tett
mi nisz te rek be vo ná sá val – 2006. jú li us 1-jé ig je len tést ké -
szít a 2006. ja nu ár 1-je óta az ár víz, a bel víz és a jég el le ni
vé de ke zés sel fel me rült költ sé gek rõl.
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(4) Az ár víz vé de ke zé si költ sé gek tel jes körû  felméré -
séig a ve szély hely zet el há rí tá sá hoz szük sé ges költ sé gek
fe de ze tét a Kor mány biz to sít ja. Az át cso por to sí tott össze -
gek bõl a vé de ke zés ben részt vevõ víz ügyi szer ve ze tek ré -
szé re a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a vé de ke -
zés hez el en ged he tet le nül szük sé ges össze get ha la dék ta la -
nul át utal ja.

4.  §

(1) A Kor mány a ren de le ti úton be ve ze tett in téz ke dé se i -
rõl – a Kat. tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján –
az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(2) A Kor mány a 2.  § (2) be kez dé se alap ján tett in téz ke -
dé se i rõl – a Kat. tv. 8.  §-a alap ján – a köz tár sa sá gi el nö köt
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 14-én 13.00 óra kor lép
 hatályba.

(2) A Kor mány – a Kat. tv. 7.  §-ának (3) be kez dé se alap -
ján – e ren de let köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján tör té nõ
rend kí vü li ki hir de té sét ren de li el.

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

Melléklet
a 87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelethez

Hvt. 159.  § (1) A pol gár mes ter és a jegy zõ ha tás kö ré be
tar to zó ál lam igaz ga tá si fel ada tot ren de let is meg ál la pít hat.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek,
il le tõ leg a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés nek a fel adat- és ha -
tás kö rét – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény 10.  §-a 
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – a
pol gár mes ter gya ko rol ja.

(3) A pol gár mes ter és a jegy zõ a hon vé del mi igaz ga tá si,
va la mint a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl adó dó fel ada ta it a
me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter
uta sí tá sai sze rint lát ja el.

Hvt. 165.  § (1) A köz úti, vas úti, vízi és légi jár mû vek
for gal ma a nap meg ha tá ro zott tar ta má ra, il le tõ leg meg ha -
tá ro zott te rü le té re (út vo nal ra) kor lá toz ha tó, il let ve az or -
szág egész te rü le tén vagy meg ha tá ro zott ré szén ide ig le ne -
sen meg tilt ha tó.

(2) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter a vé del mi és a la kos sá gi el lá tá si ér de kek re te -
kin tet tel – a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az
il le té kes ága za ti mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – az (1) be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott kor lá to zás tól, il le tõ leg ti la lom tól 
el té rõ en ren del kez het.

Hvt. 168.  § (1) El ren del he tõ, hogy az or szág meg ha tá ro -
zott te rü le tét a la kos ság nak a szük sé ges idõ tar tam ra el kell
hagy nia (ki te le pí tés), egy ben ki je löl he tõ a la kos ság új tar -
tóz ko dá si he lye.

(2) A la kos ság el szál lí tá sá ról a pol gár mes ter gon dos ko -
dik.

Hvt. 169.  § El ren del he tõ

a) az or szág meg ha tá ro zott te rü le tén való tar tóz ko dás
kor lá to zá sa, il let ve en ge dély hez kö té se,

b) hogy az or szág meg ha tá ro zott te rü le té re utaz ni, azon 
át utaz ni vagy on nan ki utaz ni csak en ge déllyel sza bad.

Hvt. 172.  § (1) El ren del he tõ a fo lya ma tos pol gá ri vé del -
mi szol gá lat el lá tá sa.

Hvt. 173.  § (1) A ve szé lyez te tett te rü le tek rõl – a meg -
elõ zõ pol gá ri vé del mi in téz ke dés ke re té ben – a hon vé del -
mi, nem zet gaz da sá gi és más szem pont ból fon tos va gyon -
tár gyak el szál lí tá sát biz ton ság ba he lye zé sük vé gett el le het 
ren del ni (ki ürí tés).

(2) A vissza ma ra dó la kos ság és a to vább ter me lõ üze -
mek szük ség le te i nek ki elé gí té sé re biz to sí ta ni kell a meg -
fe le lõ vissza ma ra dó kész le tet (ál lat ál lo mányt), egész ség -
ügyi anya go kat és ter me lé si kész le te ket. A vissza ma ra dó
kész le tek nagy sá gát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter in téz ke dé sé nek meg fe le lõ en a pol -
gár mes ter ha tá roz za meg.

(3) A va gyon tár gyak el szál lí tá sát:

a) pol gá ri vé del mi in dok ból a bel ügy mi nisz ter,

b) egyéb fon tos ok ból az il le té kes ága za ti mi nisz ter,

c) a köz pon ti irá nyí tó szer vek kel való össze köt te tés
meg sza ka dá sa ese tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá -
ros ban a fõ pol gár mes ter

ren del he ti el.

(4) A be fo ga dá si te rü le te ket és az el szál lí tá si irá nyo kat
(út vo na la kat) a (3) be kez dés ben meg je lölt el ren de lõ ha tá -
roz za meg.

(5) A va gyon tár gyak el szál lí tá sá val, il le tõ leg biz ton ság -
ba he lye zé sé vel kap cso la tos mun ká hoz szük sé ges mun ka -
erõ a hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alap ján  vehetõ
igény be.

Hvt. 186.  § (1) Ren de let ben az ál lam ház tar tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok tól el té rõ ren del ke zé sek ál la pít ha tók meg.

(2) Ren de let alap ján a költ ség ve té si fe je ze tek kö zött át -
cso por to sí tás hajt ha tó vég re, egyes ki adá si elõ irány za tok
fel füg geszt he tõk, a költ ség ve té si tör vény ben nem sze rep lõ 
ki adá sok tel je sít he tõk és rend kí vü li fi ze té si kö te le zett ség
ír ha tó elõ.

Hvt. 195.  § (1) Az élet- és va gyon men tés ér de ké ben el -
ren del he tõ a men tés re al kal mas bár mely jár mû, mû sza ki és 
föld mun ka gép igény be vé te le.

(2) Ha lasz tást nem tûrõ eset ben az igény be vé telt ha tá ro -
zat tal el ren del he ti a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter, a pol gár mes ter vagy az il le té kes ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka.
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A Kor mány
96/2006. (IV. 18.) Korm.

ren de le te
ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet

so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló
 87/2006. (IV. 14.) Korm. ren de let ha tá lyá nak

ki ter jesz té sé rõl

1. §

(1) A Kor mány az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek 
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl szó ló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kat. tv.) 7. §-a (1)
be kez dé sé nek   a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl szó ló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2. §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rint – a 87/2006. 
(IV. 14.) Korm. ren de let ben (a to váb bi ak ban: R.) meg ha -
tá ro zot ta kon túl – ár ví zi ve szély hely ze tet hir det ki 2006.
áp ri lis 18-án 17.00 órá tól, a to váb bi – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott – te rü le tek re.

(2) A ve szély hely zet Jász-Nagy kun-Szol nok és Bé kés
me gyé ben a Hár mas-Kö rös part vo na la ál tal érin tett te le pü -
lé sek köz igaz ga tá si te rü le té re is ki ter jed. 

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fe le lõ en a
Hár mas-Kö rös mind két part ján, a Ket tõs-Kö rös tor ko la tá -
ig a 12.01 és 12.03 vé del mi sza ka sza in rend kí vü li ké szült -
sé get ren del el.

2. §

(1) A Kor mány a ren de le ti úton be ve ze tett  intézkedé -
seirõl – a Kat. tv. 7. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap -
ján – az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(2) A Kor mány az R. 2. §-ának (2) be kez dé se alap ján
tett in téz ke dé se i rõl – a Kat. tv. 8. §-a alap ján – a köz tár sa -
sá gi el nö köt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

3. §
 
(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 18-án 17.00 óra kor lép

ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet
so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl szó ló 76/2006. (IV. 3.)
Korm. ren de let 3. §-ának (3) be kez dé se.

(3)  A Kor mány – a Kat. tv. 7. §-ának (3) be kez dé se
alap ján – e ren de let köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján  tör -
ténõ rend kí vü li ki hir de té sét ren de li el.

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

A Kormány
101/2006. (IV. 25.) Korm.

rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérõl

és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl

1.  §

(1) A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kat. tv.) 7.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti – ár ví zi ve -
szély hely ze tet hir det ki 2006. áp ri lis 25-én 13.00 órá tól, a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott te rü le tek re.

(2) A ve szély hely zet Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé -
ben, Bács-Kis kun me gyé ben, Csong rád me gyé ben a Ti sza
fo lyó Szol nok vá ros és a déli or szág ha tá rig ter je dõ sza ka -
szá nak part vo na la, to váb bá Bé kés me gyé ben a Hár -
mas-Kö rös 2.  § (3) be kez dé se sze rin ti vé del mi sza ka sza i ra
esõ part vo na la ál tal érin tett te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü -
le té re ter jed ki.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban jel zett idõ pont tól, az ott meg je lölt te rü -
le ten – a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Hvt.) 149.  §-ának
(3) be kez dé se a) pont ja alap ján – a Kor mány a Hvt.
159.  §-ában, 165., 168.  §-ai ban, 172.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben, 173. §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, (3) be kez dé se
a)–c) pont ja i ban, (4) és (5) be kez dé sé ben, 186. és
195.  §-ában sze rep lõ – a mel lék let ben fel so rolt – ren del ke -
zé sek be ve ze té sét ren de li el.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá ba – a Kat. tv. 8.  §-ának
b) pont ja alap ján – a Ma gyar Hon véd ség, a Ha tár õr ség és a
rend vé del mi szer vek be von ha tók.

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fe le lõ en a
rend kí vü li ké szült sé get a Ti sza fo lyó Szol nok vá ros és a
déli or szág ha tár kö zöt ti sza ka szán, to váb bá a Zagy va, a
Hár mas-Kö rös és a Ma ros fo lyó aláb bi vé del mi sza ka sza i -
ra ren de li el: 10.01, 10.02, 10.05, 10.06, 10.08, 11.01,
11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 12.01,
12.03.

3.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a rend kí -
vü li ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ fel ada ta it a reá vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint lát ja el. A vé de ke zé si mun ka bi -

5. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 839



zott ság a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban
mû kö dik. Te vé keny sé gé ért a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter a felelõs.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá val kap cso la tos kor -
mány za ti kom mu ni ká ci ós te vé keny sé get a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal il le -
té kes szer ve ze ti egy sé gé vel együtt mû köd ve – han gol ja
össze.

(3) Az ár víz vé de ke zé si költ sé gek tel jes körû fel mé ré sé -
ig a ve szély hely zet el há rí tá sá hoz szük sé ges költ sé gek fe -
de ze tét a Kor mány a 97/2006. (IV. 20.) Korm. ren de let ben
fog lal tak sze rint biz to sít ja. Az át cso por to sí tott össze gek -
bõl a vé de ke zés ben részt vevõ víz ügyi szer ve ze tek ré szé re
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a vé de ke zés hez
el en ged he tet le nül szük sé ges össze get ha la dék ta la nul át -
utal ja.

4.  §

(1) A Kor mány a ren de le ti úton be ve ze tett in téz ke dé se i -
rõl – a Kat. tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja és 8.  §-a
alap ján – az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(2) A Kor mány a 2.  § (2) be kez dé se alap ján tett in téz ke -
dé se i rõl – a Kat. tv. 8.  §-a alap ján – a köz tár sa sá gi el nö köt
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 25-én 13.00 óra kor lép ha -
tály ba. Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ve szély hely zet
ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé -
sek rõl  szóló 87/2006. (IV. 14.) Korm. ren de let és a ren de -
let ha tá lyá nak ki ter jesz té sé rõl  szóló 96/2006. (IV. 18.)
Korm. ren de let.

(2) A Kor mány – a Kat. tv. 7.  §-ának (3) be kez dé se alap -
ján – e ren de let köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján tör té nõ
rend kí vü li ki hir de té sét ren de li el.

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

Melléklet
a 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelethez

Hvt. 159.  § (1) A pol gár mes ter és a jegy zõ ha tás kö ré be
tar to zó ál lam igaz ga tá si fel ada tot ren de let is meg ál la pít hat.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek,
il le tõ leg a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés nek a fel adat- és ha -
tás kö rét – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény 10.  §-a 
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – a
pol gár mes ter gya ko rol ja.

(3) A pol gár mes ter és a jegy zõ a hon vé del mi igaz ga tá si,
va la mint a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl adó dó fel ada ta it a
me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter
uta sí tá sai sze rint lát ja el.

Hvt. 165.  § (1) A köz úti, vas úti, vízi és légi jár mû vek
for gal ma a nap meg ha tá ro zott tar ta má ra, il le tõ leg meg ha -
tá ro zott te rü le té re (út vo nal ra) kor lá toz ha tó, il let ve az or -
szág egész te rü le tén vagy meg ha tá ro zott ré szén ide ig le ne -
sen meg tilt ha tó.

(2) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter a vé del mi és a la kos sá gi el lá tá si ér de kek re te -
kin tet tel – a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az
il le té kes ága za ti mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – az (1) be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott kor lá to zás tól, il le tõ leg ti la lom tól 
el té rõ en ren del kez het.

Hvt. 168.  § (1) El ren del he tõ, hogy az or szág meg ha tá ro -
zott te rü le tét a la kos ság nak a szük sé ges idõ tar tam ra el kell
hagy nia (ki te le pí tés), egy ben ki je löl he tõ a la kos ság új tar -
tóz ko dá si he lye.

(2) A la kos ság el szál lí tá sá ról a pol gár mes ter  gondos -
kodik.

Hvt. 172.  § (1) El ren del he tõ a fo lya ma tos pol gá ri vé del -
mi szol gá lat el lá tá sa.

Hvt. 173.  § (1) A ve szé lyez te tett te rü le tek rõl – a meg -
elõ zõ pol gá ri vé del mi in téz ke dés ke re té ben – a hon vé del -
mi, nem zet gaz da sá gi és más szem pont ból fon tos va gyon -
tár gyak el szál lí tá sát biz ton ság ba he lye zé sük vé gett el le het 
ren del ni (ki ürí tés).

(2) A vissza ma ra dó la kos ság és a to vább ter me lõ üze -
mek szük ség le te i nek ki elé gí té sé re biz to sí ta ni kell a meg -
fe le lõ vissza ma ra dó kész le tet (ál lat ál lo mányt), egész ség -
ügyi anya go kat és ter me lé si kész le te ket. A vissza ma ra dó
kész le tek nagy sá gát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter in téz ke dé sé nek meg fe le lõ en a pol -
gár mes ter ha tá roz za meg.

(3) A va gyon tár gyak el szál lí tá sát:
a) pol gá ri vé del mi in dok ból a bel ügy mi nisz ter,
b) egyéb fon tos ok ból az il le té kes ága za ti mi nisz ter,
c) a köz pon ti irá nyí tó szer vek kel való össze köt te tés

meg sza ka dá sa ese tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá -
ros ban a fõ pol gár mes ter
ren del he ti el.

(4) A be fo ga dá si te rü le te ket és az el szál lí tá si irá nyo kat
(út vo na la kat) a (3) be kez dés ben meg je lölt el ren de lõ ha tá -
roz za meg.

(5) A va gyon tár gyak el szál lí tá sá val, il le tõ leg biz ton ság ba
he lye zé sé vel kap cso la tos mun ká hoz szük sé ges mun ka erõ a
hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alap ján ve he tõ igény be.

Hvt. 186.  § (1) Ren de let ben az ál lam ház tar tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok tól el té rõ ren del ke zé sek ál la pít ha tók meg.
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(2) Ren de let alap ján a költ ség ve té si fe je ze tek kö zött át -
cso por to sí tás hajt ha tó vég re, egyes ki adá si elõ irány za tok
fel füg geszt he tõk, a költ ség ve té si tör vény ben nem sze rep lõ 
ki adá sok tel je sít he tõk és rend kí vü li fi ze té si kö te le zett ség
ír ha tó elõ.

Hvt. 195.  § (1) Az élet- és va gyon men tés ér de ké ben el -
ren del he tõ a men tés re al kal mas bár mely jár mû, mû sza ki és 
föld mun ka gép igény be vé te le.

(2) Ha lasz tást nem tûrõ eset ben az igény be vé telt ha tá ro -
zat tal el ren del he ti a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter, a pol gár mes ter vagy az il le té kes ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka.

A Kormány
111/2006. (V. 9.) Korm.

rendelete
a veszélyhelyzet kihirdetésérõl

és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl
 szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelettel

kihirdetett veszélyhelyzet feloldásáról

A Kor mány – az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kat. tv.) 7.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Kor mány a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve -
szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló
101/2006. (IV. 25.) Korm. ren de let tel 2006. áp ri lis 25-én
13 órá tól, Jász-Nagy kun-Szol nok, Bács-Kis kun, Csong rád 
és Bé kés me gyék ve szé lyez te tett te le pü lé se i nek köz igaz -
ga tá si te rü le té re ki hir de tett ve szély hely ze tet fel old ja és a
Ti sza fo lyó Szol nok vá ros–déli or szág ha tár kö zöt ti, to váb -
bá a Zagy va, a Hár mas-Kö rös és a Ma ros fo lyók vé del mi
sza ka sza i ra el ren delt rend kí vü li ár víz vé del mi ké szült sé get 
meg szün te ti.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. má jus 9-én 15 óra kor lép ha tály -
ba. Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ve szély hely zet ki -

hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé -
sek rõl  szóló 101/2006. (IV. 25.) Korm. ren de let.

(2) A Kor mány e ren de le tét a Kat. tv. 7.  §-ának (3) be -
kez dé se alap ján a köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján is  ki -
hirdeti.

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

A Kormány
82/2006. (IV. 6.) Korm.

rendelete
a 2006. évi rendkívüli árvízi védekezés költségvetési

forrásának biztosításáról

A Kor mány – a Du nán 2006 ta va szán ki ala kult rend kí -
vü li ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ in téz ke dé sek rõl
 szóló Cse lek vé si Prog ram vég re haj tá sa ke re té ben – az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
46.  §-ában, to váb bá a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí -
tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la -
tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi
LXXIV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 186.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
kö ré ben a kö vet ke zõt ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben a
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fe je zet,
10. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Ága za ti elõ -
irány za tok al cím alat ti 34. Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás
jog cím cso port elõ irány za ta – a vé de ke zés idõ sza ká ban fel -
me rü lõ, de leg ké sõbb 2006. jú ni us 30-áig tel je sí tett ki adá -
sok te kin te té ben – túl lép he tõ.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
97/2006. (IV. 20.) Korm.

rendelete
a 2006. évi rendkívüli árvízvédekezés költségvetési

forrásának biztosításáról

A Kor mány – a Ti szán és a Hár mas-Kö rö sön 2006 ta va -
szán ki ala kult rend kí vü li ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ
in téz ke dé sek meg té te lé re – az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 46.  §-ában, to váb bá a ka taszt -
ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve -
szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé -
de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény 7.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 186.  §-ának
(1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben a kö vet ke zõt ren -
de li el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben a
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fe je zet,
10. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Ága za ti elõ -
irány za tok al cím alat ti 34. Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás
jog cím cso port elõ irány za ta – a vé de ke zés idõ sza ká ban fel -
me rü lõ, de leg ké sõbb 2006. au gusz tus 31-ig tel je sí tett
 kiadások te kin te té ben – túl lép he tõ.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

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

Egyéb ren del ke zé sek

A Kormány
93/2006. (IV. 18.) Korm.

rendelete
a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközökrõl (LIFE) 

 szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2000. július 17-ei 1655/2000/EK rendelete

végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi célú pénz ügyi esz kö zök rõl (LIFE)
 szóló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004. szep tem ber
15-ei 1682/2004/EK ren de le té vel mó do sí tott, az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács 2000. jú li us 17-ei 1655/2000/EK
ren de le te 3. cik ké nek (4) be kez dé sé ben és 4. cik ké nek
(5) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ról a kör -
nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg

a) ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai
Kö zös sé gek és an nak tag ál la mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács
1/2001. szá mú, a Ma gyar Köz tár sa ság nak a kör nye zet vé -
de lem pénz ügyi esz kö zei (LIFE) prog ram ban tör té nõ rész -
vé te le mó do za ta i nak és fel té te le i nek el fo ga dá sá ról  szóló
ha tá ro za ta ki hir de té sé rõl  szóló 10/2001. (I. 30.) Korm.
ren de let;

b) a kör nye zet vé de lem pénz ügyi esz kö zei (LIFE) prog -
ram har ma dik sza ka szá nak ke re té ben, az e ren de let ha tály -
ba lé pé sé nek idõ pont ját meg elõ zõ en meg kez dett, il let ve a
2005. no vem ber 30-ig be adott pá lyá za tok kal érin tett pro -
jek tek ese té ben a tá mo ga tás költ sé gei kö zött el nem szá -
molt le nem von ha tó ál ta lá nos for gal mi adó ra a Ma gyar
Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek és an nak tag ál la -
mai kö zöt ti Tár su lá si Ta nács 1/2001. szá mú, a Ma gyar
Köz tár sa ság nak a kör nye zet vé de lem pénz ügyi esz kö zei
(LIFE) prog ram ban tör té nõ rész vé te le mó do za ta i nak és
fel té te le i nek el fo ga dá sá ról  szóló ha tá ro za ta ki hir de té sé rõl
 szóló 10/2001. (I. 30.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le -
té nek 6. pont já ban fog lal ta kat to vább ra is al kal maz ni kell.

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

A Kormány
99/2006. (IV. 25.) Korm.

rendelete
az elektromos és elektronikai berendezések

hulladékainak visszavételérõl  szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról

A Kor mány a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hgt.) 8.  § (2) be kez dé sé -
ben és az 59.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint a
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kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995.
évi LIII. tör vény 110.  § (7) be kez dé sé nek d) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i -
nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren -
de let (a to váb bi ak ban: R.) 2.  §-ának f) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„f) gyár tó: a Hgt. 3.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott 

gyár tó, va la mint az elekt ro mos be ren de zés olyan for ga -
lom ba ho zó ja, aki a más gyár tó ál tal elõ ál lí tott elekt ro mos
be ren de zést sa ját már ka ne ve alatt to vább for gal maz za, ki -
vé ve, ha az elekt ro mos be ren de zé sen az ere de ti gyár tó
már ka ne ve is fel tün te tés re ke rül;”

2.  §

Az R. 3.  §-a az aláb bi (8) be kez dés sel egé szül ki, ez zel
egy ide jû leg a ko ráb bi (8) be kez dés szá mo zá sa (9) be kez -
dés re vál to zik:

„(8) Az elekt ro mos be ren de zés vissza vé te li, il le tõ leg
be gyûj té si he lyé tõl a hul la dék ke ze lé si hely hez a hul la dék -
ká vált elekt ro mos be ren de zést nem kell ve szé lyes hul la -
dék ként szál lí ta ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) Az új ra fel dol go zá si arány ba be kell szá mí ta ni az
elekt ro mos be ren de zés rész ben tör té nõ új ra hasz ná la tát,
va la mint a vissza nye rés sel hasz no sí tott há nya dot is.”

4.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) Új ház tar tá si be ren de zés ér té ke sí té se kor a ke res ke -
dõ kö te les a fo gyasz tó ál tal fel aján lott, az ér té ke sí tett be -
ren de zés sel azo nos el sõd le ges hasz ná la ti célú és mennyi -
sé gû hasz nált be ren de zést a bir tok ba adás he lyén át ven ni.”

(2) Az R. 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zé sek lép, to váb bá ki egé szül a kö vet ke zõ
(4)–(5) be kez dé sek kel:

„(3) A gyár tó a vissza vé te li kö te le zett sé ge alap ján kö te -
les a köz te és a ke res ke dõ kö zött lét re jött ér té ke sí té si szer -

zõ dés ben (a to váb bi ak ban: ér té ke sí té si szer zõ dés) meg ha -
tá ro zott elekt ro mos be ren de zés mennyi sé gé nek meg fe le -
lõ, a ke res ke dõ ál tal az (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján
át vett ház tar tá si be ren de zés mennyi sé gét át ven ni, és a ke -
res ke dõ kö te les ezt a mennyi sé get a gyár tó nak át ad ni.

(4) A gyár tó az ér té ke sí té si szer zõ dés ben kö te les meg ál -
la pod ni és gon dos kod ni a ke res ke dõ nél vissza gyûj tés re
ke rü lõ elekt ro mos be ren de zé sek tá ro lá sá nak, így kü lö nö -
sen a gyûj tõ kon té ne rek el he lye zé sé nek, va la mint el szál lí -
tá sá nak meg szer ve zé sé rõl.

(5) Amennyi ben a gyár tó a vissza vé te li, be gyûj té si,
hasz no sí tá si és ár tal mat la ní tá si kö te le zett sé gét ko or di ná ló
szer ve zet re ru ház ta át, a (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé gek a ko or di ná ló szer ve ze tet ter he lik.
A ko or di ná ló szer ve zet kö te les a ke res ke dõt ér te sí te ni ar -
ról, hogy mely gyár tók tól, és mely elekt ro mos be ren de zés -
ka te gó ri ák ra vál lal ta át a kö te le zett sé ge ket.”

5.  §

Az R. 18.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„18.  § A 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 12. cik ké ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si és je len -
tés té te li kö te le zett ség vég re haj tá sá ról – a 2004/249/EK bi -
zott sá gi ha tá ro zat, va la mint a 2005/369/EK bi zott sá gi ha -
tá ro zat alap ján – a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.”

6.  §

Az R. 19.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép, to váb bá a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A gyár tók a tör té nel mi hul la dék ká vált ház tar tá si
elekt ro mos be ren de zés vissza vé te lé vel, be gyûj té sé vel,
hasz no sí tá sá val és ár tal mat la ní tá sá val kap cso la tos költ sé -
gü ket 2011. feb ru ár 13-ig – a „Ház tar tá si nagy gé pek”
elekt ro mos be ren de zés ka te gó ri á ba tar to zó ter mék ese tén
2013. feb ru ár 13-ig – tün tet he tik fel el kü lö ní tet ten az új
ház tar tá si elekt ro mos be ren de zés árá ban (el kü lö ní tett díj).
Az el kü lö ní tett díj nem ha lad hat ja meg a vissza vé tel lel,
be gyûj tés sel, hasz no sí tás sal és ár tal mat la ní tás sal kap cso -
lat ban tény le ge sen fel me rü lõ költ sé ge ket.

(7) Amennyi ben a gyár tó az el kü lö ní tett díj al kal ma zá sa 
mel lett dönt, az ér té ke sí té si szer zõ dés ben rög zí te ni kell az
el kü lö ní tett díj mér té két, el szá mo lá sá nak mód ját, to váb bá
a ke res ke dõ kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a díj a fo -
gyasz tók felé fel tün te tés re ke rül jön.”
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7.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„21.  § Ez a ren de let – az elekt ro mos és elekt ro ni kai be -

ren de zé sek hul la dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló mi nisz te ri ren de let tel együtt – a kö vet ke zõ uni ós jogi 
ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/96/EK irány -
el ve (2003. ja nu ár 27.) az elekt ro mos és elekt ro ni kus be -
ren de zé sek hul la dé ka i ról 2. cik ké nek (1), (3) be kez dé se,
3. cik ké nek a), d), i), j), k) pont jai, 5. cik ké nek (2)–(5) be -
kez dé se, 6. cik ké nek (5) be kez dé se, 7. cik ké nek (1) és
(2) be kez dé se, 8. cik ké nek (1)–(4) be kez dé se, 9. cik ke,
10. cik ké nek (1), (3)–(4) be kez dé se, 11–12. cik ke, 16. cik -
ke, 17. cik ké nek (1)–(2) be kez dé se, va la mint I. és IV. mel -
lék le te;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/108/EK
irány el ve (2003. de cem ber 8.) az elekt ro mos és elekt ro ni -
kus be ren de zé sek hul la dé ka i ról  szóló 2002/96/EK irány -
elv mó do sí tá sá ról 1–2. cik ke;

c) a Ta nács 2004/312/EK ha tá ro za ta (2004. már ci us
30.) a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Ma gyar or szág, Lett -
or szág, Lit vá nia, Szlo vá kia és Szlo vé nia ré szé re az elekt -
ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la dé ka i ról  szóló
2002/96/EK irány elv tõl való ide ig le nes el té ré sek en ge dé -
lye zé sé rõl 1. cik ke;

d) a Bi zott ság 2004/249/EK (2004. már ci us 11.) ha tá -
ro za ta az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la -
dé ka i ról  szóló 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv vég re haj tá sá ról  szóló tag ál la mi je len té sek alap já -
ul szol gá ló kér dõ ív rõl 1. cik ke;

e) a Bi zott ság 2005/369/EK (2005. má jus 3.) ha tá ro za -
ta az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la dé ka i -
ról  szóló 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv be tar tá sá nak tag ál la mi el len õr zé sét és adat for má i nak
meg ál la pí tá sát cél zó vég re haj tá si sza bá lya i nak meg ál la pí -
tá sá ról 1. cik ke, 2. cik ké nek 2. pont ja, 2. cik ké nek 3. pont -
ja, 3. cik ke, mel lék le te.”

8.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te B) ré szé nek he lyé be e ren de -
let mel lék le te lép.

9.  §

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

(2) Az R. 6.  §-ában az „Or szá gos Kör nye zet- és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Kör -
nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség” szö veg rész lép.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/96/EK irány -
el ve (2003. ja nu ár 27.) az elekt ro mos és elekt ro ni kus be -
ren de zé sek hul la dé ka i ról 3. cik ké nek i) pont ja, 5. cikk
(2) be kez dé sé nek b) pont ja, 5. cik ké nek (4) be kez dé se,
8. cik ké nek (3) be kez dé se, 12. cik ké nek (2) be kez dé se,
17. cik ké nek (1) be kez dé se;

b) a Bi zott ság 2004/249/EK (2004. már ci us 11.) ha tá -
ro za ta az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la -
dé ka i ról  szóló 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv vég re haj tá sá ról  szóló tag ál la mi je len té sek  alap -
jául szol gá ló kér dõ ív rõl 1. cik ke;

c) a Bi zott ság 2005/369/EK (2005. má jus 3.)  határo -
zata az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la dé -
ka i ról  szóló 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv be tar tá sá nak tag ál la mi el len õr zé sét és  adatfor -
máinak meg ál la pí tá sát cél zó vég re haj tá si sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról 1. cik ke.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let hez]

„B)

A ház tar tá si elekt ro mos be ren de zé sek vám ta ri fa szá mok alap ján tör té nõ meg ha tá ro zá sa

1. Ház tar tá si nagy gé pek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8414 51 00 Asz ta li, pad ló ra ál lít ha tó, fal ra, ab lak ra, mennye zet re
vagy te tõ re sze rel he tõ ven ti lá tor, be épí tett
elekt ro mo tor ral, leg fel jebb 125 W tel je sít ménnyel

59 20 – Ház tar tá si, iro dai vagy ha son ló cél ra Axi ál ven ti lá tor

59 40 – Ház tar tá si, iro dai vagy ha son ló cél ra Cent ri fu gál
ven ti lá tor

59 80 – Ház tar tá si, iro dai vagy ha son ló cél ra Egyéb ven ti lá tor

8415

10 10

Lég kon di ci o ná ló be ren de zés mo tor meg haj tá sú
ven ti lá tor ral, hõ mér sék let- és ned ves ség sza bá lyo zó
szer ke zet tel, be le ért ve az olyan be ren de zést is,
amely ben a ned ves ség kü lön nem sza bá lyoz ha tó:
– Kom pakt ké szü lék

8418 Hû tõ gép, fa gyasz tó gép és egyéb hû tõ- vagy
fa gyasz tó ké szü lék, elekt ro mos mû kö dé sû; hõ szi vattyú 
a 8415 KN-kód alá tar to zó lég kon di ci o ná ló
be ren de zés ki vé te lé vel:

21
91

Komp resszo ros tí pu sú:
Leg fel jebb 250 li ter

99 250 li tert meg ha la dó, de leg fel jebb 340 li ter

22 00 Ab szorp ci ós tí pu sú

30 20 Fa gyasz tó lá da, leg fel jebb 400 li ter ûr tar ta lom mal

40 20 Fa gyasz tó szek rény, leg fel jebb 250 li ter ûr tar ta lom mal

8421 Cent ri fu ga, be le ért ve a cent ri fu gá lis szá rí tót is:

12 00 Ru ha szá rí tó

8422 Mo so ga tó gép:

11 00 Ház tar tá si

8450 Ház tar tás ban hasz ná la tos mo só gép, be le ért ve az olyan 
gé pet is, amely mos és szá rít is

Ki vé ve a 8450
20 00, va la mint a 
8450 90 00
KN-kód alá
tar to zó
be ren de zé se ket.
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KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8451 21 10 Szá rí tó gép, leg fel jebb 6 kg szá raz ru ha-ka pa ci tá sú gép

8516 21 00 Hõ tá ro lós ra di á tor

29 He lyi sé gek fû té sé re szol gá ló elekt ro mos ké szü lék

50 00 Mik ro hul lá mú sütõ

60 Sütõ; tûz hely, tûz hely lap, for ra ló gyû rû, grill sü tõ és
sü tõ ros tély

Ki vé ve a 8516
60 59 és a 8516
60 90 KN-kód
alá tar to zó
be ren de zé se ket.

2. Ház tar tá si kis gé pek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8423 Mér leg Csak az
elekt ro mos
esz kö zök.

10 Sze mély mér leg, cse cse mõ mér leg is; ház tar tá si mér leg

8447 20 Sík kö tõ gép, hur ko ló gép Ipa ri mé re tû
al kal ma zá sok.

8452 10 Ház tar tá si var ró gép

8509 Elekt ro me cha ni kus ház tar tá si ké szü lék, be épí tett
elekt ro mo tor ral

Por szí vó,
Pad ló fé nye sí tõ,
Kony hai
hul la dék õr lõ,
Élel mi szer õr lõ és 
-ke ve rõ;
gyü mölcs- vagy
zöld ség lé ki vo nó, 
Más ké szü lék.

Ki vé ve 8509 90
KN-kód alá
tar to zó al kat-
ré sze ket.

8510 Vil lany bo rot va, -haj nyí ró gép és szõr el tá vo lí tó
ké szü lék be épí tett elekt ro mo tor ral

Ki vé ve
8510 90 00
KN-kód alá
tar to zó
al kat ré sze ket.

8516 10 Elekt ro mos át fo lyá sos vagy tá ro lós víz me le gí tõ és
me rü lõ for ra ló;

31 Haj szá rí tó

40 Vil lany va sa ló

71 00 Ká vé- vagy tea fõ zõ

72 00 Ke nyér pi rí tó

79 20 Olaj sü tõ

79 70 Elekt ro ter mi kus edény me le gí tõ
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KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

9101 Ka ró ra, zse bó ra és más ha son ló óra (stop pe ró ra is),
ne mes fém bõl vagy ne mes fém mel plat tí ro zott fém bõl
ké szült tok kal

Ki vé ve a nem
elekt ro mo san
mû kö dõ ket.

9102 Ka ró ra, zse bó ra és más ha son ló óra (stop pe ró ra is) a
9101 KN-kód alá tar to zó ki vé te lé vel

Ki vé ve to váb bá
a nem
elekt ro mo san
mû kö dõ ket.

9105 Más óra Éb resz tõ óra,
fa li óra

Ki vé ve a nem
elekt ro mo san
mû kö dõ ket.

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8469 Író gé pek a 8471 KN-kód alá tar to zó nyom ta tó
ki vé te lé vel; szö veg szer kesz tõ gép:

20 00 – Más, elekt ro mos író gép

8470 Szá mo ló gép és szá mo ló funk ci ó val el lá tott
zseb mé re tû adat rög zí tõ-, elõ hí vó- és meg je le ní tõ gép;
köny ve lõ gép, pos tai bér men te sí tõ gép, jegy ki adó gép
és ha son ló gép szá mo ló szer ke zet tel; pénz tár gép:

10 00 – Elekt ro ni kus szá mo ló gép, kül sõ elekt ro mos
áram for rás nél kül mû kö dõ és szá mo ló funk ci ó val
el lá tott zseb mé re tû adat rög zí tõ-, elõ hí vó- és
meg je le ní tõ gép

21 00 – Nyom ta tó szer ke zet tel

8471 Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és egy sé gei;
mág ne ses és op ti kai le ol va só, adat át író gép a kó dolt
adat adat hor do zó ra tör té nõ át írá sá ra, má sutt nem
em lí tett gépi adat fel dol go zás hoz:

30 00 – 10 kg-nál nem ne he zebb hor doz ha tó di gi tá lis
au to ma ta adat fel dol go zó gép, amely leg alább egy
köz pon ti fel dol go zó egy sé get, egy bil len tyû ze tet és
egy meg je le ní tõ egy sé get tar tal maz

60 20 – Prin ter

60 60 – Bil len tyû zet

8517 11 00 Zsi nór nél kü li te le fon kagy ló val el lá tott ve ze té kes
táv be szé lõ

80 10 Ka pu te le fon

8519 40 00 Szö veg is mét lõ ké szü lék te le fon hoz

8520 10 00 Dik ta fon, amely csak kül sõ áram for rás sal mû kö dik

20 00 – Te le fon üze net rög zí tõ ké szü lék
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KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8525 20 20 Cel lás (mo bil te le fon) há ló zat hoz

8527 90 20 Hor doz ha tó sze mé lyi hívó

8528 12 90 Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép be tör té nõ be épí tés re
szánt elekt ro ni kus egy ség

Meg je le ní tõ
esz köz

12 91 Ké szü lék mik ro pro cesszor ala pú esz köz zel, be épí tett
mo dem mel, mellyel csat la koz tat ha tó az in ter net re,
in ter ak tív in for má ció cse ré re, va la mint te le ví zi ós já ték
vé te lé re al kal mas (,,Set-top box” kom mu ni ká ci ós
funk ci ó val)

8543 89 15 Elekt ro ni kus for dí tó gép vagy szó tár

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8518 21
22
29

Hang szó ró, do boz ba sze rel ve is Ki vé ve a 
8518 21 10,
8518 22 10,
8518 29 10
KN-kód alá
tar to zó
be ren de zé se ket

30 95 Fej hall ga tó és fül hall ga tó

40 81 Hang frek ven ci ás elekt ro mos erõ sí tõ

50 00 Elekt ro mos hang erõ sí tõ egy ség

8519 Le mez ját szó, erõ sí tõ nél kül is, ka zet ta le ját szó és más
hang vissza adó ké szü lék, hang fel ve võ szer ke zet nél kül

Ki vé ve a 
8519 10 00 és
8519 40 00
KN-kód alá
tar to zó kat,
to váb bá a
gép jár mû vek ben
hasz ná la tos,
azok kal
egy be épít ve
meg vá sá rolt
esz kö zö ket

8520 Mag ne to fon és más hang fel ve võ ké szü lék, le ját szó
szer ke zet tel vagy anél kül is

Ki vé ve a pol gá ri
re pü lés ben
hasz ná la tos
esz kö zö ket,
to váb bá a
8519 00 és a
8510 00 KN-kód 
alá tar to zó
be ren de zé se ket
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KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8521 Vi deo fel ve võ és -le ját szó ké szü lék, vi de ot un er rel
egy be épít ve is

Ki vé ve a pol gá ri
re pü lés ben
hasz ná la tos
esz kö zö ket

8525 40 11 Ál ló ké pes vi deo ka me ra; di gi tá lis fény ké pe zõ gép

8527 Rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy
-le ját szó ké szü lék kel vagy órá val kö zös ház ban is

Ki vé ve a 
8527 90 KN-kód 
alá tar to zó
esz kö zö ket.

8528 Te le ví zi ós adás vé te lé re al kal mas ké szü lék,
rá dió mû sor ve võ ké szü lé ket, vagy hang- vagy
kép fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lé ket ma gá ba fog la ló
is, vi deo mo ni tor és vi deo ve tí tõ ké szü lék

Ki vé ve a 
8528 12 90 és
8528 30 KN-kód 
alá tar to zó
esz kö zö ket

9006 Fény ké pe zõ gép (a moz gó fény ké pé sze ti ka me ra
ki vé te lé vel); fény ké pé sze ti vil la nó fény-ké szü lék és
vil la nó kör te, a 8539 KN-kód alá tar to zó ki sü lé si csõ
ki vé te lé vel

Ki vé ve to váb bá
a nem
elekt ro mos
esz kö zök,
to váb bá 9006 10, 
9006 20, 
9006 30, 
9006 61, 
9006 62, 
9006 69, 
9006 91, 
9006 99 KN-kód 
alá tar to zó
ter mé kek,
to váb bá azok
al kat ré szei és
tar to zé kai

9007 Moz gó kép-fel ve võ (ka me ra) és ve tí tõ, hang fel ve võ és
hang vissza adó ké szü lék kel vagy anél kül

Ki vé ve a nem
elekt ro mos
esz kö zök és
9007 91, 
9007 92 alá
tar to zó
al kat ré szek és
tar to zé kok

9008 10 00 Dia ve tí tõ

9207 Hang szer, amely ben a han got elekt ro mos úton kel tik
vagy erõ sí tik (pl. or go na, gi tár, tan gó har mo ni ka)
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5. Vi lá gí tó tes tek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8513 10 00 Lám pa Hor doz ha tó
elekt ro mos
lám pa sa ját
ener gia for rás sal

8539 31 90 Elekt ro mos gáz kis ülé ses fény for rás Csak az
egy vé gén fe jelt
(kom pakt)
fény csö vek

8539 31 10 Elekt ro mos gáz kis ülé ses fény for rás Csak a két vé gén 
fe jelt fény csö vek

Ger mi cid- és
szolárium
fénycsövek

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8413 70 21 Fo lya dék szi vattyú egy fo ko za tú: Bú vár szi vattyú

8433 11 10 Fû ka szá ló mo to ros kör for gó víz szin tes
vá gó szer ke zet tel

Fû nyí ró

8467 Kézi hasz ná la tú szer szám be épí tett elekt ro mos
mo tor ral mû kö dõ

Ki vé ve a nem
elekt ro mos
esz kö zö ket

8515 11 00 For rasz tó pá ka és -pisz toly

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8526 92 00 Rá di ós táv irá nyí tó ké szü lék já ték mû köd te té sé re

9503 10 Vil lany vo nat, vá gány, jel zõ lám pa és más tar to zék

20 – Ki csi nyí tett mé re tû „mé ret ará nyos” össze sze rel he tõ
mo dell kész let ben, mû kö dõ is, 9503 10 KN-kód alá
tar to zó ki vé te lé vel

Ki vé ve to váb bá
a nem
elekt ro mos
esz kö zö ket

80 – Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell

9504 10 00 – Té vé hez kap csol ha tó vi deo já ték

90 10 – Elekt ro mos au tó ver seny-kész let, ver seny jel le gû
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A Kormány
104/2006. (IV. 28.) Korm.

rendelete
a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési,
valamint az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság

szabályairól*

Mi nisz te ri ren de le tek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
29/2006. (IV. 10.) FVM

rendelete
a talajtani szakvélemény készítésének

részletes szabályairól**

A gazdasági és közlekedési miniszter, 
a honvédelmi miniszter, valamint

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM

együttes rendelete

a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ
kijelölésérõl  szóló 

14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM 
együttes rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
5.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
del jük el:

1.  §

A ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együt tes 
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 18.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A kor mány ren de let tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. áp ri lis 28-i
50. szá má ban je lent meg.

** A ren de let tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. áp ri lis 10-i 41. szá -
má ban je lent meg.

[(2) A lég tér ese ti igény be vé te lé hez en ge délyt kell
 kérni:]

„c) a légi be mu ta tó hoz, az el len õr zött lég te ret érin tõ
 repülõ-sportrendezvényhez, va la mint a kü lön jog sza bály -
ban en ge dé lye zett lég té ren kí vül ter ve zett ej tõ er nyõs ug -
rás hoz és mû re pü lés hez szük sé ges lég te rek igény be vé te le
ese tén;”

2.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te
lép.

(2) Az R. 2. mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

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

a) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 25/2003.
(IV. 25.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 1. mel lék -
le te,

b) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 9/2004.
(II. 12.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 6.  §-a és
mel lék le te,

c) a ma gyar lég tér lé gi köz le ke dés cél já ra tör té nõ ki je -
lö lé sé rõl  szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM
együt tes ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 27/2005.
(V. 5.) GKM–HM–KvVM együt tes ren de let 2.  §-ának az
R. 18.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ját meg ál la pí tó ren del -
ke zé se.

Dr. Kóka Já nos s. k., Ju hász Fe renc s. k.,

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

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

[1. melléklet a 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelethez]

ATS légtérosztályozás Magyarországon

Légtérjelleg Osztály Légtér Forgalom Elkülönítések Nyújtott szolgálat

VMC értékek,
látástávolság és felhõktõl

való távolsági
megkötések

Sebesség-
megkötések

Rádió-összeköttetési
kötelezettség

FPL benyújtási
kötelezettség

ATC engedély
szükségessége

ELLEN-
ÕRZÖTT

C

FL660
(20 100 m STD)

alatti
ellenõrzött

légterek

IFR IFR-IFR-tõl
IFR-VFR-tõl

Légiforgalmi
irányító

Nincsenek Nincsenek Folyama-
tos kétoldalú

Igen Igen

VFR* VFR-IFR-tõl

1. Légiforgalmi irá-
nyító az IFR-ektõl
való elkülönítés

érdekében.
2. VFR légi jármû-
vek esetén forgalmi

tájékoztatás és
kérésre tanácsadás

a forgalom
elkerülése
érdekében

Vízszintes
látás: 8 km
FL100-on
és felette,
5 km FL
100 alatt.

Felhõktõl való
távolság:
1500 m

vízszintesen,
300 m

függõlegesen

FL 100 alatt max.
250 kt

(460 km/ó) IAS

Folyamatos
kétoldalú

Igen Igen

D

1000 láb
(300 m) AGL

és 9500 láb (2900
m) AMSL között

Budapest FIR határ
és a következõ

koordináták által
bezárt terület

482346N
0202459E–
481110N

0210551E-
481703N

0214953E–
482000N
0214901E

Kosice TMA–2,
valamint a taszári
MCTR és MTMA,
valamint Sármellék

CTR és Sár-
mellék CTA

IFR IFR-IFR-tõl

Légiforgalmi
irányító, forgalmi

tájékoztatás
a VFR

repülésekrõl
(és kérésre
tanácsadás
a forgalom
elkerülése
érdekében)

Nincsenek
Max. 250 kt

(460 km/ó) IAS
Folyamatos

kétoldalú
Igen Igen

VFR
Nem bizto-

sítanak

Forgalmi tájékozta-
tás a VFR és IFR
repülések között

(és kérésre tanács-
adás a forgalom

elkerülése
érdekében)

Vízszintes
látás: 5 km.

Felhõktõl való
távolság:
1500 m

vízszintesen,
300 m függõ-

legesen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

Folyamatos
kétoldalú

Igen Igen
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Légtérjelleg Osztály Légtér Forgalom Elkülönítések Nyújtott szolgálat

VMC értékek,
látástávolság és felhõktõl

való távolsági
megkötések

Sebesség-
megkötések

Rádió-összeköttetési
kötelezettség

FPL benyújtási
kötelezettség

ATC engedély
szükségessége

NEM
ELLEN-
ÕRZÖTT

F

4000 láb
(1200 m)

és 9500 láb
(2900 m)

AMSL közötti nem
ellenõrzött légterek,
valamint a kijelölt

TIZ-ek

IFR
IFR-IFR-tõl

amennyire ez
lehetséges

Repüléstájékoztató
és légiforgalmi

tanácsadó
Nincsenek

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

9500 láb
(2900 m) AMSL

alatt

Folyamatos
kétoldalú

Igen

Nincs

VFR
Nem biztosí-

tanak
Repülés-

tájékoztató

Vízszintes látás:
5 km. Felhõktõl
való távolság:

1500 m vízszin-
tesen, 300 m
függõlegesen

Max. 250 kt
(460 km/ó) IAS

9500 láb
(2900 m)

AMSL alatt

Nincs, kivéve
a vitorlázó

felhõrepüléseket
és az éjszakai VFR

repüléseket

Nincs, kivéve a
vitorlázó felhõ-

repüléseket
és az éjszakai

VFR
repüléseket

G**

4000 láb
(1200 m) MSL alatti

nem ellenõrzött
légterek, valamint

a vitorlázó és
mûrepülõ légterek

Csak VFR
Nem biztosí-

tanak
Repülés-

tájékoztató

Vízszintes látás:
5 km. Kis sebességû
repülõgépek számá-

ra: 1500 m. Heli-
kopterek és ballo-

nok számára:
750 m.

Felhõkön kívül,
a föld vagy
a vízfelszín

látása mellett.

Max. 250 kt
(460 km/ó)

IAS

Nincs, kivéve
az éjszakai
VFR repülé-

seket

Nincs,
kivéve

az éjszakai
VFR

repüléseket

Nincs

Megjegyzések:
1. A nemzetközileg elfogadott légtérosztályok A–G-ig terjednek. Budapest FIR-ben A, B és E osztályú légterek nem kerültek kijelölésre.
2. A fenti táblázattól függetlenül a határsávot átrepülõ vagy abban repülést végzõ valamennyi légi jármûnek – a határsávban 50 m-es földfelszín feletti vagy ala-

csonyabb magasságon végrehajtott munkarepülést végzõ légi jármûvek kivételével – FPL-t kell töltenie, és rádió-összeköttetést kell tartania.
3. * FL195 (5950 m STD) felett útvonal VFR GAT repüléseket tilos végrehajtani.
4. Valamennyi légtérosztályban nyújtanak repüléstájékoztató és riasztó szolgálatot.

Eltérés az ICAO elõírásoktól:
1. FL 285 (8700 m STD) felett Budapest FIR-en belül VFR repülés végrehajtása tilos!
2. ** G osztályú légtérben IFR repülések nem engedélyezettek.
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2. melléklet a 17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM együttes rendelethez

(1) Az R. 2. melléklete „Ellenõrzött légterek” alcíme a következõ Sármellék CTR azonosítóval jelzett sorral egészül ki:
„

Sármellék CTR
465232,000N 0170443,000E

2000’ (600 m) AMSL
GND

(ICAO „D”)
Közzétett üzemidõ szerint csak
Sármellék CTA légtérrel együtt

mûködhet

465233,000N 0171252,000E
464034,895N 0171331,452E
463223,502N 0171903,420E
462847,000N 0171750,000E
462659,232N 0170752,449E
463918,798N 0170630,110E
465010,292N 0165907,256E
465232,000N 0170443,000E

„

(2) Az R. 2. melléklete „Ellenõrzött légterek” alcíme a következõ Sármellék CTA azonosítóval jelzett sorral egészül ki:
„

Sármellék CTA
465210,515N 0164912,269E

9500’ (2900 m) AMSL
2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „D”)
Közzétett üzemidõ szerint csak
Sármellék CTR légtérrel együtt

mûködhet

465233,000N 0171252,000E
463423,000N 0171944,000E
462847,000N 0171750,000E
462539,000N 0170031,000E
465210,515N 0164912,269E

„

(3) Az R. 2. melléklete „Nem ellenõrzött légterek” alcímének Sármellék TIZ azonosítóval jelzett sora helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„

Sármellék TIZ 1
465232,000N 0170443,000E

2000’ (600 m) AMSL
GND

(ICAO „F”)
Közzétett üzemidõ szerint csak
Sármellék TIZ 2 légtérrel együtt

mûködhet

465233,000N 0171252,000E
464034,895N 0171331,452E
463223,502N 0171903,420E
462847,000N 0171750,000E
462659,232N 0170752,449E
463918,798N 0170630,110E
465010,292N 0165907,256E
465232,000N 0170443,000E

„

(4) Az R. 2. melléklete „Nem ellenõrzött légterek” alcíme a következõ Sármellék TIZ 2 azonosítóval jelzett sorral egé-
szül ki:

„

Sármellék TIZ 2
465210,515N 0164912,269E

9500’ (2900 m) AMSL
2000’ (600 m) AMSL

(ICAO „F”)
Közzétett üzemidõ szerint csak
Sármellék TIZ 1 légtérrel együtt

mûködhet

465233,000N 0171252,000E
463423,000N 0171944,000E
462847,000N 0171750,000E
462539,000N 0170031,000E
465210,515N 0164912,269E

„
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A gazdasági és közlekedési miniszter
23/2006. (IV. 25.) GKM

rendelete
a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények

és vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek
az építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi

névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági
feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért

fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– a pénzügyminiszterrel, valamint a regionális fejlesztésért
és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és
vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési
mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási dí-
jakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet (a továb-
biakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A jogosultság és a névjegyzékbe vételi eljárás igaz-
gatási szolgáltatási díja elsõfokú eljárás esetén 8000 Ft, a
jogosultság bõvítése az érvényességi idõ lejárta elõtt
8000 Ft, a jogosultság és a névjegyzékbe vétel meg-
hosszabbításának eljárási díja 4000 Ft, amely összegek be-
fizetését a kérelem benyújtásával egyidejûleg igazolni
kell.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kezde-
ményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építé-
si mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási dí-
jakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet módosításá-
ról szóló 40/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-ának az
R. 2. §-a (2) bekezdését megállapító rendelkezése.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
20/2006. (IV. 5.) KvVM

rendelete
a hulladéklerakással,

valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
egyes szabályokról és feltételekrõl

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény (a továbbiakban: Hgt.) 59. § (2) bekezdése aa) és
ad) pontjában kapott felhatalmazás alapján az érdekelt
miniszterekkel egyetértésben a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Hgt. hatálya alá tartozó, lerakással ártalmatlanítható

hulladékra,
b) a hulladék lerakására, valamint a hulladéklerakó lé-

tesítésével, üzemeltetésével, lezárásával és utógondozásá-
val kapcsolatos tevékenységre, valamint ezek engedélye-
zésére,

c) a mûszaki védelem nélkül létesített hulladéklerakó
felülvizsgálatára, üzemeltetésére, rekultivációjára.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) iszap (beleértve a szennyvíziszap külön jogszabály1

szerinti mezõgazdasági felhasználását, a kotrási mûvelet-
bõl származó iszapot és egyéb iszapokat) talajon történõ
szétterítésére;

b) a tereprendezésre vagy építési célokra alkalmas inert
hulladéknak hulladéklerakóban történõ hasznosítására;

c) a külön jogszabály2 szerinti nem veszélyes kotrási
iszap vízparti elhelyezésére, amennyiben az iszapot abból
a mederbõl emelték ki, amelynek parti sávjában elhelye-
zik, továbbá nem veszélyes iszap felszíni vízbe történõ el-
helyezésére;

d) az ásványi nyersanyag kutatása, kitermelése, tárolá-
sa és feldolgozása során keletkezõ, nem veszélyes hulla-
dék elhelyezésére.

1 A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának
és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet.

2 A hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet.
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Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) lerakás: a hulladék ártalmatlanítása mûszaki véde-

lemmel és monitoring rendszerrel épített és üzemeltetett, a
földtani közeg felszínén vagy a földtani közegben kialakí-
tott hulladéklerakóban;

b) hulladéklerakó: sajátos építményfajta3, amely a hul-
ladék lerakására szolgáló területet, valamint az azon lévõ
építmények összességét jelenti;

c) csurgalékvíz: a lerakott hulladéktesten átszivárgó, il-
letve az ott keletkezõ minden olyan folyadék, amely a lera-
kóban marad vagy a környezetbe kerül;

d) hulladéklerakó-gáz: a lerakott hulladék biológiai,
kémiai bomlása során a hulladéklerakóban képzõdõ gáz-
keverék;

e) üzemeltetõ: az a természetes vagy jogi személy, illet-
ve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki
(amely) a hulladéklerakó üzemeltetéséért, lezárásáért, utó-
gondozásáért, rekultivációjáért felelõs;

f) meglévõ hulladéklerakó: az e rendelet hatálybalépé-
sét megelõzõen létesített hulladéklerakó;

g) bezárás: a hulladék átvételi és lerakási tevékenysé-
gek megszüntetése;

h) lezárás: felsõ záró-réteg rendszer megvalósítása;
i) utógondozás: a hulladéklerakó részleges (egy részé-

nek) vagy teljes lezárását követõ olyan összetett tevékeny-
ség, amely magában foglalja a monitoring rendszer üze-
meltetését, a csurgalékvíz és a hulladéklerakó-gáz kezelé-
sét, valamint a szükségessé váló karbantartási munkákat;

j) alapjellemzés: a hulladék alapvetõ jellemzõinek
meghatározása, azon adatok, információk összegyûjtése,
amelyek a hulladék biztonságos lerakásához szükségesek;

k) megfelelõségi vizsgálat: azonos termelési, hulladék-
kezelési technológiából származó, rendszeresen képzõdõ
hulladék ellenõrzése az alapjellemzésben meghatározott
kritikus paraméterek mért értékeinek összevetésével és ér-
tékelésével;

l) eluátum: a laboratóriumi kioldási vizsgálatok során
keletkezõ oldat;

m) rekultiváció: az e jogszabály szerinti mûszaki véde-
lemnek nem megfelelõen épített, bezárt hulladéklerakó
vagy hulladék elhelyezésére használt terület környezeti
veszélyességének csökkentése mûszaki védelem utólagos
kiépítésével, tájba illesztésével, továbbá utógondozásával;

n) hulladéklerakó felszámolása: hulladéklerakóban
vagy hulladéklerakás céljára használt területen korábban
ártalmatlanítási céllal lerakott hulladék teljes felszedése és
kezelése a terület hasznosítása érdekében.

3 Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény.

A hulladéklerakó tervezése, létesítése, a hulladéklerakás
általános szabályai

3. §

(1) Hulladéklerakó az Országos Hulladékgazdálkodási
Tervben, valamint a létesítés telephelye szerinti területi,
helyi hulladékgazdálkodási tervekben foglalt célokkal és
feladatokkal összhangban, az e rendelet 1. számú mellékle-
tében felsorolt követelmények betartásával létesíthetõ és
üzemeltethetõ.

(2) A hulladéklerakó helyének kiválasztásánál, a külön
jogszabályokban megállapított terület- és településrende-
zési, természetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, tájvé-
delmi, vízvédelmi, levegõtisztaság-védelmi feltételek
mellett, a következõ szempontokat kell figyelembe venni
és mérlegelni:

a) a terület földtani és hidrogeológiai tulajdonságait,
b) a földtani közeg, különösen a termõföld védelmét,
c) a hulladéklerakó határának a lakó- és az üdülõterü-

lettõl, a vízi utaktól, a felszíni vizektõl és a mezõgazdasá-
gilag mûvelt területektõl való távolságát.

(3) Hulladéklerakó nem létesíthetõ:
a) erózió-veszélyes területen,
b) a földtani közeg mozgása által veszélyeztetett terüle-

ten,
c) a külön jogszabály4 szerint kiemelten érzékeny fel-

szín alatti vízminõség-védelmi területen,
d) a külön jogszabályban5 rögzített elõírás alapján a

mezõgazdasági mûvelésre alkalmas közepes vagy annál
jobb minõségû területen,

e) árvíz- és belvízveszélyes, továbbá ármentesítéssel
nem rendelkezõ területen,

f) a külön jogszabály6 szerinti természeti területen, vé-
dett és fokozottan védett természeti területen, valamint az
Európai Közösségi jelentõségû területen,

g) védetté nyilvánított régészeti lelõhelyen, mûemléki
ingatlanon, mûemléki környezetben és mûemléki jelentõ-
ségû területen,

h) energiaszállító vezetékek védõsávjában,
i) mûködõ, illetve felhagyott mélymûvelésû bánya fel-

szakadási területén, ha a földtani közeg mozgása még nem
konszolidálódott, továbbá bányamûvelésre, távlati mûve-
lés céljából kijelölt területen,

j) azon a földrengésveszélyes területen, ahol a földren-
gés várható erõssége az Európai Makroszeizmikus Skálán
(EMS)7 elérheti a VI. fokozatot,

4 A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren-
delet.

5 A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény.
6 A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény.
7 Európa Tanács (CE), illetve az Európai Geodinamikai és Szeizmológiai

Központ (CEGS) ajánlása alapján.
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k) olyan területen, ahol nem teljesül az a feltétel, hogy a
felszín alatti víz maximális nyugalmi, illetve nyomás
szintje legalább 1,0 m-rel mélyebben van, mint a lerakó
szigetelõrendszerének fenékszintje,

l) a külön jogszabályban8 megállapított területen.

(4) A hulladéklerakó telekhatára és összefüggõ lakóte-
rület, lakóépület, valamint más, védendõ területek, létesít-
mények között a védõtávolságot az illetékes környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továb-
biakban: a Felügyelõség) állapítja meg, amely – ha egyéb
jogszabály eltérõen nem rendelkezik, akkor – nem lehet
kevesebb, mint:

a) veszélyes hulladék lerakására szolgáló
hulladéklerakó esetén: 1000 m,

b) nem veszélyes hulladék lerakására szolgá-
ló hulladéklerakó esetén: 500 m,

c) inert hulladék lerakására szolgáló hulla-
déklerakó esetén: 300 m.

4. §

(1) A lerakásra kerülõ hulladék összetételétõl, a hely-
szín természeti adottságaitól és a tervezett mûszaki feltéte-
lektõl függõen a hulladéklerakó lehet:

a) inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó
(A kategória);

b) nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulla-
déklerakó (B kategória),

ba) szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szol-
gáló hulladéklerakó (B1b alkategória),

bb) vegyes összetételû (jelentõs szerves és szervetlen
anyagtartalommal egyaránt rendelkezõ), nem veszélyes
hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 alkategó-
ria);

c) veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklera-
kó (C kategória).

(2) A hulladéklerakó (1) bekezdés szerint tervezett kate-
góriáját, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulla-
déklerakó esetén alkategóriáját a Felügyelõség a hulladék-
lerakó létesítésének engedélyezésekor, meglévõ hulladék-
lerakó esetében a környezetvédelmi felülvizsgálat ered-
ményétõl függõen határozatban állapítja meg.

(3) A hulladéklerakóban – a külön jogszabály9 figye-
lembevételével – a következõ csoportokba tartozó hulla-
dékok lerakása végezhetõ, ha a hulladék eleget tesz az e
rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában felsorolt, az adott
hulladéklerakó-kategóriára megállapított átvételi követel-
ményeknek:

a) A kategóriájú hulladéklerakóban kizárólag inert hul-
ladék,

8 Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény.
9 A hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet.

b) B1b alkategóriájú hulladéklerakóban
ba) szervetlen, nem veszélyes hulladék, beleértve

az A kategóriájú hulladéklerakóban lerakható
hulladékot is,

bb) elõkezelt, stabil, nem reakcióképes és nem ve-
szélyes hulladékként kezelhetõ, eredetileg ve-
szélyes hulladék,

B3 alkategóriájú hulladéklerakóban
bc) vegyesen gyûjtött települési szilárd hulladék,
bd) elõkezelt szennyvíziszap,
be) egyéb nem veszélyes hulladék, beleértve a B1b

alkategóriájú hulladéklerakóban lerakható hul-
ladékot is,

c) C kategóriájú hulladéklerakóban veszélyes hulla-
dék.

5. §

(1) Lerakással kizárólag elõkezelt hulladék ártalmatla-
nítható, kivéve az e rendelet 2. számú mellékletének
2.1.–1. táblázatában felsorolt inert hulladékot, valamint
azt a hulladékot, amelynek elõkezelés nélkül történõ lera-
kását – kezelési technológia hiányában – a Felügyelõség
engedélyezte.

(2) Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból,
hogy az így nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakó-
ban való ártalmatlanítás átvételi követelményeinek.

(3) Tilos hulladéklerakóban lerakni:
a) folyékony hulladékot;
b) nyomás alatt lévõ gázt;
c) a lerakás körülményei között a Hgt. 2. számú mellék-

lete szerinti:
ca) robbanásveszélyes (H1),
cb) oxidáló (H2),
cc) tûzveszélyes (H3-A és H3-B),
cd) maró, korrozív (H8),
ce) kórházi vagy más humán-egészségügyi, illetve ál-

lat-egészségügyi intézménybõl származó fertõzõ (H9)
hulladékot;

d) hulladékká vált gumiabroncsot, a kerékpár-gumiab-
roncsot és az 1400 mm külsõ átmérõnél nagyobb gumiab-
roncsot, továbbá 2006. július 1-je után tilos lerakni az aprí-
tott hulladék gumiabroncsot;

e) elõkezelés nélküli szennyvíziszapot;
f) bármely hulladékot, amely nem felel meg az e rende-

let 2. számú mellékletében meghatározott átvételi követel-
ményeknek.

6. §

A hulladéklerakás díját az üzemeltetõnek úgy kell meg-
állapítania, hogy az fedezze a hulladéklerakó létesítésé-
nek, üzembe helyezésének és üzemeltetésének teljes költ-
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ségét, továbbá a hulladéklerakó lezárásának és utógondo-
zásának legalább 30 évig történõ becsült költségét.

Hatósági hatáskörök, a hulladéklerakó
engedélyezése

7. §

(1) Az e rendelet szerinti ügyekben az elsõfokú hatósági
hatáskört a Felügyelõség gyakorolja.

(2) A hulladéklerakó létesítésére vonatkozó engedély
iránti kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:

a) a kérelmezõ és az üzemeltetõ (ha az nem azonos a
kérelmezõvel) nevét, címét és KSH azonosító kódját;

b) abban az esetben, ha a hulladéklerakó termõföld te-
rületén létesül, a földhivatalnak a termõföld más célú hasz-
nosítását lehetõvé tevõ határozatát;

c) a hulladéklerakó helyének a Hgt. 22. § (4) bekezdése
szerinti kijelölésre vonatkozó dokumentumot;

d) a lerakásra kerülõ hulladékfajtáknak, a hulladékok
jegyzékérõl szóló külön jogszabály szerinti megnevezését,
kódszámát és tervezett összes mennyiségét;

e) a lerakás során alkalmazandó mûszaki védelem és
technológia leírását, a környezetszennyezés megelõzésére
és csökkentésére alkalmazandó leghatékonyabb megoldá-
sok figyelembevételével;

f) a hulladéklerakó tervezett teljes kapacitását a tarta-
lékterületek figyelembevételével, valamint a medencék ki-
építésének tervezett térfogatát és ütemét;

g) a helyszín hidrogeológiai és geológiai leírását;
h) üzemeltetési tervet, az e rendelet 9. § (2) bekezdésé-

ben meghatározott tartalommal;
i) települési hulladék lerakása esetén a biológiailag le-

bomló szervesanyag-tartalom csökkentésére vonatkozó
tervet;

j) rendkívüli esemény miatt a környezeti elemekben
bekövetkezõ szennyezés esetén a keletkezõ károk megelõ-
zésére, elhárítására, illetõleg mérséklésére irányuló tevé-
kenységre vonatkozó kárelhárítási tervet;

k) a hulladéklerakó biztonságát ellenõrzõ monitoring
rendszer kialakításának és mûködtetésének tervét;

l) a lezárással és az utógondozással kapcsolatos tervet;
m) a rendkívüli események által okozott szennyezés

felszámolására, továbbá a hulladéklerakó lezárására és
utógondozására szolgáló pénzügyi források bemutatását;

n) a hulladéklerakó létesítésére vonatkozó valamennyi
tervdokumentációt.

(3) A hulladéklerakó üzembe helyezése elõtt a Felügye-
lõség – az érintett szakhatóságok bevonásával – köteles el-
lenõrizni, hogy a hulladéklerakó kiépítettsége, felszerelt-
sége, az ott foglalkoztatottak felkészültsége megfelel-e a
létesítési engedélyben elõírt feltételeknek.

8. §

A hulladéklerakó létesítésére vonatkozó engedélynek
tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó kategóriáját;
b) a hulladéklerakó, illetve az egyes medencék befoga-

dóképességét;
c) a hulladéklerakóban lerakható hulladék
ca) külön jogszabály szerinti megnevezését és kódszá-

mát,
cb) összes mennyiségét, valamint szükség szerint az

egyes hulladékfajták maximálisan lerakható mennyiségét;
d) a hulladéklerakó üzemeltetési terv szerinti napi ka-

pacitását;
e) a hulladéklerakó mûszaki védelmi rendszerének, a

hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló
építményeknek és berendezéseknek a leírását;

f) a hulladék átvételére és a lerakás technológiájára vo-
natkozó követelményeket;

g) a hulladéklerakó monitoringjára vonatkozó követel-
ményeket, beleértve a különbözõ mintákban vizsgálandó
összetevõk körét is;

h) a lezárásra és utógondozásra vonatkozó feltételeket;
i) a hulladéklerakó üzemeltetésével kapcsolatos adat-

szolgáltatási kötelezettségeket;
j) települési szilárd hulladék lerakása esetén a biológia-

ilag lebomló szervesanyag-tartalom csökkentésére vonat-
kozó elõírásokat.

A hulladéklerakó üzemeltetése,
a hulladék átadása és átvétele

9. §

(1) A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési terv
szerint kell végezni.

(2) Az üzemeltetési tervnek tartalmaznia kell:
a) a hulladék átvételi szabályait és nyilvántartásának

rendjét;
b) a hulladéklerakás technológiai rendjét;
c) a hulladéklerakó-gáz, a csurgalékvíz, a kommunális

szennyvíz és a szennyvíziszap, valamint a csapadékvíz ke-
zelésének rendjét;

d) a biztonsági létesítmények és intézkedések ellenõrzé-
sének, valamint a környezeti monitoring rendszer üzemelte-
tésének és az észlelt adatok nyilvántartásának rendjét;

e) a hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges létszá-
mot és eszközöket.

(3) Az üzemeltetési tervhez csatolni kell a külön jogsza-
bályok10 alapján elkészített kárelhárítási tervet, tûzvédel-
mi szabályzatot.

10 A vízminõségi kárelhárítással összefüggõ üzemi tervek készítésének,
karbantartásának és korszerûsítésének szabályairól szóló 21/1999. (VII. 22.)
KHVM–KöM együttes rendelet, a tûzvédelmi szabályzat készítésérõl szóló
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet.
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(4) Az üzemeltetõnek a hulladéklerakó mûködtetéséhez
a külön jogszabályban11 meghatározott szakképzettséggel
rendelkezõ környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaz-
nia, és biztosítania kell a hulladéklerakó dolgozói számára
a szakmai továbbképzést, oktatást.

10. §

(1) A hulladék átvételi követelményeinek való megfele-
lés bizonyítása a lerakásra szánt hulladéknak a 2. számú
melléklet szerint végrehajtott

a) alapjellemzésébõl,
b) megfelelõségi vizsgálatából,
c) helyszíni ellenõrzõ vizsgálatából áll.

(2) Az alapjellemzés, valamint a megfelelõségi vizsgá-
lat elvégzésérõl, továbbá azok eredményeinek jegyzõ-
könyvben történõ rögzítésérõl a termelõ, amennyiben a
termelõ nem ismert, a hulladék tulajdonosa, birtokosa
(együtt: a hulladék átadója) köteles gondoskodni. Az alap-
jellemzésben, megfelelõségi vizsgálatban rögzített adatok
helytállóságáért a hulladék átadója felelõs, amit a jegyzõ-
könyv cégszerû aláírásával igazol. A jegyzõkönyv egy
példányát a hulladék átadója köteles a hulladék átvevõjé-
nek átadni, illetve – a 2. számú melléklet 1.1. pontjában
rögzített információk kivételével – a hulladék elõkezelését
végzõ gazdálkodó szervezetnek átadni. A jegyzõkönyvet a
külön jogszabály12 szerinti nyilvántartás részeként kell ke-
zelni.

(3) Az alapjellemzést – az e rendelet 2. számú mellékle-
tében felsorolt kivételekkel és eltérésekkel – a lerakásra
szánt valamennyi hulladékfajtára el kell készíteni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti megfelelés bizonyításához
szükséges mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat erre
akkreditált laboratórium (a Nemzeti Akkreditáló Testület
– NAT – által jóváhagyott szabályozási és ellenõrzési hát-
térrendszerrel bíró laboratórium) az e rendelet 5. számú
mellékletében felsorolt módszerekkel végezheti.

(5) A hulladék átadója a hulladéknak a hulladéklerakón
való átvételét megelõzõen – illetve ugyanazon típusú hul-
ladék rendszeres átadása esetén a szerzõdéskötéskor – az
alapjellemzéssel, azt követõen megfelelõségi vizsgálattal
igazolja az üzemeltetõ számára, hogy a hulladék az adott
hulladéklerakón átvehetõ.

(6) A hulladéklerakó üzemeltetõje az engedélyében elõ-
írt feltételek mellett azt a hulladékot veheti át, amely meg-
felel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkezõ hulla-
dék esetén a megfelelõségi vizsgálatnak.

11 A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeirõl
szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet.

12 A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötele-
zettségekrõl szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet.

(7) Több létesítményben rendszeresen keletkezõ hulla-
dék esetében is átvehetõ a hulladék megfelelõségi vizsgá-
lattal, ha a megfelelés jellemzésére használandó kritikus
paramétereknek az egyes létesítményekben keletkezõ hul-
ladék esetében mért értékei – az ezekbõl számított átlagér-
tékhez képest – legfeljebb ±20%-kal térnek el.

11. §

(1) A hulladéklerakó üzemeltetõje a telephelyének be-
léptetõ pontján és a lerakás helyén a 2. számú melléklet
1.3. pontja szerinti helyszíni ellenõrzõ vizsgálatot köteles
végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra
szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelelõ-
ségi vizsgálatban, egyéb kísérõ dokumentumban leírt hul-
ladékkal.

(2) Ha az alapjellemzés, a megfelelõségi vizsgálat alap-
ján, továbbá a helyszíni ellenõrzõ vizsgálat alapján a hulla-
dék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményei-
nek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható. El-
lenkezõ esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üze-
meltetõjének meg kell tagadnia.

(3) Az üzemeltetõ a hulladék átvételének megtagadását
– az indoklást alátámasztó adatokat, információkat, vala-
mint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit is
tartalmazó – jegyzõkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzõ-
könyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a
hulladéklerakó helye szerint illetékes Felügyelõségnek
megküldeni.

(4) Ha a hulladéklerakó üzemeltetõje a hulladék átvéte-
lét a (2) bekezdés alapján megtagadja, a hulladék átadója
köteles a hulladékot a hulladék tulajdonságainak megfele-
lõ hulladéklerakóba, illetve más hulladékkezelõ létesít-
ménybe vagy a saját telephelyére szállítani.

Nyilvántartás

12. §

(1) Az üzemeltetõ köteles az általa átvett hulladékról a
külön jogszabályban13 meghatározott nyilvántartás része-
ként az alapjellemzés, valamint a megfelelõségi vizsgálat
jegyzõkönyvét megõrizni.

(2) Veszélyes hulladék átvétele esetén a hulladéklerakó
üzemeltetõje köteles nyilvántartani a hulladéklerakón be-
lül a lerakott hulladék pontos helyét.

13 A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötele-
zettségekrõl szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet.
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13. §

(1) A hulladéklerakó üzemeltetõje köteles ellenõrizni és
nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben
foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni az e rende-
let 3. számú mellékletében elõírt ellenõrzési és megfigyelé-
si programot.

(2) A mintavételezéseket és a minták elemzését erre
akkreditált laboratórium végezheti.

(3) Az ellenõrzési és megfigyelési eljárások során ész-
lelt környezetszennyezésrõl az üzemeltetõ köteles a Fel-
ügyelõséget 8 napon belül értesíteni.

A hulladéklerakó bezárása

14. §

(1) Az üzemeltetõ a hulladéklerakó ideiglenes vagy
végleges bezárására irányuló döntését a hulladék átvételi
tevékenységének megszüntetését megelõzõ 30 nappal kö-
teles bejelenteni a Felügyelõségnek.

(2) Az üzemeltetõ döntése alapján ideiglenesen bezárt
hulladéklerakó üzemeltetõje a tevékenységét akkor folytat-
hatja tovább, ha a Felügyelõség – helyszíni ellenõrzést kö-
vetõen – a hulladéklerakó további mûködését jóváhagyta.

(3) Engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõen mû-
ködtetett hulladéklerakó üzemeltetõjét a Felügyelõség a
hulladéklerakó bezárására kötelezi.

(4) A hulladéklerakó üzemeltetõje a tevékenységét ak-
kor folytathatja tovább, ha a (3) bekezdés szerinti bezárás
okait megszüntette, és ez alapján a Felügyelõség a hulla-
déklerakó további mûködését engedélyezte.

(5) Ha az üzemeltetõ a bezárás okait a (3) bekezdés
alapján kiadott határozat jogerõre emelkedésétõl számított
1 éven belül nem szünteti meg, a Felügyelõség az üzemel-
tetõt a hulladéklerakó lezárására és utógondozására, illet-
ve rekultivációjára kötelezi.

A hulladéklerakó lezárása, utógondozása,
rekultivációja

15. §

(1) A hulladéklerakó egészének vagy egy részének lezá-
rása a Felügyelõség engedélyével végezhetõ. Az engedély
iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tevékenység felhagyására vonatkozóan külön jog-
szabályban elõírt teljes körû környezeti felülvizsgálati do-
kumentációt,

b) a felülvizsgálat alapján a környezet védelme érdeké-
ben szükséges intézkedéseket,

c) a lezárásra és az utógondozásra vonatkozó tervdoku-
mentációt.

(2) Ha a hulladéklerakó egészének vagy egy részének le-
zárására a Felügyelõség hivatalból indít eljárást, az üzemel-
tetõt az (1) bekezdésben elõírtak teljesítésére is kötelezi.

(3) A hulladéklerakó lezárására a lerakott hulladék szer-
vesanyag-tartalmától függõen két ütemben kerülhet sor, ha
a hulladékban lévõ szerves összetevõk biológiai lebomlá-
sának meggyorsítása és a hulladéktest stabilizálódása ér-
dekében átmeneti felsõ záró-réteg rendszer alkalmazása
indokolt.

(4) A végleges felsõ záró-réteg rendszer kialakítására
akkor kerülhet sor, ha a stabilizálódási folyamat a hulla-
déktestben gyakorlatilag befejezõdött.

(5) A hulladéklerakó lezárására vonatkozó határozatban
a Felügyelõség utógondozási idõszakot határoz meg. A
Felügyelõség az utógondozási idõszak meghatározásakor
figyelembe veszi azt az idõtartamot, ameddig a hulladékle-
rakó még veszélyt jelenthet a környezetre.

(6) A lezárt hulladéklerakó karbantartásáért, megfigye-
léséért és ellenõrzéséért az utógondozási idõszakban az
üzemeltetõ felelõs az e rendelet 3. számú mellékletében
foglaltak figyelembevételével.

(7) Az üzemeltetõ köteles az utógondozás idõszakában
észlelt környezetszennyezésrõl a Felügyelõséget – az ész-
leléstõl számított 8 napon belül – értesíteni.

(8) A hulladéklerakó lezárásával és utógondozásával
kapcsolatos részletes elõírásokat e rendelet 4. számú mel-
léklete tartalmazza.

16. §

(1) A 19. § (4) bekezdése alapján bezárt hulladéklerakó,
valamint az e rendelet hatálybalépése elõtt bezárt, de nem
rekultivált hulladéklerakó, illetve hulladék elhelyezésére
használt terület rekultivációja a Felügyelõség engedélyé-
vel végezhetõ. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia
kell:

a) a tevékenység felhagyására vonatkozóan külön jog-
szabályban elõírt teljes körû környezeti felülvizsgálati do-
kumentációt,

b) a felülvizsgálat alapján a környezet védelme érdeké-
ben szükséges intézkedéseket,

c) a rekultivációra vonatkozó tervdokumentációt.

(2) Ha a hulladéklerakó rekultivációjára a Felügyelõség
hivatalból indít eljárást, az üzemeltetõt vagy a terület tulaj-
donosát az (1) bekezdésben elõírtak teljesítésére is kö-
telezi.

(3) A hulladéklerakó rekultivációjára a lerakott hulla-
dék szervesanyag-tartalmától függõen kettõ ütemben ke-
rülhet sor. Az elsõ ütemben átmeneti felsõ záró-réteg rend-
szerrel kell lezárni a hulladéklerakót a hulladéktest bioló-
giailag lebomló szerves összetevõinek biológiai stabili-
zálódásáig, de legfeljebb 10 évig.

(4) A végleges felsõ záró-réteg rendszer kialakítására a
(3) bekezdés szerinti idõtartam leteltét követõen kerülhet
sor.
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(5) A hulladéklerakó rekultivációja esetén a Felügyelõ-
ség az e rendelet 3. számú mellékletének figyelembevéte-
lével utógondozási idõszakot határoz meg. A Felügyelõ-
ség az utógondozási idõszak meghatározásakor figyelem-
be veszi azt az idõtartamot, ameddig a hulladéklerakó még
veszélyt jelenthet a környezetre.

(6) A rekultiváció idõszakában a hulladéklerakó kar-
bantartásáért, megfigyeléséért és ellenõrzéséért a Felügye-
lõség határozatában (engedélyben, illetve kötelezésben)
meghatározott üzemeltetõ vagy a terület tulajdonosa a fe-
lelõs.

(7) A (6) bekezdés szerinti engedélyes vagy kötelezett
köteles az utógondozási idõszakban észlelt környezet-
szennyezésrõl a Felügyelõséget – az észleléstõl számított
8 napon belül – értesíteni.

(8) A hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos rész-
letes elõírásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

17. §

Meglévõ hulladéklerakó, illetve hulladék elhelyezésére
használt terület felszámolása a Felügyelõség engedélyével
végezhetõ. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia
kell az e rendelet 4. számú mellékletének 3. pontjában
meghatározott felszámolási tervet.

Jelentéskészítés és adatszolgáltatás

18. §

(1) A hulladéklerakó üzemeltetése és utógondozása
alatt végzett ellenõrzésekrõl, megfigyelésekrõl, valamint a
gyûjtött vizsgálati eredményekrõl az üzemeltetõ az enge-

délyben elõírt gyakorisággal, de legalább évenként egy-
szer összefoglaló jelentést készít az e rendelet 3. számú
mellékletében foglaltak szerint.

(2) Az üzemeltetõ köteles az (1) bekezdésben meghatá-
rozott összefoglaló jelentést legkésõbb a tárgyévet követõ
év április 30-áig a Felügyelõségnek megküldeni.

Záró rendelkezések

19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hulla-
déklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és
utógondozásának szabályairól és egyes feltételeirõl szóló
22/2001. (X. 10.) KöM rendelet hatályát veszti.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor elsõ fokon még el
nem bírált ügyekben e rendelet rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

(4) Azt a hulladéklerakót, amely nem felel meg az e ren-
deletben elõírtaknak, 2009. január 1-jéig be kell zárni.

(5) Ez a rendelet – a Hgt.-vel együtt – a hulladéklera-
kókról szóló 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irány-
elvnek, valamint a hulladékok hulladéklerakóban történõ
átvételének kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK
irányelv 16. cikke, II. melléklete alapján címû, 2002. de-
cember 19-i 2003/33/EK tanácsi határozatnak való megfe-
lelést szolgálja.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

Hulladéklerakó létesítésének és üzemeltetésének követelményei

1. A hulladéklerakó szigetelése

1.1. A hulladéklerakót – a lerakásra kerülõ hulladék összetételének figyelembevételével – olyan mûszaki védelem-
mel kell megtervezni és megépíteni, amely biztosítja a hulladéklerakó teljes élettartama során a környezeti elemek, külö-
nösen a közvetlen környezetében lévõ felszíni és felszín alatti vizek, a földtani közeg és a levegõ szennyezõdés elleni vé-
delmét.



1.2. A hulladéklerakó medencéjének alját és oldalait úgy kell kialakítani, hogy azok szigetelõrétege megfeleljen az
alábbi követelményeknek:

1. táblázat

Hulladéklerakó kategória
Szivárgási tényezõ

(m/s)
Vastagság

(m)

Inerthulladék-lerakó (A kategória) k ≤ 1,0 × 10–7 ≥ 1

Nem veszélyeshulladék-lerakó (B1b és B3 alkategória) k ≤ 1,0 × 10–9 ≥ 1

Veszélyeshulladék-lerakó (C kategória) k ≤ 1,0 × 10–9 ≥ 5

Ha az 1. táblázat szerinti tulajdonságokkal rendelkezõ természetes szigetelõ réteg nem áll rendelkezésre, úgy ezzel
egyenértékû szivárgási tényezõ értéket biztosító, minimum 0,5 méter vastagságú kiegészítõ épített szigetelõ réteg kiala-
kítása szükséges. A szigetelõ réteg természetes és/vagy mesterségesen elõállított anyagokból egyaránt kialakítható.

Két szigetelõrendszer akkor tekinthetõ egyenértékûnek, ha a kialakuló kumulatív szennyezõanyag-áramok azonosak,
azaz ugyanolyan mértékû szennyezõanyag-visszatartó képességgel rendelkeznek. Az egyenértékûség meghatározásánál
cél az idõben változó szennyezõanyag-áramok által szállított kémiai anyagmennyiség, illetve ennek egy idõintervallum-
ra meghatározott, összegzett nagyságának meghatározása, ami csak a rendszerben kialakuló koncentrációk ismeretében
lehetséges. Az egyenértékûséget a tervezõ állapítja meg, a kivitelezõnek pedig vizsgálatokkal kell igazolnia a tényleges
megfelelõséget.

1.3. Az egyes hulladéklerakó kategóriák esetében a medencékben kialakítandó oldalfal- és aljzatszigetelés rétegrend-
jét a 2. táblázat tartalmazza:

2. táblázat

Szigetelési elõírás

Hulladéklerakó kategória

Inert
(A kategória)

Nem veszélyes
Veszélyes

(C kategória)Szervetlen
(B1b alkategória)

Vegyes összetételû
(B3 alkategória)

Épített szigetelõréteg nem elõírt elõírt elõírt elõírt

Geofizikai monitoring rendszer nem elõírt nem elõírt elõírt elõírt

Szivárgóréteg elõírt elõírt elõírt elõírt

1.3.1. Épített szigetelõréteg

Minimális vastagsága 0,5 m, amely szükség szerint több szigetelõanyag-réteg kombinációjával is elérhetõ. A hulla-
déklerakó szigetelõrendszerének fenékszintje és a felszín alatti víz szintjének, illetve víznyomásszintjének maximuma
között legalább 1 méter távolságot kell tartani.

1.3.2. Szigetelõrétegek meghibásodásának monitoring rendszere (geofizikai monitoring-rendszer)

Meghibásodást ellenõrzõ geofizikai monitoring-rendszert kell kiépíteni a C kategóriájú, valamint a B3 alkategóriájú
hulladéklerakón.

A B1b alkategóriájú hulladéklerakó esetében a meghibásodást ellenõrzõ geofizikai monitoring-rendszer kiépítése
nem kötelezõ, az A kategóriájú hulladéklerakón pedig nem szükséges.

A geofizikai monitoring-rendszert az épített szigetelõréteg, leginkább a geomembrán fólia/lemez alá kell telepíteni,
míg a C kategóriájú hulladéklerakónál az alsó geomembrán alá kell kerülnie, mert a felsõt a két membrán közötti szivár-
gó-ellenõrzõ rendszer figyeli.

1.3.3. Csurgalékvízgyûjtõ réteg (szivárgóréteg)

A csurgalékvízgyûjtõ rendszer a csurgalékvizek gyûjtésére, elvezetésére és ellenõrzésére szolgáló hatékony szivárgó-
rendszer összefoglaló neve. A csurgalékvízgyûjtõ réteg vastagsága általában 0,5 méter, amely indokolt esetben legfel-
jebb 0,3 méter vastagságra csökkenthetõ. A 0,5 méternél kisebb rétegvastagságot méretezni kell. A csurgalékvízgyûjtõ
réteget k ≥ 10–3 m/s szivárgási tényezõ értékkel bíró, 16/32 szemcseméretû, gömbölyded (koptatott) szemcsealakú,
max. 10–20% mésztartalmú anyaggal kell kialakítani.
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A hulladék és az elsõ szigetelõréteg közé kerülõ szivárgórendszernek (szivárgópaplan) legalább két rétegbõl kell áll-
nia. A szigetelõrétegre kerül a csurgalékvízgyûjtõ és elvezetõ rendszer, majd e réteg és a hulladék közé egy szûrõ-védõ
réteg beépítése szükséges, amely egyrészt elõsegíti a csurgalékvíz bejutását a gyûjtõ-elvezetõ rendszerbe, másrészt védi
azt a hulladékból bemosódó finom szemcsék bejutásától, megakadályozva eltömõdését. A réteget – akár természetes
anyagú (laza szemcsés kõzet), akár mûanyag (mûszaki vagy geotextília) – méretezni kell. Ugyancsak méretezni kell a
csurgalékvízgyûjtõ rendszert, hogy a szigetelõrétegnél a megengedettnél nagyobb hidraulikus gradiens ne alakuljon ki,
azaz a csurgalékvíz felszíne mindig a szivárgórétegen belül maradjon, nem emelkedhet fel a hulladékréteg szintjéig.

A szivárgóréteg – veszélyeshulladék-lerakónál mindkét szivárgóréteg – alján legalább d ≥ 2,5 mm vastagságú mester-
séges anyagú szigetelõréteg, mûanyag lemez, geomembrán beépítése szükséges.

Szivárgóréteget minden hulladéklerakó esetében létesíteni kell. Ennek szükséges vastagságát a tervezõ állapítja meg a
hulladéklerakó kategóriájának, valamint helyének hidrogeológiai tulajdonságait figyelembe véve.

C kategóriájú hulladéklerakó esetében két szivárgóréteget kell kialakítani. A két geomembrán közötti szivárgó-ellen-
õrzõ rétegként geodrén (mesterséges anyagú szûrõréteg) alkalmazható, amelynek hatékonyságát hidraulikai számítások-
kal kell igazolni. A második szivárgóréteg az elsõ szigetelõréteg alá kerül, és szintén kettõs célt szolgál: elsõdleges az el-
lenõrzési funkció (jelzi a szigetelõrendszer meghibásodását) és másodlagos a gyûjtõ-elvezetõ funkció.

Ha a hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát követõen megállapítható, hogy a hulladéklerakó
nem jelent potenciális veszélyt a földtani közegre, a felszín alatti vagy a felszíni vízre, a levegõre, a Felügyelõség jogo-
sult az 1.2. és 1.3. pontban foglalt követelmények mérséklésére.

2. A hulladékréteg deformáció és elcsúszás elleni védelme; a lerakó-aljzat rétegeinek mechanikai stabilitása

A lerakás technológiáját az üzemeltetési tervben úgy kell megtervezni, hogy biztosítsa a hulladékréteg (oldal és füg-
gõleges irányú) mechanikai stabilitását, valamint a szerkezeti elemek épségét és rögzítésük helyzetét.

Az aljzat-rétegrendet úgy kell kialakítani, hogy teljes élettartama során mechanikailag állékony legyen, vagyis képes
legyen káros deformációk nélkül elviselni a fölötte elhelyezett rétegek nyomását.

3. A hulladéklerakó fontosabb kiegészítõ építményei

3.1. A beszállított hulladék tömegének meghatározására a hulladéklerakón hídmérleget kell üzemeltetni. A hulladék
tömegét a lerakóra érkezett, illetve a kiürített szállító jármû tömegkülönbségébõl kell megállapítani.

3.2. A hulladéklerakó területét be kell keríteni. A kerítésen kívül olyan véderdõt szükséges létesíteni, amely – különö-
sen települési hulladéklerakó esetében – megakadályozza a hulladéknak széllel való elhordását. A véderdõ kialakítása-
kor gondoskodni kell arról, hogy a telepített lombos fák és bokrok elegendõen magas, sûrû struktúrájú, zöld sávot alkos-
sanak.

3.3. A hulladéklerakó területén ki kell alakítani az ügyvitel, a laboratóriumi feladatok és a szociális funkciók ellátására
alkalmas infrastruktúrát.

3.4. A hulladéklerakó területén gondoskodni kell elektromos energia-ellátásról, a térvilágításról, a vízellátásról, to-
vábbá a kommunális szennyvíz elvezetésérõl és kezelésérõl.

4. A csurgalékvíz és a csapadékvíz kezelése

4.1. A csurgalékvíz és a csapadékvíz gyûjtésére és kezelésére külön-külön, önálló kezelési rendszert kell létesíteni.

4.2. A hulladéklerakóból eltávolított csurgalékvizet külön, szigetelt, megfelelõ puffer kapacitással rendelkezõ tározó
medencében kell összegyûjteni, majd összetétele ismeretében és függvényében kell kezelni, hogy a befogadóba (itt: fel-
színi folyó- vagy állóvíz) lehessen juttatni. Amennyiben szükséges, a medencébõl a csurgalékvizet – zárt rendszeren ke-
resztül – a hulladékréteg felületére vissza lehet juttatni.

4.3. A csapadékvizeket a hulladéklerakótól el kell vezetni, a hulladéklerakó területérõl pedig össze kell gyûjteni, és
összetétele ismeretében és függvényében kezelni. Kezelésének szükségességét a befogadó terhelhetõsége, valamint a
befogadóra vonatkozó vízminõségi határértékek szabják meg.

5. A hulladéklerakó-gáz ellenõrzése

5.1. Ha a lerakómedencében a lerakott hulladékból gázképzõdés lehetséges, gondoskodni kell a keletkezõ hulladékle-
rakó-gázok rendszeres eltávolításáról, gyûjtésérõl és kezelésérõl. A B3 kategóriájú hulladéklerakón a biológiailag
bomló összetevõkbõl képzõdõ gázok kezelésére minden esetben ki kell alakítani a gázkezelõ rendszert.
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5.2. A B3 kategóriájú hulladéklerakón nemcsak az elvezetésrõl kell gondoskodni, hanem mindaddig, amíg a keletkezõ
gáz gazdaságosan hasznosítható, gondoskodni kell a hulladéklerakó-gáz felhasználásáról. Ha a hasznosítás nem gazda-
ságos, akkor gondoskodni kell a gáz biztonságos ártalmatlanításáról (pl. fáklyázással történõ elégetésérõl).

6. A hulladéklerakó mûködésébõl származó környezeti veszélyek

A hulladéklerakót úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemeltetésbõl ne származhassanak környezetszennyezõ hatások.
Ennek érdekében el kell kerülni:

a) a légszennyezést (pl. a kiporzásból származó szállópor és aeroszolok képzõdése), valamint a bûzhatásokat,
b) a hulladéknak széllel való elhordását,
c) a forgalom okozta káros zaj- és rezgésterhelést,
d) a madarak, a kártékony kisemlõsök és rovarok elszaporodásából származó károkat,
e) a tûzesetek bekövetkezését.

7. A hulladéklerakó õrzése

Biztosítani kell a hulladéklerakó folyamatos õrzését. A kapukat munkaidõn túl zárva kell tartani.
Az õrzés során biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás, illetéktelen bejutás a hulladéklerakó területére.

2. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

A hulladék hulladéklerakókban történõ átvételével kapcsolatos eljárások
és követelmények

1. A hulladék vizsgálatának, átadásának és átvételének részletes szabályai

1.1. Alapjellemzés
Az alapjellemzésnek különösen a következõkre kell kiterjednie:
a) a hulladék külön jogszabály szerinti EWC kódszáma, eredete, keletkezési technológiai eredete, fizikai megjelenési

formája, minõségi összetétele, teljes (rendszeresen képzõdõ hulladék esetén az idõegység alatt képzõdõ) mennyisége, és
– ahol szükséges és lehetséges – az egyéb, a lerakással történõ ártalmatlanítás szempontjából jellemzõ tulajdonságai, kü-
lönös tekintettel a hulladéklerakóban várható változásaira, a kémiai kölcsönhatásokra, illetve a hulladéklerakó szigetelõ
anyagával való kölcsönhatásokra;

b) a hulladék Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzõinek meghatározására;
c) a hulladék kioldódási jellemzõire és azoknak a hulladéklerakóban várható változásaira;
d) a kioldódási jellemzõknek a lerakhatósági szempontok szerinti értékelésére, és a hulladék átvételére megfelelõ

hulladéklerakó-kategória meghatározására;
e) rendszeresen képzõdõ hulladék esetében a kritikus paraméterek kiválasztására a megfelelõségi vizsgálathoz, és a

megfelelõségi vizsgálat elvégzési gyakoriságának meghatározására;
f) annak indokolására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem elõkezelt formájában nem hasznosítható.
Inert hulladék esetében az alapjellemzéshez nem szükséges laboratóriumi vizsgálatokat végezni, ha a hulladék szere-

pel a 2.1.–1. táblázatban.
Nem veszélyes települési szilárd hulladéknak B3 kategóriájú hulladéklerakóban történõ lerakását megelõzõen nem

kell alapjellemzést készíteni, az átvétel feltételének ebben az esetben a 2.2.3. pontban felsorolt kritériumok teljesülését
kell tekinteni.

A kioldási vizsgálatokhoz a hulladékból aprítással, szabványban rögzített módszerekkel, alkalmas részecskeméret-
eloszlású frakciókat kell készíteni.

Ha a hulladék olyan veszélyes összetevõket is tartalmaz, amelyek a 2.2.1.–1. és 2.2.1.–2. táblázatokban nem szerepel-
nek, akkor ezekre az összetevõkre a hulladék termelõje, elõkezelõje vagy a hulladéklerakó üzemeltetõje köteles egyedi
kioldási határérték megállapítását kérni a külön jogszabályban1 meghatározott Hulladék Minõsítõ Bizottságtól.

1 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet.
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Rendszeresen képzõdõ hulladéknak az a hulladék tekinthetõ, amely egy vagy több létesítményben
(i) azonos termelési vagy azonos termelési és elõkezelési tevékenységbõl származik;
(ii) a termelési és az elõkezelési folyamat jól ismert és anyagmérlege közel állandó;
(iii) a hulladék a)–d) alpontokban felsorolt alapjellemzõi közül kiválaszthatók azok a kritikus paraméterek, amelyek

a hulladék lerakhatóságát egyértelmûen meghatározzák és jelzik a hulladék összetételének esetleges megváltozását;
(iv) a termelõ, birtokos minden szükséges információt megad a hulladéklerakó üzemeltetõjének a folyamatokban be-

következõ változásokról, különös tekintettel a folyamatokba bemenõ anyagok megváltozására.
Az (iii) pont szerinti kritikus paraméternek kell tekinteni az e melléklet 2. pontjában megadott táblázatokban szereplõ

jellemzõk közül azokat, amelyek koncentrációja megközelíti a megadott határértéket, illetve amelyeknél a jellemzõ kon-
centrációja nagymértékben szór.

1.2. Megfelelõségi vizsgálat
A megfelelõségi vizsgálattal történik a rendszeresen képzõdõ hulladék ellenõrzése; az 1.1. pont a)–d) alpontjaiban

felsorolt alapjellemzõk és a kritikus paraméterek mért értékeinek összevetése a 2. fejezet táblázataiban felsorolt határér-
tékekkel, valamint az eredmények értékelése.

1.3. Helyszíni ellenõrzõ vizsgálat
A helyszíni ellenõrzõ vizsgálatok – minden egyes hulladékszállítmány esetében – a hulladéklerakó beléptetõ pontján,

illetve a lerakás helyén kiterjednek:
a) a kísérõ dokumentumok ellenõrzésére,
b) a hulladékszállítmány szemrevételezéssel történõ ellenõrzésére,
c) szükség esetén a hulladék átvétele szempontjából lényeges alapjellemzõk gyorsteszttel történõ vizsgálatára.

2. Átvételi követelmények a különbözõ kategóriába sorolt hulladéklerakókon

2.1. Átvételi követelmények inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (A kategória)
A 2.1.–1. táblázatban felsorolt hulladékot a hulladéklerakó üzemeltetõje az alapjellemzõk vizsgálata nélkül átveheti,

de a helyszíni ellenõrzõ vizsgálatokat köteles elvégezni.
Ha a helyszíni ellenõrzõ vizsgálatok alapján felmerül a szennyezõdés gyanúja, akkor el kell végezni az alapjellemzõk

meghatározását, és ez alapján dönt
a) a hulladéklerakó üzemeltetõje a hulladék átvételérõl vagy annak megtagadásáról;
b) a hulladék átadója a hulladék elszállításáról a tulajdonságainak megfelelõ hulladéklerakóba, illetve más hulladék-

kezelõ létesítménybe vagy a saját telephelyére.

2.1.–1. táblázat

Alapjellemzõk vizsgálata nélkül átvehetõ inert hulladékok

EWC kód Leírás Korlátozások

10 11 03 Üveg alapú, szálas anyagok hulladékai A hulladék nem tartalmazhat szerves kötõanyagot

15 01 07 Csomagolási üveg-hulladékok

17 01 01 Beton Elkülönített építési és bontási hulladékok*

17 01 02 Tégla Elkülönített építési és bontási hulladékok*

17 01 03 Cserép és kerámiák Elkülönített építési és bontási hulladékok*

17 01 07 Beton, tégla, cserép és kerámia keveréke Elkülönített építési és bontási hulladékok*

17 02 02 Üveg

17 05 04 Föld és kövek A hulladék nem tartalmazhatja a talaj humuszos
rétegét, tõzeget, továbbá szennyezett területrõl
származó földet, köveket

19 12 05 Üveg

20 01 02 Üveg Elkülönített üveg

20 02 02 Talaj és kövek A hulladék csak kertekbõl, parkokból származhat,
és nem lehet benne humusz, illetve tõzeg

* Az elkülönített építési és bontási hulladékok kis mennyiségben más összetevõket (pl. fémek, mûanyagok, talaj, szerves anyagok, fa, gumi stb.) is tartal-
mazhatnak. A hulladék eredetét ismerni kell.
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Nem tekinthetõ inert építési és bontási hulladéknak az a hulladék, amely külön jogszabályban2 szabályozott szerves
vagy szervetlen veszélyes összetevõket (pl. azbesztet, bitument) tartalmaz vagy az építés során ilyen anyagokat használ-
tak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak vagy gyártottak, amelyekkel az építõanyagok szennyezõdhettek, és
emiatt a hulladék már nem tekinthetõ inertnek.

A 2.1.–1. táblázatban fel nem sorolt inert hulladék esetében a hulladéklerakón történõ átvétel szempontjából az 1. pont
szerinti eljárást kell alkalmazni, vagyis meg kell határozni az alapjellemzõket, szükség esetén a kritikus paramétereket.

Inert hulladéknak a lerakhatósági szempontok szerinti értékelését a kioldási vizsgálatok eredményei és a 2.1.–2. táblá-
zatban felsorolt határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni. A határkoncentrációk a táblázatban alulról való
megközelítésben (legfeljebb értelemben) értendõk.

A határértékek az L/S = 10 l/kg folyadék/szilárd arány mellett végzett kioldásos vizsgálatokra, valamint az
L/S=0,1 l/kg folyadék/szilárd arány mellett végzett perkolációs (átfolyásos) vizsgálat elsõ eluátumának koncentrációira
(CO) vonatkoznak.

A hulladék átvétele szempontjából az L/S = 10 l/kg folyadék/szilárd arány mellett végzett kioldásos vizsgálatok határ-
koncentrációit kell figyelembe venni. Perkolációs vizsgálatokat akkor kell végezni, ha a vizsgált hulladék szulfát-
ion-koncentrációja nagyobb mint 1000 mg/kg. Ebben az esetben a 2.1.–2. táblázat *-gal jelzett elõírása szerint kell el-
járni.

2.1.–2. táblázat

Átvételi határkoncentrációk inert hulladéklerakón

Összetevõ

Kioldási vizsgálat
(L/S=10 l/kg, desztillált víz)

Perkolációs vizsgálat
(L/S=0,1 l/kg, desztillált víz)

Határkoncentráció
mg/kg szárazanyag

Határkoncentráció
(CO) mg/l

As 0,5 0,06
Ba 20 4
Cd 0,04 0,02
Cr összes 0,5 0,1
Cu 2 0,6
Hg 0,01 0,002
Mo 0,5 0,2
Ni 0,4 0,12
Pb 0,5 0,15
Sb 0,06 0,1
Se 0,1 0,04
Zn 4 1,2
Klorid-ionok 800 460
Fluorid-ionok 10 2,5
Szulfát-ionok 1000* 1500
Fenol index 1 0,3
DOC: szerves kötésben lévõ oldott szén összes mennyi-
sége

500** 160

TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes
mennyisége

4000*** –

* A hulladéklerakó üzemeltetõje átveheti a hulladékot, ha a kioldási vizsgálat eredménye szerint a szulfátion-koncentráció nagyobb mint 1000 mg/kg,
de nem haladja meg a 6000 mg/kg értéket és a perkolációs módszerrel, desztillált vízzel mért Co határkoncentráció nem haladja meg az 1500 mg/l értéket.

** Ha a hulladék mért DOC értéke, a saját pH-ján mérve nagyobb a táblázatban felsorolt határértéknél, akkor pH 7,5–8 közötti tartományban,
L/S=10 l/kg arány mellett kell meghatározni a DOC értéket. A hulladéklerakó üzemeltetõje átveheti a hulladékot, ha a 7,5–8 pH tartományban mért DOC kon-
centráció nem haladja meg a táblázatban felsorolt 500 mg/kg határértéket.

*** Ha a vizsgált hulladék szulfát-ionjainak átvételi koncentrációját 6000 mg/kg-ban állapították meg, akkor a TDS átvételi határértéke legfeljebb
8000 mg/kg lehet.

2 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illet-
ve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet.
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A megadott kioldódási követelményeken kívül az inert hulladéklerakóban átvehetõ hulladéknak eleget kell tennie a
2.1.–3. táblázatban felsorolt további követelményeknek is.

2.1.–3. táblázat

Kiegészítõ átvételi követelmények inert hulladéklerakón

Jellemzõ
Határkoncentráció

mg/kg

TOC (szerves kötésben lévõ szén összes mennyisége) 30 000*

BTEX (benzol, toluol, etil-benzol és xilol) 2

PCB (poliklórozott bifenilek: 28, 52, 101, 118, 138, 153 és 180 kongenerek) 0,1

Ásványolaj (C10–C40 szén-atomszámú összetevõk) 100

PAH (policiklikus aromás szénhidrogének, 16 vegyületre) 1

* Talajhulladék esetében a Felügyelõség nagyobb határértéket is megállapíthat, ha a hulladék L/S=10 l/kg arány mellett mért DOC értéke nem éri el az
500 mg/kg-ot a hulladék saját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tartományban mérve.

2.2. Átvételi követelmények nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (B kategória)
Nem veszélyes hulladék lerakása esetében e jogszabály kettõ hulladéklerakó-alkategóriát különböztet meg:
a) szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B1b alkategória),
b) vegyes összetételû, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (B3 alkategória).

2.2.1. Átvételi követelmények szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (B1b alkate-
gória)

B1b alkategóriájú hulladéklerakóban átvehetõ és lerakható hulladéknak a lerakhatósági szempontok szerinti értékelé-
sét a kioldási vizsgálatok eredményei, valamint a 2.2.1.–1. és a 2.2.1.–2. táblázatokban felsorolt határértékek összeha-
sonlítása alapján kell elvégezni.

A kioldási határértékek L/S = 10 l/kg folyadék/szilárd arány mellett végzett kioldásos vizsgálatokra vonatkoznak. A
határkoncentrációk a táblázatban alulról való megközelítésben (legfeljebb értelemben) értendõk.

Stabilis, nem reakcióképes hulladék – más, nem veszélyes hulladékkal együtt – közös medencében lerakható.
Stabilis, nem reakcióképesnek akkor tekinthetõ a hulladék, ha kioldódási tulajdonságai a lerakóban fennálló körülmé-

nyek között, illetve balesetek bekövetkezésekor hosszú távon nem változnak kedvezõtlenül, továbbá a hulladék összetétele
a) biológiai bomlás következtében,
b) hosszú idõtávú külsõ körülmények hatására (pl. víz, levegõ, hõmérséklet, mechanikai hatások következtében),
c) más hulladék hatására (beleértve a hulladékon átfolyó csurgalékvíz és a keletkezõ gázok hatását is)

nem változik meg.
Ha az elõkezelés során monolit formájú hulladékot állítanak elõ, akkor ennek B1b alkategóriájú hulladéklerakón tör-

ténõ átvehetõségét – a monolit hulladékok vizsgálatára vonatkozó nemzeti szabvány kihirdetéséig – a következõk alap-
ján kell megítélni: a monolit hulladékot granulálni kell, és a kioldódási vizsgálatokat L/S= 10 l/kg arány mellett kell elvé-
gezni, annak tudatában, hogy ez a modellvizsgálat nem ad kielégítõ információt a monolitok kioldhatóságában meghatá-
rozó szerepet játszó diffúziós kioldási mechanizmusról.

2.2.1.–1. táblázat

Átvételi határkoncentrációk B1b alkategóriájú hulladéklerakón

Összetevõ

Kioldási vizsgálat
(L/S=10 l/kg, desztillált víz)

Határkoncentráció
mg/kg szárazanyag

As 2

Ba 100

Cd 1

Cr összes 10
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Összetevõ

Kioldási vizsgálat
(L/S=10 l/kg, desztillált víz)

Határkoncentráció
mg/kg szárazanyag

Cu 50

Hg 0,2

Mo 10

Ni 10

Pb 10

Sb 0,7

Se 0,5

Zn 50

Klorid-ionok 15 000

Fluorid-ionok 150

Szulfát-ionok 20 000

DOC: szerves kötésben lévõ oldott szén összes mennyisége 800*

TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes mennyisége 60 000

* Ha a hulladék mért DOC értéke a saját pH-ján mérve nagyobb mint a táblázatban felsorolt határérték, akkor pH 7,5–8 közötti tartományban, L/S=10 l/kg
arány mellett kell meghatározni a DOC értéket. Átvehetõ a hulladék akkor, ha a 7,5–8 pH tartományban mért DOC koncentrációja nem haladja meg a táblázat-
ban felsorolt 800 mg/kg határértéket.

2.2.1.–2. táblázat

Kiegészítõ átvételi követelmények B1b alkategóriájú hulladéklerakón

Jellemzõ Határkoncentráció

TOC (szerves kötésben lévõ szén összes mennyisége) 5 tömeg%*

pH ≥ 6

ANC/BNC (sav-, illetve lúg-semlegesítési kapacitás) Lásd a ** alatti értelmezést

* Ha a mért TOC érték meghaladja az 5 tömeg%-ot (pl. talajhulladékok esetében), akkor a Felügyelõség nagyobb határértéket is megállapíthat, feltéve,
hogy L/S=10 l/kg arány mellett, a hulladék mért DOC értéke nem éri el a 800 mg/kg értéket a hulladék saját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tartományban mérve.

** Minthogy pH ≥ 6 tartományban több szervetlen összetevõ is kioldódik, ezért az ANC/BNC vizsgálatok során meg kell határozni a kioldott mennyiségü-
ket a pH függvényében pH 4–12 tartományban, 8 különbözõ pH értéken, beleértve a saját pH-t is. Átvehetõ a hulladék akkor, ha a fenti pH tartományban mért
kioldási koncentrációk egyetlen esetben sem lépik túl a 2.3.–1. táblázatban megadott, L/S=10 l/kg arányra vonatkozó határértékeket.

2.2.2. Azbeszttartalmú hulladék lerakása B1b alkategóriába sorolt hulladéklerakón
Azbesztet tartalmazó építési-bontási hulladék B1b alkategóriájú hulladéklerakón vizsgálat nélkül átvehetõ, ha a hulla-

dék az azbeszten kívül más veszélyes összetevõt nem tartalmaz és az azbeszt polimerrel burkolt, vagy szálait kötõanyag
tartja össze.

Azbesztet tartalmazó építési-bontási hulladék kizárólag az azbeszthulladék számára kialakított külön medencében
rakható le, a következõ feltételekkel:

a) az azbesztszálak szóródásának elkerülése érdekében biztosítani kell az egyes lerakott hulladék szállítmányok
azonnali takarását. Minden egyes tömörítési mûvelet elõtt, megfelelõ további réteggel kell a takarást elvégezni;

b) nem lehet az azbeszthulladék lerakására épített medencén olyan mechanikai mûveletet (pl. lyukak fúrása) végezni,
amely az azbesztszálak szétszóródását eredményezheti;

c) az azbeszthulladékot tartalmazó medence lezárása után a medence helyére vonatkozó helyszínrajzot meg kell õrizni;
d) a hulladéklerakó bezárása után, a lakosság biztonsága érdekében, óvintézkedéseket kell hozni a terület használatá-

nak korlátozására.
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2.2.3. Átvételi követelmények települési szilárd hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (B3 kategória)
B3 alkategóriájú hulladéklerakón elõkezelés és vizsgálatok nélkül átvehetõk a külön jogszabály szerinti hulladék-

jegyzék3 20 fõcsoportjában felsorolt, vegyesen gyûjtött, nem veszélyes szilárd hulladékok, kivéve az EWC 20 01 41 ké-
ménysöprésbõl származó hulladékot, valamint az EWC 20 03 03 úttisztításból származó hulladékot.

Vizsgálatok alapján átvehetõk az alábbi hulladékok, ha eleget tesznek a B1b alkategóriájú hulladéklerakókra vonat-
kozó átvételi követelményeknek:

a) a hulladékjegyzék 19 05 és 19 06 csoportjában felsorolt hulladékok, valamint a 19 08 csoportjában felsorolt nem
veszélyes hulladékok,

b) az EWC 20 01 41 kéménysöprésbõl származó hulladék, valamint az EWC 20 03 03 úttisztításból származó
hulladék,

c) a kommunális szennyvíztisztító üzemek iszapjai, ha víztelenítés után a szárazanyag-koncentráció legalább 70% és
az iszap nem fertõzõképes4.

Gipsztartalmú nem veszélyes hulladék a hulladéklerakónak kizárólag azon medencéjében rakható le, amelyben bioló-
giailag lebomló hulladékot nem raknak le.

A lerakott hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiségének ellenõrzése érdekében a hulladéklerakó üze-
meltetõjének a nemzeti szabványban leírt módon, negyedévenként meg kell határoznia a települési hulladék összetételé-
nek jellemzésére használandó 13 frakció tömegarányát a lerakott hulladék összes tömegéhez képest. Amennyiben e vizs-
gálatok azt mutatják, hogy a csökkentési követelmények nem teljesülnek, akkor a hulladéklerakó üzemeltetõje a továb-
biakban csak olyan hulladékot fogadhat el, amely biztosítja a biológiailag lebomló szerves anyagok lerakására vonatko-
zó elõírások teljesítését, vagy gondoskodni köteles az általa átvett hulladék utóválogatásáról.

Részletes összetétel-vizsgálatokat a 13 frakció összetételére, évente egy alkalommal, mindig az õszi idõszakban szük-
séges végezni. A konkrét vizsgálatokat a nemzeti szabványban leírt részfrakciók szerinti bontásban kell elvégezni.
A 20 mm-nél kisebb részecskéket tartalmazó, ún. finom frakció esetében, az õszi idõszakban mintákat kell venni, és
azoknak meg kell határozni a 2.2.2.–1. táblázatban felsorolt kioldási jellemzõit (a DOC és a TDS kivételével)
L/S = 10 l/kg arány mellett. Ha valamelyik mért kioldási koncentráció nagyobb mint a táblázatban megadott határkon-
centráció, akkor meg kell állapítani azt, hogy melyik hulladékfajta okozza a határérték-túllépést, és intézkedni kell arról,
hogy az elfogadásra kerülõ hulladékból különítsék el ezt a hulladékfajtát.

2.3. Átvételi követelmények veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakón (C kategória)
C kategóriájú hulladéklerakón legfeljebb 6% TOC koncentrációban biológiailag lebomló szerves összetevõket tartal-

mazó veszélyes hulladék rakható le.
A C kategóriájú hulladéklerakóban átvehetõ és lerakható veszélyes hulladéknak a lerakhatósági szempontok szerinti

értékelését a hulladékból granulálással elõállított mintákra vonatkozó kioldási vizsgálatok eredményei, valamint a
2.3.–1. és a 2.3.–2. táblázatokban felsorolt határértékek összehasonlítása alapján kell elvégezni.

A kioldási határértékek L/S = 10 l/kg folyadék/szilárd arány mellett végzett kioldásos vizsgálatokra vonatkoznak.
A határkoncentrációk a táblázatban alulról való megközelítésben (legfeljebb értelemben) értendõk.

2.3.–1. táblázat

Átvételi határkoncentrációk C kategóriájú hulladéklerakón

Összetevõ

Kioldási vizsgálat
(L/S=10 l/kg, desztillált víz)

Határkoncentráció
mg/kg szárazanyag

As 25

Ba 300

Cd 5

Cr összes 70

Cu 100

Hg 2

Mo 30
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Összetevõ

Kioldási vizsgálat
(L/S=10 l/kg, desztillált víz)

Határkoncentráció
mg/kg szárazanyag

Ni 40

Pb 50

Sb 5

Se 7

Zn 200

Klorid-ionok 25 000

Fluorid-ionok 500

Szulfát-ionok 50 000

DOC: szerves kötésben lévõ oldott szén összes mennyi-
sége

1000*

TDS: a hulladékból kioldódott szilárd anyagok összes
mennyisége

100 000

* Ha a hulladék mért DOC értéke a saját pH-ján mérve nagyobb mint a táblázatban felsorolt határérték, akkor pH 7,5–8 közötti tartományban, L/S=10 l/kg
arány mellett kell meghatározni a DOC értéket. Átvehetõ a hulladék akkor, ha a 7,5–8 pH tartományban mért DOC koncentrációja nem haladja meg a táblázat-
ban felsorolt 1000 mg/kg határértéket.

2.3.–2. táblázat

Kiegészítõ átvételi követelmények C kategóriájú hulladéklerakón

Jellemzõ Határkoncentráció

LOI (izzítási veszteség)* 10%

TOC (szerves kötésben lévõ szén összes mennyisége)** 6%

ANC/BNC (sav-, illetve lúg-semlegesítési kapacitás) Lásd a *** alatti értelmezést

* A TOC helyett elsõ közelítésben a mért LOI érték is használható, figyelembe véve, hogy azzal nem egyenértékû. Ha a LOI értéke nem éri el a 6 tömeg%-ot,
akkor a TOC-t nem szükséges meghatározni.

** Ha a mért TOC érték meghaladja a 6 tömeg%-ot (pl. talajhulladékok esetében), akkor a Felügyelõség nagyobb határértéket is megállapíthat, feltéve,
hogy L/S=10 l/kg arány mellett, a hulladék mért DOC értéke nem éri el a 1000 mg/kg-ot a hulladék saját pH-ján, vagy pH 7,5–8,0 tartományban mérve.

*** Minthogy több szervetlen összetevõ pH≥6 tartományban is kioldódik, ezért az ANC/BNC vizsgálatok során meg kell határozni a kioldott mennyisé-
güket a pH függvényében pH 4–12 tartományban, 8 különbözõ pH értéken, beleértve a saját pH-t is. Átvehetõ a hulladék akkor, ha a fenti pH tartományban
mért kioldási koncentrációk egyetlen esetben sem lépik túl a 2.3.–1. táblázatban, L/S=10 l/kg arányra vonatkozó határértékeket.

Ha a lerakásra szánt veszélyes hulladék (granulált formában végzett) vizsgálatai alapján nem tesz eleget a megadott
kioldási határértékeknek, akkor a hulladékot további elõkezelésnek kell alávetni annak érdekében, hogy eleget tegyen a
kioldási követelményeknek.

Ha az elõkezelés során monolit formájú hulladékot állítanak elõ, akkor ennek a C kategóriájú hulladéklerakóban törté-
nõ lerakhatóságát a monolit hulladékok vizsgálatára vonatkozó nemzeti szabvány kihirdetéséig, a következõképpen kell
megítélni: a monolit hulladékot granulálni szükséges, és a kioldódási vizsgálatokat L/S= 10 l/kg arány mellett kell elvé-
gezni, annak tudatában, hogy ez a modellvizsgálat nem ad kielégítõ információt a monolitok kioldhatóságában meghatá-
rozó szerepet játszó diffúziós kioldási mechanizmusról.
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3. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

Monitoring-rendszer a hulladéklerakó üzemeltetési és az utógondozási idõszakában

1. Meteorológiai adatok gyûjtése

A hulladéklerakó vízháztartásának megfelelõ értékeléséhez, a vízmérleg elkészítéséhez – ha a Felügyelõség elõírja a
meteorológiai adatok gyûjtését – szükséges annak megállapítása, hogy a csurgalékvíz felhalmozódik-e a hulladéklerakó-
ban vagy elszivárog (az 1.–1. táblázatban felsorolt jellemzõket a megadott gyakorisággal kell gyûjteni a Felügyelõség
határozatában megállapított ideig).

Az adatokat gyûjtheti az üzemeltetõ, vagy biztosíthatja azokat a nemzeti meteorológiai hálózattal kötött megállapodás
alapján.

1.–1. táblázat

Meteorológiai adatok gyûjtése

Jellemzõ Mûködési fázis idején Utógondozási fázis idején

1. Csapadék mennyisége naponta naponta, havi értékekhez hozzáadva

2. Hõmérséklet, 14.00h naponta havi átlag

3. Uralkodó szélirány és szélerõ naponta nincs elõírva

4. Párolgás (liziméter) naponta naponta, havi értékekhez hozzáadva

5. Légköri páratartalom, 14.00h naponta havi átlag

2. A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenõrzése

A vizsgálandó paramétereket a lerakott hulladék összetétele és a hulladéklerakó helyének hidrogeológiai tulajdonságai
alapján a Felügyelõség határozatban állapítja meg. A mintavétel és a vizsgálatok gyakoriságát a 2.–1. táblázat mutatja.

2.1. A csapadékvíz összetételének meghatározása akkor szükséges, ha azt befogadóba elvezetik, illetve tengelyen el-
szállítják. Amennyiben szükséges a csapadékvíz összetételének ismerete, a vizsgálatokhoz a mintát az elvezetési ponton,
illetve a tározóból kell venni.

2.2. A csurgalékvízbõl valamennyi elvezetési ponton mintát kell venni. Mintavételi pontonként külön kell megvizs-
gálni a csurgalékvíz mennyiségét és összetételét. (A mintavételi technológiák általános útmutatói c. ISO 5667–2 1991.
dokumentum szerint.) Értelemszerûen nem kell vizsgálatot végezni, ha a csurgalékvíz gyûjtésére nem kerül sor (pl. inert
hulladéklerakón).

2.3. Ha a hulladéklerakó közelében olyan idõszakos vagy állandó vízfolyás van, amelynek vízminõségét a környezet-
védelmi felülvizsgálat alapján a hulladéklerakó veszélyeztetheti, a Felügyelõség elõírja a felszíni víz ellenõrzését. Ebben
az esetben a mintavételt és a vizsgálatokat legalább két ponton kell elvégezni, mégpedig a hulladéklerakó fölött a folyás-
iránnyal szemben, illetve alatta a folyásirányban.

2.4. A hulladéklerakó-gáz vizsgálatát úgy kell végrehajtani, hogy reprezentálja a hulladéktestben keletkezõ gázkeve-
rék mennyiségét és összetételét. E mérések célja a hulladékban lévõ szerves anyag lebomlási folyamatának ellenõrzése.
A CH4-, a CO2- és az O2-emissziót a hulladéklerakó üzemeltetõjének rendszeresen meg kell határoznia, a többi gáz eseté-
ben az emisszióvizsgálat gyakoriságát a lerakott hulladék összetétele függvényében kell megállapítani úgy, hogy az tük-
rözze a hulladék kioldási jellemzõit.

2.–1. táblázat

A csapadékvíz, a csurgalékvíz, a felszíni víz és a hulladéklerakó-gáz ellenõrzése

Mintavétel célja
A mintavétel gyakorisága

a mûködési idõszakban az utógondozási idõszakban

A csurgalékvíz mennyiségének megállapítása havonta1, 2 félévenként

A csurgalékvíz összetételének meghatározása negyedévenként2 félévenként
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Mintavétel célja
A mintavétel gyakorisága

a mûködési idõszakban az utógondozási idõszakban

Felszíni víz vízhozama és összetétele negyedévenként2 félévenként

Hulladéklerakó-gáz emisszió és légköri nyomás meghatá-
rozása (CH4, CO2, O2, H2S, H2 stb.)

havonta2 félévenként3

1 A mintavétel gyakoriságát a hulladéklerakó morfológiájától függõen módosítani lehet.
2 Ha az adatok hosszabb idõszak alatt nem változnak jelentõsen, a mérések gyakorisága csökkenthetõ. A csurgalékvíz elektromos vezetõképességét évente

legalább egyszer meg kell mérni.
3 A hulladéklerakó-gáz elvezetési rendszer hatékony mûködését rendszeresen ellenõrizni kell.

3. A felszín alatti víz ellenõrzése

A felszín alatti víz védelme érdekében ellenõrizni kell, hogy a hulladéklerakás veszélyezteti-e a környezetében lévõ
felszín alatti vizet. Ennek érdekében a felszín alatti víz-áramlás szempontjából a hulladéklerakó feletti területen legalább
egy, a hulladéklerakó alatti területen legalább két monitoring kutat (mérési pontot) kell kialakítani a hulladéklerakó ha-
tásterületén belül. Referenciaértékeknek a felsõ monitoring kútból vett vízminta vizsgálata során mért értékeket kell te-
kinteni. A hulladéklerakóból származó szennyezettség jellemzésére az alsó monitoring kutakból vett vízminták vizsgá-
lata során mért értékeket a referenciaértékekhez kell viszonyítani.

A monitoring kutak helyét és számát – a tervezõnek a hulladéklerakó hatásterületére készített hidrogeológiai szakvé-
leményen alapuló javaslata figyelembevételével – a Felügyelõség határozatban állapítja meg.

3.1. Mintavétel
A hulladéklerakó üzembe helyezése elõtt legalább három helyen mintát kell venni a talajból és a felszín alatti vízbõl

annak érdekében, hogy a késõbbi mintavételekhez referenciaértékek álljanak rendelkezésre.

3.2. Monitoring
A vízmintákban vizsgálandó jellemzõket a lerakásra kerülõ hulladék összetétele, a csurgalékvíz várható összetétele és

a területen lévõ felszín alatti víz, elsõ vízadó összlet minõsége alapján kell megválasztani, figyelembe véve a felszín alat-
ti víz áramlási viszonyait is. Egyes jellemzõk indikátorként is szolgálhatnak a felszín alatti víz összetétele változásának
elõrejelzésére, szennyezõdése bekövetkezésének kezdeti idõszakában. Az indikátorok meghatározásánál javasolt a kü-
lön jogszabály5 figyelembevétele.

A mintavétel és a vizsgálatok gyakoriságát a 3.–1. táblázat tartalmazza:

3.–1. táblázat

Felszín alatti víz ellenõrzése

A mintavétel célja
A mintavétel gyakorisága

a mûködési idõszakban az utógondozási idõszakban

A felszín alatti víz-szint megállapítá-
sa

félévenként1 félévenként1

A felszín alatti víz összetételének
meghatározása

a hulladéklerakó helyétõl függõen
változó gyakorisággal2, 3

a hulladéklerakó helyétõl függõen
változó gyakorisággal2, 3

1 Ha a felszín alatti víz, elsõ vízadó összlet maximális nyugalmi vízszintje megközelíti a létesítési követelményként megadott, a lerakó fenékszintjétõl szá-
mított 1 m-es távolságot, akkor növelni kell a mérések gyakoriságát.

2 Az összetétel mérésének gyakoriságát a hulladéklerakó mûködési engedélyében szükséges rögzíteni. A gyakoriságot a felszín alatti víz áramlási sebessé-
gének ismeretében és értékelése alapján kell megállapítani.

3 Ha a vizsgálatok a mért jellemzõk koncentrációjának a referenciaponton mért értékhez képest növekvõ tendenciáját mutatja, akkor feltételezhetõ, hogy a le-
rakóból szennyezõ anyagok kerültek a környezetbe. Ha a mért értékek a beavatkozási szintet elérték, ezt ismételt mintavétellel és vizsgálattal meg kell erõsíteni.

5 A kármentesítési tényfeltárás szürõvizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet.
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3.3. Beavatkozási szintek

Ha a szennyezõanyag koncentrációja eléri a külön jogszabályokban6 meghatározott (B) szennyezettségi határértéket,
akkor a külön jogszabály7 szerint kell eljárni.

Ha a referenciapontból vett mintákban a szennyezõ anyagok koncentrációja nagyobb, mint a (B) szennyezettségi ha-
tárérték, akkor a külön jogszabály8 szerinti (Ab) bizonyított háttérkoncentráció figyelembevételével kell a szükséges in-
tézkedéseket megtenni.

4. Mechanikai változások a hulladéklerakóban

A hulladéktestben bekövetkezõ mechanikai változások miatt a hulladéklerakó kiépített részeiben is változások követ-
kezhetnek be. A hulladék lerakása során a részecskeméret és az összetétel változtatásával optimális tömörségû hulladék-
testet szükséges kialakítani annak érdekében, hogy a hulladéklerakó felszíne csak minimális mértékben változzék.

A mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében rendszeres ellenõrzéseket kell végezni a 4.–1. táblá-
zat szerint:

4.–1. táblázat

A mechanikai változások ellenõrzése

Az ellenõrzés célja
Az ellenõrzés gyakorisága

a mûködési idõszakban az utógondozási idõszakban

A hulladéktest mechanikai szerkezetének és összetételé-
nek megváltozása1

évente –

A hulladéktest szintjének süllyedése évente éves leolvasás

1 A hulladéklerakó állapotára vonatkozó adatok:
– a lerakott hulladék által elfoglalt lerakókapacitás (térfogat),
– a lerakás módszerei,
– a lerakás idõpontja és idõtartama,
– az alkalmazott tömörítés mértéke,
– a lerakott hulladék tömege és térfogata,
– a hulladék összetétele,
– a hulladéklerakóban még rendelkezésre álló lerakókapacitás (térfogat és tömeg) számítása.

A hulladéktest szintjének süllyedését alappont-hálózat kiépítésével és mozgásának megfigyelésével kell megvaló-
sítani.

5. Az utógondozás idõszakában szükséges egyéb ellenõrzések

A hulladéklerakó berendezéseinek, építményeinek és infrastruktúrájának fenntartása, illetve karbantartása során
szükséges tevékenységek:

a) a hulladéklerakó megközelítését szolgáló közlekedési utak, üzemi utak állapotának hetenként egy alkalommal tör-
ténõ ellenõrzése és karbantartása évente legalább egyszer;

b) az illetéktelenek behatolásának megakadályozását szolgáló létesítmények (pl. kerítés) folyamatos ellenõrzése és
szükség szerinti karbantartása;

c) a növényzet karbantartása (fûnyírás, kaszálás) szükség szerint, de évente legalább kétszer;
d) a vízelvezetõ és -kezelõ rendszerek (csapadékvíz, csurgalékvíz) hetenként egy alkalommal történõ ellenõrzése és

karbantartása, tisztítása, iszapmentesítése szükség szerint, de évente legalább egyszer;
e) a hulladéklerakó-gáz gyûjtõrendszer hetenként egy alkalommal történõ ellenõrzése és karbantartása szükség sze-

rint, de évente legalább egyszer.

6 A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendelet.
7 A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.
8 A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.
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4. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

A hulladéklerakó lezárásával, utógondozásával, rekultivációjával kapcsolatos
követelmények

1. A hulladéklerakó lezárásával és utógondozásával kapcsolatos követelmények

A lezárás és utógondozás a következõ fõbb részfolyamatokból tevõdik össze:
a) a lezárásra és utógondozásra vonatkozó tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése,
b) a hulladéklerakó felsõ záró-réteg rendszerének átmeneti és/vagy végleges kialakítása,
c) a hulladéklerakó-gáz gyûjtési és kezelési rendszerének kialakítása és mûködtetése,
d) a csurgalékvíz kezelési rendszerének kialakítása és mûködtetése,
e) az utógondozási idõszakban szükséges monitoring rendszer kialakítása és mûködtetése,
f) a hulladéktest formálása, felszíni rétegeinek tömörítése, rézsûk kialakítása, tájba illesztés, a terület további haszná-

latának figyelembevételével,
g) a további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontása, az általuk elfoglalt terület tájba il-

lesztése,
h) a fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzése az utógondozás teljes idõszakában,
i) az utógondozás befejezése,
j) a jelentéskészítési kötelezettség teljesítése.
A fentieket értelemszerûen kell alkalmazni a lerakott hulladék összetételétõl, a hulladéklerakó meglévõ mûszaki léte-

sítményeinek kiépítettségétõl, továbbá attól függõen, hogy a lezárás és az utógondozás a hulladéklerakó egészére vagy
annak egy részére vonatkozik.

A felsõ záró-réteg rendszer kialakítása értelemszerûen tartalmazza a hulladéklerakó oldalirányú záró-réteg rendszerét
is, ahol az szükséges.

1.1. A lezárásra és utógondozásra vonatkozó terv tartalmi követelményei

A hulladéklerakó lezárására és utógondozására vonatkozó folyamatot az üzemeltetõnek az erre jogosult tervezõvel
kell megterveztetnie. A lezárásra és utógondozásra vonatkozó tervdokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó lezárásának ütemezését (átmeneti és/vagy végleges lezárás),
b) a felsõ záró-réteg rendszer szerkezetét, kialakításának módját [az esési irányokat szintvonalas helyszínrajzon

(1:500) és keresztszelvényeken (1:100; 1:50) kell bemutatni],
c) az utógondozási idõszakban szükséges monitoring rendszer kialakításának, üzemeltetésének és karbantartásának

leírását,
d) a hulladéklerakó-gáz kezelésének leírását,
e) a csurgalékvíz kezelésének leírását,
f) a hulladéktest formálását, felszíni rétegeinek tömörítését, a rézsûk kialakítását, a tájba illesztés leírását,
g) a további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontásával, valamint az általuk elfoglalt te-

rület tájba illesztésével kapcsolatos tervet,
h) a fenntartási és állagmegóvási munkák végzésének tartalmát, módját és ütemezését,
i) az utógondozás befejezésének módját és idõpontját,
j) az adatszolgáltatás adattartalmát és módját.
A fentieket értelemszerûen kell alkalmazni a lerakott hulladék összetételétõl, a hulladéklerakó meglévõ mûszaki léte-

sítményeinek kiépítettségétõl, továbbá attól függõen, hogy a lezárás és az utógondozás a hulladéklerakó egészére vagy
annak egy részére (pl. egy vagy több medencére) vonatkozik.

A felsõ záró-réteg rendszer kialakítása értelemszerûen tartalmazza a hulladéklerakó oldalirányú záró-réteg rendszerét
is, ahol az szükséges.

1.2. A felsõ záró-réteg rendszer kialakításával kapcsolatos követelmények

A felsõ záró-réteg rendszer kiépítésének tervezésekor figyelembe kell venni:
a) a lerakott hulladék tulajdonságait, különösen a biohulladék mennyiségét,
b) a hulladéklerakó üzemeltetésének feltételeit (pl. az alkalmazott tömörítés mértékét),
c) a hulladéklerakó geometriai jellemzõit (dombépítés, rézsûk mértéke, a hulladéktest magassága stb.),
d) a telephely közelében található, a záró-réteg rendszer kialakításához felhasználható természetes anyagok beszer-

zési lehetõségét (talaj, kavics, agyag),
e) a záró-réteg rendszer kiépítésének költségeit.

874 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 5. szám



A hulladéklerakót mindaddig átmeneti felsõ záró-réteg rendszerrel szükséges lezárni, amíg a hulladéktest biológiailag
lebomló szerves összetevõinek biológiai stabilizálódása gyakorlatilag be nem következik.

Nem kell átmeneti felsõ záró-réteg rendszert alkalmazni a B3 alkategóriájú hulladéklerakón, ha a lerakásra kerülõ hul-
ladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát mechanikai-biológiai elõkezeléssel csökkentették és a hulladék sta-
bilizálódott, nem várható a lerakó süllyedése.

C kategóriájú, illetve B1b alkategóriájú hulladéklerakó esetében, a tervezõ javaslatának figyelembevételével, a Fel-
ügyelõség dönt az átmeneti felsõ záró-réteg kialakításának szükségességérõl.

A kategóriájú hulladéklerakó esetében átmeneti felsõ záró-réteg rendszert nem kell kiépíteni.
A végleges felsõ záró-réteg rendszer azt követõen építhetõ ki, hogy a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben gya-

korlatilag befejezõdött. A stabilizálódási folyamat befejezõdését a hulladéklerakó-gáz mennyiségének csökkenése, a
csurgalékvíz mennyiségének és összetételének változása, illetõleg a hulladéklerakó felszínének konszolidációja jelzi.

1.2.1. Az átmeneti felsõ záró-réteg rendszer felépítése és funkciója
Az átmeneti felsõ záró-réteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felsõ záró-réteg rendszer kiépítése ér-

dekében tegye lehetõvé elegendõ vízmennyiségnek a hulladéktestbe való bejutását, ezáltal meggyorsítva a lerakott hul-
ladékban lévõ szerves összetevõk biológiai lebomlását és a hulladéktest stabilizálódását. Alkalmazása azért is indokolt,
mert a biohulladék lebomlása következtében a hulladéktestben roskadás, a felszínén jelentõs süllyedések várhatóak, ami
a végleges felsõ záró-réteg rendszer egyenlõtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelõképesség
romlását okozná.

Az átmeneti felsõ záró-réteg rendszer részei:
a) kiegyenlítõ réteg
Funkciója: a hulladéktest felszínének felsõ és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest alkal-

massá tétele a következõ rétegek elhelyezésére.
Anyaga: osztályozott, aprószemcsés hulladék, stabilizált biohulladék, salak, pernye.
b) szigetelõréteg
Funkciója: a csapadék túlzott mértékû bejutásának akadályozása. Kialakítása és anyaga függ a lerakott hulladék

összetételétõl, állapotától (pl. a biológiai lebomlás mértékétõl).
Anyaga: ásványi szigetelés, geomembrán vagy bentonitszõnyeg.
c) fedõréteg
Funkciója: a szigetelõréteg védelme, illetõleg a növényzet megtelepedését (telepítését) lehetõvé tevõ feltételek bizto-

sítása.
Anyaga: 30 cm vastagságban stabilizált biohulladék és 30 cm vastagságban talaj vagy komposzt.

1.2.2. A végleges felsõ záró-réteg rendszer felépítése és funkciója
A végleges felsõ záró-réteg rendszer legfõbb rendeltetése a csapadékvíz hulladéktestbe való bejutásának megakadá-

lyozása, a csurgalékvíz képzõdésének (és kezelésének), továbbá a környezetbe való potenciális kijutásának megelõzése.
A végleges felsõ záró-réteg rendszer részei:
a) kiegyenlítõ réteg
Funkciója: a hulladéktest felsõ és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, beleértve az átmeneti felsõ záró-réteg rend-

szerrel történt lezárás során kialakult süllyedések megszüntetését is, valamint a hulladéktest alkalmassá tétele a követke-
zõ rétegek elhelyezésére.

Anyaga: kis mésztartalmú, homogén, nem kötött, jó gázvezetõ képességû talaj, kohósalak vagy hulladékégetõ salakja.
b) gázelvezetõ réteg (ha szükséges)
Funkciója: a hulladék egyes összetevõinek biológiai bomlása során keletkezõ hulladéklerakó-gáz gyûjtõrendszerbe

történõ elvezetése.
Anyaga: kis mésztartalmú, egyenletes szemcseeloszlású, jó gázvezetõ-képességû anyag, amely az adott esésviszo-

nyok mellett kellõ állékonyságú.
c) szigetelõréteg
Funkciója: a víz hulladéktestbe való bejutásának megakadályozása (hidraulikus gát).
A réteg többféle (természetes és mesterségesen elõállított) anyag egymás fölé rétegezésével készíthetõ. Az alkalma-

zott megoldásnak egyenértékûnek kell lennie az elõírt 2 × 25 cm vastagságú, adott szivárgási tényezõjû (B1b és B3 kate-
góriájú lerakóknál k ≤ 5 × 10–9 m/s, C kategóriájú lerakóknál pedig k ≤ 10–9 m/s) megoldással. Az egyenértékûség felté-
tele a hidraulikai egyenértékûség.

d) szivárgó- és szûrõréteg
Funkciója: a fedõrétegen esetleg átszivárgó víz szigetelõréteg fölötti tartózkodási idejének csökkentése, illetve a

záró-rétegbõl való mielõbbi hatékony elvezetése.
Anyaga: mosott kavics, a rézsûkön osztályozatlan homokos kavics vagy kõzúzalék, geodrén, geokompozit, illetõleg

geotextília, amely csak a szûrõréteg anyaga lehet.
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e) fedõréteg
Funkciója: a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévõ rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, meg-

felelõ környezet biztosítása.
A réteg többféle anyag egymás fölé rétegezésével készíthetõ. A szivárgó- és szûrõréteggel érintkezõ (20–30 cm vas-

tagságú) gyökérzáró réteg erõsen kötött vagy erõsen kõtörmelékes tömör anyag, célszerûen osztályozott építési-bontási
hulladék. Ezt követi az (50–70 cm vastagságú) altalaj réteg, amely készülhet kis humusztartalmú talajból vagy stabilizált
biohulladékból. A fedõréteg legfelsõ része a (mintegy 30 cm vastagságú) humuszréteg, amely a növények táplálását
szolgálja, és talajból vagy komposztból készülhet. A természetes anyagú szigetelõréteg felett a szivárgó-szûrõ réteg és a
fedõréteg összvastagsága legalább 1,5 m legyen.

f) vegetációs réteg
Funkciója: a víznek az alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetõleg az erózióval szembeni védelem.
Anyaga: nem mélygyökérzetû, kis tápanyagigényû, szárazság- és forróságtûrõ növények, amelyek megfelelnek az

ökológiai környezetnek is.

1.3. A hulladéklerakó-gáz gyûjtési és kezelési rendszerének kialakításával és mûködtetésével kapcsolatos követel-
mények

A hulladéklerakóban ártalmatlanított, biológiailag lebomló szerves anyagot tartalmazó hulladékból képzõdõ hulla-
déklerakó-gáz összegyûjtésére alkalmazott aktív gázgyûjtõ rendszer a hulladéklerakóban (medencében) hálózatosan el-
helyezett kutakból, illetõleg perforált csövekbõl áll, amelyeket egy fõvezetéken keresztül kompresszor szív meg. A hul-
ladéklerakó-gáz – ellenõrzést és a szükséges tisztítást követõen – a hulladéklerakó engedélyében meghatározott módon
hasznosítható, kivételes esetben elfáklyázható.

Aktív hulladéklerakó-gáz gyûjtõ rendszert B3 alkategóriájú hulladéklerakón kell kiépíteni, kivéve, ha a lerakásra ke-
rülõ hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát mechanikai-biológiai elõkezeléssel csökkentették.

Hulladéklerakó-gáz gyûjtõ rendszert nem kell kiépíteni A kategóriájú hulladéklerakó esetében, egyéb hulladéklerakó-
nál a tervezõ javaslatának figyelembevételével, a Felügyelõség dönt a hulladéklerakó-gáz gyûjtõ rendszer kialakításá-
nak szükségességérõl.

1.4. A csurgalékvíz kezelési rendszerének kialakításával és mûködtetésével kapcsolatos követelmények

A hulladéklerakóban (medencében) lerakott hulladéktesten átszivárgó csapadékvíz és a hulladéktestben képzõdõ fo-
lyadék (együtt csurgalékvíz) a hulladék összetételétõl függõen különbözõ oldott és szuszpendált anyagokat tartalmaz,
ezért azt össze kell gyûjteni és dréncsöveken keresztül a hulladéklerakó üzemeltetési technológiájától függõen kialakí-
tott gyûjtõaknába vagy -medencébe kell vezetni.

A rendszer kiépítése és üzemeltetése során biztosítani kell a dréncsövek megfelelõ lejtését, továbbá a gyûjtõakna,
gyûjtõmedence vízzáróságát. Az összegyûjtött csurgalékvíz tisztítás után kerülhet a befogadóba, ennek hiányában ten-
gelyen elszállítva szennyvíztisztítóba, a hulladéklerakó engedélyében meghatározottak szerint.

1.5. Az utógondozási idõszakban szükséges monitoring rendszer kialakításával és mûködtetésével kapcsolatos köve-
telmények

A hulladéklerakón már meglévõ és az utógondozási idõszakban is szükséges monitoring rendszer elemeinek, valamint
a hiányzó és az új elemeknek a kiépítésével és mûködtetésével biztosítani kell

a) a végleges felsõ záró-réteg rendszer folyamatos ellenõrzését, a geomembrán meghibásodásainak (lyukak, repedé-
sek stb. keletkezésének) kimutatását. A monitoring lehetõség szerint adjon információt a teljes felsõ záró-réteg rendszer
mechanikai épségérõl;

b) a technológiai létesítmények (pl. medencék, mûtárgyak) mûszaki állapotának rendszeres ellenõrzését;
c) a felszín alatti víz (megfigyelõ-kutakban történõ) rendszeres ellenõrzését;
d) a hulladéklerakó-gáz gyûjtési és kezelési berendezései mûködésének, valamint a légszennyezõ anyagok emisszió-

jának a gázgyûjtõ rendszer kimeneti pontján történõ rendszeres ellenõrzését;
e) a csurgalékvíz-kezelés berendezései mûködésének rendszeres ellenõrzését (vízszintellenõrzés, összetétel-vizsgálat);
f) a hulladéktest mozgásának idõszakos ellenõrzését.
Az ellenõrzések elvégzésének módját és gyakoriságát e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

1.6. A hulladéktest formálásával, felszíni rétegeinek tömörítésével, rézsûk kialakításával, a tájba illesztéssel kapcso-
latos követelmények

A felsõ záró-réteg rendszer kialakítását megelõzõen a hulladéktestet (a terület tervezett felhasználási módjának és a
tervezett lezárási és utógondozási folyamat ismeretében) formázni szükséges, illetõleg alkalmassá kell tenni a lezáró ré-
tegek fogadására. A hulladéklerakó rézsûinek kialakítása és az ehhez felhasznált anyagok kiválasztása különös gondos-
ságot igényel annak érdekében, hogy a szigetelõ funkció és az állékonyság is biztosított legyen.
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A munkálatokat a tájba illesztés követelményeinek figyelembevételével kell elvégezni. Gondoskodni kell arról, hogy
a hulladéktest formázásával olyan tájképi megjelenése legyen a hulladéklerakó létesítménynek, amely egyidejûleg szol-
gálja a terület tervezett használatát és az adott táj elemeitõl nem idegen megjelenést.

A követelmények alapvetõen megegyeznek a felsõ záró-réteg rendszer kialakításának követelményeivel.

1.7. A további felhasználásra nem tervezett létesítmények, berendezések és eszközök elbontásával kapcsolatos köve-
telmények

A hulladéklerakó meglévõ, de a lezárási és utógondozási tevékenységekhez nem szükséges infrastruktúráját (létesít-
ményeket, berendezéseket és eszközöket) a Felügyelõség engedélyével le lehet bontani. Az így felszabaduló területet is
be kell vonni a lezárás és utógondozás feladatkörébe.

1.8. A fenntartási és állagmegóvási munkák végzésével, valamint az utógondozás befejezésével kapcsolatos követel-
mények

A lezárási és utógondozási idõszakban biztosítani kell a szükséges infrastruktúra (létesítmények, berendezések és esz-
közök) mûködõképességét, használatát, a bezárt hulladéklerakó õrzését, a terület rendjét és tisztaságát. A hulladéklerakó
területén gondoskodni kell a tervnek megfelelõ növényborítottságról, annak szükség szerinti pótlásáról, locsolásáról, ka-
szálásáról stb.

Az utógondozási idõszak elteltével az ahhoz szükséges infrastruktúrát – a Felügyelõség engedélyével – fel lehet szá-
molni.

2. Meglévõ hulladéklerakó lezárásával, utógondozásával, rekultivációjával kapcsolatos követelmények

Az e rendelet hatálybalépése elõtt létesített és a teljes körû környezetvédelmi felülvizsgálatot követõen az e rendelet-
ben elõírt mûszaki védelemnek megfelelõen kialakított hulladéklerakó lezárásával és utógondozásával kapcsolatos kö-
vetelmények megegyeznek az ezen melléklet 1. pontjában részletezett követelményekkel.

Annál a meglévõ hulladéklerakónál, amelyet nem lehet vagy az üzemeltetõ/tulajdonos nem kíván úgy kialakítani,
hogy megfeleljen az e rendeletben a mûszaki védelemre vonatkozóan meghatározott elõírásoknak, függetlenül attól,
hogy a hulladéklerakó e rendelet hatálybalépésekor üzemel vagy korábban bezárásra került, de a rekultivációja nem tör-
tént meg, a bezárást követõen a rekultivációra vonatkozó elõírások szerint kell eljárni.

A rekultivációra vonatkozó követelményeket kell alkalmazni a szigetelés nélkül létesített hulladéklerakó, illetve hul-
ladék elhelyezésére használt terület esetében is.

2.1. Meglévõ, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos követelmé-
nyek, ha a hulladéklerakó létesítésénél alkalmaztak mesterséges szigetelést

A rekultiváció a következõ fõbb részfolyamatokból tevõdik össze:
a) a rekultivációra vonatkozó tervdokumentáció elkészítése és engedélyeztetése,
b) a hulladéklerakó felsõ záró-réteg rendszerének átmeneti és/vagy végleges kialakítása,
c) a hulladéklerakó-gáz gyûjtési és kezelési rendszerének kialakítása és mûködtetése,
d) a csurgalékvíz kezelési rendszerének kialakítása és mûködtetése,
e) az utógondozási idõszakban szükséges monitoring rendszer kialakítása és mûködtetése,
f) a hulladéktest formálása, felszíni rétegeinek tömörítése, rézsûk kialakítása, tájba illesztés, a terület további haszná-

latának figyelembevételével,
g) a további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontása, az általuk elfoglalt terület tájba il-

lesztése,
h) a fenntartási és állagmegóvási munkák elvégzése az utógondozás teljes idõszakában,
i) az utógondozás befejezése,
j) a jelentéskészítési kötelezettség teljesítése.
A fentieket értelemszerûen kell alkalmazni a lerakott hulladék összetételétõl, a hulladéklerakó meglévõ mûszaki léte-

sítményeinek kiépítettségétõl, továbbá attól függõen, hogy a rekultiváció a hulladéklerakó egészére vagy annak egy ré-
szére vonatkozik.

A felsõ záró-réteg rendszer kialakítása értelemszerûen tartalmazza a hulladéklerakó oldalirányú záró-réteg rendszerét
is, ahol az szükséges.

2.1.1. A rekultivációra vonatkozó terv tartalmi követelményei
A hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó folyamatot az üzemeltetõnek a külön jogszabály szerint erre jogosult ter-

vezõvel kell megterveztetnie. A rekultivációra vonatkozó tervdokumentációnak tartalmaznia kell:
a) a hulladéklerakó lezárásának ütemezését (átmeneti és/vagy végleges lezárás),
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b) a felsõ záró-réteg rendszer szerkezetét, kialakításának módját [az esési irányokat szintvonalas helyszínrajzon
(1:500) és keresztszelvényeken (1:100; 1:50) kell bemutatni],

c) az utógondozási idõszakban szükséges monitoring rendszer kialakításának, üzemeltetésének és karbantartásának
leírását,

d) a hulladéklerakó-gáz kezelésének leírását,
e) a csurgalékvíz kezelésének leírását,
f) a hulladéktest formálását, felszíni rétegeinek tömörítését, a rézsûk kialakítását, a tájba illesztés leírását,
g) a további felhasználásra nem tervezett berendezések és építmények elbontásával, valamint az általuk elfoglalt te-

rület tájba illesztésével kapcsolatos tervet,
h) a fenntartási és állagmegóvási munkák végzésének tartalmát, módját és ütemezését,
i) az utógondozás befejezésének módját és idõpontját,
j) az adatszolgáltatás adattartalmát és módját.
A fentieket értelemszerûen kell alkalmazni a lerakott hulladék összetételétõl, a hulladéklerakó meglévõ mûszaki léte-

sítményeinek kiépítettségétõl, továbbá attól függõen, hogy a lezárás és az utógondozás a hulladéklerakó egészére vagy
annak egy részére (pl. egy vagy több medencére) vonatkozik.

A felsõ záró-réteg rendszer kialakítása értelemszerûen tartalmazza a hulladéklerakó oldalirányú záró-réteg rendszerét
is, ahol az szükséges.

2.1.2. A felsõ záró-réteg rendszer kialakításával kapcsolatos követelmények
A hulladéklerakót átmeneti felsõ záró-réteg rendszerrel szükséges lezárni a hulladéktest biológiailag lebomló szerves

összetevõinek biológiai stabilizálódásáig, de legfeljebb 10 évig.
Az átmeneti felsõ záró-réteg rendszer alkalmazásának szükségességérõl, a tervezõ javaslatának figyelembevételével,

a Felügyelõség dönt.
A végleges felsõ záró-réteg rendszer azt követõen építhetõ ki, hogy a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben gya-

korlatilag befejezõdött. A stabilizálódási folyamat befejezõdését a hulladéklerakó-gáz mennyiségének csökkenése, a
csurgalékvíz mennyiségének és összetételének változása, illetõleg a hulladéklerakó felszínének megállapodása
(a süllyedés megáll) jelzi.

2.1.2.1. Az átmeneti felsõ záró-réteg rendszer felépítése és funkciója
Az átmeneti felsõ záró-réteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges felsõ záró-réteg rendszer kiépítése ér-

dekében tegye lehetõvé elegendõ vízmennyiségnek a hulladéktestbe való bejutását, ezáltal elõsegítve a lerakott hulla-
dékban lévõ szerves összetevõk biológiai lebomlását és a hulladéktest stabilizálódását. Alkalmazása azért is indokolt,
mert a biohulladék lebomlása következtében a hulladéktestben roskadás, a felszínén jelentõs süllyedések várhatóak, ami
a végleges felsõ záró-réteg rendszer egyenlõtlen süllyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelõképesség
romlását okozná.

Az átmeneti felsõ záró-réteg rendszer részei:
a) kiegyenlítõ réteg
Funkciója: a hulladéktest felszínének felsõ és oldalirányú kiegyenlítése, módosítása, valamint a hulladéktest alkal-

massá tétele a következõ rétegek elhelyezésére.
Anyaga: 30 cm vastagságban kõmentes talaj vagy kezelt (aprított-osztályozott) inert hulladék vagy 50 cm vastagságú,

tömörített, külön jogszabályban9 meghatározott maradék hulladék vagy stabilizált biohulladék.
b) fedõréteg
Funkciója: a növényzet megtelepedését (telepítését), a növények táplálását szolgálja.
Anyaga: 30 cm humuszban gazdag talaj vagy komposzt. (A helyi adottságok figyelembevételével egyedileg tervezendõ.)
c) füvesítés
A fedõréteg felszínét a szél és a csapadék általi erózió megakadályozására füvesíteni kell.
2.1.2.2. A végleges felsõ záró-réteg rendszer felépítése és funkciója
A végleges záró-réteg rendszer kialakítását megelõzõen a hulladéklerakó felületén spontán módon kialakult fás szárú

(bokrok, fák) vegetációt el kell távolítani, amennyiben az zavarja a végleges záró-réteg rendszer kialakítását.
a) kiegyenlítõ réteg
Alkalmazására a korábban kialakított kiegyenlítõ réteg pótlása, javítása és a rézsük igazítása érdekében akkor van

szükség, ha a hulladéktest felszíne megváltozott, süllyedések, roskadások jelentek meg.

9 A biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet.
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Anyaga: homogén, nem kötött, jó gázvezetõ-képességû, kis mésztartalmú talaj vagy kohósalak, hulladékégetõ sa-
lakja. A kiegyenlítõ réteg kialakítható stabilizált biohulladékból is, a külön jogszabályban10 meghatározottak figyelem-
bevételével.

b) szigetelõ réteg
Funkciója: a csapadék hulladéktestbe való bejutásának, a csurgalékvíz keletkezésének megakadályozása.
Anyaga: természetes anyagú szigetelõréteg esetén agyag (30 cm vastagságban), mesterséges szigetelõréteg esetén

geomembrán szigetelõlemez.
c) szivárgó réteg
Funkciója: a szivárgó réteg csökkenti a csapadék érintkezését az alatta lévõ kis vízáteresztõ-képességû réteggel.
Anyaga: kavics, a rézsükön osztályozatlan homokos kavics, kõzúzalék vagy geodrén.
d) fedõréteg (rekultivációs réteg)
Funkciója: a csurgalékvíz minimalizálása, az alatta lévõ rétegek védelme, a növényzet telepítéséhez szükséges, meg-

felelõ környezet biztosítása.
A réteg többféle anyag egymás fölé rétegezésével készíthetõ. A fedõrétegnek a szivárgó réteggel érintkezõ 20 cm vas-

tagságú alsó része erõsen kötött vagy erõsen kõtörmelékes tömör anyag, célszerûen osztályozott építési-bontási hulla-
dék. A fedõréteg felsõ része 30 cm vastagságú humuszréteg, amely a növények táplálását szolgálja. A humusz helyette-
síthetõ komposzttal.

e) vegetációs réteg
Funkciója: a víznek az alsóbb rétegekbe való bejutásának akadályozása, illetõleg az erózióval szembeni védelem.
Anyaga: nem mélygyökérzetû, kis tápanyagigényû, szárazság- és forróságtûrõ növények, amelyek megfelelnek az

ökológiai környezetnek is.

2.1.3. A hulladéklerakó-gáz gyûjtési és kezelési rendszerének kialakításával és mûködtetésével kapcsolatos követel-
mények

E követelmények megegyeznek az 1.3. pontban részletezett követelményekkel.

2.1.4. A csurgalékvíz kezelési rendszerének kialakításával és mûködtetésével kapcsolatos követelmények
E követelmények megegyeznek az 1.4. pontban részletezett követelményekkel.

2.1.5. Az utógondozási idõszakban szükséges monitoring rendszer kialakításával és mûködtetésével kapcsolatos kö-
vetelmények

E követelmények megegyeznek az 1.5. pontban részletezett követelményekkel.

2.1.6. A hulladéktest formálásával, felszíni rétegeinek tömörítésével, rézsûk kialakításával, a tájba illesztéssel kap-
csolatos követelmények

E követelmények megegyeznek az 1.6. pontban részletezett követelményekkel.

2.1.7. A további felhasználásra nem tervezett létesítmények, berendezések és eszközök elbontásával kapcsolatos kö-
vetelmények

E követelmények megegyeznek az 1.7. pontban részletezett követelményekkel.

2.1.8. A fenntartási és állagmegóvási munkák végzésével, valamint az utógondozás befejezésével kapcsolatos köve-
telmények

E követelmények megegyeznek az 1.8. pontban részletezett követelményekkel.

2.2. Meglévõ, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló, mesterséges szigetelés nélkül létesült hulladéklerakó
vagy hulladéklerakás céljára használt terület rekultivációjával kapcsolatos követelmények

Meglévõ, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló, mesterséges szigetelés nélkül létesült hulladéklerakó vagy hul-
ladéklerakás céljára használt terület (együtt: lerakó) esetében indokolt lehet költség-haszon elemzés elkészítésével meg-
vizsgálni, hogy a lerakó felszámolása vagy rekultivációja valósuljon-e meg.

Azon lerakó esetében, ahol a külön jogszabály11 szerinti szennyezõ anyagot tartalmazó hulladék – az elsõ vízadó össz-
let mindenkori maximális nyugalmi vízszintjének figyelembevételével – érintkezik a felszín alatti vízzel, fenn áll a köz-
vetlen bevezetés a felszín alatti vízbe, csak a lerakó felszámolására kerülhet sor.

A lerakó felszámolásánál e melléklet 3. pontjában meghatározott követelményeket kell teljesíteni.
Ha a lerakó rekultivációjára kerül sor, akkor a 2.1. pontban meghatározott követelményeket kell teljesíteni, a 2.2.1. és

a 2.2.2. pontban meghatározott eltérésekkel.

10 A biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet.
11 A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.
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2.2.1. A 2001. január 1-jén üzemelõ lerakó rekultivációja
2.2.1.1. Ha a lerakó 2001. január 1-jén még üzemelt és a lerakott hulladék mennyisége meghaladja a 10 000 m3-t, a re-

kultivációt 2 ütemben kell elvégezni a 2.1. pontban leírtak szerint, az alábbi eltérésekkel.
Az átmeneti felsõ záró-réteg rendszer kialakítását követõen, a Felügyelõség jóváhagyásával a gázkutak, csurgalékvíz

kezelés és a monitoring rendszer mûködtetése leállítható, ha a rekultivációnak ebben a szakaszában környezetszennye-
zést nem észleltek. A feleslegessé vált berendezések elbonthatók a 2.1.7. pont szerint. A végleges záró-réteg rendszer ki-
alakítását követõen a 2.1.8. pontban meghatározott feladatok végzését a lerakó területének más célra történõ hasznosítá-
sáig kell végezni.

2.2.1.2. Amennyiben a lerakóban 10 000 m3-nél kevesebb a lerakott hulladék mennyisége, a rekultivációt a végleges
záró-réteg rendszer kialakításával, 1 ütemben kell elvégezni. Ez esetben értelemszerûen elmarad a 2.1.3–2.1.8. pontok
szerinti feladatok végzése.

2.2.2. A 2001. január 1-jén már nem üzemelõ lerakó rekultivációja
Ha a lerakó 2001. január 1-jén már nem üzemelt, tehát bezárásra került, de a rekultivációja nem történt meg, a rekulti-

vációt a végleges záró-réteg rendszer kialakításával, 1 ütemben kell elvégezni a 2.1. pontban leírtak szerint, a következõ
eltérésekkel.

A rekultivációra vonatkozó terv elkészítésekor figyelembe kell venni az alábbiakat is:
a) a végleges felsõ záró-réteg rendszer kialakítását zavaró növényzet (bokrok, fák) eltávolításának szükségességét,
b) a lerakó felszínén a szükséges mértékû kiegyenlítõ réteg kiépítését,
c) a szigetelõ réteg kialakításánál a csapadékvíz levezetésének segítését.
Ez esetben értelemszerûen elmarad a 2.1.3–2.1.8. pontok szerinti feladatok végzése.
Ha a teljes körû környezetvédelmi felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy a lerakó nem jelent potenciális veszélyt

a földtani közegre, a felszín alatti vagy a felszíni vízre, a levegõre, a Felügyelõség jogosult az 1.2.1., 1.2.2., 2.1.2.1. és
2.1.2.2. pontban elõírt követelmények mérséklésére.

3. A lerakó felszámolása

3.1. Meglévõ, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló, mesterséges szigetelés nélkül létesült hulladéklerakó
vagy hulladéklerakás céljára használt terület (együtt: lerakó) felszámolása a következõ mûveletsort jelenti:

a) a teljes lerakott hulladék mennyiség felszedése,
b) a felszedett hulladék osztályozása az erre alkalmas berendezésen történõ átrostálással,
c) a felszedett, ártalmatlanítandó hulladék-összetevõk – tulajdonságaiknak megfelelõ – kategóriájú hulladéklerakó-

ban, égetõben történõ ártalmatlanítása, illetve hasznosítása,
d) tereprendezés, tájba illesztés az inert és a lebomlott, stabilizálódott szerves összetevõk felhasználásával.

3.2. A lerakó felszámolását az üzemeltetõnek vagy a terület tulajdonosának a külön jogszabály szerint erre jogosult
tervezõvel kell megterveztetnie. A lerakó felszámolására vonatkozó tervnek tartalmaznia kell:

a) a felszedésre kerülõ teljes hulladékmennyiség várható térfogatát vagy tömegét és jellemzõ összetételét,
b) a hulladék felszedésére és kezelésére alkalmazott eljárások leírását,
c) a tereprendezés és tájba illesztés terveit, a tereprendezésnél felhasznált anyagok bemutatásával, a felszíni rétegek

tömörítésének, a felszín kialakításának tervrajzát [az esési irányokat szintvonalas helyszínrajzon (1:500) és keresztszel-
vényeken (1:100; 1:50) kell bemutatni],

d) az esetleg szükséges (humuszban gazdag) talajréteg mennyiségi meghatározását, a felsõ réteg kialakításának mód-
ját, a telepítésre kerülõ növényzetre vonatkozó ültetési tervet, ha a terület hasznosítási célja ezt igényli,

e) az egyéb, ártalmatlanítandó hulladék befogadására vonatkozó nyilatkozatot a hulladékot átvevõ hulladéklerakó
üzemeltetõjétõl,

f) a felszámolt lerakó területére vonatkozóan az új hasznosítási cél bemutatását.
Ha a teljes körû környezetvédelmi felülvizsgálat szerint a lerakó szennyezi a földtani közeget (talajt) és a felszín alatti

vizet, akkor a külön jogszabály12 szerinti kármentesítést kell elvégezni, amely a felszámolás részét képezi.
A lerakó felszámolását követõen az engedélyes a Felügyelõség számára adatszolgáltatást készít, amelyben szerepel az

összes felszedett és kezelt hulladék mennyisége, valamint az ártalmatlanítás, esetleg hasznosítás érdekében hulladékke-
zelõnek átadott, elszállított mennyiség.

12 A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.
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5. számú melléklet a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez

Mintavétel és vizsgálati módszerek

1. Mintavételhez és hatósági célokra szolgáló vizsgálatok elvégzéséhez csak akkreditált laboratóriumok jogosultak.
a) MSZ EN ISO/IEC 17025: Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei
Hulladékvizsgálatokat – hatósági célokra – a gazdálkodó szervezetek, illetve a hulladékkezelõk (ártalmatlanítók,

hasznosítók) is elvégezhetnek, ha az általuk szükséges vizsgálatkörhöz akkreditációt szereztek.

2. A mintavételhez és a hulladékvizsgálatokhoz a vonatkozó nemzeti szabványok szolgálnak referenciaként, illetve
ha az adott vizsgálatra nincs nemzeti szabvány, a CEN – (Comité Européen de Normalisation) – Európai Szabványügyi
Bizottság szabványtervezete, amennyiben az elérte a prEN (elõszabvány) szintet.

2.1. Mintavétel:
a) prEN 14899: hulladékok jellemzése – Hulladék mintavétel: Keret a mintavételi terv készítéséhez és alkalmazásá-

hoz (Characterisation of waste – Sampling of waste materials: framework for the preparation and application of a samp-
ling plan) és a hozzá kapcsolódó 5 Mûszaki jelentés (Technical Report).

2.2. A hulladékok általános tulajdonságai:
a) MSZ 21420–28: Hulladékok jellemzése. Települési szilárd hulladékok vizsgálata. Mintavétel
b) MSZ 21420–29: Hulladékok jellemzése. Települési szilárd hulladékok vizsgálata. A minta elõkészítése, az anyagi

összetétel meghatározása anyagfajtákra történõ válogatás útján
c) MSZ EN 13137: Hulladékok jellemzése. A teljes szerves széntartalom (TOC) meghatározása
d) prEN 14346: A szárazanyag-tartalom számítása a szárítási maradék, illetve a víztartalom meghatározása alapján.

2.3. Kioldási vizsgálatok:
a) CEN/TS 14405: Hulladékok jellemzése – Kioldási vizsgálati módszerek – Fölfelé történõ átfolyásos vizsgálatok –

speciális körülmények közöttt (Characterisation of waste – Leaching behaviour tests – Up-flow percolation test – under
specified conditions)

b) MSZ EN 12457/2–4: Hulladékok jellemzése – Kioldás. Megfelelõségi kioldási vizsgálatok granulált hulladékok
és iszapok esetében

ba) L/S 10 l/kg; részecskeméret <4 mm
bb) L/S 10 l/kg, részecskeméret <10 mm

2.4. Nyers hulladékok feltárása:
a) MSZ EN 13617: Hulladékok jellemzése – Királyvízben feltárt összetevõk koncentrációjának meghatározása

(a szilárd hulladék részleges feltárása az összetevõ-elemek meghatározása elõtt, a szilikát-mátrix roncsolása nélkül).
b) MSZ EN 13656: Hulladékok jellemzése – Mikrohullámú kezeléssel végzett feltárás, HF-, HNO3- és HCl-keverék-

kel, és ezt követõen az összetevõ-elemek koncentrációjának meghatározása (a szilárd hulladék teljes feltárása az elemek
meghatározása elõtt).

2.5. Elemzés:
a) MSZ EN 12506: Hulladékok jellemzése – Az eluátumok elemzése: a pH, az As, a Ba, a Cd, a Co, a Cr és a Cr(VI), a

Ca, a Mo, a Ni, az NO2, a Pb, az S összes mennyisége, a szulfát-ionok, a V és a Zn koncentrációjának meghatározása
[a szilárd hulladékok, illetve eluátumaik szervetlen összetevõi koncentrációjának meghatározása (makro-, mikro- és
nyomelemek)].

b) MSZ EN 13370: Hulladékok jellemzése – Eluátumok elemzése. Az ammónia-N, az AOX, a vezetõképesség, a
koncentrációnak meghatározása [a szilárd hulladékok, illetve elátumaik szervetlen Hg, a fenol-index, a TOC, a könnyen
felszabaduló CN-ek, a fluorid-ionok összetevõinek (anionjainak) meghatározása].

c) prEN 14039: A C10–C40 szénatom-számú szénhidrogének koncentrációjának meghatározása gázkromatográfiával.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
21/2006. (IV. 5.) KvVM

rendelete
egyes védett természeti területek természetvédelmi

kezelõjének megállapításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
24. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 36. §-ának
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a követke-
zõket rendelem el:

1. §

Az egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és
tájvédelmi körzetek létesítésérõl szóló 3/1989. (II. 22.)
KVM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A védett természeti terület természetvédelmi keze-
lését a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.”

2. §

Az egyes természeti területek védetté, valamint helyi je-
lentõségû természetvédelmi területek országos jelentõsé-
gûvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek
határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM ren-
delet 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A védett természeti terület természetvédelmi keze-
lését a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.”

3. §

A Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület létesí-
tésérõl szóló 19/2000. (VII. 24.) KöM rendelet 3. §-ának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § A védett természeti terület természetvédelmi keze-
lését a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
22/2006. (IV. 14.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó
közigazgatási hatósági eljárásban közremûködõ

tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

(1) A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó
közigazgatási hatósági eljárásban közremûködõ tolmá-
csot, jeltolmácsot (a továbbiakban együtt: tolmács) tevé-
kenységéért munkadíj, várakozási díj, készenléti díj és
költségtérítés illeti meg.

(2) A tolmácsot megilletõ munkadíj, várakozási díj és
készenléti díj e rendeletben meghatározott összege a tol-
mácsolási tevékenység ellenértékét terhelõ általános for-
galmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben
meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell fel-
számítani, ha a tolmács az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) ren-
delkezései alapján általános forgalmi adó felszámításra
kötelezett. Ha a tolmács az Áfa tv. szerint levonási joggal
rendelkezik, a számlával igazolt költségnek csak a nettó
összege növeli az adóalapot.

(3) Ha a tolmács tevékenysége az Áfa tv. 5. §-a szerint
gazdasági tevékenységnek minõsül, a tolmácsnak külön
jogszabály rendelkezései szerint számlát kell kiállítania,
illetve a kirendelõ hatóságnak a számla ellenében díjat kell
fizetnie. Amennyiben a tolmács tevékenysége nem minõ-
sül a fentiek szerinti gazdasági tevékenységnek, a kifizetés
átvételi elismervény ellenében történik.

2. §

(1) A tolmács részére – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a munkadíjat e rendelet mellékletében meghatáro-
zott díjsávok alapján a helyi piaci viszonyokhoz igazo-
dóan kell megállapítani.

(2) A jeltolmács részére 6000 Ft/óra munkadíjat kell
megállapítani. A jeltolmácsot ezen felül a (4) bekezdésben
meghatározott utazási költségtérítés, az (5) bekezdésben
meghatározott várakozási díj, illetve a (7) bekezdésben
meghatározott készenléti díj illeti meg.

(3) A tolmácsot megilletõ munkadíj megállapításánál
minden megkezdett órát fél óraként, fél óra leteltét köve-
tõen egy óraként kell figyelembe venni.
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(4) A tolmács a számára megállapított munkadíjon felül
utazási költségtérítésre tarthat igényt. Az igazolt költséget
a tolmács számára a következõk szerint kell megtéríteni:

a) vasúti 2. osztályú menettérti díj teljes összegét
(rendkívül indokolt vagy sürgõs igénybevétel esetében a
pótjegy árát is),

b) helyi tömegközlekedési eszköz, illetve helyközi
autóbusz menettérti díj teljes összegét,

c) személygépkocsi igénybevétele esetén – amennyi-
ben a tolmácsolás helyszíne tömegközlekedési eszközzel
nem, vagy aránytalanul hosszú (oda-vissza utazási idõtar-
tam a 3 órát meghaladó) utazási idõvel közelíthetõ meg –
a gépjármûnek a külön jogszabályban meghatározott
üzemanyagnorma figyelembevételével a ténylegesen
megtett oda-vissza útra a km-távolság és az APEH által
közzétett hivatalos üzemanyagár szorzatának összegét.

(5) Ha a tolmács az adott eljárási cselekmény megkez-
désére kitûzött idõpontban megjelent, az eljárási cselek-
mény megkezdéséig, illetõleg az eljárási cselekmény el-
maradásának közléséig várakozási díj illeti meg, amely
minden megkezdett félórára 500 Ft.

(6) Ha az eljárási cselekményt a hatóság félbeszakítja,
amennyiben az eljárás még ugyanazon a napon folytató-
dik, az addig eltelt idõtartamot a várakozási idõbe be kell
számítani.

(7) A tolmácsolásra okot adó tevékenység elmaradása
esetén készenléti díjként 2 óra munkadíjat kell megállapí-
tani.

(8) A tolmács számára – utazási költségtérítésre vonat-
kozó igény esetén – az utazási költséget az (5) és (7) be-
kezdésben foglaltak esetén is meg kell téríteni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljá-
rásokban kell alkalmazni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 22/2006. (IV. 14.) KvVM rendelethez

Tolmácsolás Ft/óra Minimum Maximum

1. Európai Gazdasági
Térséghez tartozó orszá-
gok hivatalos nyelvei

Ft/óra 2 500 8 000

2. Európai Gazdasági
Térségen kívüli országok
hivatalos nyelvei, illetve
a nemzeti és etnikai ki-
sebbségi nyelvek, kivéve
azokat, melyek az EGT
hivatalos nyelvei közé
tartoznak

Ft/óra 4 000 10 000

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
23/2006. (IV. 20.) KvVM

rendelete

a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bõvítésérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
24. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 36. §-ának
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a követke-
zõket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 19/1993. (IV. 7.) KTM rende-
lettel létesített Hévízi-tó Természetvédelmi Területhez
csatolom a Hévíz 934/1, 934/3, 964/3, 964/6, 985 ingat-
lan-nyilvántartási helyrajzi számú, 30,5466 hektár kiterje-
désû területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja az egyedülálló Hévízi-tó és
környéke speciális hidrogeológiai adottságainak, különle-
ges növény- és állatvilágának, valamint természetes ter-
málvizû, gyógytényezõkre alapozott rendeltetésének meg-
õrzése.

3. §

(1) A bõvítési terület természetvédelmi kezelését – a ter-
mészetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelõen –
a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reuma Kórház Kht.
látja el.

(2) A bõvítési terület természetvédelmi kezelési tervét a
melléklet tartalmazza.

4. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet
a 23/2006. (IV. 20.) KvVM rendelethez

A Hévízi-tó Természetvédelmi Terület bõvítési
területének természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések

Õrizze meg:
– a Hévízi-gyógytó (forrástó) természetközeli állapo-

tát,
– a Hévízi-gyógytavat mint természeti erõforrást,
– a Hévízi-gyógytó és környékének kiemelkedõ tájképi

értékeit.

Biztosítsa:
– a terület élõvilágának további kutatását,
– az arborétum jellegû területek jellegének fennmara-

dását.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A gyógytó és a termálvíz kutak hidrogeológiai adott-
ságainak megõrzése, fenntartása,

– az adventív és özönfajok visszaszorítása,
– az arborétum jellegû területek fenntartása aktív keze-

léssel,
– tanösvények és bemutató létesítmények kialakítása,
– a látogatás szabályozása, irányítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra,
tilalmakra vonatkozó elõírásokat – a természetvédelmi ke-
zelési tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vonat-
kozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet
2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékle-
tének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1. és
3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi kezelé-
si módok, korlátozások és tilalmak

Kivett területek kezelése
– Vízügyi beavatkozás a területen csak a Balatoni

Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgató-
ság) és a természetvédelmi kezelõvel elõzetesen egyezte-
tett módon lehetséges.

– A gyógytó és a termálkutak vize csak gyógyászati,
egészség-megõrzési célra használható. A 7 üzemelõ és a
2 tartalék fúrt termálkút száma újabb fúrásokkal nem nö-
velhetõ.

3.2. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi ke-
zelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Terület- és földhasználat
– A területhasználat a természetvédelmi, valamint a

gyógyászati, illetve egészség-megõrzési célokkal össz-
hangban történhet.

– Épületfelújítás az igazgatósággal, illetve a természet-
védelmi kezelõvel elõzetesen egyeztetett módon történhet.

– A parkfelújítási terveket az igazgatósággal és a ter-
mészetvédelmi kezelõvel elõzetesen egyeztetni kell.

– A terület élõvilágának gyûjtése csak kutatási célból,
illetve havária megelõzése érdekében lehetséges az igaz-
gatósággal, valamint a természetvédelmi kezelõvel egyez-
tetett módon.

– Növényvédelmi és állományszabályozó célú vegy-
szerfelhasználás az igazgatósággal, illetve a természetvé-
delmi kezelõvel egyeztetett módon történhet.

3.2.2. Látogatás
– A terület korlátozottan látogatható, a kiépített utakról

letérni tilos.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
24/2006. (IV. 24.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint
a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (13) bekezdésében, az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. §

(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A használt vagy hulladékká vált kenõolaj hasznosí-
tásával kapcsolatos termékdíj visszaigénylés esetében a
kérelem elõterjesztésekor a kérelemben megjelölt haszno-
sított (saját hasznosítás vagy hasznosításra átadott) hulla-
dékolaj mennyiség után kell az igazgatási szolgáltatási dí-
jat megfizetni. Amennyiben a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi felügyelõség vizsgálatát követõen
elfogadott és határozatban megállapított hasznosított
mennyiség több, mint a kérelemben megjelölt, a környe-
zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség a
befizetett és a befizetendõ igazgatási szolgáltatási díj kü-
lönbségét kiszabás alapján állapítja meg. Ez esetben az el-
járó közigazgatási szerv a határozat meghozatalával egy-
idejûleg fizetési meghagyást (határozatot) bocsát ki.”
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(2) Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A jogorvoslati eljárás díja – az (5)–(8) bekezdésben
foglalt eset kivételével – e rendelet mellékletében megha-
tározott díjtétel 50%-a.”

(3) Az R. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség által alapított vízvezetési, vízhasználati szol-
galmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa
(használója) esetében a jogorvoslati eljárás díja ingatla-
nonként 5000 Ft.”

(4) Az R. 2. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vízbázis védõterületét kijelölõ határozat által

érintett ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) vo-
natkozásában a jogorvoslati eljárás díja ingatlanonként
5000 Ft.”

2. §

(1) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg az alábbi (3) bekezdéssel
egészül ki, és az eredeti (3)–(6) bekezdés számozása
(4)–(7) bekezdésre változik:

„(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat – a (3) és (7) bekez-
désben foglalt kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor
kell a kérelmezõnek megfizetnie.

(3) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-
zethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolása ese-

tén az igazgatási szolgáltatási díjat az adott eljárási sza-
kasz kezdeményezésekor kell a kérelmezõnek megfizet-
nie.”

(2) Az R. 3. §-ának eredeti (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazga-
tási szerv bevétele. Az e rendelet 1. mellékletének
I. 16. pontjában szabályozott termékdíj-fizetési kötelezett-
ség alóli mentesség engedélyezése esetében a megfizetett
díj 40%-át az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõség átutalja az illetékes fel-
ügyelõség részére.”

3. §

Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, egyidejûleg az alábbi (2) bekezdéssel egé-
szül ki, és az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdés-
re változik:

„(1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási
szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza
kell téríteni, ha az elsõ fokú hatóság által hozott határozat
az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabály-
sértõnek bizonyult.

(2) A díj visszatérítését hivatalból a jogorvoslati eljárás
során hozott határozatban kell elrendelni. A visszatérítés-
rõl az elsõ fokon eljárt hatóság gondoskodik.”
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4. §

(1) Az R. 1. melléklete I. 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

7. Hulladék hasznosítás engedélyezése [Hgt. 18. § (4) bekezdés] 300 000

”

(2) Az R. 1. melléklete I. 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

11. Helyhez kötött légszennyezõ pontforrás létesítése, meglévõ bõvítése,
rekonstrukciója, felújítása, korszerûsítése, alkalmazott technológia vál -
tásának, mûködésének megkezdésének engedélyezési eljárása [21/2001.
(II. 14.) Korm. rendelet 9. §]

30 000/pontforrás

”

(3) Az R. 1. melléklete I. 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

12. Helyhez kötött diffúz légszennyezõ forrás létesítése, meglévõ bõvítése,
rekonstrukciója, felújítása, korszerûsítése, alkalmazott technológia vál -
tásának, mûködésének megkezdésének engedélyezési eljárása [21/2001.
(II. 14.) Korm. rendelet 10. §]

30 000/diffúz forrás

”



(4) Az R. 1. melléklete I. 20. pontjának 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
/20. Vízjogi létesítési engedély, Fennmaradási engedély [Vgtv. 29. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §] [Vgtv.

28. § (1) bek., 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3. §]/
„

2. Tavak, illetve a 20.1. ponthoz nem tartozó tározók 30 000

”

(5) Az R. 1. melléklete I. 20. pontjának 4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg az alábbi
5–8. alponttal egészül ki:

/20. Vízjogi létesítési engedély, Fennmaradási engedély [Vgtv. 29. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §] [Vgtv.
28. § (1) bek., 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3. §]/
„

4. öntözési berendezések engedélyezési eljárása 7 500

5. vízellátást (kivéve a 3. pont) és szennyvízelvezetést szolgáló közcélú
vízilétesítmények – a beruházás költségéhez igazodva

5.1. 0–100 000 000 Ft 60 000

5.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000

5.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000

5.4. 2 400 000 000 Ft felett 450 000

6. vízellátást (kivéve a 3. pont) és szennyvízelvezetést szolgáló saját célú
vízilétesítmények – a beruházás költségéhez igazodva

6.1. üzemi vízilétesítmények, amelyek gazdálkodó szervezetek (üzemek,
telephelyek stb.) vízellátását (kivéve 3. pont) és szennyvízelvezetését
biztosítják – a beruházás költségéhez igazodva

6.1.1. 0–100 000 000 Ft 60 000

6.1.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000

6.1.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000

6.1.4. 2 400 000 000 Ft felett 450 000

6.2. a 6.1. pontba nem tartozó egyéb saját célú vízilétesítmények, 5 m3/nap
kapacitás felett

30 000

7. víztisztítást, szennyvíztisztítást szolgáló közcélú és saját célú vízilétesít -
mények

7.1. ÉME engedéllyel rendelkezõ technológia esetén 30 000

7.2. egyedileg tervezett berendezés esetén a beruházás költségéhez igazodva

7.2.1. 0–100 000 000 Ft 60 000

7.2.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000

7.2.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000

7.2.4. 2 400 000 000 Ft felett 450 000

8. Szennyvíz elõtisztításhoz szükséges berendezés engedélyezése
[72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bek.]

8.1. ÉME engedéllyel rendelkezõ berendezések 10 000

8.2. egyedileg tervezett berendezés esetén, a beruházás költségéhez igazod-
va:

8.2.1. 3 000 000 forintig 30 000

8.2.2. 3 000 001–10 000 000 forint között 50 000

8.2.3. 10 000 001 forinttól 100 000

”
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(6) Az R. 1. melléklete I. 26. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

26. A használt vagy hulladékká vált kenõolaj hasznosításával kapcsolatos
termékdíj visszaigénylés [53/2003. (IV. 11.) Korm. rend. 8. § (4) bekez-
dés] – hasznosított (saját hasznosítás vagy hasznosításra átadott) hulla-
dékolaj mennyisége kilogrammban

1. 5 000-ig 10 000

2. 5 001–25 000-ig 50 000

3. 25 001–50 000-ig 100 000

4. 50 001–75 000-ig 150 000

5. 75 001–100 000-ig 200 000

6. 100 001–150 000-ig 300 000

7. 150 001–200 000-ig 400 000

8. 200 001–300 000-ig 600 000

9. 300 001–400 000-ig 800 000

10. 400 001–500 000-ig 1 000 000

11. 500 001–1 000 000-ig 2 000 000

12. 1 000 001–2 000 000-ig 4 000 000

13. 2 000 001 felett 5 000 000

”

(7) Az R. 1. melléklete I. 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

27. Kármentesítési eljárás [219/2004. (VII. 21.) Korm. rend.]
A kármentesítési eljárás több szakaszára egyidejûleg hozott döntés esetén az eljá -
rási díjak összeadódnak

1. Tényfeltárási terv engedélyezése 22. § (5) bek. 100 000

2. Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása 25. § (1) bek., a szennyezett-
ség mértékétõl függõen
(A 2.1. és a 2.2. alpontokat a szennyezettség jellegétõl függõen
külön-külön vagy együttesen kell alkalmazni.)

2.1. A földtani közeg (talaj) (B) szennyezettségi határértékét, vagy ha
(Ab) > (B), az (Ab) bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennye-
zett térfogatrész m3-ben meghatározott mennyiségétõl függõen

2.1.1. 0–5 000 m3 50 000

2.1.2. 5 001–10 000 m3 100 000

2.1.3. 10 001–50 000 m3 300 000

2.1.4. 50 001 m3 felett 500 000

2.2. A felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéket, vagy ha (Ab) > (B),
az (Ab) bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett terület-
rész felszíni vetülete m2-ben meghatározott kiterjedésétõl függõen

2.2.1. 0–1 000 m2 50 000

2.2.2. 1 001–10 000 m2 300 000

2.2.3. 10 001 m2 felett 500 000
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3. Mûszaki beavatkozási terv elbírálása 26. § (2) és (3) bek., a beruházás
költségétõl függõen

3.1. 5 000 000 Ft alatt 50 000

3.2. 5 000 001–10 000 000 Ft 75 000

3.3. 10 000 001–100 000 000 Ft 150 000

3.4. 100 000 001–500 000 000 Ft 500 000

3.5. 500 000 001–1 000 000 000 Ft 1 500 000

3.6. 1 000 000 001–10 000 000 000 Ft 3 000 000

3.7. 10 000 000 001 Ft fölött 5 000 000

4. Kármentesítési határozat módosítása

4.1. A kármentesítés végrehajtására vonatkozó határozat határidejének mó-
dosítása 21. § (10) bek.

Az adott kármentesíté-
si szakasz eljárási díj-

tételének 10%-a

4.2. A kármentesítési tervtõl való eltérés, a terv módosításának elbírálása
23. § (3) bek., illetve 26. § (6) bek.

Az adott kármentesíté-
si szakasz eljárási díj-

tételének 50%-a

5. Mûszaki beavatkozási záródokumentáció elbírálása 28. § (2) bek. A 3.1–3.7. tételek
50%-a

6. Kármentesítési monitoring terv elbírálása önálló határozat alapján 29. §
(1) bek., valamint egy adott kármentesítési szakaszra adott határozat ré-
szeként, illetve azon belül az elfogadott monitoring terv módosítása
25. § (1) bek. d) pont, 28. § (2) bek. d) pont, 29. § (1) bek.

50 000

7. Kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása 30. § (7) bek. 100 000

8. Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére 33. §
(5) bek. c) pont

75 000

”

(8) Az R. 1. melléklete I. 28. pontjának 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[28. Védett vagy fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött, a jogszabályban meghatározott

tevékenységekkel kapcsolatos eljárás: a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. §
(1) bekezdésének]
„

3. i) pontja:

3.1. versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat
érintõ verseny rendezéséhez 500 fõ felett

50 000

3.2. 500 fõ felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemények rende-
zéséhez

50 000

3.3. kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatásához a
résztvevõk száma alapján:

3.3.1. 50–100 fõ között 10 000

3.3.2. 100 fõ felett 25 000

3.4. 20 cm3-nél nagyobb hengerûrtartalmú belsõ égésû motorral hajtott esz-
köz felhasználásával megvalósuló technikai jellegû sporttevékenység
folytatásához

100 000

”
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(9) Az R. 1. melléklete I. 33. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

33. Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására
vonatkozó engedélyezési eljárás [Tvt. 44. § (4) bekezdése]

2 forint/kilogramm

”

(10) Az R. 1. melléklete I. 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

35. A nem kutatási célú barlangi búvármerüléshez szükséges engedélyezési
eljárás [Tvt. 51. § (3) bekezdésének c) pontja]

10 000

”

(11) Az R. 1. melléklete I. 38. pontjának 4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[38. A veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló egyezménnyel (CITES) kap-

csolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:]
„

4. Tenyésztõi bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén, bejelenté-
senként és fajonként [271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (7) bek.]:

5 000

”

(12) Az R. 1. melléklete I. 39. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

39. Környezetvédelmi engedélyezési, illetve egységes környezethasználati
engedélyezési eljárást megelõzõ elõzetes vizsgálat

250 000

”

(13) Az R. 1. melléklete I. 41. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

41. Az 1–39. pontban foglalt engedélyek módosítási eljárása, ha az csak az
engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatt szükséges

5 000/engedély

”

(14) Az R. 1. melléklete I. pontja a következõ 43. ponttal kiegészül:
„

43. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 74. §-a (2) bekezdésének c) pontja
alapján lefolytatott, a mûködési engedély kiadására vonatkozó eljárás

A II–V. pontban meg-
határozott díjtétel

”
(15) Az R. 1. melléklete III. 2. pontjának 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. Fémek termelése és feldolgozása 2.1. és 2.2. pont kivételével]

„

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

1 500 000

”

(16) Az R. 1. melléklete III. 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

5. Papíripar, textilipar, élelmiszeripar 1 200 000

”
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(17) Az R. 1. melléklete III. 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

7. Nagy létszámú állattartás 500 000

”

(18) Az R. 1. melléklete III. 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„

10. Egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása a 11. pont
kivételével

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8), (9) bekezdésében fog-
lalt felülvizsgálat

1–9. pontban foglalt
díjtétel 50%-a

2. Nem jelentõs változás [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. §
(10) bekezdése]

15 000

3. Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban
elõírt engedélyek módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. §
(3) bekezdése]

1–9. pontban foglalt
díjtétel 10%-a

”

(19) Az R. 1. mellékletének V. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kérelmezõnek a II–IV. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének 75-75%-át kell megfizetni

igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szük-
séges (összevont, illetve összekapcsolt eljárás).”

5. §

Az R. 1. mellékletének
a) II. pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
b) IV. pontja helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépé-
sét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 4. § (9) bekezdése a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R.
a) 6. §-ának d) pontja,
b) 1. melléklete I. 20. pontjának 3. alpontjából a „vízellátás” szövegrész,
c) 1. melléklete I. 37. pontja,
d) 1. melléklete I. táblázatot követõ 4. alpont,
e) 1. melléklet III. 11. pontjából a „személyes” szövegrész.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelethez

[1. melléklet II. pontja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez]

„II. Környezeti hatásvizsgálat alapján végezhetõ tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjai

Sorszám
Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)

(fõ) alszám

1. Mezõgazdaság, erdõgazdálkodás, halászat az 1.1. pont kivételével 650 000

1.1. Erdõterület igénybevétele
– nem termõföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól,
– termõföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól

800 000

2. Bányászat 1 350 000

3. Papíripar 1 200 000

4. Vegyipar

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

1 350 000

4.2. Komplex vegyimûvek, azaz olyan létesítmények, amelyekben
több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik
egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal
ipari méretben történik

2 250 000

5. Kõolaj-feldolgozás, nukleáris ipar 2 250 000

6. Nemfém ásványi termék gyártás 1 800 000

7. Fémipar a 7.1. pont kivételével 1 800 000

7.1. Nemvas fémek elõállítása ércbõl, koncentrátumokból vagy má-
sodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy elektrolitikus
eljárásokkal

900 000

8. Villamosenergia-, gõz-, vízellátás a 8.1. és 8.2. pont kivételével 900 000

8.1. Hõerõmû 20 MW villamos teljesítménytõl, egyéb égetõ beren-
dezés 300 MW kimenõ hõteljesítménytõl

2 250 000

8.2. Atomerõmû, atomreaktor, valamint atomerõmû, atomreaktor
üzemidejének meghosszabbítása, továbbá atomerõmû, atomre-
aktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény
egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal szennyezett alkotóré-
szeinek végleges eltávolítása

3 000 000

9. Szállítás, raktározás a 9.1. és 9.2. pont kivételével 900 000

9.1. Országos közforgalmú vasútvonal 1 350 000

Repülõtér 2100 m alaphosszúságú futópályától

Földgáz tárolása 200 ezer m3 össztároló kapacitástól

Vegyi termék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól

9.2. Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) 1 800 000

Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan
egybefüggõ új pályától
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Sorszám
Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)

(fõ) alszám

10. Egyéb közösségi szolgáltatás a 10.1. pont kivételével 1 350 000

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

2 250 000

11. Sport 750 000

12. Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények a
12.1. és 12.2. pont kivételével

1 350 000

12.1. Halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos je-
lentõségû védett természeti területet

650 000

12.2. Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ide-
értve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radio-
aktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges
eltávolítását

1 800 000

13. Környezetvédelmi engedély módosítási eljárása Az 1–12. pontban
foglalt díjtétel

50%-a

14. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt fe-
lülvizsgálat

Az 1–12. pontban
foglalt díjtétel

50%-a

15. Környezetvédelmi engedélybe foglalt, külön jogszabályban elõírt engedé-
lyek módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése]

Az 1–12. pontban
foglalt díjtétel

10%-a

16. Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítási eljá-
rás

15 000

”

2. számú melléklet a 24/2006. (IV. 24.) KvVM rendelethez

[1. melléklet IV. pontja a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez]

„IV. Azon tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai, amelyeknél
a felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges

a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Sorszám
Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntése alapján

szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási
szolgáltatási díj

mértéke (Ft)(fõ) alszám

1. Mezõgazdaság, vadgazdálkodás, erdõgazdálkodás, halászat 650 000

2. Bányászat 1 200 000

3. Élelmiszeripar 1 200 000

4. Textilipar 1 200 000

5. Bõripar 1 650 000

6. Papíripar 1 200 000
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Sorszám
Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntése alapján

szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási
szolgáltatási díj

mértéke (Ft)(fõ) alszám

7. Vegyipar a 7.1. pont kivételével 1 650 000

7.1. Kokszolómû (száraz szénlepárlás) 1 200 000

Kenõanyag elõállítása kõolajból 15 ezer t/év késztermék elõállításá-
tól

Cellulózgyártás

Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék elõállításától

8. Nemfém ásványi termék gyártás a 8.1. és 8.2. pont kivételével 1 650 000

8.1. Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap olvasztó kapacitástól 1 200 000

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

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

750 000

9. Fémipar a 9.1. és 9.2. pont kivételével 750 000

9.1. Vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitástól 1 200 000

Nyomtatott áramkör elõállítása automata gépsoron

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

Hajógyártás (szabadidõ-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)

Vasúti kötöttpályás jármû gyártása 5700 kg felszállósúly feletti légi
jármûvek gyártása és nagyjavítása

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

1 500 000

Akkumulátorgyártás

10. Villamosenergia-, gáz-, gõz-, vízellátás a 10.1. pont kivételével 750 000

10.1. Vízerõmû 5 MW villamos teljesítménytõl; vízbázis védõövezetén,
védett természeti területen méretmegkötés nélkül

1 500 000

Geotermikus erõmû 20 MW villamos teljesítménytõl; ásvány-,
gyógy- és ivóvízbázis védõövezetén, védett természeti területen mé-
retmegkötés nélkül

Hõenergiát termelõ létesítmény (gõz és melegvíz elõállítása) 50 MW
kimenõ teljesítménytõl

11. Kereskedelem 1 200 000

12. Jármûjavítás 750 000

13. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 750 000
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Sorszám
Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntése alapján

szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási
szolgáltatási díj

mértéke (Ft)(fõ) alszám

14. Szállítás, közlekedés a 14.1. pont kivételével 750 000

14.1. Országos közúthálózati kategóriába sorolható út, ha 1 200 000

– 50 ha-nál nagyobb erdõtömböt szel át, vagy

– védett természeti területen halad át, vagy

– gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármû
vagy annál több

Vasúti pályaudvar

Nyilvános repülõtér és polgári célú nem nyilvános repülõtér 800 m
alaphosszúságú szilárd burkolatú futópályától; védett természeti te-
rületen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül

15. Raktározás, tárolás 1 200 000

16. Közigazgatás, védelem a 16.1. pont kivételével 750 000

16.1. Állami repülések céljára szolgáló repülõtér 800 m alaphosszúságú
futópályától; védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra
való tekintet nélkül

1 200 000

17. Szennyvízkezelés a 17.1. pont kivételével 1 200 000

17.1. Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól 750 000

18. Hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás a 18.1. és 18.2. pont kivételével 1 650 000

18.1. Fémhulladék gyûjtõhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldol-
gozással vagy újrahasznosításra történõ elõkészítéssel 5 db/nap gép-
jármûtõl vagy 5 t/nap kapacitástól

750 000

18.2. Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól 1 200 000

Állati hulladék temetõ

19. Szórakoztatás, kultúra, sport 750 000

20. Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények

20.1. „A” típusú izotóplaboratórium 1 650 000

20.2. Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtõl (ha
nem más hatásvizsgálat köteles tevékenység része) vízbázis védõ-
övezetén vagy védett természeti területen

750 000

Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próba-
padon történõ vizsgálatához 500 kN tolóerõtõl vagy ha a kapacitás
egy idõben legalább 10 MW

750 000

Állandó szabadtéri próbapálya motoros jármûvek részére 3 ha terü-
letfoglalástól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület ki-
alakítása (mûszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt
területen 3 ha-tól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen 750 000

20.3. Duzzasztómû vagy víztározó 1 millió m3 duzzasztott, illetve tározott
vízmennyiségtõl; vízbázis védõövezetén, védett természeti területen
méretmegkötés nélkül

1 200 000
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Sorszám
Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelõség elõzetes vizsgálatban hozott döntése alapján

szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Igazgatási
szolgáltatási díj

mértéke (Ft)(fõ) alszám

20.4. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 1 200 000

20.5. Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen 750 000

– síkvidéken 500 ha-tól,

– dombvidéken 300 ha-tól,

– vízbázis védõövezetén, település külterületén lévõ védett termé-
szeti területen méretmegkötés nélkül

Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis védõövezetén, védett ter -
mészeti területen vagy annak védõövezetén méretmegkötés nélkül

650 000

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

750 000

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

750 000

Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezetõ képesség helyreál-
lítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsûrendezést)
1 km vízfolyáshossztól; vízbázis védõövezetén 50 m vízfolyáshossz-
tól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül

750 000

A II. pontban vagy a IV. pontban 1–20.5. alpontokba nem tartozó
építmény vagy építményegyüttes beépített, vagy beépítésre szánt
területen, 3 ha területfoglalástól vagy 300 parkolóhelytõl

750 000

20.6. A II. pontban felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt leg-
feljebb két évig, kizárólag vagy fõként új módszerek vagy termékek
kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák létre

1 200 000

20.7. A II. és IV. pontban felsorolt tevékenység vagy létesítmény jelentõs
módosítása kivéve, ha a módosítás a II. pontba tartozó környezeti
hatásvizsgálat köteles tevékenység vagy létesítmény megvalósítása

Eredeti díjtétel
60%-a

20.8. A IV. pontban felsorolt, az itt feltüntetett mennyiségi küszöbérték
alatti tevékenység bõvítése, ha az a bõvítés következtében eléri vagy
meghaladja a küszöbértéket, és a bõvítés egyúttal legalább 25%-os
növekedést jelent a tevékenység megvalósítására vonatkozó enge-
délyben meghatározott nagysághoz képest

Eredeti díjtétel
100%-a

21. Környezetvédelmi engedély módosítási eljárása Az 1–20. pont-
ban foglalt díj-

tétel 50%-a

22. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt felülvizs-
gálat

Az 1–20. pont-
ban foglalt díj-

tétel 50%-a

22. Környezetvédelmi engedélybe foglalt, külön jogszabályban elõírt engedélyek
módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése]

Az 1–20. pont-
ban foglalt díj-

tétel 10%-a

23. Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítási eljárás 15 000

”

5. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 895



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
25/2006. (IV. 28.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló

1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termé-
kek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 21. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben
– a következõket rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termé-
kek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet a következõ 16. §-sal egészül ki:

„16. § (1) A Környezetvédelmi Alap célfeladat fejezeti
kezelésû elõirányzat (Kac.) kezelését végzõ szervhez
2004. május 1. elõtt benyújtott termékdíj-visszaigénylés,
továbbá ezt követõen 2005. január 1-jéig a környezetvé-
delmi és vízügyi célelõirányzat (Kövice) kezelését végzõ
szervhez – az export utáni visszaigénylés kivételével – be-
nyújtott termékdíj-visszaigénylés esetén a visszaigénylés
jogosultságát, amennyiben azt 2006. május 1-jéig jogerõ-
sen nem bírálták el, az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség határozatban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés az ott meg-
határozott termékdíj-visszaigénylési kérelmek jogalapját,
illetve e kérelmek elbírálásával összefüggõ igényeket nem
érinti.”

2. §

E rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
26/2006. (IV. 28.) KvVM

rendelete
az elektromos és elektronikai berendezések

hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint az egyes

veszélyes anyagok elektromos és elektronikai
berendezésekben való alkalmazásának

korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet
módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 59. § (2) bekezdésének cf) alpontjában kapott felha-
talmazás, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény 34. §-a (4) bekezdésének ja) alpontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai
kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.)
KvVM rendelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet – az elektromos és elektronikai beren-
dezések hulladékainak visszavételérõl szóló kormányren-
delettel együtt – a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irány-
elve (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus be-
rendezések hulladékairól 6. cikke (1)–(4) bekezdésének,
7. cikke (3) bekezdésének, 12. cikke (1) bekezdésének,
II. és III. melléklete;

b) a Bizottság 2004/249/EK (2004. március 11.) hatá-
rozata az elektromos és elektronikus berendezések hulla-
dékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjá-
ul szolgáló kérdõívrõl 1. cikke;

c) a Bizottság 2005/369/EK (2005. május 3.) határoza-
ta az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai-
ról szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv betartásának tagállami ellenõrzését és adatformáinak
megállapítását célzó végrehajtási szabályainak megállapí-
tásáról 2. cikkének 1. pontja, melléklete.”

2. §

(1) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektro-
nikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásá-
ról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
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„(1) 2006. július 1. napjától nem hozható forgalomba
olyan elektromos berendezés, amelynek homogén anya-
gaiban – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –
ólmot, higanyt, hat vegyértékû krómot, polibrómozott-bi-
fenilt (PBB), polibrómozott-difenil-étert (PBDE) 0,1 tö-
megszázalék vagy kadmiumot 0,01 tömegszázalék kon-
centrációértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz.”

(2) Az R. 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonat-
kozik:]

„a) az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékû
króm és a polibrómozott-difenil-éterek (PBDE-k) e rende-
let mellékletében meghatározott alkalmazására;”

3. §

Az R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/95/EK irány-

elve (2003. január 27.) az egyes veszélyes anyagok elekt-
romos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásá-
nak korlátozásáról 2. cikke (1), (3) bekezdésének, 3. cik-
kének, 4. cikke (1)–(2) bekezdésének, mellékletének;

b) a Bizottság 2005/618/EK határozata (2005. augusz-
tus 18.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektroni-
kus berendezésekben való maximális koncentrációértékei-
nek meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv módosításáról;

c) a Bizottság 2005/717/EK határozata (2005. októ-
ber 13.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektro-
nikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásá-
ról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazí-
tás céljából történõ módosításáról;

d) a Bizottság 2005/747/EK határozata (2005. októ-
ber 21.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektro-

nikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásá-
ról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazí-
tás céljából történõ módosításáról.”

4. §

Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2005/618/EK határozata (2005. augusz-
tus 18.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektroni-
kus berendezésekben való maximális koncentrációértékei-
nek meghatározása céljából a 2000/95/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv módosításáról;

b) a Bizottság 2005/717/EK határozata (2005. októ-
ber 13.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektro-
nikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásá-
ról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazí-
tás céljából történõ módosításáról;

c) a Bizottság 2005/747/EK határozata (2005. októ-
ber 21.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektro-
nikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásá-
ról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv mellékletének a mûszaki haladáshoz való hozzáigazí-
tás céljából történõ módosításáról.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 26/2006. (IV. 28.) KvVM rendelethez

[Melléklet a 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez]

Az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékû króm, a polibrómozott-bifenilek (PBB-k)
és a polibrómozott-difenil-éterek (PBDE-k) alkalmazása

Veszélyes anyag Elektromos berendezés
Legnagyobb
megengedett
mennyiség

Higany Kompakt fluoreszcens lámpák (fénycsövek) 5 mg

Általános célra használt fénycsövek Halofoszfát fénycsövek 10 mg

Normál élettartamú trifoszfát
fénycsövek

5 mg

Hosszú élettartamú trifoszfát
fénycsövek

8 mg

Speciális fénycsövek nincs határérték

Egyéb lámpák nincs határérték

Ólom Katódsugárcsövek üvege nincs határérték

Elektronikai alkatrészek üvege nincs határérték

Fénycsövek üvege nincs határérték

Acél ötvözõelemeként 0,35 tömeg%

Alumínium ötvözõelemeként 0,4 tömeg%

Réz ötvözõelemeként 4 tömeg%

A magas olvadáspontú forraszanyagokban lévõ ólom
(legalább 85% ólomtartalommal)

nincs határérték

A szerverekben, az adattároló rendszerekben, a tárolási és elrendezési rend-
szerekben, a hálózati infrastruktúra kapcsoló, jelzõ és adatátviteli berendezé -
seiben, valamint a távközlési hálózatok hálózatkezelése során használt
forrasztóanyagokban lévõ ólom

nincs határérték

Az elektronikai termékekben használt kerámiákban pl. piezoelektromos
eszközök

nincs határérték

Az ólom-bronz csapágycsészékben és -bélésekben nincs határérték

Rugalmas tûs csatlakozó rendszerekben használt ólom nincs határérték

A hõvezetõ modulok tömítõgyûrûjén bevonóanyagként használt ólom nincs határérték

Az optikai üvegben és fényszûrõben lévõ ólom nincs határérték
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Veszélyes anyag Elektromos berendezés
Legnagyobb
megengedett
mennyiség

Kettõnél több elembõl álló, a mikroprocesszor kivezetései és tokja között
kapcsolatot biztosító forrasztóanyagban lévõ ólom, ha az ólomtartalom
80 és 85 tömegszázalék között van

nincs határérték

Flip Chip integrált áramkörökben a félvezetõ süllyesztéke és hordozója kö-
zött mûködõképes elektronikus kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban
lévõ ólom

nincs határérték

Kadmium A villamos érintkezõkben és a kadmiumbevonatokban lévõ kadmium és
vegyülékei, kivéve az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készít -
ményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000.
(XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet alapján tiltott alkalmazásokat

nincs határérték

Az optikai üvegben és fényszûrõben lévõ kadmium nincs határérték

Hat vegyértékû
króm

Abszorpciós hûtõgépek hûtõrendszerében alkalmazott szénacél korrózióvé-
delmére

nincs határérték

Deka-BDE Polimer alkalmazásokban nincs határérték
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
27/2006. (IV. 28.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi

és vízügyi felügyelõségek illetékességi, valamint
a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi
és vízügyi igazgatóságok mûködési területérõl szóló
29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének a) pont-
jában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
3. §-ának (4) bekezdésében és a természet védelmérõl szóló
1996. évi LIII. törvény 57. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi fel-
ügyelõségek illetékességi, valamint a nemzeti park igazga-
tóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
mûködési területérõl szóló 29/2004. (XII. 25.) KvVM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„1. § (1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irá-
nyítása alá tartozó központi és területi államigazgatási
szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.)
Korm. rendelet mellékletében felsorolt környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek illetékességi
területét e rendelet 1. számú melléklete, a nemzeti park
igazgatóságok mûködési területét e rendelet 2. számú mel-
léklete, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
mûködési területét pedig e rendelet 3. számú melléklete
szerint állapítom meg.

(2) Ha a nemzeti park igazgatóság jogszabály által
hatáskörébe utalt szabálysértési ügyben szabálysértési
hatóságként jár el, az illetékességi területe megegyezik
a 2. számú melléklet szerinti mûködési területtel.”

2. §

(1) Az R. 2. számú mellékletének „VII. Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park Igazgatóság” szövegrésze helyébe
„VII. Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság” szövegrész lép.

(2) Az R. 2. számú mellékletének VII. pontjában a
„Székhelye: Veszprém” szövegrész helyébe „Székhelye:
Csopak” szövegrész lép.



3. §

(1) Az R. 3. számú mellékletének I. Észak-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontjának c) alpontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények.”

(2) Az R. 3. számú mellékletének II. Közép-Duna-völ-
gyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûkö-
dési vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(3) Az R. 3. számú mellékletének III. Alsó-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(4) Az R. 3. számú mellékletének IV. Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(5) Az R. 3. számú mellékletének V. Dél-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési vona-
lai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(6) Az R. 3. számú mellékletének VI. Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(7) Az R. 3. számú mellékletének VII. Felsõ-Tisza-vidé-
ki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(8) Az R. 3. számú mellékletének VIII. Észak-magyar-
országi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mû-
ködési vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(9) Az R. 3. számú mellékletének IX. Tiszántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési vona-
lai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(10) Az R. 3. számú mellékletének X. Közép-Tisza-vi-
déki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûkö-
dési vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

(11) Az R. 3. számú mellékletének XI. Alsó-Tisza-vidé-
ki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”
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(12) Az R. 3. számú mellékletének XII. Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság B) Mûködési
vonalai pontja c) alpontjának címe és felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül”

4. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Kormányhatározatok

A Kormány
1037/2006. (IV. 6.) Korm.

határozata
a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ

intézkedésekrõl szóló Cselekvési Program
végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl*

A Kormány
1041/2006. (IV. 14.) Korm.

határozata
a 2006. évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott

károk miatt szükséges újjáépítéssel kapcsolatos
összefüggõ kormányzati feladatok koordinálásáért

felelõs kormánymegbízott feladatairól, valamint
az Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról**

* A Korm. határozat teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. április 6-i
39. számában jelent meg.

** A Korm. határozat teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. április 14-i
43. számában található.

A Kormány
1042/2006. (IV. 14.) Korm.

határozata
a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ

intézkedésekrõl szóló
Cselekvési Program végrehajtásához szükséges

intézkedések hatályának kiterjesztésérõl

1. A Kormány a Duna folyón 2006. március és április
hónapban kialakult rendkívüli árvíz miatt kihirdetett ve-
szélyhelyzetben az eredményes védekezés és helyreállítás
feltételeinek haladéktalan biztosítására elfogadott Cselek-
vési Program, valamint a Program végrehajtásához szük-
séges intézkedésekrõl szóló 1037/2006. (IV. 6.) Korm. ha-
tározatban foglalt intézkedések hatályát kiterjeszti a Tisza
folyón és mellékfolyóin 2006. április hónapban kialakult
árvízi veszélyhelyzetben történõ védekezésre, helyreállí-
tásra és újjáépítésre.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2087/2006. (IV. 28.) Korm.

határozata
az európai uniós és nemzetközi megállapodások

alapján, illetve a hazai költségvetésbõl finanszírozott
programok monitoring rendszerének

összehangolásáról

A Kormány felhívja

1. az európai ügyekért felelõs tárca nélküli minisztert
és a pénzügyminisztert, hogy az európai uniós szabályozás
véglegesítését követõen az érintett tárcák bevonásával kö-
zösen készítsenek hatástanulmányt az európai uniós és
nemzetközi megállapodások alapján, illetve a hazai költ-
ségvetésbõl finanszírozott programok egységes moni-
toring rendszerének megvalósíthatósága tárgyában, a
2007–2013-as idõszak tekintetében;

Határidõ: 2006. szeptember 30.

2. az európai ügyekért felelõs tárca nélküli minisztert
és a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott
hatástanulmány alapján alakítson ki a monitoring tevé-
kenységre vonatkozó egységes követelményrendszert,
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amelyet a késõbbi egységes szabályozás biztosítása érde-
kében a támogatási programokra vonatkozó nemzetközi
megállapodások megkötésekor érvényre kell juttatni.

Határidõ: 2006. november 30.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítások

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
13/2006. (K. V. Ért. 5.) KvVM

utasítása
a romák társadalmi integrációját elõsegítõ

kormányzati programhoz
a környezetvédelmi és vízügyi ágazatban kapcsolódó
feladatokra vonatkozó középtávú intézkedési tervrõl

1. §

A romák társadalmi integrációját elõsegítõ kormányzati
programról és az azzal összefüggõ intézkedésekrõl szóló
1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat 2. a) pontjában meg-
határozottak alapján a romák társadalmi integrációját elõ-
segítõ kormányzati programhoz a környezetvédelmi és
vízügyi ágazatban kapcsolódó feladatokra vonatkozó kö-
zéptávú intézkedési tervet ezen utasítás mellékleteként
kiadom.

2. §

Jelen utasítás kiadmányozása napján* lép hatályba, ez-
zel egyidejûleg hatályát veszti a romák társadalmi integrá-
cióját elõsegítõ kormányzati programról és az azzal össze-
függõ intézkedésekrõl szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm.
határozathoz a környezetvédelmi és vízügyi ágazatban
kapcsolódó feladatokról szóló középtávú intézkedési
tervrõl szóló 13/2004. (K. Ért. 7.) KvVM utasítás.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2006. április 10.

Melléklet a 13/2006. (K. V. Ért. 5.) KvVM utasításhoz

Középtávú intézkedési terv
a romák társadalmi integrációját elõsegítõ

kormányzati programhoz
a környezetvédelmi és vízügyi ágazatban kapcsolódó

feladatokra vonatkozóan

A középtávú intézkedési terv vastag betûkkel tartal-
mazza a romák társadalmi integrációját elõsegítõ kor-
mányzati programról és az azzal összefüggõ intézkedések-
rõl szóló 1021/2004. (III. 18.) Korm. határozat (a továb-
biakban: Korm. h.) 1. számú, a kormányzati program a ro-
mák társadalmi integrációjának elõsegítésérõl szóló mel-
lékletének (a továbbiakban: Korm. h. mell.) rendelkezéseit
és vékony betûvel tartalmazza a jelen középtávú intézke-
dési terv (a továbbiakban: Int. terv.) rendelkezéseit.

I. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részére
a Korm. h.-ban meghatározott feladatok

1. Korm. h. mell. I. Általános rendelkezések fejezet,
3. pont

A regionális és kistérségi fejlesztési tervek felülvizs-
gálata és megvalósítása során kiemelten kell támogatni
a komplex roma integrációs programok készítését és
megvalósítását, illetve a romák részvételének biztosítá-
sát a komplex programokban. Ennek során kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a központi, regionális, kistérségi
területfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, gyermek- és
ifjúságpolitikai, egészségfejlesztési, környezetvédelmi,
agrár-környezetvédelmi szempontokra, a környezet-
és település-rehabilitációra, a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítására, valamint az európai uniós tag-
ságból eredõ követelményekre.

Felelõs: a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal
elnöke
érintett miniszterek

Határidõ: 2004-tõl folyamatos

Int. terv 1. Közre kell mûködni a Nemzeti Területfej-
lesztési Hivatal koordinációjával készülõ komplex roma
integrációs programok készítésében és megvalósításában,
a környezetvédelmi, agrár-környezetvédelmi, környezet-
és település-rehabilitációs szempontok érvényesítése, a
hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási közszolgáltatá-
sokhoz való hozzáférés javítása érdekében.

Felelõs: Környezetpolitikai Fõosztály vezetõje
a romaügyi referens közremûködésével

környezetvédelmi helyettes államtitkár
természetvédelmi helyettes államtitkár
vízügyi helyettes államtitkár
közgazdasági és költségvetési helyettes

államtitkár
Határidõ:a Korm. h-ban megjelölt felelõs által

meghatározott idõpont
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2. Korm. h. mell. III. Életminõség javítása fejezet,
14. pont

Ki kell dolgozni és támogatni kell a telepek és a telep-
szerû lakókörnyezetek felszámolásának, illetve rehabi-
litációjának – a tárcáknál e célra elkülönített források
koncentrációján alapuló – modellértékû komplex
programjait és éves ütemtervét. Az elõkészítés, a lebo-
nyolítás és az utókövetés során biztosítani kell a szak-
mai csoportok folyamatos közremûködését, a társadal-
mi szolidaritás és az együttmûködés erõsítését, kiemelt
figyelmet fordítva a közösségfejlesztés szempontjaira,
az oktatás, a képzés, a foglalkoztatás és az egészségügyi
és a szociális ellátórendszerhez való hozzáférés lehetõ-
ségeinek biztosítására. A létrejött adatbázis évente fris-
sítésre kerül.

Felelõs: esélyegyenlõségi tárca nélküli miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2004. december 31.

Int. terv 2.
a) El kell végezni a 2000–2005 között készült országos

KvVM telepfelmérés aktualizálását, egységes szerkezetbe
foglalását. A környezet-egészségügyi telepfelmérés frissí-
tése és ellenõrzése a legkorábban felmért Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben szükséges.

b) Az elvégzett felmérés lehetõvé teszi, hogy a roma la-
kosság egészségi állapotára vonatkozó jellemzést a roma
lakosság reprezentációjának függvényében végezzék el.
Ezáltal, ha közvetetten is, de egészségi állapotukat az álta-
lános magyar lakosság mutatóival összevetve lehet jelle-
mezni. Az elvégzett felmérés keretében létrejött adatbázis
évente frissítésre kerül.

Felelõs: környezetvédelmi helyettes államtitkár
Környezetbiztonsági Fõosztály vezetõje

Határidõ:a) 2006. július 30., illetõleg folyamatos
b) 2006. december 1., illetõleg folyamatos

3. Korm. h. mell. III. Életminõség javítása fejezet,
16. pont

A vizsgálatok és a modellprogramok elemzését köve-
tõen ki kell dolgozni és végre kell hajtani a telepek és a
telepszerû lakókörnyezetek rehabilitációjára, illetve
felszámolására irányuló – szakmai és finanszírozási fel-
tételrendszert is tartalmazó – kormányzati intézkedési
tervet.

Felelõs: esélyegyenlõségi tárca nélküli miniszter
belügyminiszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidõ: 2005. június 30.

Int. terv 3. Közre kell mûködni a telepek és telepszerû
lakókörnyezetek rehabilitációjára, illetve felszámolására
irányuló – szakmai és finanszírozási feltételrendszert is

tartalmazó – kormányzati intézkedési terv kidolgozásában
és végrehajtásában.

Felelõs: vízügyi helyettes államtitkár
környezetvédelmi helyettes államtitkár
közgazdasági és költségvetési helyettes

államtitkár
Határidõ:az esélyegyenlõségi miniszter által

megadott határidõben; majd folyamatos

4. Korm. h. mell. III. Életminõség javítása fejezet,
21. pont

Ki kell dolgozni a szociális földprogramok bõvítésé-
nek lehetõségét, kiemelt figyelemmel a vidékfejlesztési,
az agrárkörnyezeti és biogazdálkodási szempontokra.
A programok megvalósítása során meg kell teremteni
egy ezzel kapcsolatos, állandóan mûködõ koordinációs
feladatkört és annak intézményi hátterét a felelõs tár-
cáknál és a Nemzeti Föld Alap Kezelõ Szervezetnél egy-
aránt.

Felelõs: egészségügyi, szociális és családügyi
miniszter

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ:kidolgozása: 2004. május 31.

mûködtetése: folyamatos

Int. terv 4. Részt kell venni a szociális földprogramok
bõvítése szakmai koncepciójának kidolgozásában, kiemelt
figyelemmel a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében
lévõ, haszonbérletbe adható – elsõsorban rét- és legelõmû-
velési ágú – területekre, ezeken az agrár-környezetvédelmi
szempontokat figyelembe vevõ hagyományos termelési
technikák alkalmazására.

Felelõs: vízügyi helyettes államtitkár a romaügyi
referens közremûködésével

Határidõ: 2006. október 31., majd folyamatos

II. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által,
az I. fejezetben meghatározottakon túl vállalt feladatok

1. Korm. h. mell. I. Általános rendelkezések fejezet,
5. pont

Elõ kell segíteni és támogatni kell a cigány kisebbségi
önkormányzatok és a roma civil szervezetek közigaz-
gatási, közszolgáltatási, kommunikációs képzési, to-
vábbképzési programjainak kidolgozását és megvaló-
sítását.

Felelõs: esélyegyenlõségi tárca nélküli miniszter
a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

elnöke
belügyminiszter

Határidõ:a programok kidolgozása:
2004. szeptember 30.
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Int. terv 5. Közre kell mûködni – a romaügyi referens
közremûködésével – a cigány kisebbségi önkormányzatok
és a roma civil szervezetek részére szervezett képzési, to-
vábbképzési programok kidolgozásában és megvalósítá-
sában a környezet-, természetvédelmi és vízügyi közigaz-
gatási és közszolgáltatási tárgykörökben a felelõs tárcák
megkeresése alapján. A feladat keretében létrejött szakmai
anyagok évente frissítésre kerülnek.

Felelõs: Környezetpolitikai Fõosztály vezetõje
a romaügyi referens közremûködésével

környezetvédelmi helyettes államtitkár
természetvédelmi helyettes államtitkár
vízügyi helyettes államtitkár
közgazdasági és költségvetési helyettes

államtitkár
jogi és közigazgatási helyettes államtitkár

Határidõ:a Korm. h-ban megjelölt felelõs által
meghatározott idõpont; majd folyamatos

2. Korm. h. mell. II. Jogegyenlõség érvényesítése feje-
zet, 13. pont

Meg kell vizsgálni és a vizsgálat alapján intézkedése-
ket kell tenni annak érdekében, hogy a közszolgálati és
a kereskedelmi elektronikus médiában roma riporte-
rek, mûsorvezetõk a nem kisebbségi mûsorokban is
rendszeresen megjelenjenek.

Felelõs: esélyegyenlõségi tárca nélküli miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere

Határidõ: 2004. szeptember 30.

Int. terv 6. A környezet-, természetvédelmi és vízügyi
pályázati rendszerben támogatni kell az ágazattal kapcso-
latos ismereteknek, értékeknek a kisebbségi médiában
való megjelenítését, továbbá az ágazat roma integrációval
kapcsolatos eredményeinek a kisebbségi és nem kisebb-
ségi médiában való megjelenítését.

Felelõs: közgazdasági és költségvetési helyettes
államtitkár

sajtó önálló osztály vezetõje
Határidõ: folyamatos

3. Korm. h. mell. V. Foglalkoztatás fejezet, 39. pont
A modell értékû programok tapasztalatait felhasz-

nálva olyan képzési, foglalkoztatási programokat kell
indítani, amely során a résztvevõk képzés és gyakorlat-
szerzõ foglalkoztatás keretében szerzik meg a szakmai
végzettséget és a foglalkoztatáshoz szükséges gyakor-
latot.

Felelõs: foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter

Határidõ: 2004. június 30.

Int. terv 7. Az eddigi tapasztalatok felhasználásával a
felelõs tárcával együttmûködve – elsõsorban a természet-
védelem és a vízügy területén – ki kell dolgozni olyan kép-
zési és foglalkoztatási programokat, amelyek során a részt-

vevõk az akkreditált képzés és gyakorlat szerzõ foglalkoz-
tatás keretében szerzik meg az államilag elismert szakmai
végzettséget és a foglalkoztatáshoz szükséges gyakorlatot.
A nemzeti parkok területén tartós közmunka programokat
kell szervezni a szociálisan hátrányos helyzetû – elsõsor-
ban roma – munkanélküliek számára.

Felelõs: vízügyi helyettes államtitkár a romaügyi
referens közremûködésével

természetvédelmi helyettes államtitkár
a romaügyi referens közremûködésével

az érintett vízügyi igazgatóságok vezetõi
Határidõ:2006. május 31., majd folyamatosan

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
14/2006. (K. V. Ért. 5. ) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban

foglalkoztatott munkavállalók létszámáról kiadott
11/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM utasítás

módosításáról

A Miniszterelnöki Hivatalban és a minisztériumokban
foglalkoztatott köztisztviselõk (ügykezelõk) létszámáról
kiadott 2287/2005. (XII. 22.) Korm. határozat 3. pontja
alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban
foglalkoztatott munkavállalók létszámát 2006. május 1.
napjától

12 fõben

határozom meg.

Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Jogegységi határozat

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata
(3/2006. KJE szám)*

* A jogegységi határozat teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. áp-
rilis 25-i 49. számában jelent meg.
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Tájékoztató

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8001/2006. (K. V. Ért. 5.) KvVM

tájékoztatója
a vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek tekintetében

az építõipari mûszaki engedély kiadására
és visszavonására feljogosító jóváhagyó szervezetrõl

Az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és fel-
használásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet 8. §-a (1) bekezdésében
– figyelemmel a 2. § 10. pontjára – kapott felhatalmazás alapján feljogosítom a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgaz-
dálkodási Kutató Intézet Kht.-t (székhelye: 1095 Budapest, Kvassay Jenõ út 1.) arra, hogy a vízügyi építményfajtáknál
kizárólagosan használt építési termékek tekintetében az építõipari mûszaki engedély kiadása és visszavonása iránti eljá-
rásokban 2006. június 1-jétõl jóváhagyó szervezetként járjon el.

A feljogosítás kezdetével egyidejûleg a 8005/2004. (K. V. Ért. 4.) KvVM tájékoztatót visszavonom.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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  Köz le mé nyek  

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
közleménye

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2006. március 22-i döntése szerint
a Környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok (Kövi) 2006. évi „Zöld Forrás” pályázati felhívására benyújtott pályázatok elbírálásáról

Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

1. - Tár sa dal mi sze rep vál la lás a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram II. meg va ló sí tá sá ban, és/vagy a Mi nisz té ri um 2006. évi ki emelt szak mai prog ram ja i val össz hang ban lé võ kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok meg va ló sí tá sa

1.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.1 ha zai és EU prog ra -
mok he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos mo ni tor ing ja

K-36-06-
00189K

A hul la dék me gelõzés
szem pont ja i nak ér vé nye sí -
té se a ha zai és uni ós hul la -
dék po li ti ká ban

Hul la dék Mun ka szö vet ség 3 210 000 3 210 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

1 100 000

2.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.1 ha zai és EU prog ra -
mok he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos mo ni tor ing ja

K-36-06-
00208K

Tár sa dal mi egyez tetõ Fó ru -
mok az NFT II. kör nye ze ti
szem pon tok erõsí té sé re

Te rü let fej lesz té si Tu do má -
nyos Egye sü let

3 279 200 3 279 200 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

3.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.1 ha zai és EU prog ra -
mok he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos mo ni tor ing ja

K-36-06-
00305K

Kör nye zet vé del mi cé lok
ér vé nye sí té se a re gi o ná lis
fej lesz tés ben: Kö zép-Du -
nán tú li Ré gió

Csa lán Kör nye zet- és Ter -
mé szet védõ Egye sü let

2 605 000 2 335 000 Veszp rém
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

700 000

A tá mo ga tott prog ra mot a
Kör nye zet po li ti kai Fõ osz -
tály irá nyí tá sá val és ko or di -
ná lá sá val kell vég re haj ta ni, 
amit a be szá mo ló ban do ku -
men tál ni szük sé ges.

4.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.1 ha zai és EU prog ra -
mok he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos mo ni tor ing ja

K-36-06-
00336K

Kör nye zet vé del mi szem -
pon tok erõsí té se az
NFT-II.-ben, a Sió-völ gyi
kör nye ze ti re vi ta li zá ció tár -
sa dal mi tá mo ga tá sá val

Zöld Gyûrû Ala pít vány 1 742 000 1 722 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

5.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.1 ha zai és EU prog ra -
mok he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos mo ni tor ing ja

K-36-06-
00393K

Kör nye ze ti szem pon tok
erõsí té se az (OFK) NFT II.
ké szí té sé ben, ha zai és EU
prog ra mok he lyi, re gi o ná lis 
és or szá gos mo ni tor ing ja

Öko ló gi ai In té zet a Fenn -
tart ha tó Fejlõ dé sért Ala pít -
vány

3 346 800 3 346 800
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

1 400 000

6.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.1 ha zai és EU prog ra -
mok he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos mo ni tor ing ja

K-36-06-
00511K

Az NFT II. tár sa dal mi vi ta
ko or di ná lá sa Bé kés me gyé -
ben

Bé kés M. Zöld Kör
Körny.-, Term.-, Egész ség- 
és Fogy.v. Egy.

1 100 000 880 000 Bé kés
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

7.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.1 ha zai és EU prog ra -
mok he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos mo ni tor ing ja

K-36-06-
00566K

Fenn tart ha tó ság ér vé nye sí -
té se a re gi o ná lis po li ti ká -
ban ci vil rész vé tel ál tal

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

5 890 000 5 490 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

1 900 000

A tá mo ga tás ki ad vány ké -
szí té sé re nem, csak a hon -
la pon va ló meg je len te tés re
hasz nál ha tó fel. 

8.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.1 ha zai és EU prog ra -
mok he lyi, re gi o ná lis és or -
szá gos mo ni tor ing ja

K-36-06-
00567K

Ága za ti po li ti kák és eu ró -
pai uni ós prog ra mok for -
má lá sa kör nye ze ti
szem pon tok men tén (Ag -
rár-kör nye zet gaz dál ko dá si,
vi dék fej lesz té si in téz ke dé -
sek mo ni tor ing ja)

WWF Vi lág Ter mé sze ti
Alap Ma gyar or szág Ala pít -
vány

3 629 000 3 129 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

1 200 000

A tá mo ga tás csak a ta nul -
mány el ké szí té sé re, ill. a
hoz zá kap cso ló dó re zsi
költ sé gek re for dít ha tó.

24 802 000 23 392 000 6 300 000

9.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.2 jog se gély szol gá lat
K-36-06-
00096K

Jog se gély szol gá lat mõ köd -
te té se kör nye ze ti ügyek ben

Ref lex Kör nye zet védõ
Egye sü let

4 340 000 3 071 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

1 000 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

10.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.2 jog se gély szol gá lat
K-36-06-
00135K

Nyil vá nos ság rész vé te le a
kör nye zet vé del mi ügyek -
ben és prog ra mok ban

Öko ló gi ai Stú dió Ala pít -
vány

2 607 000 1 899 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

500 000

Mind két te vé keny ség ered -
mé nyét bross úrá ban szán -
dé koz nak meg je len tet ni.
Nyom dá ba adás elõtt a kéz -
ira to kat kér jük szak mai
kont roll ra meg kül de ni a
tár ca érin tett szak te rü le té i -
nek (Aa ar chu si Mun ka bi -
zott ság kont roll,
Tár sa dal mi Kap cso la to kat
Ko or di ná ló Ön ál ló osz tály,
Jo gi és Köz igaz ga tá si Hi -
va tal, és Hul la dék ga dék -
gaz dál ko dá si Fõ osz tály).

A ki ad vány ból a tár ca Zöld 
Pont Szol gá la ta szá má ra,
va la mint az or szá gos iro da -
há ló za ti ter jesz tés re 20-20
pél dány meg kü lé se.

11.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.2 jog se gély szol gá lat
K-36-06-
00190K

Hu MuSz jog se gély szol gá -
lat mõ köd te té se

Hul la dék Mun ka szö vet ség 1 577 000 1 577 000 Fõ vá ro si
Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

12.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.2 jog se gély szol gá lat
K-36-06-
00268K

Kör nye zet vé del mi jog se -
gély szol gá lat és kör nye ze ti
jo gi in for má ci ós há ló zat

Kör nye ze ti Ma na ge ment és 
Jog Egye sü let - EMLA

14 915 000 13 295 000 Fõ vá ro si
Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

1 800 000
A prog ra mot a bér jel le gû
ki adá sok csök ken té se mel -
lett kell meg va ló sí ta ni.

13.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.2 jog se gély szol gá lat
K-36-06-
00316K

Esz ter gom Tér sé gi Kör nye -
zet vé del mi Jo gi Iro da

Ve led-Ér ted Egye sü let 2 232 000 1 984 000 Fõ vá ro si
Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

14.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.2 jog se gély szol gá lat
K-36-06-
00374K

Öko su li a Sár ré ten - jog se -
gély szol gá lat gaz dál ko dók,
vál la ko zók, la kos ság ré szé -
re

Fü zes gyar ma ti ak Fü zes -
gyar ma tért Egye sü let

475 000 445 000 Bé kés
Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

15.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.2 jog se gély szol gá lat
K-36-06-
00419K

Kör nye zet vé del mi jog se -
gély szol gá lat, köz ér dekû
jo gi ta nács adás és Kör nye -
zet jo gi Kli ni ka mõ köd te té -
se B-A-Z me gyé ben

Zöld Kap cso lat Egye sü let 2 207 000 2 207 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

300 000

16.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.2 jog se gély szol gá lat
K-36-06-
00556K

Kör nye zet tu da tos tár sa da -
lom - fenn tart ha tó sza bá -
lyo zás

VÉDEGYLET
EGYESÜLET

8 010 000 6 705 000 Pest
Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

1 000 000

36 363 000 31 183 000 4 600 000

17.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00203K

He ves me gye vá ro sa i nak
hosszú tá vú köz le ke dé si
kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sa

Élet minõs égért Kör nye zet -
vé del mi Ala pít vány

2 059 000 1 769 000 He ves
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

500 000

A tá mo ga tás csak a szak -
mai fó rum ra for dít ha tó
(uta zá si, szak ér tõi dí jak
nél kül, ke ve sebb re zsi vel).

18.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00206K

Tár sa dal mi rész vé tel a ti -
szán tú li köz út fej leszt ések -
kel kap cso lat ban, kü lö nös
te kin tet tel az M4 és M44
ki vi te le zé si mun ká la ta i ra

„BEKLEN” a Nagy kun sá gi 
Ci vil Tár sa da lo mért Ala -
pít vány

5 558 000 4 298 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

1 200 000

A tá mo ga tás a „Bank -
watch” prog ram rész re nem
for dít ha tó. A prog ra mot ke -
ve sebb fel hal mo zás jel le gû
té tel lel, va la mint  ala cso -
nyabb szak ér tõi és uta zá si
költ ség gel kell meg va ló sí -
ta ni.

19.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00292K

Zöld ál lam ház tar tá si re -
form

Lé leg zet Ala pít vány 7 575 000 4 810 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

1 000 000

A tá mo ga tás csak a ki ad -
vány (400 000 Ft) és egy
szak mai anyag ké szí té sé -
hez kap cso ló dó mun ka
(600 000 Ft) mû kö dé si
költ sé ge i re hasz nál ha tó fel.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

20.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00293K

Víz vé del mi ta nács adó szol -
gá lat és szak ma po li ti kai
prog ram az Eu ró pai Unió
Víz Ke re ti rá nyel ve  meg -
valósítására (konk rét pél dá -
kon kersz tül szé les zak mai
dön tés ho zó ai ré teg meg -
szó lí tá sa)

Kék For rás Kör nye zet- és
Ter mé szet vé del mi Egye sü -
let

1 078 000 1 078 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

400 000

A tá mo ga tá si összeg a  pá -
lyá zat 5. és 8. al cél já nak
(hon lap és or szág je len tés)
meg va ló sí tá sá ra és az ezek -
hez kap cso ló dó mû kö dé si
költ sé gek re for dít ha tó.

21.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00297K

Ener gia- és kör nye zet po li -
ti kai össz hang erõsí té se
egy sé ges ci vil rész vé tel lel,
elõre mu ta tó, jó pél dák kal

Ener gia Klub Kör nye zet vé -
del mi Egye sü let

15 453 000 15 453 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

3 500 000

A tá mo ga tás az. 1., 3. és 4.
al cél meg va ló sí tá sá ra, az
ered mé nyek in ter ne tes
meg je len te té sé re for dít ha -
tó, ke ve sebb bér költ ség gel.

22.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00474K

Kör nye zet vé del mi szem -
pon tok ér vé nye sí té se a
szab vá nyok ban

Le vegõ Mun ka cso port Or -
szá gos Kör nye zet védõ Szö -
vet ség

3 288 000 3 188 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

600 000

23.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00531K

1. Au to nóm Kis tér ség az
Eu ró pai Uni ó ban - Or szá -
gos aján lás, 2. Kör nye ze ti
szem pon tok in teg rá ci ó ja a
te rü let fej lesz tés ben

Füg get len Öko ló gi ai Köz -
pont Ala pít vány

3 445 000 2 125 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

900 000

24.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00568K

Ága za ti po li ti kák és eu ró -
pai uni ós prog ra mok for -
má lá sa kör nye ze ti
szem pon tok men tén (Ter -
mé sze ti szem pon tok ér vé -
nye sí té se az er dé sze ti
po li ti ká ban; Kör nye ze ti
szem pon tok ér vé nye sí té se
a mezõ gaz da sá gi po li ti ká -
ban; Kör nye ze ti szem pon -
tok ér vé nye sí té se az
ener gia po li ti ká ban)

WWF Vi lág Ter mé sze ti
Alap Ma gyar or szág Ala pít -
vány

4 479 000 3 838 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

1 200 000

A tá mo ga tá si összeg az
aláb bi ak sze rint hasz nál ha -
tó fel: - er dé sze ti po li ti ka
al cél ese té ben a prog ram -
ko or di ná tor bér költ sé gét
csök ken te ni szük sé ges, -
ener gia po li ti ka al cél költ -
ség ve té se 50 %-ban tá mo -
ga tott, - az Ál la mi
Er dé sze ti Szol gá lat meg bí -
zá sá ra, ill. a me zõ gaz da sá -
gi po li ti ka al cél
meg va ló sí tá sá ra nem hasz -
nál ha tó fel. A bio massza
prog ram rész meg va ló sí tás
so rán az Ener gia Klub bal
va ló egyez te tés és együtt -
mû kö dés szük sé ges, amit a
be szá mo ló ban do ku men tál -
ni kell.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

25.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.3 a kör nye ze ti szem -
pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai 
és ha zai ága za ti po li ti kák
ké szí té sé ben

K-36-06-
00571K

Az EU kör nye zet po li ti kai
dön tés ho za ta li fo lya ma tá -
ban va ló rész vé tel  meg -
erõsítése

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

7 305 000 6 805 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

1 900 000

K-36-06-
00571K

Bank fi gyelõ - nem zet kö zi
pénz ügyi in téz mé nyek kör -
nye ze ti leg ká ros te vé keny -
sé ge i nek csök ken té se,
át lát ha tó sá guk nö ve lé se

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

50 240 000 43 364 000 11 200 000

26.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mûköd te té se

K-36-06-
00036K

Ka pos vá ri Kör nye ze ti Köz -
pont lét re ho zá sa

ZÖLDSZEM Kör nye zet vé -
del mi Egye sü let a Fenn tart -
ha tó sá gért

871 000 871 000 Fõ vá ro si TKKÖO/Zöld Pont 200 000

27.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mûköd te té se

K-36-06-
00047K

Nóg rád me gye la kos sá ga
kör nye ze ti prob lé mák irán ti 
ér zé keny sé gé nek nö ve lé se
és erõsí té se

Észak-Mo-i Re gi o ná lis
Kör nye zet vé del mi Köz pont 
Ala pít vány

4 999 000 4 999 000 So mogy TKKÖO/Zöld Pont 700 000

A Zöld Pont Iro dák Or szá -
gos Há ló za tá val va ló
együtt mû kö dés, amit a be -
szá mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.

28.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00059K

A Fo nyó di Kör nye ze ti ta -
nács adó iro da fej lesz té se és 
mõ kö dé se

Nõk a Ba la to nért Egye sü let 1 921 000 1 921 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

TKKÖO/Zöld Pont 750 000

29.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00079K

In gye nes la kos sá gi kör nye -
ze ti ta nács adás

Öko szol gá lat Ala pít vány 4 589 800 4 589 800 Fõ vá ro si TKKÖO/Zöld Pont 1 300 000

A Zöld Pont Iro dák Or szá -
gos Há ló za tá val va ló
együtt mû kö dés, amit a be -
szá mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges. A tá mo ga tás
csak mû kö dé si költ sé gek re
ve he tõ igény be.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

30.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00081K

Ta nács adó iro da mû köd te -
té se

GAJA
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

4 630 000 3 100 000 Fej ér TKKÖO/Zöld Pont 900 000

A Zöld Pont Iro dák Or szá -
gos Há ló za tá val va ló
együtt mû kö dés, amit a be -
szá mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.

31.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00088K

Re gi o ná lis kör nye zet vé del -
mi ta nács adó köz pont

Mõ sza ki ak Or szá gos Kör -
nye zet vé del mi Egye sü le te

2 000 000 2 000 000 Veszp rém TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

32.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00090K

A Kör nye ze ti Ta nács adó
Iro dák Há ló za ta mû köd te -
té se és ko or di ná lá sa

Kör nye ze ti Ta nács adó Iro -
dák Há ló za ta

5 825 500 4 896 000 Veszp rém TKKÖO/Zöld Pont 1 000 000

A meg ítélt tá mo ga tás a ki -
ad vá nyok el ké szí té sé re for -
dít ha tó. Együtt kell
mû köd ni a Zöld Pont Iro -
dák Or szá gos Há ló za tá val.
A ki ad vá nyok ból, E-kár -
tyá ból 1-1 kö te les pél dányt
kell meg kül de ni a Zöld
Pont Szol gá lat szá má ra.

33.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00097K

Kör nye ze ti ta nács adó iro -
dák mû köd te té se kör nye ze -
ti ügyek ben

Ref lex Kör nye zet védõ
Egye sü let

6 240 000 2 990 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

TKKÖO/Zöld Pont 1 300 000

A Zöld Pont Iro dák Or szá -
gos Há ló za tá val va ló
együtt mû kö dés, amit a be -
szá mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.

34.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00111K

A kör nye ze ti tu da tos ság
fej lesz té se Sze ge den és kis -
tér sé gé ben - 1.2.1 prog ram -
rész

Orp he us Or szá gos Ál lat -
védõ és Ter mé szet ba rát
Köz hasz nú E.

855 000 855 000 Csong rád TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

9
1

2
K

Ö
R

N
Y

E
Z

E
T

V
É

D
E

L
M

I É
S

 V
ÍZ

Ü
G

Y
I É

R
T

E
S

ÍT
Õ

5
. szám



Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

35.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00131K

Kör nye ze ti ta nács adó iro da 
mû köd te té se a Dél-du nán -
tú lon a Kör nye ze ti Ta nács -
adó Iro dák  Há ló za tá nak
(KÖTHÁLÓ) ke re té ben

Pé csi Zöld Kör 5 500 000 4 900 000 Ba ra nya TKKÖO/Zöld Pont 1 400 000

Szo ros együtt mû kö dés a
he lyi Zöld Pont Iro dá val.
Te vé keny sé gü ket be mu ta tó 
sta tisz ti kát fél éven te jut tas -
sák el a Zöld Pont Szol gá -
lat hoz.

36.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00158K

Együtt egy zöld ré gi ó ért-
kör nye ze ti ne ve lé si há ló zat 
köz pont ki ala kí tá sa Vas
me gyé ben

Bo ros tyán Kör nye zet vé del -
mi Ok ta tó köz pont Egye sü -
let

3 464 000 3 464 000 Vas TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

37.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00191K

La kos sá gi ta nács adás a Hu -
MuSz Ház ban a
KÖTHÁLÓ tag ja ként

Hul la dék Mun ka szö vet ség 1 974 000 1 974 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

1 200 000

Szo ros kap cso lat és együtt -
mû kö dés ki ala kí tá sa a Zöld 
Pont Iro dák Or szá gos Há -
ló za tá val, ki ad vá nyok há ló -
za ton be lü li szét osz tá sa,
fél éven te az ügy fél sta tisz ti -
ka meg kül dé se a Zöld Pont 
Szol gá lat nak.

38.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00223K

La kos sá gi Kör nye ze ti Ta -
nács adó Iro da mû köd te té se 
Ko má rom-Esz ter gom me -
gyé ben a Köt há ló ke re té -
ben

Esz ter go mi Kör nye zet kul -
tú ra Egye sü let

4 785 000 4 385 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

TKKÖO/Zöld Pont 1 300 000

Az ügy fél for gal mi sta tisz ti -
kát fél éven te küld jék meg a 
KvVM Zöld Pont Szol gá la -
tá nak. 

A prog ram a sze mé lyi jel -
le gû ki fi ze té sek je len tõs
csök ken té se mel lett va ló sí -
tan dó meg.

39.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00281K

Cas ta nea Zöld iro da - la kos -
sá gi ta nács adás

CASTANEA
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

5 460 975 5 460 975
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

TKKÖO/Zöld Pont 900 000

Ügy fél for gal mi sta tisz ti ká -
ju kat fél éven te küld jék
meg a KvVM Zöld Pont
Szol gá la tá nak. 

A mi nisz té ri um tá mo ga tá -
sá val meg va ló su ló ki ad vá -
nya ik ból min ta pél dány
meg kül dé se a Zöld Pont
Szol gá lat nak, me lyet a be -
szá mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.

40.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00309K

Veszp rém me gyei kör nye -
ze ti ta nács adó iro da

Csa lán Kör nye zet- és Ter -
mé szet védõ Egye sü let

5 856 000 4 828 000 Veszp rém TKKÖO/Zöld Pont 1 000 000

 Az ügy fél for gal mi sa tisz ti -
ká ju kat fél éven te küld jék
meg a KvVM Zöld Pont
Szol gá la tá nak.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

41.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00323K

Tu da tos ener gia hasz no sí tás 
a lka ó kör nye ze tünk ok ta tó,
ne ve ló in téz mé nye i ben, ál -
ta lá nos is ko lá sok és szü le ik 
szá má ra

ÖKO-RÉGIÓ Ala pít vány 260 000 260 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

42.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00344K

Kör nye ze ti ta nács adó iro da 
lét re ho zá sa és mû köd te té se

Nyír sé gi Se gítõ Kéz Ala -
pít vány

2 951 000 2 769 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

43.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00350K

Ipa ri üze mek - kis- és
nagy vál la la tok - ci vil kont -
roll ját biz to sí ta ni hi va tott
la kos sá gi kör nye ze ti ta -
nács adó iro da mû köd te té se
Do ro gon a vá ros és kis tér -
ség la kó i nak szol gál tá ra

Do ro gi Kör nye zet vé del mi
Egye sü let

3 246 000 3 246 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

44.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00354K

5. éve a KÖT Há ló zat tag -
ja ként „A” kö rös minõsí -
tés sel ta nács adó és
szol gál ta tó te vé keny sé get
el lá tó prog ra munk 2006.
évi fenn tar tá sa

NIMFEA Ter mé szet védõ
Egye sü let

4 275 400 3 745 400
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

TKKÖO/Zöld Pont 1 300 000

A prog ra mot a mû kö dé si
költ sé gek ra ci o na li zá lá sa
mel lett kell meg va ló sí ta ni.

Az ügy fél for gal mi sa tisz ti -
kát fél éven te küld jék meg a 
KvVM Zöld Pont Szol gá la -
tá nak. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

45.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00373K

Kör nye ze ti Ta nács adás
Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyé ben

E-MISSZIÓ
TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

7 300 000 7 300 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

TKKÖO/Zöld Pont 1 600 000

A prog ra mot a sze mé lyi
jel le gû költ sé gek csök ken -
té se mel lett kell meg va ló sí -
ta ni. A tá mo ga tás a
ki ad vá nyok (Ener gi á ról
oko san, Há zi prak ti kák)
nyom dai költ sé gé re for dít -
ha tó. 

A KvVM tá mo ga tá sá val
meg va ló sult ki ad vá nyuk ból 
min.100-100 da ra bot Zöld
Pont Szol gá lat hoz jut tas sa -
nak el, me lyet a be szá mo -
ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.  Az ügy fél for -
gal mi sa tisz ti kát fél éven te
küld jék meg a KvVM Zöld 
Pont Szol gá la tá nak.

46.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00395K

Kör nye ze ti ta nács adó iro -
dák mû köd te té se és ko or di -
ná ci ó ja

Öko ló gi ai In té zet a Fenn -
tart ha tó Fejlõ dé sért Ala pít -
vány

3 381 000 3 381 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

TKKÖO/Zöld Pont 1 500 000

A prog ra mot a mû kö dé si
költ sé gek ra ci o na li zá lá sa
mel lett kell meg va ló sí ta ni.

Az ügy fél for gal mi sa tisz ti -
kát fél éven te küld jék meg a 
KvVM Zöld Pont Szol gá la -
tá nak. A KvVM tá mo ga tá -
sá val meg va ló sult
ki ad vá nyuk ból Zöld Pont
Szol gá la tunk hoz jut tas sa -
nak el, me lyet a be szá mo -
ló ban do ku men tál ni
szü ke ges.

47.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00453K

Tér sé gi kör nye ze ti ta nács -
adó iro da mû köd te té se

Ózon Sza már he gyi Kör -
nye zet- és Ter mé szet védõ
Egye sü let

554 000 554 000 Pest TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

48.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00464K

Ivó víz-vé del mi  informá -
ciós és ta nács adó szol gá lat

Szö vet ség Ivó vi ze ink Vé -
del mé ért (SZIV)

3 367 600 3 267 600 Fõ vá ro si TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

49.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00467K

Re gi o ná lis Zöld te le fon
szol gá lat

ÉLETFA
KÖRNYEZETVÉDÕ
SZÖVETSÉG

3 043 000 2 513 000 He ves TKKÖO/Zöld Pont 800 000

Szo ros kap cso lat és együtt -
mû kö dés a Zöld Pont Iro -
dák Or szá gos Há ló za tá val. 

Az ügy fél for gal mi sta tisz ti -
kát fél éven te  küld jék meg
a KvVM Zöld Pont Szol gá -
la tá nak. 

A tá mo ga tás ból be ru há zás
nem fi nan szí roz ha tó.

50.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00469K

Zöld Kap cso lat a Hat va ni
Kis tér ség ben

HATVANI
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

1 350 000 1 200 000 He ves TKKÖO/Zöld Pont 400 000

Szo ros kap cso lat és együtt -
mû kö dés a Zöld Pont Iro -
dák Or szá gos Há ló za tá val.
Az ügy fél for gal mi sta tisz ti -
kát fél éven te  küld jék meg
a KvVM Zöld Pont Szol gá -
la tá nak. A tá mo ga tás ból
be ru há zás nem fi nan szí roz -
ha tó.

51.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00476K

Kör nye ze ti Ta nács adó Iro -
da mû köd te té se

Le vegõ Mun ka cso port Or -
szá gos Kör nye zet védõ Szö -
vet ség

5 860 300 4 557 300 Fõ vá ro si TKKÖO/Zöld Pont 1 500 000

Szo ros kap cso lat és együtt -
mû kö dés a Zöld Pont Iro -
dák Or szá gos Há ló za tá val. 

Az ügy fél for gal mi sta tisz ti -
kát fél éven te  küld jék meg
a KvVM Zöld Pont Szol gá -
la tá nak.  

A KvVM tá mo ga tá sá val
meg va ló su ló ki ad vá nya ik -
ból a KvVM  Zöld Pont
Szol gá lat hoz jut tas sa nak el, 
me lyet a be szá mo ló ban do -
ku men tál ni szük sé ges. A
prog ra mot a sze mé lyi jel le -
gû költ sé gek csök ken té se
mel lett kell meg va ló sí ta ni.

52.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00512K

Kör nye ze ti ta nács adás a te -
rü le ti igaz ga tó ság Zöld
Pont iro dá já val együttmõ -
köd ve

Bé kés M. Zöld Kör
Körny.-, Term.-, Egész ség- 
és Fogy.v. Egy.

1 250 000 1 130 000 Bé kés TKKÖO/Zöld Pont 500 000

53.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00548K

Kör nye ze ti ta nács adás Haj -
dú-Bi har me gyé ben

Haj dú bö ször mé nyi If jú sá gi 
Ter mé szet védõ Kör

4 372 000 4 092 000 Haj dú-Bi har TKKÖO/Zöld Pont 1 500 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

54.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00576K

A Ti sza Klub Kör nye ze ti
Ta nács adó Iro dá ja in gye nes 
la kos sá gi szol gál ta tá sa i nak
biz to sí tá sa és fej lesz té se

Ti sza Klub 2 598 000 2 100 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

TKKÖO/Zöld Pont 1 100 000

Együtt mû kö dés a Zöld
Pont Iro dák Or szá gos Há -
ló za tá val, me lyet a be szá -
mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.

55.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00583K

Kör nye ze ti ta nács adó há ló -
zat ki ala kí tá sa a Kö -
zép-Du nán tú li Ré gi ó ban

Kör nye zet-és Ter mé szet vé -
del mi Ok ta tó köz pon tok
Or szá gos Szöv.

3 722 000 2 802 000 Pest TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

56.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00600K

Kör nye ze ti Ta nács adó Iro -
da mû köd te té se Nóg rád
me gyé ben

IPOLY UNIÓ
KÖRNY.VÉD. ÉS KULT.
EGYESÜLET

4 245 000 3 846 000 Nóg rád TKKÖO/Zöld Pont 1 100 000

Együtt mû kö dés és szak mai 
fej lõ dés a he lyi Zöld Pont
Iro dá val, me lyet  a be szá -
mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.

57.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó
iro dák mû köd te té se

K-36-06-
00603K

Kör nye ze ti ta nács adó iro -
dák mû köd te té se

ÖKORÉGIÓ
ALAPÍTVÁNY A
FENNTARTHATÓ
FEJLÕDÉSÉRT

5 922 000 5 922 000 Za la TKKÖO/Zöld Pont 900 000

Együtt mû kö dés a kör nye zõ 
Zöld Pont Iro dák kal. 

Az Öko ré gió fü ze tek bõl
min 10 db-ot kell meg kül -
de ni a KvVM Zöld Pont
Szol gá la tá nak, me lyet a be -
szá mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.

116 668 575 103 919 075 24 150 000

58.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00004K

1.2.2 A szem lé let for má lás
je lentõs ége a kun he gye si
kör nye zet vé del mi prog ram -
ban - ter mé szet tisz telõ ma -
ga tar tás gyö ke rei a
Nagy kun ság élet- és mun -
ka-vi lá gá ban

TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDÕ
TANÁROK
EGYESÜLETE

1 542 500 1 203 000 Nóg rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

Ci vil szer ve ze tek be vo ná -
sá val együtt kell mû köd ni a 
meg va ló sí tás ban, amit a
be szá mo ló ban do ku men tál -
ni szük sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

59.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00035K

Szem lé let for má ló Zöld hul -
lám

In ter re gi o ná lis Meg úju ló
Ener gia Klasz ter Egye sü let

5 350 000 4 950 000 Haj dú-Bi har
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

60.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00037K

Ka pos vá ri Zöld Moz ga lom
nép szerû sí té se

ZÖLDSZEM Kör nye zet vé -
del mi Egye sü let a Fenn tart -
ha tó sá gért

320 000 290 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

61.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00055K

Fenn tart ha tó fejlõdés, fenn -
tart ha tó fo gyasz tás, a fenn -
tart ha tó ság pe da gó gi á já nak 
XXI. szá za di trend jei c. ta -
nár to vább kép zés

Ma gyar Szak kép zé si Tár sa -
ság

1 810 000 1 810 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

62.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00063K

Kör nye zet tu da tos szem lé -
let for má lás a Dél-al föl di
ré gi ó ban

Dél-Al föld Fenn tart ha tó
Kör nye ze té ért Ala pít vány

4 997 000 4 997 000 Bács-Kis kun TKKÖO

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

63.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00098K

Fo gyasz tók kör nye ze ti tu -
da tos sá gá nak erõsí té sét
szol gá ló szem lé let for má ló
prog ra mok

Ref lex Kör nye zet védõ
Egye sü let

4 575 000 2 952 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

64.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00112K

A kör nye ze ti tu da tos ság
fej lesz té se Sze ge den és kis -
tér sé gé ben -1.2.2 prog ram -
rész

Orp he us Or szá gos Ál lat -
védõ és Ter mé szet ba rát
Köz hasz nú E.

390 000 390 000 Csong rád
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

200 000

65.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00130K

Kör nye ze tün kért! - vi dé ki,
kis tér sé gi KARAVÁN

If jú ság a Jövõ ért Egye sü let 5 624 000 4 674 000 Vas
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

66.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00161K

A tu dás ha ta lom - a kör -
nye ze ti in for má ci ók tu dá sa
lét fon tos sá gú! - elõ adás so -
ro zat

Zöld Ala pít vány Mar ton vá -
sá rért

430 000 426 000 Fej ér
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

67.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00170K

Ne ag gódj, vá sá rolj! - Do -
ku men tum film a fo gyasz tói 
tár sa da lom nö ve ke dé sé nek
kö vet kez mé nye irõl

Zöld Mûvek Ala pít vány 3 456 000 3 456 000 Fõ vá ro si TKKÖO

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

68.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00177K

Kör nye zet tu da tos fo gyasz -
tói ma ga tar tás elõ se gí té se
in no va tív esz kö zök kel

Tu da tos Vá sár lók Egye sü -
le te

4 740 000 4 740 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000
A meg je le nõ ki ad vány 1 db 
kö te les pél dányt kell csa -
tol ni a be szá mo ló hoz.

5
. szám

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
V

É
D

E
L

M
I É

S
 V

ÍZ
Ü

G
Y

I É
R

T
E

S
ÍT

Õ
9

1
9



Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

69.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00201K

Zöld-Híd prog ra mok Ka -
pol cson, Fa ir Tra de fel vi lá -
go sí tó te vé keny ség

Zöld-Híd Reg. Ener gia ha -
té kony sá gi és Körny.véd. 
Ala pít vány

1 347 000 1 347 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Okta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

70.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00211K

A felnõtt tár sa da lom, fo -
gyasz tók kör nye ze ti tu da -
tos sá gá nak erõsí té sét
szol gá ló szem lé let for má ló
prog ra mok

Gö csej Ter mé szet vé del mi
Ala pít vány

230 000 200 000 Za la
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

100 000

71.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00227K

Bio gaz dál ko dás a hul la dék -
ke let ke zés me gelõzé sé nek
ha té kony esz kö ze - nép -
szerû sí tõ kam pány a kör -
nye zet tu da tos vá sár lói
szo ká sok erõsí té sé re

Észak-ma gyar or szá gi Bio -
kul tú ra Egye sü let

2 020 000 1 890 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

A meg ítélt tá mo ga tás pla -
ká tok és mo li nó ké szít te té -
sé re nem hasz nál ha tó fel, a
tá mo ga tás se gít sé gé vel el -
ké szü lõ DVD-bõl 1 db kö -
te les pél dányt a
be szá mo ló hoz kell csa tol -
ni.

72.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00230K

Nyi tott szem lé let for má ló,
pél da mu ta tó, to bor zó jel -
legû hon lap sze kesz té se

Ku ka bú vár Egye sü let 910 000 590 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

73.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00231K

Re tex til fel vo nu lás és
works hop

Re tex til Ala pít vány 288 000 288 000 Ba ra nya
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

74.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00269K

Kö zös sé gi prog ra mok a
kör nye zet vé de le mért, NKP 
meg va ló sí tá sa - „Zuz ma ra
kom man dó”

Ta nu lap lá za Ala pít vány 1 270 000 870 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

75.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00277K

Kör nye ze tünk vé del me ér -
de ké ben vá sá rol junk ha zai
bio élel mi szert! (a la kos sá gi 
kör nye zet tu da tos ság nö ve -
lé se az élel mi szer vá sár lá si
szo ká sok te kin te té ben)

Bio kul tú ra Egye sü le tek
Szö vet sé ge

1 360 000 1 360 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

300 000
A tá mo ga tás ból hir de tés re
és fõ zõ ver seny re nem hasz -
nál ha tó fel.

76.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00282K

Cas ta nea elõ adá sok, be mu -
ta tók, tú rák, je les na pok,
ki ad vá nyok

CASTANEA
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

895 000 895 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

77.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00294K

Ak tív pol gá ri rész vé tel az
NKP vég re haj tá sá ban -
gén mó do sí tás té má ban

Szél ki ál tó Ter mé szet védõ
Egye sü let

900 000 900 000 Bács-Kis kun
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

150 000

78.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00326K

Kör nye zet tu da tos fo gyasz -
tói ma ga tar tás erõsí té se a
mis kol ci bio pi a co kon ke -
resz tül

Zöld Ak ció Egye sü let 971 000 945 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

500 000

79.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00331K

kör nye ze ti ne velõk kör nye -
zet tu da tos fo gyasz tói ma -
ga tar tá sá nak fej lesz té se

Ma gyar Kör nye ze ti Ne ve -
lé si Egye sü let

2 812 000 1 045 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

500 000

A tá mo ga tás a kon fe ren ci -
án el hang zott elõ adá sok
KÖR Hír le vél ben va ló
meg je len te té sé re hasz nál -
ha tó fel.

80.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00355K

Szak em be rek nek sze mi ná -
ri u ma ink, ál ta lá ban a la -
kos ság nak Zöl di ke
könyv so ro za tunk, hon la -
punk fenn tar tá sa, fej lesz té -
se

NIMFEA Ter mé szet védõ
Egye sü let

5 984 500 4 744 500
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

900 000

A tá mo ga tás a pá lyá zat ban
ter ve zett NIMFEA fü ze tek, 
Zöl di ke, Pusz ta c. ki ad vá -
nyok hon la pon va ló meg je -
len te té sé re, csök ken tett
mû kö dé si költ sé gek mel lett 
hasz nál ha tó fel.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

81.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00363K

Amit eszel, az zá le -
szel!-Amit te szel, az zá le -
szel!-szem lé let for má ló
prog ra mok

ÉLETTÉR Kö zös ség- és
Te le pü lés fej lesztõ Egye sü -
let

3 147 750 2 552 750
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

82.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00379K 

Az E-misszió Egye sü let
NKP me gva ló sí tás ér de ké -
ben ki fej tett prog ram jai

E-MISSZIÓ
TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

925 000 925 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

300 000

83.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00396K

Ak ti vis ta Klub - mûhely -
be szél ge té sek, elõ adá sok,
ve tí té sek fenn tart ha tó sá gi
kér dé sek hez és a kör nye -
zet vé de lem te ma ti kus na -
pok hoz kap cso ló dó an

Zöld Fi a ta lok Egye sü let 2 450 000 1 790 000 Fõ vá ro si TKKÖO 850 000

84.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00398K

A felnõtt tár sa da lom, fo -
gyasz tók kör nye ze ti tu da -
tos sá gá nak erõsí té sét
szol gá ló szem lé let for má ló
prog ra mok

Öko ló gi ai In té zet a Fenn -
tart ha tó Fejlõ dé sért Ala pít -
vány

1 402 000 1 402 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

1 300 000

85.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00404K

Fa ül te té si prog ram
Ko do lá nyi Já nos Kul tu rá lis 
és Kör nye zet védõ Közh.
Egye sü let

5 135 000 4 835 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

86.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00422K

A kör nye zet tu da to sabb
hor gász tár sa da lo mért, a
tisz ta, ren de zett vi ze kért,
víz par to kért

Ho lo cén Ter mé szet vé del mi 
Egye sü let

1 873 000 1 743 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

87.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00444K

„Fenn tart ha tó fejlõdés -
Fenn tart ha tó te le há zak”

Dél-al föl di Te le há zak Re -
gi o ná lis Köz hasz nú Egye -
sü le te

1 930 000 1 805 000 Csong rád
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

700 000

88.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00470K

Kör nye ze ti tá jé koz ta tá si
prog ram cso mag Hat van ban 
és kör nyé kén

HATVANI
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

1 255 000 1 000 000 He ves
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

500 000

89.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00491K

Ener gia kam pány 2006.
Ener gia és Kör nye zet Ala -
pít vány

4 875 000 4 580 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

TKKÖO 1 000 000

90.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00492K

A szülõk és az óvo da pe da -
gó gu sok kom pe ten ci á já nak 
nö ve lé se a kör nye zet ba rát
fogysz tói élet mód ki ala kí -
tá sá ban

Felsõ-Ti sza Ala pít vány 4 790 000 4 790 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000

91.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00513K

Ak tív ál lam pol gá ri rész vé -
tel az NKP vég re haj tá sá ban 
- gén mó do sí tás és nö vény -
védõszer té mák ban

Bé kés M. Zöld Kör
Körny.-, Term.-, Egész ség- 
és Fogy.v. Egy.

1 080 000 600 000 Bé kés
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

400 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

92.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00528K

Mit te szel ma, ami hol nap
is szá mít (la kos sá gi in for -
má ci ós szol gá lat)

Kon rad Lo renz Ter mé -
szet-és Ál lat védõ Egye sü let

4 010 000 4 010 000 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

93.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00558K

Kör nye zet tu da tos tár sa da -
lom - fenn tart ha tó sza bá -
lyo zás

VÉDEGYLET
EGYESÜLET

5 515 000 4 800 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000

94.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00586K

Öko láb nyom kam pány
Kör nye zet tu da tos Vál la lat -
irá nyí tá si Egye sü let

28 400 000 23 400 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

95.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00588K

Ta ka ros por ta moz ga lom
rend sze res sé té te le, kör nye -
zet ba rát mezõ gaz da sá gi
mûve lés meg va ló sí tá sa,
szem lé let for má ló prog ra -
mok, elõ adá sok, fó ru mok
szer ve zé se, kör nye zet vé -
del mi ki ad vá nyok ké szí té se

Ti sza ber ce lért Egye sü let 1 670 000 1 320 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

96.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00597K

A fo gyasz tók  tu da tos sá gá -
nak erõsí té se a fenn tar tó
mezõ gaz dál ko dás és a he -
lyi ter mesz tésû bio élel mi -
sze rek, fon tos sá gá nak
kör nye ze ti szem pon tú be -
mu ta tá sa

Nyi tott Kert Ala pít vány 2 695 000 2 695 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

97.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00602K

A la kos ság szem lé let for -
má lá sa az ok ta tá si in téz mé -
nyek és az ön kor mány za tok 
kör nye zet tu da tos be szer zé -
se i nek és be ru há zá sa i nak
az elõ se gí té sé vel és az el ért 
ered mé nyek nek a be mu ta -
tá sá val

KÖRNYEZETTUDO-
MÁNYI  KÖZPONT

9 666 000 9 666 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

98.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00604K

A felnõtt tár sa da lom, fo -
gyasz tók kör nye ze ti tu da -
tos sá gá nak erõsí té sét
szol gá ló szem lé let for má ló
prog ra mok

ÖKORÉGIÓ
ALAPÍTVÁNY A
FENNTARTHATÓ
FEJLÕDÉ SÉRT

8 125 600 8 125 600 Za la
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000
A prog ra mot a bér jel le gû
ki adá sok csök ken té se mel -
lett kell meg va ló sí ta ni.

99.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.2. szem lé let for má ló
prog ra mok

K-36-06-
00612K

A Vá ros védõ címû ki ad -
vány meg je len te té se, va la -
mint cik ke i nek,
do ku men tu ma i nak, kép -
anya gá nak in ter ne tes hon -
la pun kon va ló köz zé té te le

Vá ros védõk Egye sü le te 1 120 000 920 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

142 286 350 125 921 850 14 900 000

100.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00002K

XI. Kör nye zet vé del mi tá -
bor a Mát rá ban

KÖRNYEZETÜNKÉRT-
ERDEI ISKOLA
ALAPÍTVÁNY

541 400 391 400 So mogy
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

150 000

101.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00008K

Em ber és ter mé szet kap -
cso la ta, kre a tív tan ös vény
Gyû rûfû öko ló gi ai fa lu ban
és ter mé szet vé del mi kör -
nyé kén

Gyû rûfû Egye sü let 1 700 000 1 700 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

102.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00013K

Ér ték te rem tés sel, tu da to san 
kör nye ze tün kért - Kör nye -
ze ti ne ve lés Mo no ron-de -
monst rá ci ós pro jek tek kel
(ok ta tás és szem lé let for má -
lás)

Kör nye zet vé de lem Mo no -
rért Egye sü let

6 450 000 4 800 000 Bács-Kis kun
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

250 000

A tá mo ga tás a prog ram na -
pok le bo nyo lí tá sá ra, va la -
mint a szak ér tõi
költ sé gek re for dít ha tó.

103.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00014K

A zöld könyv tá ri in for má -
ció szol gál ta tás szé le sí té se

Kul tu rá lis In no vá ci ós Ala -
pít vány

1 000 000 1 000 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

104.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00016K

„Jó lé pé sek, jó idõben a
kör nye ze te dért!” - szem lé -
let for má lás a ter mé szet vé -
del me ér de ké ben

Sze münk Fé nye Ala pít vány 800 000 720 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

105.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00018K

Föld Na pi ün nep ség 2006.
áp ri lis 20-án Bu da pest XV. 
ke rü le té ben, a ke rü le ti ne -
ve lé si és ok ta tá si in téz mé -
nyek rész vé te lé vel

Rá kos pa lo ta-Pest új hely-Új -
pa lo ta Körny vé del mi Köz -
ala pít vány

1 308 000 1 128 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

106.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00020K

Kör nye ze ti ne ve lés és ok ta -
tás, szem lé let for má lás Fü -
lesd, Köl cse, Son kád,
Tú rist ván di te le pü lé se ken

Kis-Túr Ter mé szet vé del mi
Egye sü let

4 976 000 4 976 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000
A tá mo ga tás esz köz vá sár -
lás ra nem for dít ha tó.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

107.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00021K

Az is ko la kör nye ze ti ne ve -
lé si prog ram ja i nak meg va -
ló sí tá sa tan órán és te re pen,
ha gyo mányõr zés a Nagy -
kun ság ban, a TKTE 15
éves év for du lós ün nep lé se
ke re té ben

TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDÕ
TANÁROK
EGYESÜLETE

1 542 500 1 203 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

600 000

A tá mo ga tás az egy na pos
te re pi prog ram költ sé ge i re,
ok le vél re és az ün ne pi mû -
sor költ sé ge i re for dít ha tó.

108.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00031K

A na gye cse di Fü vész kert és 
Be mu ta tó ház, va la mint
ezek prog ram ja i nak bõví té -
se

FÜVÉSZKERT
TÁRSASÁG

3 532 000 3 532 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

109.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00033K

Bio kul tú ra
Csong rád és tér sé ge Bio -
kul tú ra Egye sü let

1 119 000 500 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

110.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00038K

Kör nye ze ti ok ta tó, tá jé koz -
ta tó szá mí tó gé pes adat hor -
do zó és könyv lét re ho zá sa,
va la mint  Öko tá bor szer ve -
zé se Ka pos vá ron

ZÖLDSZEM Kör nye zet vé -
del mi Egye sü let a Fenn tart -
ha tó sá gért

1 065 000 1 065 000 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

A tá mo ga tás csak a ter ve -
zett CD össze ál lí tá sá ra for -
dít ha tó, mely bõl mi ni mum
1 db kö te les pél dányt meg
kell kül de ni a KvVM Ku ta -
tá si és Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály szá má ra, me lyet a
be szá mo ló ban do ku men tál -
ni kell.

111.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00043K

Kör nye ze ti tu dat for má lás,
kör nye zet tu da tos ne ve lés
erõsí té se a Zagy va-fo lyó ja -
ví tá sá val össz hang ban

Zagy va-völ gye Em be ri
Kör nye ze té ért Ala pít vány

4 942 424 4 942 424 So mogy
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

112.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00052K

Kör nye zet védõ szem lé let
for má lá sa gyer mek kor tól
felnõtt ko rig

Nyi tott Gon dol ko dók
Egye sü le te

1 980 000 1 880 000 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

113.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00054K

Te het ség gon go zó te vé -
keny ség 2005/2006 tan évi
or szá gos ta nul má nyi ver se -
nyek

MAGYAR
TERMÉSZETTUDO-
MÁNYI TÁRSULAT

15 000 000 15 000 000 Vas
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

900 000

Mind há rom ta nul má nyi
ver seny ese té ben a tá mo ga -
tás az aláb bi ak ra hasz nál -
ha tó fel: - fel adat lap
össze ál lí tá sa: 200 000 Ft, 
fel adat la pok ki pos tá zá sa
(pos ta költ ség): 100 000 Ft.

114.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00056K

Kör nye zet kul tú ra az óvo -
dá ban c. óvo da pe da gó gus
to vább kép zés

Ma gyar Szak kép zé si Tár sa -
ság

2 490 000 2 490 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

700 000

A tá mo ga tás csak az aláb -
bi ak ra hasz nál ha tó fel:
 autóbuszköltség, te rem bér -
let, elõ adói dí jak.

115.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00057K

Vé dett és fo ko zot tan vé dett 
ra ga do zó ma da ra ink és
bag lya ink pla kát so ro zat ki -
adá sa

Dél-Nyír ség-Bi ha ri Táj vé -
del mi és Kult. Ér tékõrzõ
Egye sü let

615 000 571 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

200 000

A pla kát so ro zat  te re ze té -
nek egyez te té se a KvVM
ter mé szet vé del mi Hi va ta lá -
val, me lyet a be szá mo ló ban 
iga zol ni szük sé ges.

116.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00070K

Re gio Pel so köz ala pít vány
a fo gyasz tói szo ká sok és a
hul la dék ke ze lés kör nye zet
tu da tos szem lé le té nek ki -
ala kí tá sá ért

„Re gio Pel so” Köz hasz nú
Ala pít vány

2 620 000 2 470 000 Veszp rém
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

117.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00072K

Az ál ta lá nos is ko lás kor -
osz tá lyú ta nu lók kör nye zet -
tu da tos ma ga tar tá sá nak
meg ala po zá sa, az is ko lai
ok ta tó-ne velõ mun ka se gí -
té se er dei is ko lai prog ram,
be mu ta tó tan ös vény, rend -
ha gyó ter mé szet is me ret- és
kör nye zet is me ret órák va -
la mint is me ret ter jesztõ
anya gok se gít sé gé vel

Hon véd Sport hor gász
Egye sü let

1 984 000 1 904 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

118.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00074K

Kö rö sök hul lám te ré nek
hul la dék men te sí té se, a he -
lyi ok ta tá si in téz mé nyek ta -
nu ló i nak
köz re mû kö dé sé vel

K.E.S. 2005 Egye sü let 4 769 580 4 769 580 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

119.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00075K

Wa ter for pe op le - Wa ter
for li fe/Víz az em be rért -
Víz az éle tért

GWP Ma gyar or szág Köz -
hasz nú Ala pít vány

1 675 000 1 500 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

450 000
A CD-t a hon la pon sza ba -
don el ér he tõ vé kell ten ni.

120.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00077K

Fa lu kö zös sé gek kör nye zet -
vé del mi at ti tüd je i nek, hi gi -
é ni ai- és hul la dék ke ze lé si
gya kor la tá nak for má lá sa,
fej lesz té se - 1.2.3 kör nye -
ze ti ne ve lés prog ram rész

So mogy Me gyei Mi no ri tas
Egye sü let

3 362 900 3 362 900 So mogy
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

121.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00084K

Tölt sük együtt a Mo bi li tás
he tét a ta tai Vár ka nyar ban

Tisz ta For rás Egész ség- és
Kör nye zet védõ Egye sü let

843 000 843 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

100 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

122.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00085K

Ter mé szet vé del mi szak kör
és nyá ri tá bor a Kos suth Is -
ko lá ért Ala pít vány szer ve -
zé sé ben

Túr ke vei Kos suth Is ko lá ért 
Ala pít vány

685 000 580 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

123.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00087K

Zöld Hul lám
Egész sé ges Vá ro sért Ala -
pít vány

2 180 000 2 180 000 Ba ra nya

Kör nye zet-egész -
ség ügyi Osz tály  / 
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

124.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00089K

Re gi o ná lis kör nye ze ti ne -
ve lé si, ok ta tá si és tu dat for -
má lá si köz pont

Mûsza ki ak Or szá gos Kör -
nye zet vé del mi Egye sü le te

2 000 000 2 000 000 Veszp rém
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000
A tá mo ga tás vi de op ro jek -
tor be szer zé sé re nem hasz -
nál ha tó fel.

125.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00092K

Zemp lé ni Táj vé del mi Kör -
zet ér té ke i nek meg is mer te -
té se a táj egy ség
pe da gó gu sa i val, if jú sá gá val 
és a la kos ság gal

Aba új-Zemp lén Ér té ke i ért
Köz hasz nú Egye sü let

2 509 000 1 679 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

150 000

126.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00095K

Együtt az él hetõ kör nye ze -
tért - Kör nye ze ti tu dat for -
má ló ak ci ók a
fenn tart ha tó ság ra fel ké szí -
tés je gyé ben (2006)

TÛZLILIOM
KÖRNYEZETVÉDELMI
OKTATÓK
EGYESÜLETE

2 987 000 906 000 He ves
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

127.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00104K

Tér sé günk ter mé sze ti kin -
csei és a ter mé szet vé de lem

Nyír ség Könyv tár Ala pít -
vány

5 247 750 4 647 750
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

128.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00106K

Sze lek tív hul la dékgyûj tés
és kom posz tá lás nép -
szerõsí té se Kar cag is ko lá i -
ban, óvo dá i ban

Tér sé gün kért Egye sü let 3 200 000 3 200 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

129.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00108K

A Föld if jú la kó i nak - mit
te he tek én? c. olasz if jú sá gi 
kör nye ze ti könyv + film ki -
adá sa és ter jesz té se

Föld Nap ja Ala pít vány 3 130 000 1 440 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

130.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00113K

A kör nye ze ti tu da tos ság
fej lesz té se Sze ge den és kis -
tér sé gé ben - 1.2.3 prog ram -
rész

Orp he us Or szá gos Ál lat -
védõ és Ter mé szet ba rát
Köz hasz nú E.

355 000 355 000 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

131.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00120K

Kör nye zet vé del mi nap
szer ve zé se Ik la don

GALGA Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Köz -
hasz nú Egye sü let

174 000 174 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

50 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

132.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00122K

Bio gyü mölcs ter mesz té si
tan fo lyam Bé ké sen

Bé kés és Kör nyé ke Bio kul -
tú ra Egye sü let

200 000 200 000 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

133.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00137K

Va don élõ vé dett, sé rült ál -
la tok men té se és kör nye ze ti 
ne ve lés ak ci ók kal, elõ adá -
sok kal - 1.2.3 prog ram rész

Bör zsöny Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Köz -
hasz nú Ala pít vány

888 000 643 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

134.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00145K

A „Pusz ták üze ne te” (Be -
pil lan tás Dél-He ves nö -
vény vi lá gá ba) /Üröm
fü ze tek I. c. ki ad vány meg -
je len te té se

ÜRÖM KÖRNYEZET- ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

425 000 375 000 He ves
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

135.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00146K

„Tart suk tisz tán Ta baj -
dot!”- he lyi kör nye zet vé -
del mi ak ció prog ram -
1.2.3. prog ram rész

A Ta baj di Ok ta tá sért és If -
jú sá gért Köz ala pít vány

672 800 672 800 Fej ér
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

136.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00151K

Az MKBT komp lex ok ta tá -
si prog ram ja

MAGYAR KARSZT- ÉS
BARLANGKUTATÓ
TÁRSULAT

9 364 000 6 834 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

137.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00153K

Zöld al ma prog ram
EGYÜTT A PARLAGFÛ
ELLEN ALAPÍTVÁNY

2 427 000 2 127 000 Tol na
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

138.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00159K

Az if jú ság kör nye zet tu da -
tos ne ve lé se (ter mé szet vé -
del mi hor gász tá bor,
gyer mek nap meg szer ve zé -
se, ter mé szet vé del mi elõ -
adá sok is ko lák ban)

Rác ke vei Du na ági Hor gász 
Szö vet ség

1 900 000 1 500 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

139.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00160K

Gon dol kozz glo bá li san és
cse le kedj lo ká li san - elv
köz tu dat ba va ló ik ta tá sa a
me gye összes pol gá rá nak
tu dat for má lá sa

Bo ros tyán Kör nye zet vé del -
mi Ok ta tó köz pont Egye sü -
let

1 526 000 1 526 000 Vas
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

140.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00162K

Fe dez zük fel kör nye ze tün -
ket! - prog ram gye re kek
szá má ra, la kó he lyünk Nyír -
te lek ter mé szet és épí tett
kör nye ze té nek meg is me ré -
sé re

Her man Ot tó Kör nye ze ti
Ne ve lé si Egye sü let

1 727 000 1 727 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

141.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00163K

Hét szín vi rág Öko pont - az
„élõ” Hét szín vi rág tan ös -
vény hez kap cso ló dó prog -
ra mok

Kis kun sá gi Hét szín vi rág
Fej lesz té si Tár sa ság

1 555 000 1 555 000 Bács-Kis kun
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

142.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00165K

Na pi ha té kony sá gú kör nye -
ze ti ne ve lés;  ka len dá ri um -
mal, Me a dows könyv vel és 
glo bá lis kép zés disszi é val
egy 11 éve több ezer mul -
tip li ká tort el érõ há ló zat ra,
sok éves if jú sá gi is me ret ter -
jesz tés re és köz könyv tá rak -
ra épít ve

BOCS ALAPÍTVÁNY 6 000 000 5 000 000 Fej ér
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló osz tály

500 000

A tá mo ga tás a lét re jö võ ok -
ta tó cso mag és an nak hon la-
pon va ló meg je len te té sé vel 
kap cso la tos költ sé gek re
for dít ha tó.

143.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00167K

A Mo son ma gya ró vá ri Kör -
nye zet védõ Egye sü let
2006. évi kör nye ze ti ne ve -
lés prog ram ja

Mo son ma gya ró vá ri Kör -
nye zet védõ Egye sü let

1 061 500 585 500
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz -
tály-TKÖO

300 000
A tá mo ga tás csak az 1. és
2. al cél meg va ló sí tá sá ra
for dít ha tó.

144.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00176K

1. Kék Ég in for má ci ós ki -
ad vány ké szí té se és ter jesz -
té se, 2. Az egye sü let
ma da rász mun ka cso port já -
nak esz köz fej lesz té se

KERÉKDOMBI
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

1 325 000 1 325 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló osz tály

150 000
A tá mo ga tás szá mí tó gép
vá sár lás ra nem for dít ha tó.

145.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00179K

Kör nye zet tu da tos fo gyasz -
tás ok ta tá sa

Tu da tos Vá sár lók Egye sü -
le te

4 760 000 4 760 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

500 000

Az elõ adói tisz te let dí ja kat
és úti költ sé ge ket je len tõs
mér ték ben csök ken te ni kell 
a meg va ló sí tás so rán.

146.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00182K

1. A Bükk kin csei (5 na pos 
ki rán du lás); 2. Sza -
bolcs-Szat már-Be reg me -
gye (5 na pos ki rán du lás)

Ter mé szet védõk Tu ris ta
Egye sü le te

1 410 000 410 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

147.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00186K

Kör nye ze ti ne ve lés a Kin -
cses Szi get ját szó ház ban és 
Csa lá di Nap kö zi ben / Kör -
nye zet vé del mi Öko-Ját szó -
ház

FSC Ma gyar or szá gi Te rep -
ta nul má nyi Köz pont Ala -
pít vány

5 000 000 5 000 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

148.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00187K

A Ter mé szet Vi lá ga fo lyó -
irat Kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi komp lex
fel vi lá go sí tó és moz gó sí tó
te vé keny sé ge

TERMÉSZET-TUDO-
MÁNY ALAPÍTVÁNY

6 000 000 4 000 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

149.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00192K

A Hu MuSz ok ta tá si prog -
ram ja: hul la dé kos elõ adá -
sok, ta pasz ta lat cse re,
pe da gó gus ta lál ko zó, akk re -
di tált kép zés

Hul la dék Mun ka szö vet ség 3 874 000 3 874 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 100 000

A ki dol go zott ok ta tó cso -
ma gok 1-1 pél dá nyát meg
kell kül de ni a KvVM Ku ta -
tá si és Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tá lya szá má ra, me lyet 
a be szá mo ló ban do ku men -
tál ni szük sé ges.

150.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00205K

A Zöld Gon do lat Lo vag -
rend Egye sü let gyer mek -
szer ve ze té nek lét re ho zá sa

Zöld Gon do lat Lo vag rend
Köz hasz nú Egye sü let

5 042 500 4 588 500 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

151.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00209K

Ve gyi anya gok ott ho nunk -
ban, avagy, mi ért tar tal maz 
a cit rom lé cit rom aro mát, a
mo so ga tó szer pe dig va ló di
cit ro mot?

Gön cöl Szö vet ség 1 000 000 1 000 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

152.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00214K

Kör nye ze ti ne ve lés és ok ta -
tás - a hul la dék men tes kör -
nye ze tért Gö csej ben

Gö csej Ter mé szet vé del mi
Ala pít vány

508 000 468 000 Za la
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

Az elé szült ok ta tó fil met
(VHS ka zet tán vagy
DVD-ROM-on) meg kell
kül de ni a KvVM Ku ta tá si
és Ok ta tá si Ön ál ló Osz tá -
lya szá má ra, me lyet a be -
szá mo ló ban do ku men tál ni
kell.

153.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00220K

Tan fo lya mok, egyéb kép -
zé sek és ok ta tá si prog ra -
mok a kör nye ze ti
tu da tos ság és az öko ló gi ai
kul tú ra fej lesz té sé re

Gön cöl Ala pít vány 6 164 150 4 528 100 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 500 000
A tá mo ga tás bér jel le gû ki -
adá sok ra nem for dít ha tó.

154.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00232K

Mezõ gaz da sá gi hul la dé kok 
hasz no sí tá sá nak jo gi- mû -
sza ki gaz da sá gi fel tel rend -
sze re, felsõ ok ta tá si
ku ta tó prog ram

EMLA Ala pít vány a Kör -
nye ze ti Ok ta tás Tá mo ga tá -
sá ra

5 528 000 4 293 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

155.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00233K

Cse re be re-bör zék, Ku ka bú -
vár ma ti nék, te rep gya kor la -
tok és tá bor szer ve zé se

Ku ka bú vár Egye sü let 1 772 000 1 562 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

A tá mo ga tás ki zá ró lag az
ok ta tó cso mag hon la pon va -
ló meg je len te té sé re for dít -
ha tó.

156.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00241K

Kör nye ze ti ér ték rend fej -
lesz té se

Zöld Szív If jú sá gi Ter mé -
szet védõ Moz ga lom

1 955 200 1 955 200 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000
A tá mo ga tás fel hal mo zás
jel le gû té te lek re nem for -
dít ha tó.

157.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00252K

„A fá kért bölcsõtõl a ko -
por só ig” címû ve tél kedõ
so ro zat

Nagy csa lá do sok Or szá gos
Egye sü le te

728 400 251 400 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

158.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00270K

Kö zös sé gi prog ra mok a
kör nye zet vé de le mért, NKP 
meg va ló sí tá sa - Sás ka rá dió 
(fesz ti vál rá dió)

Ta nu lap lá za Ala pít vány 550 000 400 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

159.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00280K

Kör nye ze ti ne ve lés, ok ta -
tás, tu dat for má lás min den -
nap ja in kért, a jövõ ért az
ENSZ „Ta nu lás a fenn tart -
ha tó sá gért” év ti ze dé nek
kez de tén

Ter mé sze tes Élet mód Ala -
pít vány

6 825 760 5 189 760
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000

160.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00286K

Kö nye ze ti ne ve lés és ok ta -
tás, tu dat for má lás (Ár ni ka
er dei is ko la év kö zi és nyá ri 
prog ram jai, bio na pok, nap -
su gár tan ös vény)

CASTANEA
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

640 000 640 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

150 000
A tá mo ga tás vé dõ ru ha vá -
sár lá sá ra nem for dít ha tó.

161.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00295K

Víz vé del mi ta nács adó szol -
gá lat és szak ma po li ti kai
prog ram az Eu ró pai Unió
Víz Ke re ti rá nyel ve meg va -
ló sí tá sá ra (konk rét pél dá -
kon ke resz tül szé les
szak mai dön tés ho zói ré teg
meg szó lí tá sa)

Kék For rás Kör nye zet-és
Ter mé szet vé del mi Egye sü -
let

1 188 000 1 188 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

162.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00296K

Kör nye ze ti ne ve lé si kam -
pá nyok Kis kun ha la son és
kör nyé kén

Szél ki ál tó Ter mé szet védõ
Egye sü let

880 000 880 000 Bács-Kis kun
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

200 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

163.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00300K

A völgy ér té ke it be mu ta tó
in ter ak tív hely ség, gyógy -
nö vény kert, CD, szó ró lap,
táb la, fel adat lap lét re ho zá -
sa, te re pi esz kö zök fel újí tá -
sa

Du na ka nyar Er dei Is ko la
Egye sü let

1 310 000 1 310 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

164.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00301K

Kör nye ze ti ne ve lé si prog -
ram a Ger je-vi dék kis te le -
pü lé se in

Ger je-vi dék Ter mé szet vé -
del mi Ala pít vány

4 506 000 4 506 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

200 000
A tá mo ga tás be ru há zás jel -
le gû költ sé gek re nem for -
dít ha tó.

165.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00306K

Szte lin-völgy ter mé sze ti ér -
té ke i nek be mu ta tá sa és vé -
del me

Pis mány Ba rá ta i nak Egye -
sü le te

1 150 000 1 150 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

166.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00311K

A Ma gyar Hid ro ló gi ai Tár -
sa ság 2006. évi mun ka ter -
vé nek vég re haj tá sa (A
XXIV. Or szá gos Ván -
dorgyõlés; Lampl Hu gó
díj)

Ma gyar Hid ro ló gi ai Tár sa -
ság

4 516 000 4 516 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

A tá mo ga tás ból az elõ ké -
szí tõ mun ka nem fi nan szí -
roz ha tó. A Ván dor gyû lés
ki ad vá nyá nak és CD-jé nek
1-1 pél dá nyát meg kell kül -
de ni a KvVM Ku ta tá si és
Ok ta tá si Ön ál ló Osz tá lya
szá má ra, me lyet  abe szá -
mo ló ban do kum ne tál ni
kell.

167.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00313K

Kör nye ze ti ne ve lés és hul -
la dék csök ken té si ak ció
prog ra mok Bu da pes ten és
az agg lo me rá ci ó ban

KERESZTÚRI TÁRSAS
KÖR
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

1 311 900 1 311 900 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

150 000
A tá mo ga tás ap rí tó gép vá -
sár lás ra nem for dít ha tó.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

168.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00324K

Tu da tos ener gi hasz no sí tás
a la kó kör nye ze tünk ok ta tó,
ne velõ in téz mé nye i ben, ál -
ta lá nos is ko lá sok és szü le ik 
szá má ra

ÖKO-RÉGIÓ Ala pít vány 260 000 260 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

169.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00327K

Kör nye ze ti ne ve lé si prog ra -
mok és ak ci ók Vác kör nyé -
kén

Ma gos fa Kör nye ze ti Ne ve -
lé si és Öko tu risz ti kai Ala -
pít vány

5 531 000 4 977 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 200 000

A tá mo ga tás csak a köl csö -
nöz he tõ té ma do boz ra, ill. a 
te re pi prog ra mok költ sé ge i -
re hasz nál ha tó fel.

170.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00333K

Kör nye zet- és ter mé szet -
védõ gyer mek és if jú sá gi
kö zös sé gek nem zet kö zi ta -
pasz ta lat cse ré je

MAGYAR
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

1 854 000 1 854 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

171.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00335K

Kör nye ze ti ne ve lés az is ko -
la rend sze ren kí vül: Bu gát
Pál XXIII. Or szá gos Kö -
zép is ko lai Ter mé szet is me -
re ti Ve tél kedõ

TIT Stu dió Egye sü let 4 845 000 3 785 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

500 000

A tá mo ga tás az aláb bi ak
sze rint hasz nál ha tó fel: -
fel adat la pok össze ál lí tá sa:
200 000 Ft, fel adat la pok
 javítása: 200 000 Ft, fel -
adat la pok ki pos tá zá sá nak
költ sé ge: 100 000 Ft.

172.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00348K

Kör nye zet vé del mi tá bor
szer ve zé se és is me ret ter -
jesztõ ki ad vá nyok ké szí té se

Nyír sé gi Se gítõ Kéz Ala -
pít vány

410 000 356 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

173.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00360K

Je les na pok ról va ló meg -
em lé ke zé sek mel lett is ko lai 
idõhöz kötõdõ prog ra mok
az ál ta lá nos és kö zép is ko -
lás kor osz tály nak

NIMFEA Ter mé szet védõ
Egye sü let

4 027 100 3 137 100
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000

A tá mo ga tás ból pro jek tor
vá sár lá sa és rep re zen tá ció
nem fi nan szí roz ha tó. A di -
a po rá más ok ta tó anyag ból
30 cso ma got a KvVM Ku -
ta tá si és Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tá lya szá má ra biz to sí ta -
ni kell.

174.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00376K

Öko su li a Sár ré ten - sza -
bad idõs prog ra mok ál ta lá -
nos is ko lá sok ré szé re

Fü zes gyar ma ti ak Fü zes -
gyar ma tért Egye sü let

735 000 690 000 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

175.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00378K

Komp lex prog ram az if jú -
ság kör nye ze ti ne ve lé sé nek 
fej lesz té sé re

E-MISSZIÓ
TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

6 748 000 4 724 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

800 000
A meg va ló sí tás so rán a
sze mé lyi jel le gû költ sé ge -
ket csök ken te ni kell.

176.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00381K

A hor gá szat és kör nye zet -
vé de lem kap cso la ta, a hor -
gá szok kör nye zet tu da tos
ma ga tar tá sa té má jú ok ta tá -
si-is me ret ter jesz té si prog -
ram meg va ló sí tá sa a
Ve len cei-tó és Ti sza-tó
kör nyé ki ál ta lá nos is ko lák -
ban

Ma gyar Or szá gos Hor gász
Szö vet ség

1 204 000 1 000 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

177.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00397K

Rend ha gyó is ko lai prog ra -
mok a glo bá lis fenn tart ha -
tó ság té ma kö ré ben

Zöld Fi a ta lok Egye sü let 1 653 000 1 158 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

178.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00400K

Kör nye ze ti ne ve lés, ok ta -
tás, tu dat for má lás

Öko ló gi ai In té zet a Fenn -
tart ha tó Fejlõ dé sért Ala pít -
vány

1 920 000 1 920 000
Bor sod-Aba új-
Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

A meg va ló su ló ok ta tá si se -
géd anya got nyom ta tott és
elekt ro ni kus fo rm ában 
meg kell kül de ni a KvVM
Ku ta tá si és Ok ta tá si Ön ál ló 
Osz tá lya szá má ra, me lyet a 
be szá mo ló ban do kum ne tál -
ni kell.

179.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00409K

La kos ság tá jé koz ta tá sa a
bio hul la dék fel hasz ná lá sá -
ról, kom posz tá lá sá ról, bio -
hul la dék-ud var lét re ho zá sa

Táp Fejlõdé sé ért Köz ala -
pít vány

330 000 330 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

180.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00425K

Szem lé let for má lás se gí té se 
BAZ me gye ok ta tá si in téz -
mé nye i ben (elõ adá sok, je -
les na pok, ak ci ók,
ki ad vány)

Ho lo cén Ter mé szet vé del mi 
Egye sü let

2 270 000 1 870 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000

181.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00429K

Is me ret ter jesztõ film so ro -
zat: Ma dár szám tan cím mel

Del ta Ala pít vány 5 474 000 4 774 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

182.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00435K

Élõ há ló a ter mé sze tért, pe -
da gó gus kép zés, ta nul mány -
út

Sü ni Egye sü let 9 833 160 9 833 160 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

183.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00440K

A Ven dég vá ró nem ze ti
par kok címû le po rel ló so -
ro zat foly ta tá sa és be fe je zé -
se

Ter mé szet Bú vár Ala pít -
vány

2 889 000 2 185 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

184.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00441K

„Az erdõ mint élet tér”
Kör mezõ To vább képzõ 
Ala pít vány

187 400 187 400 So mogy
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

185.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00442K

A pe da gó gu sok kör nye ze ti
szem lé let for má lá sa a Há ló -
zat címõ hír le vél négy szá -
má val - 1.2.3. prog ram rész

Kör nye ze ti Ne ve lé si Há ló -
zat Or szá gos Egye sü let

1 080 000 1 080 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

500 000

A tá mo ga tás csak hír le vél -
re, ill. an nak az is ko lák ba
va ló el jut ta tá sá ra for dít ha -
tó.

186.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00445K

Zöld Ga ra bon ci ás
ZÖLDTÁRS Kör nye zet vé -
del mi Köz hasz nú Ala pít -
vány

3 065 940 3 065 940 Tol na
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

187.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00447K

Kör nye zet vé del mi nyá ri tá -
bor gye re kek nek

Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis
Ku ta tá si és Pro jekt fejl.
Egye sü let

513 600 513 600 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

188.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00448K

Kör nye ze tünk a jövõnk
Szat már-Be re gért Köz hasz -
nú Ala pít vány

1 456 000 1 456 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

189.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00451K

Öko ló gi ai õr já rat Hétfõ Ala pít vány 3 805 000 3 805 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

190.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00458K

„Te gyük tisz tá ba a fe jek -
ben”

Kör nye ze tün kért Bal ma -
zúj vá ros Egye sü let

3 020 000 3 020 000 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

191.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00465K

Ivó víz-vé del mi in for má ci -
ós, és ta nács adó szol gá lat

Szö vet ség Ivó vi ze ink Vé -
del mé ért (SZIV)

1 300 800 1 300 800 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

192.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00468K

Szem lé let for má lás és ne ve -
lé si cé lok meg va ló sí tá sa

ÉLETFA
KÖRNYEZETVÉDÕ
SZÖVETSÉG

1 138 000 788 000 He ves
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

193.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00471K

Kul tu rá lis kör nye zet vé de -
lem ki csik nek és na gyok -
nak

HATVANI
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

860 000 700 000 He ves
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

194.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00477K

3L a Fenn tart ha tó ság ra ne -
ve lés év ti ze dé ben

Le vegõ Mun ka cso port Or -
szá gos Kör nye zet védõ Szö -
vet ség

4 308 400 4 208 400 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000

Az ok ta tó cso ma gok ból kö -
te les pél dá nyo kat kell biz -
to sí ta ni a KvVM Ku ta tá si
és Ok ta tá si Ön ál ló Osz tá -
lya szá má ra.

195.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00480K

Kon fe ren cia „A Dá él-du -
nán túl zöld szi ge tei” és a
„II. Kon fe ren cia a Me cse -
kért és a Vil lá nyi-hegy sé -
gért” c. té mák ban

MECSEK EGYESÜLET 1 345 000 1 345 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

196.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00482K

A Pan gea Egye sü let ok ta tó -
köz pont já hoz kap cso ló dó
kör nye ze ti ne ve lé si prog ra -
mok

PANGEA Kul tu rá lis és
Kör nye zet vé del mi Egye sü -
let

4 014 000 3 774 000 Veszp rém
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

800 000
A tá mo ga tás mód szer ta ni
to vább kép zés re nem hasz -
nál ha tó fel.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

197.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00486K

Bük kös-pa tak tan ös vény
Bük kös Par ti ak Ba rá ti Kö re 
Egye sü let

1 450 000 1 450 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

198.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00498K

Négy év szak a be mu ta tó ta -
nyán

Har mó nia Há za Ha gyo -
mányõrzõ és Term.véd Kh. 
Egye sü let

5 300 000 3 300 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

199.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00501K

A kör nye zet tu da tos gon -
dol ko dás nép szerõsí té se
Szen tén és kör nyé kén

Szen té ért Kör nye zetõrzõ,
Ven dég vá ró és Mûve lõ dé si 
Kh. Egy.

4 392 800 4 392 800 Nóg rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

200.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00514K

Kör nye ze ti ne ve lé si kam -
pá nyok Bé kés me gyé ben

Bé kés M. Zöld Kör
Körny.-, Term.-, Egész ség- 
és Fogy.v. Egy.

1 070 000 650 000 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

201.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00516K

Ipa ri te rü le ten mûkö dõ cé -
gek ve zetõi nek tu dat for má -
lá sa

PÉCS Kert vá ros-ÉRT
Egye sü let

2 380 000 2 380 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

202.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00520K

Ro var ta ni (lep kék kel fog -
lal ko zó) szak anyag össze -
ál lí tá sa a kör nye ze ti
ne ve lé si tá bo rok, er dei is -
ko lák ré szé re, ki emelt fi -
gyel met for dít va a vé dett és 
a Na tu ra 2000-es fa jok ra (a 
Fertõ-táj ter mé sze ti ér té ke i -
nek be mu ta tá sa; Lep kész
és ter mé szet védõ szak kör)

Szal kay Jó zsef Ma gyar
Lep ké sze ti Egye sü let

2 859 500 2 554 500 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

203.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00525K

A köl ke di Fe hér Gó lya
Mú ze um lá to ga tó ba rát fej -
lesz té se, fenn tar tá sa

AL-DUNAI
TERMÉSZETVÉDELMI
ALAPÍTVÁNY

1 335 000 1 335 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

204.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00526K

Karsz tok, bar lan gok kör -
nye zet vé del mi fon tos sá gá -
nak tu da to sí tá sa

Sze ge di Karszt- és Bar -
lang ku ta tó Egye sü let

978 114 872 200 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

205.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00544K

Ok ta tó köz pon tink rend sze -
res prog jam jai és öko is ko -
lai ta lál ko zó a
kör nye zet tu da tos szem lé -
let for má lás ér de ké ben

Esze Ta más Ala pít vány 970 000 800 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

206.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00552K

Me dia és/vagy ol va sás a
fenn tart ha tó ság pe da gó gi á -
já nak év ti ze dé ben

Kör lánc Or szá gos Egye sü -
let a Kör nye ze ti Ne ve lé sért

5 559 540 4 959 540 Bács-Kis kun
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

207.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00554K

Kör nye ze ti ne ve lé si kam -
pá nyok Haj dú-Bi har me -
gyé ben

Haj dú bö ször mé nyi If jú sá gi 
Ter mé szet védõ Kör

640 000 640 000 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

208.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00561K

PÁE a kör nye zet tu da tos
gon dol ko dá sért 2006

Pé ce li Ál lat ba rá tok Egye -
sü le te

2 295 000 1 170 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000
A tá mo ga tás esz köz vá sár -
lás ra nem for dít ha tó.

209.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00563K

Kör nye ze ti ne ve lés a tan ös -
vény és ter mé szet is me re ti
tú rá kon, va la mint a ma dár -
vo nu lás ku ta tó ál lo más be -
mu ta tá sán ke resz tül

Tá pió-vi dék Ter mé sze ti
Ér té ke i ért Köz ala pít vány

634 000 634 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

210.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00570K

Ága za ti po li ti kák és eu ró -
pai uni ós prog ra mok for -
má lá sa kör nye ze ti
szem pon tok men tén  (Na -
tu ra 2000 film ké szí té se +
iro da költ sé gek)

WWF Vi lág Ter mé sze ti
Alap Ma gyar or szág Ala pít -
vány

2 999 000 2 956 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

211.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00572K

Kör nye ze ti ne ve lé si kam -
pá nyok meg szer ve zé sé nek
ko or di ná lá sa, kom mu ni ká -
ció erõsí té se

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

3 710 000 3 410 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000

212.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00574K

Kör nye ze ti ne ve lés a Bod -
rog men tén

Bod rog Egye sü let 1 658 000 1 628 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000
A tá mo ga tás kom posz tá ló
edény vá sár lás ra nem hasz -
nál ha tó fel.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

213.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00575K

Zsám bé ki Ku ko ri ca la bi rin -
tus az ok ta tó és tu dat for -
má ló, tu do má nyos út vesztõ

Zsám bé ki-me den ce Ide gen -
for gal mi Egye sü let

4 967 400 4 967 400 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

214.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00578K

Kör nye zet tu da tos szem lé -
let for má lás a kö zép-Ti sza
tér ség ben

Ti sza Klub 1 401 000 900 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

500 000

215.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00580K

Tá jo ló - az öko ló gi ai gon -
dol ko dá son ala pu ló ökok ri -
ti ka fo gal má nak
meg is mer te té se, be ve ze té se 
a ma gyar kö zép- és felsõ -
ok ta tás ba

Li get Mûhely Ala pít vány 2 896 000 2 633 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

216.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00581K

Kéz kö zel ben a ter mé szet -
a ta va szi je les zöld na pok
meg ün nep lé se

Er dei Is ko la Egye sü let 2 647 000 1 887 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

217.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00589K

Or szá gos Ka to li kus Egye -
te mis ta Ta nul má nyi Hét -
Fe lelõs sé günk a Vi lá gért

KAT. EGYETEMISTÁK
ÉS FÕISKOLÁSOK
EGYESÜLETE

1 400 000 400 000 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

218.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00606K

Véd jük együtt kör nye zetn -
ket, ez a jövõnk kul csa!
Tú rázz-ta nulj-is mer kedj!
(kör nye ze ti ne ve lé si prog -
ra mok, ren dez vé nyek)

Ter mé szet já ró Ba kan csos
Klub

1 514 000 1 090 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

219.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és
ok ta tás, tu dat for má lás

K-36-06-
00618K

Tár sa dal mi szem lé let for -
má lás, ok ta tás, kör nye ze ti
ne ve lés To kaj ban és kör -
nyé ken

To ka ji Ter mé szet vé del mi
Egye sü let

1 997 850 1 602 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

150 000

313 606 368 274 471 054 25 250 000

220.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00019K

1. A bio hul la dé kok kom -
posz tá lá si le hetõs ége i nek
meg te rem té se, kom poszt -
tar tá lyok ki he lye zé se, a
kom posz tá lás mód szer ta ná -
nak el ter jesz té se ne ve lé si,
ok ta tá si in téz mé nyek ben 2. 
Il le gá lis hul la dék le ra kás
fel szá mo lá sa ön kor mány -
za ti tu laj do nú utak men tén

Rá kos pa lo ta-Pest új hely-Új -
pa lo ta Körny vé del mi Köz -
ala pít vány

3 872 000 3 872 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

221.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00029K

Komp lex prog ram a tisz -
tább Ba kony sár ká nyért

Ba kony sár ká nyért Ala pít -
vány

1 490 000 800 000 Nóg rád
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

100 000
A tá mo ga tás a meg elõ zés -
sel kap cso la tos prog ram -
rész re hasz nál ha tó fel.

222.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00032K

Szel Ak tív tér
Csong rád és tér sé ge Bio -
kul tú ra Egye sü let

1 485 000 1 360 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

223.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00039K

Ka pos vá ri is ko lák szá má ra
sze lek tív hul la dékgyûj tést
elõ se gítõ esz kö zök be szer -
zé se

ZÖLDSZEM Kör nye zet vé -
del mi Egye sü let a Fenn tart -
ha tó sá gért

3 333 000 3 303 000 So mogy
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

224.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00042K

Az il le gá lis hul la dék le ra -
kás fel szá mo lá sa Sal gó tar -
ján ban és kör nyé kén

Szö vet ség ben Nóg rád Me -
gye Körny.- és Ter mé szetv. 
Közh. Egy.

4 976 044 4 976 044 Nóg rád
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

225.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00051K

Bio hul la dék há zi kom posz -
tá lá si le hetõs égé nek meg te -
rem té se Cser én fán

Fa lu szé pítõk és Kör nye zet -
védõk Egye sü le te

1 480 000 1 480 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

226.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00053K

A sze lek tív hul la dékgyûj -
tés sel kap cso la tos la kos sá -
gi szem lé let for má lás

Nyi tott Gon dol ko dók
Egye sü le te

2 000 000 2 000 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

227.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00065K

Il le gá lis hul la dék le ra kó fel -
szá mo lá sa  Sal gó tar -
ján-Sal gó bá nya ró mai
ka to li kus temp lom hoz ve -
zetõ út men tén

Ka rancs-Med ves Ter mé -
szet vé del mi Ala pít vány

1 039 100 802 100 Ba ra nya
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

200 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

228.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00066K

Szem lé let for má lás és ak ti -
vi tás a sze lek tív hul la -
dékgyûj tés te rén a
Szent ba lá zsi Kör ze ti Ál ta -
lá nos Is ko lá ban

SZÜLÕFÖLDÜNK
ALAPÍTVÁNY

896 000 896 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

229.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00071K

A sze lek tív hul la dékgyûj tés 
la kos sá gi ki ter jesz té sét fo -
ko zó prog ra mok, il le gá lis
hul la dék le ra kás fel szá mo -
lá sa

„Re gio Pel so” Köz hasz nú
Ala pít vány

2 680 000 2 530 000 Veszp rém
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló -
giai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

230.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00073K

Nagy ta ka rí tás
Her ná di Kör nye zet védõ és
Fa lu szé pítõ Egye sü let

2 351 000 2 351 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló -
giai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

231.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00078K

Fa lu kö zös sé gek kör nye zet -
vé del mi at titûd je i nek, hi gi -
é ni ai- és hul la dék ke ze lé si
gya kor la tá nak for má lá sa,
fej lesz té se - 1.3.1 hul la dék -
for ra da lom prog ram rész

So mogy Me gyei Mi no ri tas
Egye sü let

1 635 000 1 635 000 So mogy
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló -
giai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

232.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00082K

Táj se bé szet, hul la dék-kom -
man dó Fej ér, Tol na és
Veszp rém me gyé ben

GAJA
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

2 680 000 1 900 000 Fej ér
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló -
giai Fõ osz tály

500 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

233.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00083K

Új, csa lá di szintû kör nye -
zet ba rát szem lé let ki ala kí -
tá sa, sze lek tív
hul la dékgyûj tés, ter mé szet -
re ká ros anya gok vissza -
szo rí tá sa, ve szé lyes
te vé keny sé gek meg is mer te -
té se a tár sa da lom mal

FAUNA Ter mé szet vé del mi 
Egye sü let

2 660 000 2 360 000 Haj dú-Bi har
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

234.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00099K

A hul la dék ke let ke zé sé nek
me gelõzé sé re szol gá ló ak ti -
vi tás és szem lé let for má lás,
il le gá lis hul la dék le ra kás
fel szá mo lá sa

Ref lex Kör nye zet védõ
Egye sü let

5 530 000 4 465 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

400 000

235.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00102K

A Nyu gat-Mát ra hul la dék -
men te sí té se

Nyi kom He gyi sport- és
Ter mé szet védõ Klub

4 600 000 4 600 000 Nóg rád
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

236.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00118K

Kis tér sé gi sze lek tív hul la -
dékgyûj tés la kos sá gi ki ter -
jesz té se és
szem lé let for má lás

TISZATÉR
TÉRSÉGFEJLESZTÉSI
TÁRSULÁS

1 555 200 1 555 200
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

237.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00121K

Kör nye ze ti in fo-tár ki ala kí -
tá sa az Ik la di könyv tár ban

GALGA Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Köz -
hasz nú Egye sü let

274 000 274 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

238.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00139K

Il le gá lis hul la dék le ra kás
fel szá mo lá sa

JÖVÕNKÉRT
EGYESÜLET

500 000 500 000 Ba ra nya
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

500 000

239.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00148K

„Tart suk tisz tán Ta baj dot!” 
- he lyi kör nye zet vé del mi
ak ció prog ram - 1.3.1 prog -
ram rész

A Ta baj di Ok ta tá sért és If -
jú sá gért Köz ala pít vány

1 259 800 1 259 800 Fej ér
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

240.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00168K

Össze fo gás Mar ton vá sár
Kul tú rá já hoz mél tó kör nye -
ze tért, a kör nye zet kul tú ra
fejlõdé sé ért, a kör nye zet tu -
da tos szem lé le tért - Mar -
ton vá sá ri hul la dékõr ség -
il le gá lis le ra kók fel szá mo -
lá sa, a rend megõr zé se

Zöld Ala pít vány Mar ton vá -
sá rért

2 359 509 2 274 080 Fej ér
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

200 000
A tá mo ga tás fel hal mo zás
jel le gû té te lek re nem for -
dít ha tó.

241.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00171K

A zöld hul la dé kok kom -
posz tá lá si le hetõs ége i nek
meg te rem té se Kun he gyes
Vá ros köz te rü le te in

Kun he gyes Vá ro sért Köz -
ala pít vány

145 800 145 800
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

100 000

242.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00175K

Az il le gá lis hul la dék le ra -
kók fel ku ta tá sa és fel szá -
mo lá sa a Pap holt erdõben

Do bo zi ak Do bo zért Köz -
ala pít vány

4 573 240 4 573 240 Bé kés
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

500 000

243.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00180K

A kom posz tá lás nép -
szerõsí té se

KERÉKDOMBI
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

450 000 450 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

250 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

244.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00181K

Ház tar tá si hul la dék csök -
ken té se

Kör nye zet védõ Egye sü let
Érd

3 309 600 3 309 600 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

245.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00188K

Il le gá lis hul la dék le ra kás
fel szá mo lá sa a Dö mös 079
hrsz.-ú erdõ te rü le ten

Do bo gókõ ért Köz hasz nú
Ala pít vány

4 065 000 4 065 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

246.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00193K

A Hu MuSz or szá gos kom -
poszt -kam pá nya

Hul la dék Mun ka szö vet ség 4 130 000 4 130 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

700 000

247.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00194K

Il le gá lis hul la dék le ra ká sok
meg szün te té se Orosz lány
köz igaz ga tá si te rü le tén

Orosz lány Kör nye zet vé de -
le mért Köz ala pít vány

1 258 075 1 258 075
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

248.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00204K

A bio gaz dál ko dás és az or -
ga ni kus ere detõ hul la dé kok 
hasz no sí tá sá nak tá mo ga tá -
sa, nép szerû sí té se Vá cott
és tér sé gé ben

Gön cöl Szö vet ség 2 800 500 2 800 500 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

300 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

249.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00215K

Il le gá lis hul la dék le ra kás
fel szá mo lá sa

Gö csej Ter mé szet vé del mi
Ala pít vány

320 000 300 000 Za la
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

250.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00234K

A ház tar tá si kom posz tá lás
nép szerû sí té se, min ta prog -
ra mok szer ve zé se

Ku ka bú vár Egye sü let 2 015 000 1 765 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

200 000

251.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00242K

Hul la dék me gelõzés
Zöld Szív If jú sá gi Ter mé -
szet védõ Moz ga lom

1 595 900 1 595 900 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

252.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00253K

KUKA CSODÁK - sze lek -
tív gyûjtés, cso ma go lá sok
hasz no sí tá sa, ren dez vé nyek

Nagy csa lá do sok Or szá gos
Egye sü le te

939 000 366 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

120 000

253.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00256K

Az Egye sü let hul la dék
prog ram já nak 2006. évi le -
bo nyo lí tá sa, kü lö nös te kin -
tet tel a két pói
hul la dék le ra kó ra, ill. a sze -
lek tív hul la dékgyûj tés nép -
szerõsí té sé re

Her man Ot tó Ter mé szet -
védõ Kör

7 632 000 6 452 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

254.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00267K

A Bózs va-pa tak felsõ sza -
ka sza men ti il le gá lis hul la -
dék le ra kók fel mé ré se és
fel szá mo lá sa

Zem lé ni Pisz táng Sport hor -
gász Köz hasz nú Egye e sü let

2 390 200 2 390 200
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

255.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00275K

A lom ta la ní tás rend sze ré -
nek át ala kí tá sa: a ve szé lyes 
és a hasz no sít ha tó hul la dé -
kok sze lek tív begyûj té se,
új ra hasz ná lat ra, és hasz no -
sít sa

Hul la dék hasz no sí tók Or -
szá gos Egye sü le te

2 310 000 2 000 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

256.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00284K

Il le gá lis hul la dék le ra kók
fel mé ré se a Ge re csei TE te -
rü le tén

Ter mé sze tes Élet mód Ala -
pít vány

2 864 700 1 703 700
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

257.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00289K

„Gaz dál kodj szí ve sen”
kertmõve lé si ta ná csok (ki -
ad vány) és kom posz tá lá si
be mu ta tók

CASTANEA
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

490 000 490 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

258.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00302K

Sze lek tív hul la dékgyûjtõ
szi get ki ala kí tá sa az Apát -
kú ti-völgy ben

Du na ka nyar Er dei Is ko la
Egye sü let

260 000 260 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

100 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

259.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00308K

Bio hul la dé kok kom posz tá -
lá si le hetõs ége: terv ké szí -
tés és la kos sá gi
kom mu ni ká ció

Csa lán Kör nye zet-és Ter -
mé szet védõ Egye sü let

1 963 000 1 415 000 Veszp rém
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

500 000

260.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00312K

A Lá bat la ni-pa tak med ré -
nek és part já nak hul la -
dék-men te sí té se

Lá bat la ni Ter mé szet ba rá -
tok Egye sü le te

2 219 000 2 219 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

500 000

261.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00314K

Kör nye ze ti ne ve lés és hul -
la dék csök ken té si ak ció
prog ra mok Bu da pes ten és
az agg lo me rá ci ó ban

KERESZTÚRI TÁRSAS
KÖR
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

2 914 290 2 914 290 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

262.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00329K

Mis kol ci hul la dék-kom -
man dó és hul la dék gaz dál -
ko dá si ke rek asz tal
meg be szé lé sek szer ve zé se

Zöld Ak ció Egye sü let 1 682 100 1 540 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

300 000

263.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00330K

Il le gá lis hul la dék je len tés a 
Kö rö sök völ gyébõl

„Kö rö sök Völ gye Na túr -
park” Egye sü let

6 388 540 6 388 540 Bé kés
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

264.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00349K

Kör nye zet vé del mi prog ram 
a do ro gi és kis tér sé gi ház -
tar tá sok ban ke let kezõ hul -
la dék mennyi sé gé nek
csök ken té se és a 2005-ben
be ve ze tett sze lek tív hul la -
dékgyûj tés ered mé nyes sé -
gé nek elõ se gí té se
ér de ké ben - fel vi lá go sí tó
kam pány, ve szé lyes hul la -
dék gyûjté se, la kos sá gi ta -
nács adás

Do ro gi Kör nye zet vé del mi
Egye sü let

2 190 000 2 190 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

265.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00353K

A há zi kom posz tá lás se gí -
té se

Kis tér sé gi Ag rár fej lesz té si
Ala pít vány

1 670 000 1 670 000 Bé kés
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

266.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00356K

Il le gá lis Hul la dék Kom -
man dó: Il le gá lis hul la dék -
le ra kás fel szá mo lá sa

Tisz ta és Él hetõ Du na ke -
szi ért Egye sü let

4 999 000 4 999 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

500 000

267.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00357K

Ba ko nyai komp lex hul la -
dékgyûj té si prog ram

Ba ko nya Fejlõdé sé ért Köz -
ala pít vány

1 993 000 1 670 000 Ba ra nya
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

268.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00358K

A sze lek tív hul la dékgyûj tés 
la kos sá gi ki ter jesz té sét fo -
ko zó prog ra mok

SZÉP-KÖR Körny.vé del mi 
és Vá ros szé pé sze ti Közh.
Egye sü let

1 389 500 1 389 500 Csong rád
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

269.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00366K

A hul la dék ke let ke zé sé nek
me gelõzé sé re szol gá ló ak ti -
vi tá sok és szem lé let for má -
lás, a sze lek tív
hul la dékgyûj tés la kos sá gi
ki ter jesz té sét fo ko zó prog -
ra mok, il le gá lis hul la dék le -
ra kás fel szá mo lá sa

ÉLETTÉR Kö zös ség- és
Te le pü lés fej lesztõ Egye sü -
let

567 500 207 500
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

270.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00371K

Ku ka bú vár - 10 ré szes (epi -
zó don ként 10 perc idõ tar ta -
mú) te le ví zi ós
is me ret ter jesztõ so ro zat a
kör nyezt tu da tos vá sár lás ról 
és sze lek tív hul la dékgyûj -
tésrõl

Ki lá tó Köz hasz nú Ala pít -
vány

1 908 000 1 908 000 He ves
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

271.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00375K

Az ile gá lis hul la dék le ra kás
vissza szo rí tá sa Nyír egy há -
zán, a fe lelõsök meg ke re sé -
se és a la kos sá gi
sze rep vál la lás erõsí té se ré -
vén ill. A Felsõ-Ti sza kör -
nye ze ti ál la po tá nak ja ví tá sa 
gya kor la ti te vé keny sé gek
és a di á kok szem lé let for -
má lá sa ál tal

E-MISSZIÓ
TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

5 710 000 5 710 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

400 000

272.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00382K

Il le gá lis hul la dék le ra kó he -
lyek fel szá mo lá sa va la mint 
bio hul la dé kok kom posz tá -
lá si le hetõs ége i nek meg te -
rem té se, mód szer ta ná nak
el ter jesz té se

Cser hát Ter mé sze ti és Kul -
tu rá lis Ér té ke i ért Ala pít -
vány

2 430 500 2 430 500 Nóg rád
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

273.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00390K

Ho va dob jam? - sze lek tív
hul la dékgyûj tés tá jé koz ta tó 
ki ad vá nya

Kör Ala pít vány 1 061 000 798 000 Veszp rém
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

274.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00401K

A bio hul la dé kok kom posz -
tá lá si le hetõs ége i nek meg -
te rem té se, mód szer ta ná nak
el ter jesz té se

Öko ló gi ai In té zet a Fenn -
tart ha tó Fejlõ dé sért Ala pít -
vány

1 940 000 1 940 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

275.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00402K

Is me ret ter jesz tés és szem -
lé let for má lás sza bad té ri
hely szí ne ken a fo gyasz tói
tu da tos ság kér dé se irõl

Zöld Fi a ta lok Egye sü let 2 983 000 2 048 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

600 000

276.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00406K

A tá pi 032/7 hrsz.-ú il le gá -
lis sze mét le ra kó re kul ti vá -
lá sa

Táp Fejlõdé sé ért Köz ala -
pít vány

940 000 890 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

300 000

277.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00407K

A jövõ hall ga tó ja - Prog -
ram a felsõ ok ta tás ban hall -
ga tók kör nye zet tu da tos
gon dol ko dá sá ért

Ele ven Zöld Club Egye sü -
let

3 035 000 3 035 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

278.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00427K

A kom posz tá lá si és sze lek -
tív hul la dékgyûj té si is me -
re tek ter jesz té se

Ho lo cén Ter mé szet vé del mi 
Egye sü let

975 000 975 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

400 000
A prog ra mot a bér jel le gû
ki adá sok csök ken té se mel -
lett kell meg va ló sí ta ni.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

279.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00428K

Tisz tább Csa ba csü dért! -
ak ció cso port fel ál lí tá sa az
il le gá lis hul la dé kok fel fe -
de zé sé re

Tisz ta Kör nye ze tün kért
Ala pít vány

4 855 000 4 855 000 Bé kés
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

280.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00431K

A len vá szon tás ka nép -
szerõsí té se Szar va son

Szar va si Vá ros és Kör nye -
zet védõ Egye sü let

4 945 000 4 945 000 Bé kés
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

281.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00438K

Nye re mény sor so lás sal ösz -
tön zött szá raz elem gyûjté si 
ak ció Za la eger szeg ok ta tá si 
in téz mé nye i ben

ZALAEGERSZEG
KÖRNYEZETI
KULTÚRÁJÁÉRT
ALAPÍTVÁNY

800 000 500 000 Za la
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

282.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00443K

A pe da gó gu sok kör nyez ti
szem lé let for má lá sa a Há ló -
zat c. hír le vél négy szá má -
val - 1.3.1 prog ram rész

Kör nye ze ti Ne ve lé si Há ló -
zat Or szá gos Egye sü let

540 000 540 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

283.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00449K

Kör nye ze tünk a jövõnk
Szat már-Be re gért Köz hasz -
nú Ala pít vány

403 000 403 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

284.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00456K

Nesz mé lyi il le gá lis „gu mi -
ab roncs-te me tõ” fel szá mo -
lá sá nak elõ ké szí té se

Nesz mély Köz sé gért Köz -
ala pít vány

5 200 000 4 900 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

285.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00459K

„Te gyük tisz tá ba kis tér sé -
gün ket”

Kör nye ze tün kért Bal ma -
zúj vá ros Egye sü let

1 820 000 1 820 000 Haj dú-Bi har
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

286.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00463K

Kam pány a kör nye zet tu da -
to sabb ház tar tá so kért Mar -
ca li ban

Öko zó na Kör nye zet vé del -
mi Egye sü let

1 100 000 990 000 Ba ra nya
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

287.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00472K

Kör nye zet tu da tos hul la dék -
ke ze lés erõsí té se

HATVANI
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

2 890 000 2 000 000 He ves
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

288.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00483K

Bi o ló gi ai úton le bom ló
hul la dé kok kom posz tá lá sá -
nak el ter jesz té se a kis te le -
pü lé ses tér sé gek ben

PANGEA Kul tu rá lis és
Kör nye zet vé del mi Egye sü -
let

3 295 000 2 955 000 Veszp rém
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

500 000

289.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00489K

Ház tar tá si szer ves hul la dék 
kom posz tá lá sa Soly már és
a kör nyezõ te le pü lé sek be -
vo ná sá val

SOLYMÁRI
KÖRNYEZETVÉDÕK
EGYESÜLETE

3 950 000 3 950 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

290.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00495K

Nem bánt ja a sze mét a sze -
mét? - tisz ta sá gi õr já ra tok

Har mó nia Há za Ha gyo -
mányõrzõ és Term.véd Kh. 
Egye sü let

1 100 000 500 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

291.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00499K

A há zi kom posz tá lás se gí -
té se Be reg da ró con

Be reg da ró ci Hor gász Egye -
sü let

4 760 000 4 760 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

292.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00515K

Il le gá lis le ra kók fel szá mo -
lá sa, me gelõzé se Bé kés csa -
án, Bé ké sen és Gyu lán

Bé kés M. Zöld Kör
Körny.-, Term.-, Egész ség- 
és Fogy.v. Egy.

820 000 460 000 Bé kés
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

293.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00517K

Egy nap a hul la dékgyûj tés
je gyé ben

PÉCS Kert vá ros-ÉRT
Egye sü let

2 610 000 2 610 000 Ba ra nya
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

294.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00523K

Ku tya ürü lék tar tó edé nyek
hasz ná la tá nak be ve ze té se
Sze ge den

Tap pancs Ál lat védõ Ala -
pít vány

4 465 000 4 465 000 Csong rád
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

295.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00537K

Il le gá lis hul la dék le ra kás
fel szá mo lá sa

KELET-MAGYAROR-
SZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

2 198 000 2 198 000 Haj dú-Bi har
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

296.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00553K

Sze lek tív hul la dékgyûj tés
nép szerõsí té se Haj dú-Bi har 
me gye 14 te le pü lé sén

Haj dú bö ször mé nyi If jú sá gi 
Ter mé szet védõ Kör

3 020 000 2 500 000 Haj dú-Bi har
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

550 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

297.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00557K

La kó kö zös sé gi kom posz tá -
lá si min ta prog ram

SZIKE Kör nye zet- és
Egész ség vé del mi Egye sü let

643 141 643 141 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

200 000

A tá mo ga tás csak kom -
posz tá lás sal kap cso la tos
prog ram rész re hasz nál ha tó
fel.

298.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00592K

Du na úton il le gá li san le ra -
kott hul la dék fel szá mo lá sa, 
kon té ner ki he lye zés a le ra -
kott il le gá lis hul la dék 
meg elõ zé sé re

Vá mos sza ba di Fa lu építõ
Kö zös ség

1 451 000 1 231 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

500 000

299.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00599K

A Tisz ta Mát rá ért - hul la -
dékgyûj tõ és fel tér ké pezõ
ak ció

Ké kes Tu ris ta Egye sü let 498 000 333 000 He ves
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

100 000

300.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00607K

Véd jük együtt kör nye ze -
tün ket, ez a jövõ kul csa!
Tú rázz-ta nulj-is mer kedj!
(fa lu ta ka rí tás a Ta ka rí tá si
Vi lág na pon)

Ter mé szet já ró Ba kan csos
Klub

160 000 140 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

301.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00609K

Il le gá lis hul la dék le ra kás
fel szá mo lá sa - ARTÉR,
mûvé szek a kör nye zet -
szennye zés el len

Partõr ség Tár sa dal mi, Kul -
tú rá lis és Mõ vé sze ti Egye -
sü let

3 004 000 1 484 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

302.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00614K

A há zi kom posz tá lás se gí -
té se Deb re cen ben

Deb re ce ni Kör nye zet-és
Ter mé szet vé del mi Egye sü -
let

2 088 000 2 088 000 Haj dú-Bi har
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

303.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00619K

Ta laj-Erõ-Vissza-Pót lás
Al zsó zsol cai Fa lu szé pítõ
Ala pít vány

3 061 676 3 061 676
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

304.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00620K

A sze lek tív hul la dékgyûj tés 
meg te rem té se Ba la -
tonszõlõsön

Pol gárõr Egye sü let Ba la -
tonszõlõs Kör nye ze té ért
Biz ton sá gá ért

2 606 000 2 606 000 Veszp rém
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

305.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.1. Hul la dék for ra da lom
K-36-06-
00621K

Sze lek tív gyûj tés sel kap -
cso la tos tá jé koz ta tás és
szem lé let for má lás a Zemp -
lén ben

Ön kor mány za tok az Él -
hetõbb Kör nye ze tért Köz -
ala pít vány

5 000 000 4 900 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

206 445 915 191 423 386 9 520 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

306.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00006K

Egye di táj ér té kek ka tasz te -
re zé se, ter mé szet vé del mi
mo ni to ro zás a Felsõ-Ti sza
és a Sza mos hul lám te ré -
ben, vé dett ter mé sze ti te rü -
le tek és tá jak ál la po tá nak
megõr zé se és ja ví tá sa, ter -
mé szet vé del mi „je les na -
pok” meg ren de zé se

Sz-Sz-Be re gi Ter mé szet-
és Kör nye zet véd. Kult. Ér -
tékõrzõ Al.

4 496 000 2 451 000 Veszp rém
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

800 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

307.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00009K

Ter mé szet vé del mi, faj men -
té si- és megõr zé si prog ra -
mok foly ta tá sa a
Dél-Al föl dön a Pós te le ki
Ter mé sze ti Em lék park
köz remõ kö dé sé vel

Kö rös Klub 4 440 000 4 440 000 Ba ra nya
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

308.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00010K

A Kecs ke he gyi kõ fejtõ
szik la fa la i nak ke ze lé se, a
biz ton sá gos és bal eset men -
tes ak tív sza ba didõ el töl tés
biz to sí tá sa

FTSK Ex cel si or SE 2 001 500 1 461 500 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

309.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00011K

Sár vár vá ros köz igaz ga tá si
te rü le tén ta lál ha tó ter mé -
sze ti ér té kek fel mé ré se és
ter mé szet vé del mi ke ze lé si
terv ké szí té se

Sár vá ri Vá ros szé pítõ Egye -
sü let

1 200 000 900 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

310.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00012K

Együtt, töb bet a ter mé sze -
tért és kör nye ze tün kért!

Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyei Ter mé szet já ró Szö -
vet ség

3 370 000 3 370 000 Csong rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

311.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00022K

A Du na-Ipoly NP te rü le tén
üze melõ, kör nye zet kí mélõ
köz le ke dést le hetõvé tevõ
Nagy bör zsöny-Na gyír tás
kis vas út fenn tar tá sá nak,
mûkö dé sé nek biz to sí tá sa

Nagy bör zsöny-Szob Er dei
Kis vas útért Köz ala pít vány

11 783 000 5 000 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

312.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00025K

A Gyõr-kis bá csai Szi -
tás-domb ter mé sze ti fel tá -
rá sa a he lyi vé det té
nyil vá ní tás hoz

Ma gyar or szág Ter mé sze ti
és Kul tu rá lis Örök sé gé ért
Ala pít vány

1 335 000 1 305 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

313.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00026K

Egye di táj ér té kek fel mé ré -
se a Szi get köz ben

Pan non Ter mé szet védõ
Szö vet ség

1 715 000 1 665 000 Csong rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

314.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00028K

Zemp lén-ku ta tó kon fe ren -
cia ki ad vá nyá nak nyom dai
költ sé ge

Na tu ra Ala pít vány 1 500 000 900 000 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

315.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00044K

Egye di táj ér té kek fel mé ré -
se Kecs ke mé ten

KISKUNSÁGI NEMZETI
PARK ALAPÍTVÁNY

3 700 000 3 700 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

316.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00045K

Vil lá nyi-hegy sé gi ki rán du -
lá sok-ki ad vány ké szí té se

„Be szé lõ kö vek” Ala pít -
vány

380 000 380 000 Nóg rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

317.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00061K

Na tu ra 2000-es élõ he lyek
és fa jok fel mé ré se és vé del -
me Bu da fok-Té tény ben

ZÖLD JÖVÕ
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

1 280 000 1 280 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

250 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

318.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00093K

A Zemp lé ni Táj vé del mi
Kör zet ér té ke i nek gya kor -
la ti vé del me és a vé del met
szol gá ló ku ta tá sa

Aba új-Zemp lén Ér té ke i ért
Köz hasz nú Egye sü let

2 655 000 1 431 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

319.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00101K

A Ho mok há ti Kis tér ség -
ben, Rösz ke te le pü lés köz -
igaz ga tá si te rü le tén levõ
ter mé sze ti te rü le tek rész le -
tes ter mé szet raj zi fel tá rá sa
a he lyi vé dett ség biz to sí tá -
sa ér de ké ben, a köz ség
köz igaz ga tá si te rü le tén
meg va ló su ló fenn tart ha tó
fej lesz té sek meg ala po zá sa
és a ké szült szak anya gok
fel hasz ná lá sa a kör nye zet -
vé del mi ne ve lés ben, tu do -
má nyos köz élet ben

BERETZK PÉTER
TERMÉSZETVÉDELMI
KLUB EGYESÜLETE

4 004 840 3 304 840 Csong rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

320.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00107K

Far kas ( Ca nis lu pus) és hi -
úz (Lynx lynx) mo ni tor ing -
ja az Agg te le ki Karsz ton és 
a Zemp lé ni hegy ség ben

A „Ma gyar or szá gi Nagy ra -
ga do zó kért”  Ala pít vány

4 211 271 4 211 271 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

2 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

321.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00117K

Ra ga do zó ma dár-vé de lem a 
Du na ka nyar ban és a Pi -
lis-Vi seg rá di hegy ség te rü -
le tén

Pi lis Ter mé szet vé del mi
Egye sü let

7 856 000 4 116 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

322.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00123K

Ma dár- és de ne vér ál lo má -
nyok fel mé ré se és a fa jok
vé del me Ba ra nya me gyé -
ben

Ba ra nya Ter mé sze ti Ér té -
ke i ért Ala pít vány

1 890 000 1 890 000 Ba ra nya
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

323.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00127K

Élõ hely re konst ruk ci ók
Bas kó és Aba új szán tó te le -
pü lé sek ter mé szet vé del mi
szem pont ból ki emelt je len -
tõ ségû te rü le te in

ZEMPLÉN
TERMÉSZETVÉDELMI
ALAPÍTVÁNY

1 130 000 1 130 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

324.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00132K

Or szá gos és he lyi je len tõ-
ségû ma dár- és ter mé szet -
vé del mi komp lex prog ram

Ma gyar Ma dár ta ni és Ter -
mé szet vé del mi Egye sü let

36 895 200 24 867 700 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

10 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
meg va ló sí tott prog ra mok
so rán gyûj tött alap- és szár -
maz ta tott ada to kat  a pá lyá -
zó -elõb bi e ken túl me nõ en-
di gi tá lis és nyom ta tott for -
má ban a  meg va ló sí tás fo -
lya mán rend sze re sen
el jut tat ja a KvVM Ter mé -
szet meg õr zé si Fõ osz tá lyá -
hoz, és hoz zá já rul azok
fel hasz ná lá sá hoz, il let ve
köz zé té te lé hez a szak mai
dön tés ho za tal kap csán, il -
let ve a mi nisz té ri um ki ad -
vá nya i ban. Pá lyá zó
tu do má sul ve szi, hogy a tá -
mo ga tó ren del ke zé sé re bo -
csá tott ada to kat a
kör nye ze ti ada tok hoz va ló
nyil vá nos hoz zá fé rés rõl
szó ló jog sza bá lyok és nem -
zet kö zi egyez mény sze rint
a KvVM kö te les har ma dik
fél ren del ke zé sé re bo csá ta -
ni. Az így to vább adott ada -
tok kal kap cso lat ban a
pá lyá zó min den to váb bi
anya gi kö ve te lés tõl el áll.

325.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00136K

Észak-He ves kü lön le ges
ter mé sze ti ér té kei (be mu ta -
tó tan ös vény, in for má ci ós
ki ad vány, egyez tetõ fó ru -
mok)

Kap tárkõ Ter mé szet vé del -
mi és Kul tu rá lis Egye sü let

4 780 000 4 500 000 He ves
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

326.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00138K

Va don élõ vé dett, sé rült ál -
la tok men té se és kör nye ze ti 
ne ve lés ak ci ók kal, elõ adá -
sok kal- 1.3.2 prog ram rész

Bör zsöny Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Köz -
hasz nú Ala pít vány

761 000 453 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

200 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

327.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00141K

Bács-Kis kun me gye ter mé -
sze ti örök sé ge c. ki ad vány
meg je len te té se

Por ta Körny.- és Term véd., 
Vá ros véd., Kult. Közh.
Egye sü let

4 726 000 4 226 000 Bács-Kis kun
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

328.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00142K

A Na tu ra 2000 te rü le tek
ke ze lé sét meg ala po zó adat -
bá zis lét re ho zá sa
Észak-So mogy ban

Dél-Ba la to ni Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let

3 340 400 3 340 400 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
ter ve zett szó ró anyag ból 1
min ta pél dányt a be szá mo -
ló hoz csa tol ni kell.

329.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00144K

Az Ócsai Ma dár vár ta
2006-os mû köd te té se (mo -
ni tor ing, is me ret ter jesz tés,
fej lesz tés és mõ kö dés)

ÓCSAI MADÁRVÁRTA
EGYESÜLET

4 660 000 3 660 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

650 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
tá mo ga tás, il let ve az el szá -
mo lás fel té te lei: A tá mo ga -
tást GPS ké szü lék
be szer zé sé re fel hasz nál ni
nem lehet.

A gyû rû zést ki zá ró lag a
meg fe le lõ vizs gá val ren del -
ke zõ sze mé lyek vé gez he -
tik. Amennyi ben az év
fo lya mán a gyû rû zés bár -
mi kor a Ma dár gyû rû zé si
Köz pont eti kai sza bály za tá -
val vagy a ter mé szet vé del -
mi jog sza bá lyok kal
el len té tes mó don tör té nik,
a pá lyá zat tá mo ga tá si jo go -
sult sá ga meg szû nik.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

A ma dár gyû rû zé si te vé -
keny ség so rán a na pi 5 pél -
dányt meg ha la dó el hul lást
azon nal je len te ni kell a
mû kö dé si te rü let sze rint il -
le té kes nem ze ti park igaz -
ga tó ság nak írás ban, az
el hul lás oká nak meg je lö lé -
sé vel és az ok meg szûn te -
té sé re tett in téz ke dés
le írá sá val.

A gyû rû zés ve ze tõk írás ban
kö te le sek egy más nak át ad -
ni, il let ve egy más tól át ven -
ni a ve ze tést, mely ben
rög zí te ni kell a nyit va ál ló
há lók szá mát és he lyét, az
el vég zen dõ fel ada to kat.

A te vé keny ség so rán nyert
alap- és szár maz ta tott ada -
to kat a KvV ré szé re ke zel -
he tõ, di gi tá lis for má ban
meg kell kül de ni az el szá -
molt mun ka ered mé nye -
képp szü le tett tu do má nyos
dol go za tok, dip lo mák, me -
lyet a be szá mo ló ban do ku -
men tál ni kell.

330.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00147K

Ok ta tá si, öko tu risz ti kai le -
hetõs égek ja ví tá sa a Hor to -
bá gyon

Hor to bágy Ter mé szet vé -
del mi Köz ala pít vány

4 998 000 4 998 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

331.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00157K

Kö tél tech ni kai ok ta tó pá lya
lé te sí té se

MAGYAR KARSZT- ÉS
BARLANGKUTATÓ
TÁRSULAT

1 750 000 1 750 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

332.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00164K

Ba rá tod a ter mé szet (zöld
je les na pok kal kap cso la tos
ren dez vé nyek, prog ra mok)

Har mó nia Sza ba didõ és
Kul tú rá lis Köz ha szú Egye -
sü let

951 800 951 800
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

333.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00184K

Eger-pro jekt: Hor gá szok az 
Eu Víz Ke ret irány elv gya -
kor la ti vég re haj tá sá ért (az
Eger-pa tak men tén gya kor -
la ti élõ hely-fej lezs té si, ke -
ze lé si cé lok meg va ló sí tá sa)

Mûle gye zõ Hor gá szok Or -
szá gos Szö vet sé ge

2 122 000 2 122 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

334.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00185K

Ár té ri erdõ Tan ös vény a
Be li czay-szi ge ten

Kör nye zet védõ Egye sü let
Érd

1 655 600 1 655 600 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

335.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00197K

Az AH (ac tio hun ga ri ca) és 
a CES (ál lan dó rá for dí tá sú
gyõrõzés) mo ni tor ing prog -
ram

A Vo nu ló Ma da ra kért Ala -
pít vány

4 951 000 4 951 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

900 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

A gyû rû zést ki zá ró lag a
meg fe le lõ vizs gá val ren del -
ke zõ sze mé lyek vé gez he -
tik. Amennyi ben az év
fo lya mán a gyû rû zés bár -
mi kor a Ma dár gyû rû zé si
Köz pont eti kai sza bály za tá -
val vagy a ter mé szet vé del -
mi jog sza bá lyok kal
el len té tes mó don tör té nik,
a pá lyá zat tá mo ga tá si jo go -
sult sá ga meg szû nik.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

A ma dár gyû rû zé si te vé -
keny ség so rán a na pi 5 pél -
dányt meg ha la dó el hul lást
azon nal je len te ni a mû kö -
dé si te rü le te sze rint il le té -
kes nem ze ti park-
igaz ga tó ság nak írás ban, az
el hul lás oká nak meg je lö lé -
sé vel, és az ok meg szûn te -
té sé re tett in téz ke dés
le írá sá val.

A gyû rû zés ve ze tõk írás ban
kö te le sek egy más nak át ad -
ni, il let ve egy más tól át ven -
ni a ve ze tést, mely ben
rög zí te ni kell a nyit va ál ló
há lók szá mát és he lyét, az
el vég zen dõ fel ada to kat. 

A te vé keny ség so rán nyert
alap- és szár maz ta tott ada -
to kat a KvVM szak ma i lag
il le té kes fõ osz tá lyá nak ke -
zel he tõ, di gi tá lis for má ban
meg kell kül de ni a mun ka
ered mé nye képp szü le tett
tu do má nyos dol go za tok,
dip lo ma mun kák stb. egy
pél dá nyát a TvH ré szé re,
me lyet a be szá mo ló ban do -
ku men tál ni kell.

336.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00200K

Az ex-le ge vé dett Ol tó-ha -
lom és a kö zös sé gi je len tõ -
ségû Böd di-szék egye di
táj ér té ke i nek fel mé ré se

Du na táj Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Köz ala -
pít vány

3 722 900 3 672 900 Bács-Kis kun
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

337.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00207K

A VTT ügyén a Nagy kun -
sá gi tá ro zó tér sé gé ben az
öko ló gus gaz dál ko dás nép -
szerû sí té se és a gaz dál ko -
dók be vo ná sa az AKV
prog ram ba

„BEKLEN” a Nagy kun sá gi 
Ci vil Tár sa da lo mért Ala -
pít vány

3 899 000 3 299 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

600 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

338.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00212K

Or szá gos hó vi rág-mo ni to-
ring prog ram ki dol go zá sa
és meg va ló sí tá sa elsõ sor -
ban is ko lás cso por tok köz -
remû kö dé sé vel

Gön cöl Szö vet ség 890 000 890 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

800 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

339.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00213K

ÉN meg is mer tem, TE meg -
is me red, MI EGYÜTT
TESZÜNK ÉRTE, hogy
ÕK is meg is mer jék! -
avagy a ter mé sze ti „cso dá -
kért” nem kell messzi men -
ni ...

FÉNYFOLT 
EGYESÜLET

2 120 000 2 120 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

340.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00217K

A Zemp lén gom ba vi lá gá -
nak fel tér ké pe zé se és meg -
is mer te té se

Zemp lé ni Gom bász Egye -
sü let

434 300 423 300
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

200 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
tá mo ga tás ból el sõ sor ban a
gom ba ki ál lí tást, gom ba na -
pot és a gom bász ta lál ko zót, 
va la mint az elõ adás so ro za -
tot és fo tó ki ál lí tás meg szer -
ve zé sét, te re pi adat gyûj tés
meg kez dé sét kell fi nan szí -
roz ni.

341.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00218K

Ga lé ria erdõk ga lé ri á ja:
meg ala po zó ta nul mány,
egye di táj ér té kek ka tasz te -
re zé se, Vác kör nyé ki táj se -
bek fel mé ré se és
re ha bi li tá ci ó juk le hetõs -
égei, Vác fel szí ni kis víz fo -
lyá sa i nak víz minõs ég
vizs gá la ta

Gön cöl Ala pít vány 13 467 148 11 364 950 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

2 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

342.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00219K

Na tu ra 2000 je lölõ élõ he -
lyek és fa jok ter mé szet vé -
del mi mo ni tor ing
vizs gá la ta a Tá pió-vi dé ken

Re kettye Ter mé szet ku ta tó
Egye sü let

2 887 000 2 887 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A te rü let fel mé ré se so rán
az ál lat cso por tok ese té ben
a mód szer tant egyez tes sék
a Ter mé szet vé del mi Hi va -
tal lal, és a fel mé ré sek so rán 
ke let ke zett ada to kat bo -
csás sák a DINPI és a TvH
ren del ke zé sé re.   

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

343.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00228K

Ke let-hor to bá gyi szi kes ta -
vak és vízgyõjtõjük re ha bi -
li tá ci ós ter ve

Hor to bágy Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let

2 530 000 2 086 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

600 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

344.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00229K

Gyöngy ba goly vé del mi fel -
ada tok 2006-ban

Gyöngy ba goly vé del mi Ala -
pít vány

1 076 680 1 076 680 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

345.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00236K

A Na tu ra 2000 há ló zat cél -
kitõzé se i nek meg fe lelõ ter -
mé szet vé del mi cé lú
mo ni tor ing

Fi a tal Öko ló gu sok Ter mé -
szet vé del mi Egye sü le te

5 220 000 4 900 000 Ba ra nya
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

346.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00243K

Ba rát sá gos ter mé szet vé de -
lem

Zöld Szív If jú sá gi Ter mé -
szet védõ Moz ga lom

1 445 900 1 445 900 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
meg va ló sí tás so rán az ere -
de ti leg ter ve zett bér költ sé -
ge ket csök ken te ni kell,
to váb bá a tá mo ga tás ból
esz köz be szer zés (fény má -
so ló gép) nem fi nan szí roz -
ha tó.

347.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00244K

„Kun szi ge ti Par ti Tú ra” né -
ven tan ös vény ki ala kí tá sa a 
Mo so ni-Du na part ján, va la -
mint „Kun szi ge ti Par ti Tú -
ra fló rá ja és fa u ná ja”
cím mel a Mo so ni-Du na
men tén lévõ ter mé sze ti
kin csek be mu ta tá sa ki ad vá -
nyok ban

KUNSZIGETI
FALUSZÉPÍTÕ
EGYESÜLET

4 147 000 4 027 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

348.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00246K

Ki ad vány ké szí té se
(Dél-Zse li ci ki rán du lá sok)

Szi get vá ri Kul túr- és Zöld
Zó na Egye sü let

380 000 380 000 Ba ra nya
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

349.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00247K

A Put no ki-domb ság Na tu ra 
2000 te rü le te i nek komp lex
fel tá rá sa és ke ze lé si ja vas -
la tok meg fo gal ma zá sa

GATE ZÖLD KLUB
EGYESÜLET

5 520 000 2 188 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

9
7

8
K

Ö
R

N
Y

E
Z

E
T

V
É

D
E

L
M

I É
S

 V
ÍZ

Ü
G

Y
I É

R
T

E
S

ÍT
Õ

5
. szám



Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

350.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00248K

A Nyu gat-Ba kony te le pü lé -
se i nek egye di táj ér ték fel -
mé ré se

Ars To pia Ala pít vány 5 000 000 5 000 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

351.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00250K

„Szur dok-tan ös vény” II.
ütem meg va ló sí tá sa

Sza la mand ra Egye sü let 4 106 200 4 106 200 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

352.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00251K

Erdõ te rü le te ken a ter mé -
sze tes fo lya ma tok ra ala po -
zott ter mé szet kö ze li
gaz dál ko dás  el ter jesz té sé re 
vo nat ko zó ak ci ók szer ve -
zé se

Az Erdõ ért Egye sü let 5 000 000 5 000 000 Fej ér
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

353.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00255K

Sa já tos Al föl di táj ér té kek
fel tá rá sa, meg is mer te té se

Al föld ku ta tá sért Ala pít -
vány

891 000 891 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

354.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00257K

Köz úti és vas úti ké téltû -
pusz tu lás fel mé ré se és
meg ol dá si ja vas la tok

Va rangy Ak ció cso port
Egye sü let

1 539 200 1 539 200 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

355.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00260K

Élõ hely tér ké pek ké szí té se
(Haj más kér Tö rök csa pás,
Pé csely Észak, Öreg he gyi
ri vi é ra)

BAKÓCA
TERMÉSZETVÉDELMI
ALAPÍTVÁNY

327 000 327 000 Veszp rém
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

250 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

356.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00261K

Az Ál tal-ér fon tos ter mé -
sze ti te rü let megõr zé se és
re ha i li tá ci ó ja

Ál tal-ér Vízgyûj tõ Hely re -
ál lí tá si és Fej lesz té si Szö -
vet ség

3 508 000 3 170 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

357.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00265K

Kö zös sé gi kom posz tá lás
be mu ta tá sa és ok ta tá sa az
Eger -pa tak völ gyé ben, a
Ta pol cai és a Ká li me den -
cék ben

Kö zép-du nán tú li Bio kul tú -
ra Egye sü let

2 521 000 2 521 000 Veszp rém
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

358.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00273K

Ter mész te vé del mi is me ret -
ter jesz tés a ma da rak éle té -
nek rej tett ka me rás
meg fi gye lé sé vel

FAUNA-FILM
EGYESÜLET

2 545 000 2 295 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

359.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00279K

A szé lerõmû- és út fej lesz -
té sek ma dár vé del mi prob -
lé mái

Ter mé szet Szol gá la tá ban
Ala pít vány

4 645 000 4 145 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

360.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00283K

Két pó lu sú ter mé szet vé del -
mi tá jé koz ta tás, tu dat for -
má lás, a meg lévõ be mu ta tó 
te rü let fejlsz té se és vé del -
me mel lett (a Gyó ta tan ös -
vény lá to gat ha tó sá gá nak
fej lesz té se, tá jé koz ta tás
bõví té se, film és DVD ké -
szí té se a Bo ron kai Táj vé -
del mi Kör zet ér té ke irõl, a
Na tu ra 2000 fa jok fel vé te -
le zé se GPS se gít sé gé vel)

Zöld Ré gi ók Eu ró pá ban
Ala pít vány

4 988 000 4 988 000 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
tá mo ga tást film- és DVD
ké szí té sé re fel hasz nál ni
nem le het, to váb bá a meg -
va ló sí tás so rán a fel hal mo -
zás jel le gû ki adá so kat
csök ken te ni szük sé ges.

361.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00285K

A Du na-Ipoly Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság il le té kes -
sé gi te rü le tén a ve szé lyez -
te tett de ne vér ko ló ni ák
fel mé ré se és vé del me

MAGYAR
DENEVÉRKUTATÓK
BARÁTI KÖRE

1 600 000 1 600 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

362.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00288K

Ta nács adás a gaz dál ko dá si
for mák be ve ze té sé hez a
Ge re csei TE te rü le tén, a
Na tu ra 2000 te rü le te ken, és 
zöld tu risz ti kai in for má ci ós
ügye let

Ter mé sze tes Élet mód Ala -
pít vány

5 705 520 4 745 520
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

800 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

363.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00290K

Sop ron kör nyé ki ter mé sze ti 
ér té kek ke ze lé se és be mu -
ta tá sa, élõ he lyek fel mé ré se
és vé delme, táj re ha bi li tá -
ció, Sop ron kör nyé ki ma -
gán erdõk ter mé szet es sé gi
ál la po tá nak ja ví tá sa, 
Ma gyar or szág nem ze ti
park ja i nak be mu ta tá sa a
sop ro ni Erdõ Há zá ban

CASTANEA
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

6 375 000 6 375 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

364.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00303K

A völgy ter mé sze ti ér té ke i -
nek megõr zé se ku ta tás sal,
élõ hely-vé de lem mel, gya -
kor la ti ter mé szet vé del mi
fel ada tok meg va ló sí tá sá val

Du na ka nyar Er dei Is ko la
Egye sü let

630 000 630 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

365.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00307K

A Szta ra vo da és a Szte -
lin-pa tak ter mé sze ti fel tá rá -
sa

Pis mány Ba rá ta i nak Egye -
sü le te

530 000 530 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

366.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00320K

A Deb re ce ni Nagy erdõ
vég hasz ná la ti te rü le ten
megszûnõ költõ he lyek pót -
lá sa mes ter sé ges fé szek -
odúk kal

Kék Boly gó Egye sü let 5 000 000 5 000 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

367.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00321K

Gaz da tá jé koz ta tó fü zet ké -
szí té se az ag rár-kör nye zet -
gaz dál ko dá si in téz ke dé sek
ér zé keny Ter mé sze ti Te rü -
le te ken va ló mi nél szé le -
sebb körû meg is mer te té se
ér de ké ben

Kör nye zet vé del mi, Kör -
nye zet gaz dál ko dá si Felsõ -
ok ta tá sért Ala pít vány

3 803 000 3 803 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 500 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
tá mo ga tás se gít sé gé vel ké -
szü lõ gaz da tá jé koz ta tó fü -
zet bõl mi ni mum 10 db
kö te les pél dányt meg kell
kül de ni a Ter mé szet vé del -
mi Hi va tal nak, me lyet a
be szá mo ló ban do ku men tál -
ni kell.

368.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00325K

Du na ka nyar Bio mo ni tor ing 
Prog ram - 2006

Pest Kör nyé ki Ma da rász
Kör

4 695 000 2 635 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

369.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00332K

Is mer jük és is mer tes sük
meg kör nye ze tünk ter mé -
sze ti ér té ke it

Guck ler Ká roly Ter mé szet -
vé del mi Ala pít vány

3 500 000 3 500 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

370.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00334K

A Na tu ra 2000 és ÉTT te -
rü le tek ke ze lést meg ala po -
zó fel mé ré se az Agg te le ki 
Nem ze ti Park és a Bük ki
Nem ze ti Park Igaz ga tó sá -
gok te rü le tén, va la mint
köz remû kö dés a Na tu ra
2000 há ló zat hoz tar to zó fo -
ko zot tan vé dett Dra hos-rét
ke ze lé si mun ká la ta i ban

Zöld Ak ció Egye sü let 3 095 500 2 930 500
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

371.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00337K

A Ká mo ni Ar bo ré tum vi -
zes élõ he lye i nek re ha bi li tá -
ci ó ja

Ká mo ni Ar bo ré tu mért
Egye sü let

4 477 000 4 477 000 Vas
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

372.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00340K

Táj re ha bi li tá ció és a Sár kö -
zi Öko tér ség ki ala kí tá sá nak 
le hetõs égei

Tol na Me gyei Ter mé szet -
vé del mi Ala pít vány

4 300 000 3 100 000 Tol na
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

373.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00345K

Ag rár-kör nye zet vé del mi ta -
nács adás a Kö zép-Ma gyar -
or szá gi Ré gi ó ban

Bio kul tú ra Kö zép-Ma gyar -
or szá gi Egye sü let

1 990 000 1 990 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
meg va ló sí tás so rán az ere -
de ti leg ter ve zett bér-, kom -
mu ni ká ci ós, iro da szer- és
re zsi költ sé ge ket csök ken -
te ni szük sé ges.

374.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00351K

Mo csá ri teknõs fel mé ré se a 
mi kei ha las ta vak te rü le tén

Op ti miz mus So mogy Me -
gyei Okt. Körny. Ifj. Közh.
Egye sü let

113 200 113 200 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

375.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00369K

Ter mé szet kö ze li élõ he lyek
vé del me a Kö zép-Al föl -
dön, or szá gos sza la kó ta-vé -
del mi prog ram, az abo nyi
kék vér cse te lep vé del me

Jász kun Ter mé szet vé del mi
Szer ve zet

4 996 000 4 996 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

376.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00377K

Öko su li a Sár ré ten - elõ -
adá sok szer ve zé se, már
mûkö dõ öko gaz dál ko dá sok 
meg te kin té se

Fü zes gyar ma ti ak Fü zes -
gyar ma tért Egye sü let

335 000 315 000 Bé kés
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

100 000

377.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00380K

Ba rát sá gos ter mé szet vé de -
lem

E-MISSZIÓ
TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

5 562 000 5 000 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 200 000

378.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00385K

Pan non táj-So ko ró Na túr -
park Táj köz pont fej lesz té se

So ko ró Öko ló gi ai Park
Ala pít vány

4 665 000 4 410 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

600 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

379.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00392K

A Dél-al föl di Ré gió ter mé -
sze ti ér té ke i nek fel tá rá sa és 
megõr zé se

Cse me te Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Egye sü -
let

7 487 395 6 837 395 Csong rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

3 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

380.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00394K

A He gyezõ Köz pont fej -
lesz té se

He gyezõ Ter mé szet vé del -
mi Egye sü let

1 186 000 1 186 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

381.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00403K

Min ta pro jekt a vá ro si zöld -
fe lü le tek fel mé ré si mód -
szer ta ná nak adap tá ci ó já ra

Öko ló gi ai In té zet a Fenn -
tart ha tó Fejlõ dé sért Ala pít -
vány

14 370 030 14 370 030
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

500 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
meg va ló sí tás so rán a bér -
jel le gû ki adá so kat a ter ve -
zett hez ké pest csök ken te ni
kell.

382.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00413K

Bo gár fa jok mo ni to ro zá sa a
Du na-Drá va Nem ze ti Park
Ge menc és Bé da-Ka ra pan -
csa te rü le tén

Cser mely Kör nye zet vé del -
mi Egye sü let

1 336 600 835 000 Csong rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

250 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

383.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00414K

Az M7 au tó pá lya ter ve zett
nyom vo na lán Na tu ra
2000-es te rü le tek bo ta ni kai 
és ma dár ta ni ál la pot-fel vé -
te le, a Nagy be re ki Fe hér víz 
TT ma dár ta ni ál la pot-fel vé -
te le, a NBmR or szá gos 
kis em lõs mo ni tor ing ját ki -
egé szítõ fa u nisz ti kai
ada tok gyûjté se

MAGYAR
TERMÉSZETKUTATÓ
EGYESÜLET

3 077 800 3 077 800 Veszp rém
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

384.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00416K

A Ma dár kór ház fe ú jí tá sa Ma dár kór ház Ala pít vány 14 703 444 14 578 444 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

385.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00417K

A Pest-me gye ke le ti ré szén 
el he lyez kedõ kis víz fo lyá -
sok át fo gó hid ro öko ló gi ai
és fa u nisz ti kai vizs gá la ta

Élõ víz Ter mé szet vé del mi
Egye sü let

3 837 000 3 052 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

386.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00420K

Na tu ra 2000 te rü le tek fel -
mé ré se, ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vé nek meg ala -
po zá sa és ér té ke i nek a la -
kos ság gal va ló
meg is mer te té se Nyír egy há -
zán

If jú Bo ta ni ku sok Ba rá ti
Kö re

1 750 000 1 560 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

387.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00432K

A Zemp lé ni Táj vé del mi
Kör zet, Hegy köz tér sé gé -
ben lévõ köz sé gek (Al só -
reg mec, Felsõreg mec,
Ko vács vá gás, Mi kó há za,
Vá gás hu ta, Vily vi tány)
Egye di táj ér ték ka tasz te ré -
nek el ké szí té se, ill. A Bük -
ki Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság ke vés bé pre fe -
rált te rü le te i nek be mu ta tá sa 
tan ös vé nye ken ke resz tül,
Aba új vár és Kisgyõr köz -
pont tal

Ho lo cén Ter mé szet vé del mi 
Egye sü let

5 460 000 4 810 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

600 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
tá mo ga tás csak 1. pá lyá za ti 
al cél ra ve he tõ igény be.

388.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00437K

A Szent Lász ló-víz hid ro -
bi o ló gi ai és víz ké mi ai ál la -
pot fel mé ré se a VKI
nor ma tí vá i hoz il lesz kedõen

Szent Lász ló-víz men ti
Kör nye zet vé del mi és Kult.
Ala pít vány

4 914 040 4 914 040 Fej ér
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

389.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00454K

Szent end re bel vá ro sá nak
öko ló gi ai vá ros ter ve zé se, a
Du na-part és a Pap-szi get
vé del me

Ózon Sza már he gyi Kör -
nye zet- és Ter mé szet védõ
Egye sü let

830 000 830 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

390.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00462K

Élõ hely és táj re ha bi li tá ció,
ku ta tás, mo ni tor ing

TÖLGY
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

4 770 000 3 860 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
tá mo ga tás csak 2. és 3. al -
cél meg va ló sí tá sá ra ve he tõ
igény be, je len tõ sen csök -
ken tett sze mé lyi jel le gû ki -
fi ze té sek mel lett.

391.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00473K

Ter mész tei kin cse ink meg -
is me ré se ha zánk ban, ezek
vé del me a Nyu gat Mát ra al -
ja lan ká in

HATVANI
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

1 210 000 80 000 He ves
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

392.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00484K

„Ér ték e táj” - a Ma gas-Ba -
kony táj ér té ke i nek fel mé ré -
se; a Pan gea Egye sü let
ok ta tó köz pont já hoz kap -
cso ló dó bio gaz dál ko dást
npszerõ sítõ, be mu ta tó
prog ra mok

PANGEA Kul tu rá lis és
Kör nye zet vé del mi Egye sü -
let

8 355 000 6 718 000 Veszp rém
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

600 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

393.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00485K

A Bük kös-pa tak ter mé szet -
vé del mi ke ze lé se, re vi tal -
zá ci ó ja

Bük kös Par ti ak Ba rá ti Kö re 
Egye sü let

1 596 000 1 596 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

394.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00490K

Szõd rá ko si prog ram (II.
ütem, 2006.)

Ta vi ró zsa Kör nye zet-és
Ter mé szet védõ Egye sü let

669 000 669 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

200 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

395.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00496K

Ví zi meg fi gyelõ te lep
Har mó nia Há za Ha gyo -
mányõrzõ és Term.véd Kh. 
Egye sü let

2 000 000 1 200 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

396.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00509K

Az Elsõ Ma gyar Táj öko ló -
gi ai „Ván dor” Mú ze um:
Ok ta tá si és öko tu risz ti kai
in for má ci ós és szem lél tetõ
anya gok ké szí té se az Etye -
ki-domb ság és a Zsám bé -
ki-me den ce föld ta ni
képzõd mé nye irõl fló rá já -
ról, va la mint ré gé sze ti és
mõ em lé ki ér té ke irõl

Bot pusz tai Kör nye zet vé -
del mi Kör, egye sü let

1 300 000 1 100 000 Fej ér
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

397.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00521K

Kör nye ze ti ne ve lé si és lep -
ké sze ti szak kör és tá bor a
bar csi õs bo ró kás te rü le tén

Szal kay Jó zsef Ma gyar
Lep ké sze ti Egye sü let

1 000 000 900 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. A
szak ér tõi dí jak és az uta zá -
si költ sé gek csök ken té sé vel 
va ló sít ha tó meg a pá lyá zat.

398.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00529K

Mit te szel ma, ami hol nap
is szá mítõ (sza ba didõs fog -
lal koz ta tó ok ta tó cso mag
ké szí té se és be ve ze té se)

Kon rad Lo renz Ter mé -
szet-és Ál lat védõ Egye sü let

6 120 000 6 120 000 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

399.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00533K

A BITE ku ta tá si és mo ni -
tor ing te vé keny sé gei anya -
gi hát te ré nek biz to sí tá sa

BAJA IFJÚSÁGI
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

4 442 790 2 017 790 Bács-Kis kun
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

400.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00541K

Zöld szi get ki ala kí tá sa és
mû köd te té se a VI. Gö -
mör-Tor nai Fesz ti vá lon

Gö mör-Tor nai Ala pít vány 2 983 000 2 685 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

350 000

Az ere de ti leg ter ve zett isn -
tal lá ci ós költ sé gek csök -
ken té se mel lett kell
meg va ló sí ta ni a prog ra mot.

401.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00542K

Táj re ha bi li tá ció ter ve zé se
2006

Du na ka nyar If jú sá gi Egye -
sü let

340 000 340 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

402.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00547K

A fo ko zot tan vé dett Pe té -
nyi-Már na (Bar bus Me ri di -
o na lis Pe té nyi) egyet len
Dél-Bör zsö nyi élõ he lyé -
nek, sta bil po pu lá ci ó já nak
vé del me és re ha bi li tá ci ó ja

Má tyás fa Kör nye zet védõ
Egye sü let

1 915 000 1 915 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

250 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

403.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00551K

Az Észak-Hor to bágy és a
Haj dú ság faj  és élõ hely vé -
del mi prog ram ja, va la mint
ter mé szet vé del mi fel ada ta i -
nak el lá tá sa

Haj dú bö ször mé nyi If jú sá gi 
Ter mé szet védõ Kör

3 795 000 3 555 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

800 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

404.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00559K

Élõ hely-re konst ruk ci ót és
ke ze lé si ter ve ket meg ala -
po zó ku ta tá sok el vég zé se a 
vé dett far mo si Nagy-ná das
és a hoz zá kap cso ló dó gye -
pek te rü le tén, faj vé del mi
ak ció prog ra mok, ter mé -
szet vé del mi mun kák vég re -
haj tá sa ci vi lek és di á kok
be vo ná sá val

Tá pió-vi dék Ter mé sze ti
Ér té ke i ért Köz ala pít vány

5 873 000 4 208 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

405.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00569K

Ága za ti po li ti kák és eu ró -
pai uni ós prog ra mok for -
má lá sa kör nye ze ti
szem pon tok men tén (Vé -
dett és ve szé lyez te tett
erdõk ter he lé sé nek csök -
ken té se; Na tu ra 2000 fó ru -
mok)

WWF Vi lág Ter mé sze ti
Alap Ma gyar or szág Ala pít -
vány

5 709 000 5 187 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 500 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

406.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00573K

Ag rár-kör nye zet vé del mi
ér dek ér vé nye sí tés és ta -
nács adás ko or di ná lá sa, a
kör nye zet kí mélõ gaz dál ko -
dá si mó dok nép szerõsí té se

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

4 485 000 4 185 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 600 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

407.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00579K

Zsám bé ki Öko ló gi ai fo lyo -
só és mo csár rét (35 ha)
hely re ál lí tá sa

Zsám bé ki Me den ce Táj vé -
del mi Egye sü let

2 132 000 1 932 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

408.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00582K

A Ge re cse for rá sa i nak mo -
ni to ro zá sa if jú sá gi tá bor
ke re té ben

Ge re cse Táj védõ Kul tu rá lis 
Ha gyo mányõrzõ Egye sü let

3 040 000 3 040 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

409.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00584K

A ma gyar ci vil szer ve ze tek 
tá jé koz ta tá sa a ha zai Na tu -
ra 2000 meg va ló sí tá si fo -
lya ma tá ról, kom mu ni ká ció
az érin tet tek kel a Na tu ra
2000 föld hasz ná lat és fi -
nan szí ro zás kér dés kö ré ben, 
kü lö nös te kin tet tel az
erdõk re

Kö zép-és Ke let-Eu ró pai
Mun kacs. a Bi o di ver zi tás
Megõr zé sé ért

2 297 000 2 297 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. Az
egyéb szol gál ta tá sok ra esõ
ter ve zett költ sé gek csök -
ken té se mel lett kell a prog -
ra mot meg va ló sí ta ni.

410.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00587K

A Ka rancs-Med ves Táj vé -
del mi Kör zet hez kötõdõ
kör nye zet tu da tos szem lé -
let mód ki ala kí tá sá nak elõ -
se gí té se

So mo si Kul tú rá ért Egye sü -
let

3 940 000 3 940 000 Nóg rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

411.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.3.2  Ba rát sá gos ter mé -
szet vé de lem

K-36-06-
00594K

A ké szülõ Fe ke te Gó lya
Ház kül té ri ki á lí tó he lyé nek 
meg va ló sí tá sa

Bá tá ért Egye sü let 3 550 000 3 457 000 Tol na
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

405 195 258 348 356 960 41 000 000

412.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.4 a kör nye zet vé del mi
és ter mé szet vé del mi sza bá -
lyo zás és ha tó sá gi te vé -
keny ség erõsí té se

K-36-06-
00069K

Veszp rém, Csa tár-hegy vé -
det té nyil vá ní tá sa

VESZPRÉM VÁROS
KÖRNYEZETVÉDEL-
MÉÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY

1 500 000 1 500 000 Veszp rém
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

413.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.4 a kör nye zet vé del mi
és ter mé szet vé del mi sza bá -
lyo zás és ha tó sá gi te vé -
keny ség erõsí té se

K-36-06-
00128K

„Zöld Pár be széd”: aján lá -
sok a jog al ko tók nak, ha tó -
sá gok nak, vál la la tok nak, és 
a ci vil szer ve ze tek nek a ha -
tó sá gi el já rá sok ban tör ténõ
együttmû kö dés re

Zöld Völ gyért Egye sü let 2 572 000 2 572 000 Ba ra nya
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

414.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.4 a kör nye zet vé del mi
és ter mé szet vé del mi sza bá -
lyo zás és ha tó sá gi te vé -
keny ség erõsí té se

K-36-06-
00298K

Jog és in for má ció a kör -
nye zet vé de le mért - szé les
körõ in for má ció ter jesz tés,
fel zár kó zás se gí té se az
EU-s nor mák hoz

Ener gia Klub Kör nye zet vé -
del mi Egye sü let

9 546 000 9 546 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

415.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.4 a kör nye zet vé del mi
és ter mé szet vé del mi sza bá -
lyo zás és ha tó sá gi te vé -
keny ség erõsí té se

K-36-06-
00421K

A Sa jó-Her nád vízgyûj tõ jé -
re ké szülõ víz gaz dál ko dá si
ter ve zés tár sa dal mi rész vé -
te lé nek le bo nyo lí tá sa

Ho lo cén Ter mé szet vé del mi 
Egye sü let

3 345 000 3 245 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

416.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.4 a kör nye zet vé del mi
és ter mé szet vé del mi sza bá -
lyo zás és ha tó sá gi te vé -
keny ség erõsí té se

K-36-06-
00466K

Kör nye zet vé del mi ok ta -
tás-elõ adás so ro zat

ÉLETFA
KÖRNYEZETVÉDÕ
SZÖVETSÉG

3 045 000 2 470 000 He ves
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

 A tá mo ga tás a pá lyá zat 3.
al cél já ra hasz nál ha tó fel, és 
a tá mo ga tás ból fel hal mo -
zás (be ru há zás) jel le gû ki -
adá sok nem
fi nan szí roz ha tók.

417.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.4 a kör nye zet vé del mi
és ter mé szet vé del mi sza bá -
lyo zás és ha tó sá gi te vé -
keny ség erõsí té se

K-36-06-
00475K

Te le pü lés fej lesz tés sel és
kör nye zet vé de lem mel kap -
cso la tos ha tó sá gi el já rá sok -
ban ha té kony tár sa dal mi
rész vé telt - tisz tá zott kö rül -
mé nyek kö zött, em be ri ve -
gyi anyag-hasz ná la tot és
sza bá lyo zást!

Le vegõ Mun ka cso port Or -
szá gos Kör nye zet védõ Szö -
vet ség

10 161 800 5 641 800 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

800 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a be szá mo ló
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság(ok) ré szé -
re is meg kell kül de ni. 

418.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

1.1.4 a kör nye zet vé del mi
és ter mé szet vé del mi sza bá -
lyo zás és ha tó sá gi te vé -
keny ség erõsí té se

K-36-06-
00550K

Tár sa dal mi rész vé tel erõsí -
té se a kör nye zet tel és ter -
mé szet tel kap cso la tos
dön tés ho za ta li fo lya ma tok -
ban, az Észak-al föl di Ré gi -
ó ban

Haj dú bö ször mé nyi If jú sá gi 
Ter mé szet védõ Kör

1 800 000 1 670 000 Haj dú-Bi har
Jo gi és Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

1 300 000

31 969 800 26 644 800 2 500 000

1. - Tár sa dal mi sze rep vál la lás a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram II. meg va ló sí tá sá ban, és/vagy a Mi nisz té ri um 2006. évi ki emelt
szak mai prog ram ja i val össz hang ban lé võ kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok meg va ló sí tá sa té ma kör ben be nyúj tott pá lyá za tok
össze sen:

1 327 577 266 1 168 676 125 139 420 000

2. A kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok meg va ló sí tá sa

419.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00001K

Víz és ta laj vé de lem mel
össze függõ fel ada tok: Ál -
lag meg óvás a Fe ke te-Ti sza 
for rás és kör nye ze té ben

GEO-ENVIRON Kör nye -
zet védõ Egye sü let

500 000 450 000 Csong rád
Víz- és Ta laj vé del -
mi Fõ osz tály

450 000

A prog ram so rán vég re haj -
tott mun kák ról ké pek kel il -
luszt rált be szá mo lót kell
be nyúj ta ni
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

420.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00003K

Ter mé sze ti ér té kek, te rü le -
tek megõr zé sét stb. elõ se -
gítõ prog ra mok,
te vé keny sé gek: A bi o ló gi ai 
sok fé le ség megõr zé se. He -
lyi ter mé sze ti ér té kek/élõ -
he lyek fel mé ré se és
mo ni to ro zá sa a fel sõ te le-
ke si Bá ba dom bon és
Temp lom kán az Agg te le ki
NP mo ni to ro zó rend sze ré -
hez kap cso lód va. A te vé -
keny ség gya kor la ti
mo dell jé nek ki dol go zá sa
(több év re ter ve zett prog -
ram)

TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDÕ
TANÁROK
EGYESÜLETE

1 410 000 1 380 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

150 000

A tá mo ga tás össze ge szál -
lás költ ség re for dít ha tó.

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 

421.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00005K

Ter mé szet vé del mi mo ni to -
ro zás, faj- és élõ hely-vé de -
lem, il let ve kör nye ze ti
ne ve lés Vas me gyé ben,
2006

Cher nel Ist ván Ma dár ta ni
és Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let

4 430 000 3 910 000 Vas
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A Tö mör di Ma dár vár tán
be kö ve ke zõ min den ma -
dár sé rü lést és pusz tu lást je -
lez ni kell az il le té kes
KÖTEVIFE ha tó ság nak.

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is el -
kül di. 

A tá mo ga tás nem for dít ha -
tó be ru há zás ra.

422.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00007K

Szol no ki Al csi Holt-Ti sza
víz minõs égé nek ja ví tá sa

ALCSI HOLT-TISZÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY

7 079 000 4 800 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Víz- és Ta laj vé del -
mi Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

423.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00015K

Ter mé szet já ró, ok ta tá si és
szem lé let for má lá si prog ra -
mok szer ve zé se a KMNP
vé dett te rü le te i re és lá to ga -
tó köz pont já ba

Kö rös Klub 749 000 749 000 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

424.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00017K

A 2005. évi 23/2005. 
(VIII. 31.) KvVM ren de let
alap ján vé dett gom ba és
zuz mó fa jo kat be mu ta tó
szak anyag ké szí té se, meg -
je len te té se és a szak em be -
rek ren del ke zé sé re
bo csá tá sa; a szak anyag in -
for má ci ó i nak szé les körû
pro pa gá lá sa

MAGYAR MIKOLOGIAI
TÁRSASÁG
EGYESULET

900 000 850 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A nyom dai elõ ké szí tés so -
rán az anya got jó vá ha gyás -
ra a Ter mé szet vé del mi
Hi va tal ba meg kell kül de -
ni. A ki ad vány ból a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal és a
nem ze ti park igaz ga tó sá -
gok szá má ra pél dá nyo kat
kell biz to sí ta ni, mely nek
meg tör tén tét a be szá mo ló -
ban do kum ne tál ni kell.

425.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00023K

A ta nu ló if jú ság ter mé szet -
vé del mi ne ve lé se és kép zé -
se Ba ra nya me gyé ben

Ba ra nya Ter mé sze ti Ér té -
ke i ért Ala pít vány

2 875 000 2 875 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000
A tá mo ga tás ki ad vá nyok,
szó ró anya gok, mat ri cák
ki adá sá ra nem for dít ha tó.

426.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00024K

A Szi get köz föld raj zi -
név-ka tasz te re II.

Ma gyar or szág Ter mé sze ti
és Kul tu rá lis Örök sé gé ért
Ala pít vány

2 025 000 1 995 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

427.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00027K

A Felsõ-Ti szai ví zi tu riz -
mus ál tal oko zott víz -
szennye zés csök ken té se

VÉD-Elem Egye sü let 4 700 000 4 700 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Víz- és Ta laj vé del -
mi Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

428.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00030K

Her pe to ló gi ai fel tá rás, élõ -
hely- és ál lo mány ke ze lés,
ki emelt és spe ci á lis élõ he -
lye ken 2006

FÜVÉSZKERT
TÁRSASÁG

1 497 000 1 179 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A tá mo ga tá si összeg lap top 
be szer zé sé re nem for dít ha -
tó.

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

429.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00034K

Fenn tart ha tó élet mód
In ter re gi o ná lis Meg úju ló
Ener gia Klasz ter Egye sü let

4 950 000 4 950 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

430.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00040K

A ba la to ni be fo lyók víz -
minõs égé nek mé ré se fo tó -
mé te res kör nye zet vé del mi
mérõ ké szü lék kel

Nõk a Ba la to nért Egye sü let 1 882 000 1 882 000 Veszp rém
Víz- és Ta laj vé del -
mi Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

431.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00041K

Kör nye zet ba rát és ener gia -
ta ka ré kos épít ke zés: a szal -
ma ház

KÖRNYEZETÜNKÉRT-
ERDEI ISKOLA
ALAPÍTVÁNY

152 500 110 000 Bács-Kis kun
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

432.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00046K

Ter mé szet vé de lem ér té kei
be mu ta tó posz ter-so ro zat
ké szí té se a Kecs ke mé ti
Kis tér ség ok ta tá si in téz mé -
nyi és a Kis kun sá gi Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság
ré szé re

KISKUNSÁGI NEMZETI
PARK ALAPÍTVÁNY

1 350 000 1 350 000 Bács-Kis kun
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

433.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00048K

Zöld Pajzs
Zöld öve zet Köz hasz nú
Egye sü let

5 000 000 4 900 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

434.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00049K

A Haj dú ná nás, Pol gár,
Gör be há za te rü le tén lévõ
fás- le gelõk ma dár ta ni ér té -
ke i nek mo ni to ro zá sa és vé -
del me

Ke let-Ma gyar or szá gi Ter -
mé szet- és Kör nye zet vé del -
mi Ala pít ván

1 055 000 425 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

200 000

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 

435.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00050K

Ci vil rész vé tel és kom mu -
ni ká ció a nagy té té nyi és a
bu da té té nyi nagy re ha bi li -
tá ci ók ban

ZÖLD JÖVÕ
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

694 000 694 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

200 000

A tá jé koz ta tás tar tal mát il -
le tõ en szo ros együtt mû kö -
dés szük sé ges az OKKP
pro jekt szak ér tõ i vel és az
ön kor mány zat tal, me lyet a
be szá mo ló ban do ku men tál -
ni kell.  A költ ség ve tés ben
csök ken te ni kell a hon lap
bõ ví té sé nek költ sé gét.

A tá mo ga tás ból sze mé lyi
ki adá sok nem fi nan szí roz -
ha tók, a ki ad vá nyok elekt -
ro ni kus for má ban tör té nõ
át adá sa szük sé ges a Mi -
nisz té ri um ré szé re.

436.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00058K

A la kos ság kör nye ze ti in -
for má ci ók hoz va ló hoz zá -
ju tá sát se gítõ, a kör nye ze ti
ve szély for rá so kat fel tá ró és 
meg szün tetõ te vé keny sé -
gek

ZÖLDSZEM Kör nye zet vé -
del mi Egye sü let a Fenn tart -
ha tó sá gért

320 000 290 000 So mogy
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

100 000

A ki ad vá nyok ból és pla ká -
tok ból 100-100 db kö te les
pél dányt meg kell kül de ni a 
Zöld Pont Szol gá lat szá má -
ra, me lyet  abe szá mo ló ban
do ku men tál ni szük sé ges.

437.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00060K

A te rep mo to ro zás vissza -
szo rí tá sa a Ka rancs-Med -
ves Táj vé del mi Kör zet
te rü le tén

Ka rancs-Med ves Ter mé -
szet vé del mi Ala pít vány

3 048 000 2 251 000 Nóg rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

800 000

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. A prog ra mot a
ha son ló té má jú
K-36-00479K sz. prog ram -
mal (Zöld Kap cso lat Egye -
sü let) együtt mû köd ve kell
meg va ló sí ta ni, amit a be -
szá mo ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.

438.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00062K

A ter mé szet vé del mi szem -
lé let for má lást meg va ló sí tó
prog ra mok a Dél-Al föl dön
(kör nye ze ti ne ve lé si kam -
pá nyok, je les na pok, szak -
tá bor)

BERETZK PÉTER
TERMÉSZETVÉDELMI
KLUB EGYESÜLETE

2 018 000 1 828 000 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

600 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

439.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00064K

A föl di ku tya ha zai ál lo má -
nyá nak fel mé ré se és faj -
megõr zé si ter vé nek
el ké szí té se

Na tu ra Ala pít vány 600 000 400 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 

440.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00067K

Az Agg te le ki Nem ze ti Park 
tér sé gé ben élõ óvo dá sok,
ál ta lá nos is ko lá sok és az
ide lá to ga tó gye rek cso por -
tok kör nye zet tu da tos gon -
dol ko dá sá nak,
ter mé szet vé del mi szem lé -
le té nek erõsí té se élet ko ri
sa ját sá ga i kat fi gye lem be
vé ve a Nem ze ti Park ban
zaj ló ok ta tá si te vé keny ség
ki egé szí té se ál tal

Gö mör-Tor nai Ala pít vány 3 937 000 3 937 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

441.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00068K

Komp lex prog ram a ter mé -
sze ti ér té kek megõr zé sét,
gaz da gí tá sát és be mu ta tá sát 
szol gá ló re gi o ná lis, a ter -
mé szet vé del mi szem lé le tet
erõ sítõ or szá gos pro jek tek
meg va ló sí tá sá ra

Ma gyar Ma dár ta ni és Ter -
mé szet vé del mi Egye sü let

35 000 000 25 000 000 Fõ vá ro si

11., 12, 25, 26, 27,
32, 36,37, 38 al cé -
lok: Ku ta tá si és
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

3 000 000

A tá mo ga tás ból a 32. al cél -
ban  meg je lölt Csong rád
Me gyei Cso port tel jes
prog ram já nak meg va ló sí tá -
sa.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,1
4,15,16,17,18,19,20,
21,22,

24,28,29,30,31,33,34
,35 al cé lok: Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal

7 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

10.,23, 39, 40, 41 al -
cé lok: Tár sa dal mi
Kap cso la to kat Ko -
or di ná ló Ön ál ló
Osz tály

200 000

A ki ál lí tás anya gát mu tas sa 
be - mint egy ván dor ki ál lí -
tá sét - a kör nye zõ tér sé gek -
ben is.

442.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00076K

Ke rék pár ral Bu da pes tért és 
a tisz ta le vegõ ért

Vá ro si Bi cik li zés ba rá tai
Egye sü let

500 000 400 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

250 000

443.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00080K

A tér sé gi (Rá ba köz-Szi get -
köz-Tó köz) édes víz kincs
vé del me

Öko ló gi ai Stú dió Ala pít -
vány

1 720 000 1 320 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Víz- és ta laj vé del mi 
Fõ osz tály

620 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

444.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00086K

Zöld ha ran gok ön te vé keny
kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi fi gyelõ szol gá lat mû -
köd te té se

Pan non Ter mé szet védõ
Szö vet ség

2 140 000 2 090 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

445.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00091K

A Do bo gókõ-Zsi vány szik -
lák-Má ria pad ter mé szet is -
me re ti tan ös vény
meg va ló sí tá sa

Do bo gókõ ért Köz hasz nú
Ala pít vány

4 425 000 4 425 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

446.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00094K

Ku ka Bú vár 2006, hul la -
dék me gelõzé si prog ra mok
a la kos sá gi szem lé let for -
má lá sért, sze mét díj re form,
kam pány a hul la dék ége tés
al ter na tí vá i ért, a hul la dék -
ége tés sel kap cso la tos nem -
zet kö zi ta pasz ta la tok
meg is mer te té se

Hul la dék Mun ka szö vet ség 15 169 000 13 935 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

4 500 000

447.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00100K

A he lyi ér dek cso por tok és
a la kos ság ter mé szet vé del -
mi is me re te i nek nö ve lé se
az éne kes ma dár po pu lá ci ók 
mo ni to ro zá sán ke resz tül a
Pi lis-Vi seg rá di hegy ség ben

Pi lis Ter mé szet vé del mi
Egye sü let

4 090 000 4 090 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

448.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00103K

Guck ler Ká roly ter mé szet -
vé del mi tan ös vény meg va -
ló sí tá sa

Guck ler Ká roly Ter mé szet -
vé del mi Ala pít vány

2 290 000 2 290 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

449.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00105K

A Sze lí di -tó me der nyúl vá -
nyá nak tisz tí tá sa, nö vény te -
le ní té si mun kái

Sze lí di Ter mé szet ba rá tok
Egye sü le te

4 900 000 4 900 000 Bács-Kis kun
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

450.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00109K

Ró zsa-he gyi ter mé szet is -
me re ti tan ös vény meg va ló -
sí tá sa

Együtt Szent lász ló ért Köz -
hasz nú Egye sü let

4 416 000 4 416 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

451.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00110K Kör nye zet tu da tos Nyu -

gat-Du nán tú lért 1.) Együtt
ha té ko nyabb - kör nye ze ti
ér de ke kért a fej lesz té si fo -
lya ma tok ban, 2.) Klí ma vé -
de lem hely ben - he lyi
meg ol dá sok az ég haj lat vál -
to zás prob lé má i ra, 3). A
Kis al föld ter mé sze ti ér té -
ke nek be mu ta tá sa III., 4.)
A minõ sí tett er dei is ko lai
szol gál ta tás meg te rem té se
a REFLEX Pá pa tesz ér-Far -
kas he gyi Öko ló gi ai Köz -
pont já ban

Ref lex Kör nye zet védõ
Egye sü let

16 275 000 14 725 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

1. Al cél: Kör nye zet -
po il ti kai Fõ osz tály

1 500 000

A tá mo ga tás a pro jekt fej -
lesz tés, szak mai ter ve zés
mun ka ré szek meg adott
költ sé ge i nek 50%-ra hasz -
nál ha tó fel, az In fo pont,  1
szak ér tõ költ sé gei, és  a ko -
or di ná ció csök ken tett költ -
sé gei fi nan szí roz ha tók.

2. Al cél: EU és
Nem zet kö zi Fõ cso -
port

2 000 000

 A bér jel le gû költ sé gek
csök ken té se szük sé ges a
klí ma vál to zás sal kap cso la -
tos prog ram rész nél. Az el -
ké szí tett is ko lai elõ adás
anya gát a KvVM EU és
Nem zet kö zi Fõ cso port já -
hoz be kell nyúj ta ni elõ ze -
tes szak mai lek to rá lás ra,
mely nek meg tör tén tét do -
ku men tál ni kell.

3.  Al cél: Ku ta tá si
és Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály 

1 000 000

4. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály 

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

452.

41C - Ál la mi fel ada tok
költ ség ha té kony át vál la lá sa 
a Nem ze ti Kör nye zet vé del -
mi prog ram II. meg va ló sí -
tá sá ban, a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai
prog ram ja i val össz hang ban 
lévõ kör nye zet- és ter mé -
szet vé del mi fel ada tok meg -
va ló sí tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00114K

Kör nye zet tu da tos ság nö ve -
lé se Kar ca gon 2006-ban

Tér sé gün kért Egye sü let 5 000 000 5 000 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

Ki zá ró lag a kör nye ze ti ne -
ve lés sel kap cso la tos prog -
ra mok ra, prog ram ré szek re
for dít ha tó a tá mo ga tás.

453.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00115K

Mi kor, mit, ho gyan - a kör -
nye zet vé de lem benõ

Kör nye ze ti Ta nács adó Iro -
dák Há ló za ta

5 845 000 4 945 000 Veszp rém
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

1 000 000

A ki ad vá nyok ból kü ö te les
pél dá nyo kat kell kül de ni a
Zöld Pont Szol gá lat nak,
mely nek meg tör tén tét  abe -
szá mo ló ban do ku men tál ni
kell. Az ügy fél sta tisz ti kát
meg kell kül de ni fél éven te a 
KvVM Zöld Pont Szol gá la -
tá nak. 

454.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00116K

A Pá tyi sas fé szek - tó és
kör nyé ke élõ hely re ha bi li -
tá ció meg va ló sí tá sa, öko tu -
riz mus fej lesz té sét cél zó
ke ze lé si ter vek el ké szí té se

Zsám bé ki Me den ce Táj vé -
del mi Egye sü let

2 198 000 2 198 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

455.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00119K

A sze lek tív hul la dékgyûj tés 
elõ se gí té se az ANP-ban, az 
EU fenn tart ha tó erõ for -
rás-hasz ná la ti te ma ti kus
stra té gi á já nak ha zai meg is -
mer te té se, kör nye ze ti vizs -
gá la tok 2/2005. Korm.
ren de let vég re haj tá sá nak
elõ se gí té se, ha gyo má nyos
gaz dál ko dás és bi o di ver zi -
tás, nyil vá nos ság gal a kör -
nye ze tért:
szem lé let for má ló mé dia -
prog ram

Öko ló gi ai In té zet a Fenn -
tart ha tó Fejlõ dé sért Ala pít -
vány

15 000 000 15 000 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

1. Al cél: Hul la dék -
gaz dál ko dá si és
Tech no ló gi ai Fõ -
osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

2.Al cél: Kör nye zet -
po li ti kai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

3. Al cél: Jo gi és
Köz igaz ga tá si Hi -
va tal

1 000 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

4. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

1 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

5. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály 

2 000 000

456.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00124K

Ter mé szet vé del mi prog ra -
mok meg va ló sí tá sa a
Dél-he ve si ku ta tó tá bor ke -
re tén be lül

ÜRÖM KÖRNYEZET- ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

940 000 690 000 He ves
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

457.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00125K

He lyi ter mé sze ti ér té ke ink
be mu ta tá sa az is ko lák ban,
óvo dák ban

GALGA Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Köz -
hasz nú Egye sü let

562 000 562 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

458.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00126K

GMo zi- a szak mai pár be -
széd a tár sa dal mi tu dat for -
má lás me gerõsí té se a
mo dern tech no ló gia esz kö -
ze i nek fel hasz ná lá sá val

Egye te mes Lé te zés Ter mé -
szet vé del mi Egye sü let

3 107 600 2 617 600 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

800 000

A film el ké szül te után 1db
kö te les pél dányt kell kül de -
ni a KvVM Tár sa dal mi
Kap cso la tok Ön ál ló Osz tá -
lya ré szé re, mely nek té nyét
a be szá mo ló ban do ku men -
tál ni kell.

459.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00129K

A Me csek gyógy nö vé nye it
be mu ta tó kert és ok ta tó -
köz pont lét re ho zás

Noé Bár ká ja Egye sü let 500 000 500 000 Ba ra nya
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

460.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00133K

XV. Fo lyó na pi ak ció prog -
ram

Mo son ma gya ró vá ri Kör -
nye zet védõ Egye sü let

708 000 355 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

200 000

461.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00134K

La kos sá gi Su gár vé del mi
Ta nács adó és Fel vi lá go sí tó
Iro da lét re ho zá sa és mû -
köd te té se

RADIOÖKOLÓGIAI
TISZTASÁGÉRT
TÁRSADALMI
SZERVEZET

3 085 095 3 085 095 Veszp rém TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

462.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00140K

Kör nye zet tu da tos gon dol -
ko dás ra ne ve lés a „Pécs
Öko vá ros Me csek-Drá va
Öko ré gió Prog ram”

Pé csi Zöld Kör 5 330 000 4 430 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

800 000

463.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00143K

Be mu ta tó te rü let lét re ho zá -
sa az Or da cse hi - be rek ben
(az or da cse hi-be rek ex le ge 
vé dett láp te rü le tén ke ze lé si 
és re konst ruk ci ós fel ada tok 
el lá tá sa, be mu ta tó út vo nal
ki ala kí tá sa)

Dél-Ba la to ni Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let

3 378 730 3 378 730 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

464.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00149K

Il le gá lis hul la dék el hely zé -
sé nek me gelõzé se és meg -
lévõk fel szá mo lá sa

Rác ke vei Du na ági Hor gász 
Szö vet ség

7 635 000 5 000 000 Pest
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

1
0

0
4

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
V

É
D

E
L

M
I É

S
 V

ÍZ
Ü

G
Y

I É
R

T
E

S
ÍT

Õ
5

. szám



Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

465.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00150K

A Szé víz- és a Prin ci pá -
lis-völgy (Na tu ra 2000 te -
rü le tek) ter mé sze ti
ér té ke i nek fel mé ré se és be -
mu ta tá sa

Domb erdõ Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let

3 725 000 3 325 000 Za la
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

700 000

A prog ram ban ke let ke zett
ada tok át adá sa a Ba la to ni
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
ré szé re. 

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

A prog ram az esz kö zök re
be ál lí tott költ sé gek csök -
ken té se mel lett va ló sí tan dó 
meg. 

466.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00152K

A sze lek tív hul la dékgyûj tés 
ha té kony sá gá nak nö ve lé se
Kun he gyes Vá ros köz igaz -
ga tá si te rü le tén

Kun he gyes Vá ro sért Köz -
ala pít vány

210 000 210 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

467.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00154K

Élõ hely re konst ruk ci ók és
szem lé let for má lás a Zemp -
lé ni Táj egy ség ben (de ne vér 
élõ he lyek hely re ál lí tá sa,
mes ter sé ges odó te le pek
mû köd te té se és ki ala kí tá sa, 
szem lé let for má lás; „Ka lan -
dok De ne vér Da ni val” c.
me sés ter mé szet is me ret
meg je len te té se)

Aba új-Zemp lén Ér té ke i ért
Köz hasz nú Egye sü let

2 317 000 1 867 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

1. al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

3. al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal 300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

2. al cél:Ku ta tá si és
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

468.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00155K

Komp lex kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi tá bo rok és
te re pi szak mai prog ra mok
Csong rád me gye vé dett ter -
mé sze ti te rü le te in és a Kis -
kun sá gi Nem ze ti Park
te rü le tén

Kör nye zet- és Ter mé szet -
védõk Csong rád Vá ro si
Egye sü le te

1 815 000 1 335 000 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

469.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00156K

Össze fo gás Hor to bágy te le -
pü lés ter mé sze ti ér té ké nek
megõr zé sé ért és a sze lek tív 
hul la dékgyûj tés el ter jesz té -
sé ért

Hor to bágy Jövõjé ért Ala -
pít vány

4 879 000 4 379 000 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

470.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00166K

1. Ga jács ka kör nye ze ti ne -
ve lé si prog ra mok; 2. A hul -
la dék ke let ke zé sé nek
me gelõzé se, a sze lek tív
hul la dékgyûj tés nép -
szerõsí té se; 3. Sós tó Ter -
mé szet vé del mi Te rü let
ter mé sze ti ér té ke i nek
megõr zé se és nép szerûsí té -
se

GAJA
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

6 160 000 4 545 000 Fej ér
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

800 000

A tá mo ga tá si összeg csak a 
kör nye ze ti ne ve lé si prog ra -
mok meg va ló sí tá sá ra hasz -
nál ha tó fel.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

471.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00169K

Ter mé szet vé del mi prog ra -
mok a Bor zsöny ben és az
Ipoly völ gyé ben 
(Ma gya röl di hu sán termõ -
he lyé nek vé del me és a 
két éltû élõ he lyek fel mé ré -
se)

Bör zsöny Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Köz -
hasz nú Ala pít vány

1 123 000 913 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

350 000

A tá mo ga tá si összeg
GPS-re nem for dít ha tó.

A  pro jekt so rán ke let ke zett 
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

472.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00172K

A pi lisszen ti vá ni óvo dás -
ko rú gyer me kek kör nye zet -
tu da tos ne ve lé se

Pi lisszen ti vá ni Óvo dás
Gyer me ke kért Ala pít vány

804 000 804 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

473.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00173K

Min ta kert - gaz dál kod junk
vegy sze rek nél kül

Zöld Völ gyért Egye sü let 4 950 000 4 950 000 Ba ra nya

1. Al cél: Víz- és ta -
laj vé del mi Fõ osz -
tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

2. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

474.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00174K

A kis né me di „Fa lu szé le” és 
„Ha tár át já ró” tan ös vény
meg va ló sí tá sa

Kis né me di Fa lu védõ Egye -
sü let

1 575 000 1 500 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

475.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00178K

A la kos ság kör nye ze ti in -
for má ci ó hoz va ló hoz zá ju -
tá sát se gítõ te vé keny sé gek
(A ter mé szet hang ja - kör -
nye zet vé del mi lap szer kesz -
té se, pél dány szá má nak
nö ve lé se)

Zöld Ala pít vány Mar ton vá -
sá rért

1 683 000 1 633 000 Fej ér
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

476.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00183K

A kör nye zet és ter mé szet -
vé del mi te vé keny sé gek el -
sa já tít ta tá sá nak le hetõs égei
a köz ok ta tás ban részt vevõ
Bé kés me gyei gyer me kek
kö ré ben

Bé kés me gyei Gyer mek és
If jú sá gi Köz ala pít vány

6 956 430 6 956 430 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

477.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00195K

Odú te le pek a kör nye ze ti
ne ve lés ben

Ter mé szet Szol gá la tá ban
Ala pít vány

4 410 000 3 910 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

478.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00196K

Víz minõs ég-vizs gá la tok a
Szent Lász ló-víz men tén
is ko lá sok be vo ná sá val

Szent Lász ló-víz men ti
Kör nye zet vé del mi és Kult.
Ala pít vány

2 847 000 2 607 000 Fej ér
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

479.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00198K

Ré ka-vár tan ös vény ki ala -
kí tá sa

Me csek ná das dért Köz hasz -
nú Ala pít vány

2 949 000 2 700 000 Ba ra nya
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

480.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00199K

Kör nye zet tu da tos, szem lé -
let for má ló prog ram so ro zat
és be mu ta tó hely lé te sí té se
a har tai Du na-szi ge ten

Du na táj Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi Köz ala -
pít vány

3 586 220 3 536 220 Bács-Kis kun
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

481.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00202K

Al föl di lösz gyep ma rad vá -
nyok deg ra dá ci ó já nak vizs -
gá la ta a HNP
puf fer zó ná já ban és  kun -
hal mo kon

Al föld ku ta tá sért Ala pít -
vány

1 432 000 1 432 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

482.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00210K

For rás prog ram Gö csej ben
Gö csej Ter mé szet vé del mi
Ala pít vány

1 056 600 840 000 Za la
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

483.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00216K

Or szá gos Kis-tó prog ram, a 
Bükk hegy ség je lentõsebb
karszt for rá sa i nak hid ro bi o -
ló gi ai vizs gá la ta

ÉLETFA
KÖRNYEZETVÉDÕ
SZÖVETSÉG

11 776 000 10 876 000 He ves
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

484.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00221K

Hegyõr Erdõ gond no ki
Szol gá lat mû köd te té se

He gyezõ Ter mé szet vé del -
mi Egye sü let

927 000 927 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

485.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00222K

PÁE a pé ce li kör nye ze tért
2006

Pé ce li Ál lat ba rá tok Egye -
sü le te

2 295 000 1 170 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

486.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00224K

A jövõ dön tés ho zói és ne -
velõik kör nye zet vé del mi
szem lé let for má lá sa a fõ vá -
ros ban

Ma gyar Kör nye ze ti Ne ve -
lé si Egye sü let

1 124 000 575 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

487.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00225K

TTE-SZIE bi o in di ká ci ós
te rep gya kor lat, kör nye zet-
és ter mé szet vé del mi tá bor,
fel mé rés a vé dett kö zön sé -
ges mó kus ha zai el ter je dé -
sé nek adat hi á nyos
te rü le te in a la kos ság és tan -
in téz mé nyek be vo ná sá val

TÖLGY
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

4 241 000 3 311 000 Pest
1. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

200 000

A tá mo ga tá si összeg csak a 
hall ga tók egy he tes te rep -
gya kor la tá ra for dít ha tó
(lap top vá sár lá sá ra nem)

2. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

3. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

350 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

488.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00226K

A Ke let-Ba kony Ga ja-völ -
gye il let ve a Ve len cei-tó és
Ve len cei-hegy ség ter mé -
sze ti ér té ke i nek meg is me -
ré sét, megõr zé sét és
ter mé szet vé del mi szem lé let 
el ter jesz té sét elõ se gítõ
prog ram

Az Erdõ ért Egye sü let 4 996 000 4 996 000 Fej ér
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

489.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00235K

Két él tûek vé del mét elõ se -
gítõ ki ad vá nyok el ké szí té se

Va rangy Ak ció cso port
Egye sü let

487 000 487 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

200 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

A Ki ad vány(ok)ból 1 kö te -
les pél dányt a be szá mo ló -
hoz mel lé kel ni kell.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

490.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00237K

Ma dár mentõ ván dor ki ál lí -
tás

Ma dár kór ház Ala pít vány 4 999 600 4 999 600 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

491.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00238K

Egye te mi hall ga tók kör nye -
zet tu da tos gon dol ko dá sá -
nak fej lesz té se kör nye zet-
és ter mé szet vé del mi cé lo -
kat se gítõ ha tás vizs gá la tok
gya kor la tán ke resz tül

Fi a tal Öko ló gu sok Ter mé -
szet vé del mi Egye sü le te

3 548 000 3 468 000 Ba ra nya
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

A tá mo ga tá si összeg csak a 
szak mai prog ra mok meg -
va ló sí tá sá ra hasz nál ha tó
fel, esz köz be szer zés re nem 
(pro jek tor, lé zer nyom ta tó).

492.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00239K

Já té kos ter mé szet vé del mi
ki ad vá nyok (vé dett ma da -
ra kat, a ma dár men tést és
hor to bá gyi élõ he lye ket be -
mu ta tó puzz le, tár sas já ték,
kár tya, pla kát, nap tár, fü zet 
gye re kek ré szé re)

Ma dár kór ház Ala pít vány 4 990 000 4 670 000 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

493.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00240K

A Kö rös-Hol tág vé del mé -
ért!

Szar vas-Bé késszen tand rá si
Kö rös-Hol tág Haszn. Egye -
sü let

4 641 600 4 641 600 Bé kés
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

494.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00245K

Mo dell ér tékõ kör nye zet vé -
del mi pro jekt a köz ok ta tás -
ban ta nu ló di á kok és
óvo dá sok ré szé re

Zöld Ener gia Egye sü let 4 775 000 4 775 000 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

495.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00249K

„Tedd job bá kör nye ze ted!” 
- kör nye ze ti ne ve lés kö zép -
is ko lá ban

Sza la mand ra Egye sü let 2 590 000 2 270 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

496.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00254K

Ti sza-tó és Ve len cei-tó víz -
part ja i nak, hor gász he lye i -
nek hul la dé ke ze lé se

Ma gyar Or szá gos Hor gász
Szö vet ség

14 000 000 5 000 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló gi -
ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

497.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00258K

Kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi szak ma po li ti kai cél -
kitû zé sek in terg rá lá sa a
ter mé sze ti erõ for rá so kat
ve szé lyez tetõ fej lesz té si
ter vek be, ki e mel ten a tu riz -
mus, élel mi szer biz ton ság
és ég haj la ti tu da tos ság té -
mák ban

„BEKLEN” a Nagy kun sá gi 
Ci vil Tár sa da lo mért Ala -
pít vány

6 401 000 4 902 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

1. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

600 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

2. Al cél: Kör nye zet -
po li ti kai Fõ osz tály

800 000

3. Al cél: Kör nye zet -
po li ti kai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

498.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00259K

„Mi az a Na tu ra
2000õ”-Na tu ra 2000-es te -
rü le tek ér té ke i nek és ke ze -
lé sé nek be mu ta tá sa
(Dö rög di-me den ce, Ber ji -
dai lösz völ gyek, Ne mes vá -
mo si Szár-hegy)

BAKÓCA
TERMÉSZETVÉDELMI
ALAPÍTVÁNY

765 000 765 000 Veszp rém
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

200 000

A tá mo ga tá si összeg szken -
ner be szer zés re nem for dít -
ha tó.

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
meg kell kül de ni.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

499.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00262K

De ne vér vé de lem a Dél-Du -
nán túl ki emelt te rü le te in

Tol na Me gyei Ter mé szet -
vé del mi Ala pít vány

3 275 000 2 475 000 Tol na
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

500.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00263K

Ter mé sze te sen a Kõrö sök
völ gyé ért

„Kö rö sök Völ gye Na túr -
park” Egye sü let

3 633 260 3 633 260 Bé kés
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

501.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00264K

Te gyük szeb bé szûkebb
pát ri án kat! - kö szönt sük
rend del, tisz ta ság gal ha zán -
kat az Eu ró pai Úni ó ban!

Ter mé szet BÚ VÁR Egye -
sü let

3 625 000 902 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

502.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00266K

Or szá gos Felsõ ok ta tá si
Kör nye zet vé del mi Pro jekt
Ver seny

EMLA Ala pít vány a Kör -
nye ze ti Ok ta tás Tá mo ga tá -
sá ra

5 724 000 4 522 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

503.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00271K

Vis nye szép lak ré gi, ha gyo -
má nyo s mûve lé si ága i nak
vissza ál lí tá sa és gon do zá sa
kör nye ze ba rát mó don - a
te rü let mûve lé sé hez szük -
sé ges alap gép be szer zé se

VISNYESZÉPLAKI
FALUVÉDÕ
EGYESÜLET

4 950 000 4 750 000 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

504.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00272K

Ter mé sze ti és tá ji ér té kek
megszer zé se az Eu ró pai
Úni ó ban - ter mé szet tu da tos 
gon dol ko dást elõ se gítõ
szem lé let for má ló prog ram
a Nagy ká tai kis tér ség ben

Re kettye Ter mé szet ku ta tó
Egye sü let

2 475 000 2 475 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

505.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00274K

Ab lak a Föld re! - le ve lezõs 
já ték elekt ro ni kus for má -
ban a kör nye zet tu da tos
szem lé let ki ala kí tá sá ra a
10-12 éves kor osz tály szá -
má ra

Zöld Föld Gyer mek se gítõ
és Kör nye zet védõ Ala pít -
vány

4 971 000 4 971 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

506.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00276K

A Ká mo ni Ar bo ré tum in -
for má ci ós táb lá i nak pót lá sa

Ká mo ni Ar bo ré tu mért
Egye sü let

1 800 000 1 800 000 Vas
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

507.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00278K

1.) Kör nye zet kí mé lõ gaz -
dál ko dá si mó dok nép sze rõ -
sí té se,
ag rár-kör nye zet vé del mi ta -
nács adás, 2.) Ak tív álam -
pol gá ri rész vé tel az NKP
vég re haj tá sá ban - gén mó -
do sí tás és nö vény vé dõ szer
té mák ban, 3.) He lyi si ke res 
kör nye zet vé del mi prog ra -
mok be mu ta tá sa az OT-n,
4.) Zöld uta kon, 5.) Kör -
nye zet ba rát na pok, 6) Na -
gyobb ég haj la ti
tu da tos sá got és tá jé ko zott -
sá got Ma gyar or szá gon

Csa lán Kör nye zet-és Ter -
mé szet védõ Egye sü let

6 246 000 5 239 000 Veszp rém
1. Acél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

400 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

2. Al cél: Kör nye zet -
po li ti kai Fõ osz tály

400 000

3. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

300 000

4. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

5. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

800 000

6. Al cél: EU és
Nem zet kö zi Fõ cso -
port

500 000

508.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00287K

Kör nye zet- és Ter mé szet -
vé del mi Prog ra mok a
„Fenn tart ha tó ság Pe da gó -
gi á ja” szel le mé ben (a kör -
nye zet tu da tos gon dol ko dás
és a fenn tart ha tó fejlõdés
el vé nek erõsí té sét se gítõ,
kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi cé lo kat, és az azok -
kal kap cso la tos
szem lé let for má lást szol gá -
ló prog ra mok, kü lö nö sen a
víz- és ta laj vé de lem mel
össze függõ fel ada tok)

Kék For rás Kör nye zet-és
Ter mé szet vé del mi Egye sü -
let

3 701 500 2 801 500 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000
A tá mo ga tás ból me te o ro ló -
gi ai mû szer és pro jek tor
nem vá sá rol ha tó. 

509.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00291K

Ada tok. Ér tünk! Igény fel -
mé rés és rend szer fej lesz tés
a szennye zés ki bo csá tá si
nyil ván ta tás új ada ta i nak
ter jesz té sé hez

Kör nye ze ti Ma na ge ment és 
Jog Egye sü let - EMLA

5 740 000 5 265 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet biz ton sá -
gi Fõ osz tály

1 500 000

A fel adat vég re haj tá sa so -
rán a KvVM szak fõ osz tá -
lyát be kell von ni, a
fel ada tot a szak fõ osz tály
irány mu ta tá sa i nak fi gye -
lem be vé te lé vel kell el vé -
gez ni. A pro jekt
ered mé nye i rõl a szak fõ osz -
tályt leg alább ha von ta tá jé -
koz tat ni kell. A pro jekt
ered mé nye ként csak a
szak fõ osz tály ál tal va li dált
ada to kat le het köz zé ten ni a 
nyil vá nos ság szá má ra.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

510.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00299K

Ter mé sze ti ér té kek, te rü le -
tek megõr zé sét, gaz da gí tá -
sát és a ter mé szet vé del mi
szem lé le tet elõ se gítõ prog -
ra mok

Kör nye zet vé del mi, Kör -
nye zet gaz dál ko dá si Felsõ -
ok ta tá sért Alap

4 280 000 4 280 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

511.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00304K

Fenn tart ha tó ság ra ne ve lés a 
Szent end rei-szi ge ten

Du na ka nyar Er dei Is ko la
Egye sü let

1 030 000 815 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

512.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00310K

A Nim fea Ter mé szet vé del -
mi egye sü let bi o di ver zi -
tás-vé del mi te vé keny sé gei
(ren dszer szem lé ltetõ prog -
ra mok le bo nyo lí tá sa az Al -
föl dön a bi o di ver zi tás
csök ke nés meg ál lí tá sa ér -
de ké ben, élõ he lyek és fa jok 
vé del me)

NIMFEA Ter mé szet védõ
Egye sü let

10 744 000 10 744 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

2 000 000

A tá mo ga tá si összeg csak
az aláb bi te vé keny sé gek re
for dít ha tó:

- az egye sü let sa ját tu laj do -
ná ban le võ, Fü zes gyar mat,
Fegy ver-fe nék fenn tar tá si
mun kái,

-  Kun he gyes, Te lek hal mi
ha las tó élõ hely-re konst ruk -
ci ós mun ká i nak meg kez dé -
se,

- hal fa jok ra vo nat ko zó 2-3
faj meg õr zé si terv ki dol go -
zá sa,

- hal fa u nisz ti kai vizs gá la -
tok vég zé se, faj vé del mi te -
vé keny sé gek (odú ké szí tés,
mo ni tor ing).

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

513.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00315K

Zöld ak ci ók a szem lé let for -
má lás és a fenn tart ha tó ság
je gyé ben, a hul la dék me -
gelõzés elõ se gí té se a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén
me gyei hul la dék gaz dál ko -
dá si rend sze rek mûkö dé sé -
ben

Zöld Ak ció Egye sü let 6 885 000 6 535 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

1. És 2. Al cél: Hul -
la dék gaz dál ko dá si
és Tech no ló gi ai Fõ -
osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

3. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

1 000 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

4. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló O. 

300 000

5. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

514.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00317K

Aki nek in ge,ve gye csak
ma gá ra! - a vá ro si kör nye -
zet ál la po tá nak ja ví tá sa (a
kör nye zet tu da tos gon dol -
ko dás és a fenn tart ha tó
fejlõdés el vé nek erõsí té sét
se gítõ, kör nye zet vé del mi
cé lo kat és az azok kal kap -
cso la tos szem lé let for má lást 
szol gá ló prog ra mok)

Le vegõ Mun ka cso port Or -
szá gos Kör nye zet védõ Szö -
vet ség

18 650 000 14 380 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

4 000 000

515.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00318K

A la kos ság kör nye ze ti in -
for má ci ó i hoz va ló hoz zá ju -
tá sát se gítõ elõ adás so ro zat

Op ti miz mus So mogy Me -
gyei Okt. Körny. Ifj. Közh.
Egye sü let

132 400 132 400 So mogy
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

100 000

516.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00319K

Zöld ün nep na pok 2006-ban Lé leg zet Ala pít vány 4 053 000 4 053 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

1 000 000

517.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00322K

La kos sá gi ak ci ók a kör nye -
ze tünk ál la po tá nak ja ví tá -
sá ért

Ta nu lap lá za Ala pít vány 1 130 000 930 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

300 000

518.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00328K

Zöld na pok hoz kap cso ló dó
ren dez vé nyek, prog ra mok
szer ve zé se, a Kör lánc
„KLÍMAVÁLTOZTA-
TÁS” c. TV so ro za tá nak
is ko lai fel dol go zá sa

Kör lánc Or szá gos Egye sü -
let a Kör nye ze ti Ne ve lé sért

5 414 000 4 914 000 Bács-Kis kun
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

500 000

A tá mo ga tá si összeg csak a 
zöld na pok hoz kap cso ló dó
ren dez vé nyek költ sé ge i re
hasz nál ha tó fel.

519.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00338K

Töb bet ésszel: prog ram a
tu da tos ener gia fel hasz ná lá -
sért

Ener gia Klub Kör nye zet vé -
del mi Egye sü let

17 343 140 15 436 500 Fõ vá ro si
Le ve gõ tisz ta ság-vé -
del mi, Zaj- és Rez -
gé sell. Fõo.

3 000 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

520.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00339K

Kör nye zet vé del mi prog ram 
a vá ros ban és a kis tér ség -
ben ta lál ha tó kör nye zet ter -
helõ üze mek, kis- és
nagy vál lal ko zá sok tár sa dal -
mi kont roll já nak elõ se gí té -
se ér de ké ben - do ro gi ak nak 
szó ló mé dia kam pány, 
szak ér tõi rész vé tel, ki ad -
vány esz kö ze i vel

Do ro gi Kör nye zet vé del mi
Egye sü let

2 885 250 2 474 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

500 000

521.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00341K

Kö zö sen a tisz tább Zemp -
lé nért - a tér ség ta va szi ta -
ka rí tá si, sze mét szedõ
ak ci ó i nak össze han go lá sa
és se gí té se köz ok ta tá si in -
téz mé nyek be vo ná sá val, la -
kos sá gi össze fo gás sal

Ön kor mány za tok az Él -
hetõbb Kör nye ze tért Köz -
ala pít vány

3 180 000 3 045 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

522.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00342K

A kör nye zet tu da tos gaz dál -
ko dás el mé lyí té se a juh te -
nyésztõ gaz dál ko dók
kö ré ben, a juh te nyész tés
sze re pe a nem ze ti par kok
gyep te rü le te i nek ren del te -
tésszerû hasz ná la tá ban

A Ma gyar Ju há szat Jövõjé -
ért Ala pít vány

3 622 000 3 622 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

523.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00343K

Ter vez zünk tú rát uno ká -
ink nak is! - kör nye zet tu da -
tos szem lé let-erõ sítõ tú rák,
tá bo rok, sze lek tív gyûjtés -
sel ala poz va

NOE Lu do té ka-Fe renc vá -
ros cso port

1 228 000 528 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

524.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00346K

A ter mé sze ti ér té kek, te rü -
le tek megõr zé sét, gaz da gí -
tá sát és a ter mé szet vé del mi 
szem lé le tet elõ se gítõ prog -
ram és te vé keny ség
(Peskõ-kat la ni fosszi lis
víz nyelõk fel tá rá sa, tér ké -
pe zé se, do ku men tá lá sa)

MYOTIS Bar lang ku ta tó,
Ter mé szet já ról és Ter mé -
szet védõ Egy.

4 990 000 4 990 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

525.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00347K

Nem do bom ki, nézd mi vé
le het! - avagy a kre a tív új -
ra hasz no sí tás nép szerû sí té -
se

FÉNYFOLT 
EGYESÜLET

970 000 970 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

526.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00352K

La kos sá gi ér dek ér vé nye sí -
tés és ér dek kép vi se let a
Nyer ges új fa lu ra ter ve zett
hul la dék égetõ ce ment gyár
ügyé ben

Vá lasz úton Ha gyo -
mányõrzõ és Kör nye zet -
védõ Ala pít vány

500 000 500 000
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

350 000

A te rü le ti leg il le té kes ktv
fel ügye lõ ség tud jon a sze -
ve zet te vé keny sé gé rõl és
mû köd je nek együtt a la kos -
ság tá jé koz ta tá sá ban. Az
együtt mû kö dést a be szá -
mo ló ban do ku men tál ni
kell.

527.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00359K

Zöld sa rok a Kun ság te le ví -
zi ó ban

Túr ke vén Élõ kért Egye sü -
let

2 036 000 1 781 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

528.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00361K

A há zi kom posz tá lás se gí -
té se Haj dú ná ná son

Li get szé pe Ter mé szet ba rát
Egye sü let

1 640 000 1 640 000 Haj dú-Bi har
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

529.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00362K

1. „Pa tak par ti pi henõ” - Ál -
ta lá nos is ko lás pa tak fi gyelõ 
há ló zat prog ram jai, el ter -
jesz té se Ma gyar or szá gon

PANGEA Kul tu rá lis és
Kör nye zet vé del mi Egye sü -
let

2 730 500 2 492 500 Veszp rém
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

700 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

530.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00364K

A hul la dé kok ke let ke zé sé -
nek me gelõzé sé hez, a sze -
lek tív hul la dékgyûj tés
el ter jesz té sé hez kap cso ló dó 
te vé keny sé gek, a Dél-Nyír -
ség és Li get al ja ter mé sze ti
ér té ke i nek meg óvá sa, meg -
is mer te té se

Gyer me ke kért Ala pít vány
Fü löp

733 000 733 000 Haj dú-Bi har
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló gi -
ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

531.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00365K

2. „Min den na pi Föld tan” -
Föld ta ni ter mé szet vé del mi, 
szem lé let for má lá si te vé -
keny sé gek or szág szer te

PANGEA Kul tu rá lis és
Kör nye zet vé del mi Egye sü -
let

4 285 500 3 903 500 Veszp rém
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

700 000

532.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00367K

3. Te re pen az ön kén te sek -
ter mé szet vé del mi cé lú be -
avat ko zá sok ön kén te sek
se gít sé gé vel

PANGEA Kul tu rá lis és
Kör nye zet vé del mi Egye sü -
let

2 678 500 2 578 500 Veszp rém
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

700 000

533.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00368K

A lá pi póc (Umb ra kra me ri 
WALBAUM 1792) fa u -
nisz ti kai és élõ he lyi fel mé -
ré se

Gö döllõi Ter mé szet ku ta tó
Egye sü let

980 000 980 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

534.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00370K

Szak mai ve zetõ ké szí té se a 
rész le ge sen ki épí tett Nagy -
har sá nyi-kris tály bar lang ba

Ma gyar Karszt- és Bar lang -
ku ta tó Tár su lat

6 635 000 6 635 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

535.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00372K

Ba ran go lá sok a Bod rog -
köz ben, te re pi fog lal ko zá -
sok elõ ké szí té se és
meg va ló sí tá sa az ÉTT te rü -
let he lyi ter mé sze ti ér té ke i -
nek meg is me ré sé re

Pa lo csa Egye sü let 900 000 900 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

350 000

Az el ké szü lõ is me ret ter -
jesz tõ ki ad ványt a he lyi la -
kos sá gon kí vül szé le sebb
kör ben is ter jessze, me lyet
a be szá mo ló ban do ku men -
tál nia kell.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

536.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00383K

Az E-misszió Egye sü let
kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi te vé keny sé gei - 1)
Je les na pok és egyéb ren -
dez vé nyek szer ve zé se 
2006., 2.) A Sü völtõ kör -
nye zet vé del mi fo lyó si rat
meg je len te té se, 3.) A „Ter -
mé sze ti kör nye zet ben” fo -
lyó komp lex kör nye ze ti
ne ve lé si prog ra mok ösz -
tön zé se és meg va ló sí tá -
sa, 4.) Kom poszt na pok
or szá gos ren dez vény so ro -
zat, 5.) Az Egye sü let tag sá -
gá nak és ön kén tes
bá zi sá nak me gerõsí té se, 6.) 
Nyír egy há zi kör nye ze ti in -
for má ci ós rend szer hon lap
ar cu la ti és tar tal mi fris sí té -
se, 7.) Az E-misszió Egye -
sü let hon lap já nak
fej lesz té se, fo lya ma tos fris -
sí té se, 8.) A he lyi kör nye -
zet tu da tos fo gyasz tás
erõsí té se Sza bolcs-Szat -
már-Be reg Me gyé ben

E-MISSZIÓ
TERMÉSZET- ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET

20 996 000 18 024 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

1. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

2 000 000

2. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

1 000 000

3.  Al cél: Ku ta tá si
és Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

1 000 000

4. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

500 000

5. Al cél: Társ.
Kapcs. Ko ord. Ön -
ál ló O.

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

6. Al cél: Társ.
Kapcs. Ko ord. Ön -
ál ló O.

500 000
A for rá sok egy ré szét for -
dít sa az ál lan dó kar ban tar -
tás ra.

7. Al cél: Társ.
Kapcs. Ko ord. Ön -
ál ló O.

600 000
A for rá sok egy ré szét for -
dít sa az ál lan dó kar ban tar -
tás ra.

8.  Al cél: Társ.
Kapcs. Ko ord. Ön -
ál ló O.

1 500 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

537.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00386K

Gom bák kal kap cso la tos is -
me ret ter jesz tés

Zemp lé ni Gom bász Egye -
sü let

573 950 573 950
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

538.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00387K

1. „Del fin stra té gia” - ve -
zetõ kép zés a kör nye zet -
védõ moz ga lom szá má ra

Ta nács adók a fenn tart ha tó
Fejlõ dé sért Egye sü let

2 590 000 2 210 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

1 000 000

Az ered mé nyek rõl és prog -
ram ban részt ve võk ta pasz -
ta la ta i ról rész le tes
be szá mo lót kell be nyúj ta ni.

539.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00388K

A Na tu ra 2000-es nagy szi -
ki ba goly-lep ke (Gorty na
bo re lii lu na ta) élõ he lyei vé -
del mé nek fej lesz té se

Dél-Nyír ség-Bi ha ri Táj vé -
del mi és Kult. Ér tékõrzõ
Egye sü let

1 897 293 1 857 293 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A tá mo ga tá si összeg nem
hasz nál ha tó fel fény ké pe -
zõ gép és tar to zé ka i nak be -
szer zé sé re.

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

540.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00389K

2. „Moz ga lom - szer vezõ
mûhely” - igény fel mé rés és 
meg va ló sí tá si ta nul mány

Ta nács adók a fenn tart ha tó
Fejlõ dé sért Egye sü let

2 080 000 1 330 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

541.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00391K

In for má ci ót éven át! - öko -
lo gi kus gaz dál ko dást se gítõ 
fa li nap tár

Kör Ala pít vány 878 000 778 000 Veszp rém
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

542.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00399K

Ener gia Ott hon ve tél kedõ
meg ren de zé se He ves me -
gyé ben

Élet minõs égért Kör nye zet -
vé del mi Ala pít vány

3 270 000 2 874 000 He ves
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

400 000

A tá mo ga tá si összeg de -
monst rá ci ós di gi tá lis mul ti -
mé ter be szer zé sé re nem
for dít ha tó.

543.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00405K

Ter mé sze ti ér té kek vé del -
me és be mu ta tá sa a Tá bor-
és Hár mas ha tár-he gyen

Messze lá tó Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let

580 000 530 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni.

544.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00408K

1. Kör nye zet tu da tos gon -
dol ko dás el ter jesz té se rá-
di ós pot és ta nács adó fü zet
se gít sé gé vel: Rá di ómõ sor
su gár zás

Rü gyecs kék Em ber- és
Kör nye zet vé del mi Köz -
hasz nú Ala pít vány

2 532 400 2 512 400 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

600 000

545.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00410K

Csong rád me gye és a
Dél-Al föld ter mé sze ti ér té -
ke i nek megõr zé se

Cser mely Kör nye zet vé del -
mi Egye sü let

4 239 454 2 353 734 Csong rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

546.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00411K

2. Szedd össze ma gad! -
avagy a kör nye zet tu da tos
gon dol ko dás el ter jesz té se
rá di ós pot és ta nács adó fü -
zet se gít sé gé vel: Han gya
fü zet

Rü gyecs kék Em ber- és
Kör nye zet vé del mi Köz -
hasz nú Ala pít vány

844 000 844 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

500 000

547.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00412K

A ter mé szet job ban tud ja -
prog ra mok, elõ adá sok, ki -
ál lí tá sok, kép zé sek az élet -
hosszig lan tar tó ta nu lás
szel le mé ben

Ter mé sze tes Élet mód Ala -
pít vány

7 682 700 6 938 700
Ko má -
rom-Esz ter -
gom

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

800 000

A tá mo ga tá si összeg nem
hasz nál ha tó fel pro jek tor,
lap top, vit ri nek be szer zé sé -
re.

548.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00415K

A la kos ság kör nye ze ti in -
for má ci ó hoz jut ta tá sá nak
új esz kö zei

Har mó nia Há za Ha gyo -
mányõrzõ és Term.véd Kh. 
Egye sü let

8 788 000 5 000 000 Fõ vá ro si TKKÖO/Zöld Pont

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

549.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00418K

A Jász be rény és Nagy ká ta
kö zött el te rülõ ta nya vi lág
egye di táj ér té ke i nek és a
hoz zá juk csat la ko zó ter mé -
sze ti ér té kek lel tá rá nak el -
ké szí té se

Élõ víz Ter mé szet vé del mi
Egye sü let

2 060 000 1 660 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

550.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00423K

In for má ci ós ak ció nap a
mezõ gaz da sá gi ter me lés
so rán je lent kezõ  kör nye -
zet vé del mi prob lé mák
komp lex ke ze lé sé re

Kör mezõ To vább képzõ 
Ala pít vány

102 400 102 400 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

551.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00424K

A Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyé ben ta lál ha tó kun hal -
mok és föld vá rak fel ha -
gyott szõlõ he gyek
ér té ke i nek vé del me szak -
mai fel mé ré sek és a la kos -
ság ál tal va ló
meg is mer te tés ré vén

If jú Bo ta ni ku sok Ba rá ti
Kö re

1 370 000 1 170 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A tá mo ga tá si összeg di gi tá -
lis fény ké pe zõ gép, dik ta fon 
be szer zé sé re és vi deo ka zet -
ta vá sár lás ra nem hasz nál -
ha tó fel.

2006. fo lya mán a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal szak -
mai irá nyí tá sá val el ké szül a 
kun hal mok és föld vá rak
fel mé ré sé nek egy sé ges
mód szer ta na (fel mé rõ lap,
se géd let). A fel mé ré se ket a 
pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sa 
so rán e mód szer tan al kal -
ma zá sá val kell el vé gez ni.

A fel mé rõ la pok egy má so -
la ti pél dá nyát a tá mo ga tott
jut tas sa el an nak a nem ze ti
park igaz ga tó ság nak a ré -
szé re, amely nek a mû kö dé -
si te rü le tén a fel mé ré sek
tör tén tek, me lyet a be szá -
mo ló ban iga zol jon. 

552.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00426K

A Cse me te kör nye zet vé del -
mi szem lé let for má ló ak ció -
prog ram jai

Cse me te Ter mé szet- és
Kör nye zet vé del mi 
Egye sü let

11 949 000 10 234 000 Csong rád
1. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Öná ló O.

1 000 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

2. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

700 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

3. Al cél: Ku ta tá si
ás Ok ta tá si Ön ál ló
O.

1 000 000

4. Al cél: Víz- és Ta -
laj vé del mi Fõo.

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

5. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

600 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is küld je meg. 

6. Al cél: Társ.
Kapcs. Kord. Ön -
nál ló O.

350 000

7  Al cél: Társ.
Kapcs. Kord. Ön -
nál ló O.

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

8.  Al cél: Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal

800 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is küld je meg. 

9. Al cél: Kör nye zet -
po li ti kai Fõ osz tály

400 000

553.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00430K

Nagy vi ze ink vé del mét tá -
mo ga tó in fo kom mu ni ká-
ci ós rend szer biz to sí tá sa

Rá di ós Se gély hí vó és In fo -
kom mu ni ká ci ós Or szá gos
Egye sü let

25 000 000 25 000 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet biz ton sá -
gi Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

554.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00433K

Ér té kes ter mé sze ti te rü le -
tek fel ku ta tá sa Ke let-Ba ra -
nyá ban

AL-DUNAI
TERMÉSZETVÉDELMI
ALAPÍTVÁNY

1 128 525 1 128 525 Ba ra nya
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

555.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00434K

Ma gyar or szág vi zes élõ he -
lye i nek in ter ne tes be mu ta -
tá sa

Ter ra Ala pít vány 3 900 000 3 900 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

556.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00436K

Gö döllõi lé pé sek a fenn -
tart ha tó ság ra ne ve lé sért, a
kör nye zet tu da tos felsõokt a -
tá sért és a kör nye zet vé del -
mi szak em be rek
után pót lás-ne ve lé sé ért
(Zöld for ga tag, Ta vasz fi -
gyelõ és Park fi gyelõ prog -
ra mok)

GATE ZÖLD KLUB
EGYESÜLET

6 100 000 3 377 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

600 000
Az aka dály ver seny tel jes
prog ram ja va ló sul jon meg.

557.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00439K

Kör nye zet tu da tos gon dol -
ko dás nép szerõsí té se Szar -
va son

Szar va si Vá ros és Kör nye -
zet védõ Egye sü let

4 877 080 4 877 080 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

558.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00446K

Tisz ta Tol na
ZÖLDTÁRS Kör nye zet vé -
del mi Köz hasz nú Ala pít -
vány

3 115 466 3 115 466 Tol na
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

559.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00450K

Az Ala pít vány „Nap pa li
Há zá ban” min den ki szá má -
ra nyi tott Re tex til mûhely - 
a sze lek tív hul la dékgyûj tés
el ter jesz té se cél já ból

Re tex til Ala pít vány 309 000 309 000 Ba ra nya
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

100 000

560.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00452K

Hul la dék su li a Sár ré ten
Fü zes gyar ma ti ak Fü zes -
gyar ma tért Egye sü let

413 500 391 500 Bé kés
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

561.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00455K

ÉLõ fo lyónk a Drá va Drá va Szö vet ség 2 230 000 1 530 000 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

750 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

562.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00457K

A Túr ke vei Táj re ha bi li tá-
ci ós tér ség fej lesz té si prog -
ram és a Fe ke te Ist ván ok-
ta tó köz pont szak mai te vé -
keny sé gei 2006-ban (1.) 
A Fe ke te Ist ván
ok ta tó köz pont ki ál lí tá sá nak 
foly ta tá sa, szak mai mun ká -
já nak fenn tar tá sa 2006-ban, 
2.) He lyi adott sá gok hoz al -
kal maz ko dó vi dék fej lesz tés 
és táj re ha bi li tá ció az érin -
tett ön kor mány za tok kal, 3.) 
Ag rár-kör nye zet vé del mi ta -
nács adás, gaz dák se gí té se ,
kör nye zet kí mélõ gaz dál ko -
dá si mó dok nép szerû sí té se, 
4.) He lyi te mé sze ti ér té kek
vé del me, vé dett te rü letek
ke ze lé se, le gel te té si prog -
ram le bo nyo lí tá sa)

Her man Ot tó Ter mé szet -
védõ Kör

14 880 000 12 760 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

1. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló O.

1 500 000

2. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

1 000 000

3. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

4. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

563.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00460K

Élõ ter mé szet vé del mi ki ál -
lí tás az if jú ság ré szé re

FAUNA Ter mé szet vé del mi 
Egye sü let

2 760 000 2 460 000 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

564.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00461K

Ma dár ta ni szem lé let for má -
lá si prog ram a Du na ka -
nyar ban és kör nyé kén

Pest Kör nyé ki Ma da rász
Kör

3 570 000 1 170 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A tá mo ga tá si összeg csak a 
2. és 3. pro jekt meg va ló sí -
tá sá ra hasz nál ha tó fel.

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is küld je meg. 

565.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00478K

A Nagy-Mi lic Na túr park
ter mé sze ti ér ték ka tasz te ré -
nek össze ál lí tá sa - be mu ta -
tás, tu dat for má lás

Fü zé rért Ala pa ít vány 5 100 000 5 000 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

566.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00479K

A tech ni kai spor tok kal
kap cso la tos tár sa dal mi fel -
lé pés erõsí té se a la kó és
ter mé sze ti te rü le tek nyu -
gal má nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben

Zöld Kap cso lat Egye sü let 2 790 000 2 790 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

800 000

A tá mo ga tá si összeg
asszisz ten si,  és köny ve lõi
bé rek költ sé ge i re nem
hasz nál ha tó fel.

A ha tás vizs gá la ti ta nul -
mányt és a jog sza bály mó -
do sí tó ja vas la to kat
elekt ro ni kus for má ban
küld je meg a KvVM-nek. 

A prog ra mot a ha son ló té -
má jú K-36-06-00060K sz.
prog ram mal (Ka -
rancs-Med ves Ter mé szet -
vé del mi Ala pít vány)
együtt mû köd ve kell meg -
va ló sí ta ni, amit a be szá mo -
ló ban do ku men tál ni
szük sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

567.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00481K

Pol gárõrök a tisz ta, biz -
tosn sá gos és szép kör nye -
ze tért az Ipoly vi dé kén

Õr ha lom és Tér sé ge Pol -
gárõr ség

2 000 000 1 900 000 Nóg rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

568.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00487K

A Soly má ri tö rök kút-for rás 
re ha bi li tá ci ó já nak elõ ké szí -
té se

SOLYMÁRI
KÖRNYEZETVÉDÕK
EGYESÜLETE

4 950 000 4 950 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

569.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00488K

„Zöl dek a Völgy ben” kör -
nye ze ti szem lé let for má ló
prog ra mok a Dö rög di-me -
den cé ben és a Mûvé sze tek
Völ gye fesz ti vá lon; Tele -
pü lé sek vé dett ter mé sze ti
ér té ke i nek be mu ta tá sa az
In ter ne ten

Füg get len Öko ló gi ai Köz -
pont Ala pít vány

3 060 000 3 060 000 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

800 000

570.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00493K

„Kör nye zet tu da tos sze me -
te lés”

Nagy ré dei Kör nye zet védõk 
és Ha gyo mányõrzõk Egye -
sü le te

581 000 407 000 He ves
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló gi -
ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

571.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00494K

A Du na Kör nye zet vé del mi
Fó rum nem zet kö zi Vi zes
Élõ he lyek Prog ram ja i nak
ma gyar or szá gi ko or di ná ci -
ó ja és re gi o ná lis meg va ló -
sí tá sa

BAJA IFJÚSÁGI
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

3 146 000 1 716 000 Bács-Kis kun
Víz- és ta laj vé del mi 
Fõ osz tály

1 000 000

Az ada to kat - az il le té kes
nem ze ti park igaz ga tó sá go -
kon túl - elekt ro ni kus adat -
hor do zón ad ják át 3
pél dány ban a KvVM ré szé -
re (a TVH, KVH és a VH).
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

572.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00497K

Tá jé ko zott ság és rész vé -
tel-kör nye ze ti is me ret ter -
jesz tés és ak ti vi zá lás

Zöld Fi a ta lok Egye sü let 7 712 000 4 995 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

573.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00500K

Ter mé sze ti ér té kek megõr -
zé se az érin tett tár sa dal mi
cso por tok ter mé szet vé del -
mi szem lé le té nek erõsí té sé -
vel és ak tív be vo ná sá val (1. 
A fo lyó össze köt; 2. A Mu -
ra és a Drá va ter mé sze ti ér -
té ke i nek fenn tar tá sa; 3.
Tér sé gi össze fo gás a Ti sza
men tén; 4. Vi gyázz a ma -
dár ra!)

WWF Vi lág Ter mé sze ti
Alap Ma gyar or szág Ala pít -
vány

25 815 098 17 615 098 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

4 000 000

A tá mo ga tá si összeg csak
az 1. és 4. al prog ram költ -
sé ge i re for dít ha tó.

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 

574.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00502K

1. Atom ener gia-men tes Eu -
ró pát! 2. Kör nye zet kí mélõ
gaz dál ko dá si mó dok nép -
szerû sí té se, ag rár-kö nye -
zet vé del mi ta nács adás; 3.
Na gyobb ég haj la ti tu da tos -
sá got és tá jé ko zott sá got
Ma gyar or szá gon; 4. Mo bil -
pont: Bé kés me gye la kos -
sá gá nak kör nye ze ti
in for má ci ók hoz va ló hoz -
zá se gí té se

Bé kés M. Zöld Kör
Körny.-, Term.-, Egész ség- 
és Fogy.v. Egy.

3 572 000 3 020 000 Bé kés
1. Al cél: Kör nye zet -
biz tosn sá gi Fõ osz -
tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

2. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

3. Al cél: EU és
Nem zet kö zi Fõ cso -
port

400 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

4. Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

300 000

575.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00503K

1. Komp lex ter mé szet vé -
del mi tu dat for má lás és ér -
dek ér vé nye sí tés

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

4 295 000 4 095 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 600 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is küld je meg. 

576.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00504K

2. Ak tív ál lam pol gá ri rész -
vé tel az NKP vég re haj tá sá -
ban - gén mó do sí tás
té mák ban

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

5 513 000 4 843 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

2 000 000

A tá mo ga tá si összeg ki ad -
vá nyok, ké zi könyv, szó ró -
lap költ sé ge i re nem
for dít ha tó.

577.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00505K

3. Na gyobb ég haj la ti tu da -
tos sá got és tá jé ko zott sá got
Ma gyar or szá gon

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

4 690 000 4 230 000 Fõ vá ro si
EU és Nem zet kö zi
Fõ cso port

1 700 000

578.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00506K

4. Ké mi ai kö té sek és
kötõdé sek - La kos sá gi,
dön tés ho zói és vál la la ti
kör nye zet tu da tos gon dol -
ko dás - elõ se gí tés a ve gyi
anya gok okoz ta prob lé mák
csök ken té sé ért

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

4 353 000 4 003 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet biz ton sá -
gi Fõ osz tály

1 000 000

A tá mo ga tá si összeg csak a 
fo lyó tár sa dal mi ta lál ko zó -
kon tör té nõ rész vé tel re, és
2 ha vi 60%-os bér költ sé -
gek re for dít ha tó, szó ró lap,
ké pes lap költ sé gek re nem
hasz nál ha tó fel.

579.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00507K

5. Atom ener gia-men tes Eu -
ró pát!

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

3 673 000 3 453 000 Fõ vá ro si
Kör nye zet biz ton sá -
gi Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

580.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00508K

Há ló zat épí tés a fenn tart ha -
tó fejlõ dé sért

Ma gyar Ter mé szet védõk
Szö vet sé ge

3 643 000 3 443 000 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Öná ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

581.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00510K

A Szõcei tõzeg mo hás fo ko -
zot tan vé dett te rü let fenn -
tar tá sa

Ke rek erdõ Ala pít vány 4 365 000 4 115 000 Vas
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 000 000

A  pro jekt so rán ke let ke zett 
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 

582.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00518K

Élj úgy, mint az Erdõ! (A
kör nye ze ti ne ve lé si fel ada -
tok el lá tá sá nak elõ se gí té se
a köz ok ta tás min den szint -
jén, bi o ló gi ai sok fé le ség
vé del me ak ció prog ram és
szem lé let for má lás, a vé dett 
ter mé sze ti te rü le tek be mu -
ta tá sa, is me ret ter jesz tés)

Sü ni Egye sü let 22 447 400 14 867 400 Fõ vá ro si
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

583.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00519K

A bi o di ver zi tás megõr zé se
So mogy me gyé ben

LANIUS
TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET

3 200 000 2 350 000 So mogy
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

584.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00522K

Lep ké sze ti ku ta tás és adat -
bá zis lét re ho zá sa Na tu ra
2000-es min ta te rü le tek mo -
ni to ro zá sa se gít sé gé vel

Szal kay Jó zsef Ma gyar
Lep ké sze ti Egye sü let

4 665 000 4 195 000 Haj dú-Bi har
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

360 000

A  pro jekt so rán ke let ke zett 
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is meg kell kül de ni. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

585.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00524K

A tisz ta Sze ge dért - át fo gó
szem lé let for má ló kam pány
a vá ro si ku tya tar tók kö ré -
ben

Tap pancs Ál lat védõ Ala -
pít vány

2 452 000 2 452 000 Csong rád
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

586.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00527K

1. Le het zöl debb a de mok -
rá cia! 2. Mirõl me sél az õr -
sé gi és vend vi dé ki er dõ? -
kör nye ze ti ne ve lési prog -
ram az õr sé gi-vind vi dé ki
erdõk ér té ke irõl

VÉDEGYLET
EGYESÜLET

10 885 000 9 485 000 Pest
1. Al cél: Jo gi és
Köz igaz ga tá si Hi -
va tal

1 000 000

2. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

600 000

587.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00530K

Az Eu ró pai Tá je gyez -
ménybõl fa ka dó kö te le zett -
ség ke re té ben
Etye ki-domb ság és zsám -
bé ki-me den ce ter mé sze ti és 
kul tu rá lis adott sá ga it szám -
ba vevõ GIS ala pú adat bá -
zis (táj öko ló gi ai ér té ke lés re 
al kal mas tér in for ma ti kai
ala pú adat bá zis az Etye -
ki-domb ság és a Zsám bé -
ki-me den ce föld ta ni
képzõd mé nye irõl, fló rá já -
ról és mûem lé ke irõl)

Bot pusz tai Kör nye zet vé -
del mi Kör, egye sü let

4 600 000 4 200 000 Fej ér
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

588.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00532K

Ter mé szetrõl-Ter mé sze -
tért-Min den ki nek

Gön cöl Ala pít vány 33 776 000 24 782 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

589.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00534K

Kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi fel ada tok el lá tá sa
Haj dú-Bi har me gyé ben

Haj dú bö ször mé nyi If jú sá gi 
Ter mé szet védõ Kör

13 534 000 13 261 000 Haj dú-Bi har
1. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

1 500 000

2. Al cél: Hul la dék -
gaz dál ko dá si és
Tech no ló gi ai Fõ -
osz tály

600 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

3.Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

1 300 000

A pro jekt so rán ke let ke zett
ada to kat, adat bá zi so kat,
va la mint a pá lyá za tot le zá -
ró je len tés (be szá mo ló)
egy-egy pél dá nyát a pá lyá -
za ti el szá mo lás sal egy idõ -
ben elekt ro ni kus – és
szük ség sze rint nyom ta tott
– for má ban mind a Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal, mind
pe dig az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó sá gok ré szé re
is küld je meg. 

4. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

5. Al cél: EU és
Nem zet kö zi Fõ cso -
port

1 000 000

6. Al cél: Kör nye zet -
po li ti kai Fõ osz tály 400 000

7. Al cél: Kör nye zet -
biz ton sá gi Fõ osz -
tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

590.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00535K

“KAPOCS” avagy a kü lön -
bözõ tí pu sú ter mé szet- és
kör nye zet vé del mi prog ra -
mok együt tes ha tá sai

Ho lo cén Ter mé szet vé del mi 
Egye sü let

9 884 000 8 984 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

1. Acél: Kör nye zet -
po li ti kai Fõ osz tály

400 000

2.  Al cél: Ter mé -
szet vé del mi Hi va tal

600 000

A ki ad vány nyom dai elõ ké -
szí té se so rán egyez tes sen a
Ter mé szet vé del mi Hi va tal -
lal, me lyet a be szá mo ló ban 
do ku men tál ni kell. Az
össze gyûj tött alap ada to kat
küld je meg az érin tett nem -
ze ti park igaz ga tó sá gok és
a Ter mé szet vé del mi Hi va -
tal ré szé re.

3. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

600 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

4. Al cél: Víz és Ta -
laj vé del mi Fõ osz -
tály

1 000 000

591.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00536K

Gya kor la ti ter mé szet vé de -
lem Hat van ban és kör nyé -
kén (Öreg Töl gyes
re ha bi li tá ci ós prog ram, Je -
les na pok, Fa ül te tés eu ró -
pai minõs égõ út ja in kért
Hat van kör nyé kén)

HATVANI
KÖRNYEZETVÉDÕ
EGYESÜLET

3 830 000 3 190 000 He ves
1  Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

500 000

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 

2. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si öná ló Osz -
tály

300 000

3. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

592.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00538K

A Ma tol csy-kú ria fej lesz té -
se, mint a fenn tart ha tó ság ra 
és a kör nye zet tu da tos élet -
mód ra ne ve lés re gi o ná lis
köz pont ja

Tá pió-vi dék Ter mé sze ti
Ér té ke i ért Köz ala pít vány

16 600 000 15 000 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

593.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00539K

„Tisz ta For rás ból” (Ba las -
sa gyar ma ti kis tér ség ben a
for rá sok fel tér ké pe zé se,
forr sá vi zek minõs égé nek
be vizs gál ta tá sa, az ered mé -
nyek köz zé té te le a la kos ság 
szá má ra)

Cser hát Ter mé sze ti és Kul -
tu rá lis Ér té ke i ért Ala pít -
vány

1 533 700 1 533 700 Nóg rád
Víz- és Ta laj vé del -
mi Fõ osz tály

400 000

A mé ré si és vizs gá la ti ered -
mé nyek át adá sa az il le té kes 
KTVF és a KvVM ré szé re,
és en nek do ku men tá lá sa a
be szá mo ló ban.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

594.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00540K

Táj-kép-tár - avagy a kör -
nye zet tu da tos gon dol ko -
dás mód

Har mó ni um Füg get len
Kom mu ni ká ci ós Egye sü let

2 618 120 2 578 120 Fõ vá ro si
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Öná ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

595.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00543K

Táj re ha bi li tá ció ter ve zé se
2006

Du na ka nyar If jú sá gi Egye -
sü let

171 000 171 000 Pest
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

596.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00545K

A La kos ság kör nye ze ti in -
for má ci ók hoz va ló hoz zá -
ju tá sát se gítõ ak ci ók
szer ve zé se az Al só Ipoly
men tén és a Du na ka nyar -
ban (1) Kör nye ze ti ter he -
lést csök kentõ
te vé keny sé gek az Al -
só-Ipoly men tén 2.) Ak tív
ál lam pol gá ri rész vé tel az
NKP vég re haj tá sá ban -
gén mó do sí tás és nö vény -
védõ szer té mák ban, 3.)
Na gyobb ég haj la ti tu da tos -
sá got és tá jé ko zott sá got
Ma gyar or szá gon)

Ma gos fa Kör nye ze ti Ne ve -
lé si és Öko tu risz ti kai Ala -
pít vány

5 556 000 4 994 000 Pest
1. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

700 000

2. Al cél: Kör nye zet -
po li ti kai Fosz tály

400 000

3. Al cél: EU és
Nem zet kö zi Fõ cso -
port

200 000

597.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00546K

Ci vil kont roll zaj ter he lés
mé rés sel Ba ra nya me gyé -
ben

Öko zó na Kör nye zet vé del -
mi Egye sü let

1 850 000 1 700 000 Ba ra nya
Le ve gõt. Véd. Zaj
és Rez gé sell. Fõo.

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

598.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00549K

A Nagy -Hi deg-he gyi tu ris -
ták és sízõk tá jé koz ta tá sa
és ma ga tar tás for má lá sa ill.
a Ki rály rét és a Nagy-Hi -
deg-hegy ter mé szet vé del -
me

MAGYARORSZÁGI
KÁRPÁT EGYESÜLET

4 990 000 4 990 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

599.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00555K

1.) Szem lé let for má ló prog -
ra mok, elõ adá sok, fó ru mok 
szer ve zé se, kör nye zet vé -
del mi ki ad vá nyok ké szí té -
se, hogy a tár sa da lom ban
tu da to sít suk a kör nye zet vé -
de lenm és a kör nye zet tisz -
ta sá gá nak fon tos sá gát 2.)
Il le gá lis hu la dék le ra kólk
fel tér ké pe zé se, fel szá mo lá -
sa a Ti sza part ján,  a Ti sza
árt re ré ben Ti sza ber cel ha -
tá rá ban

Ti sza ber ce lért Egye sü let 2 100 000 1 750 000
Sza bolcs-Szat -
már-Be reg

1. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

200 000

2. Al cél: Hul la dék -
gaz dál ko dá si és
Kör nye zet tech no ló -
gi ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

600.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00560K

A he lyi kom posz tá lá si te -
vé keny sé gek és prog ra mok
kom mu ni ká ci ó ja

SZIKE Kör nye zet- és
Egész ség vé del mi Egye sü let

458 478 458 478 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló-
gi ai Fõ osz tály

250 000

601.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00562K

Komp lex szem lé let for má -
lá si prog ra mok a fenn tart -
ha tó sá gért

Esz ter go mi Kör nye zet kul -
tú ra Egye sü let

4 540 000 4 140 000
Ko má rom-
Esz ter gom

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

800 000

602.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00564K

Ge re csei bar lan gi de ne vér -
fa u nisz ti kai mo ni tor ing

Ge re cse Bar lang ku ta tó és
Ter mé szet védõ Egye sü let

822 000 822 000
Ko má rom-
Esz ter gom

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

603.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00565K

A la kos ság kör nye zet tu da -
tos sá gá nak nö ve lé se - gén -
mó do sí tás és
nö vény védõ szer té má ban

TERMÉSZET ÉS
KÖRNYEZETVÉDÕK
SOLTI EGYESÜLETE

800 000 700 000 Bács-Kis kun
Kör nye zet po li ti kai
Fõ osz tály

400 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

604.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00577K

Ter mé szet vé del mi szem lé -
let erõsí té se Érden a dön -
tés ho zói és a ci vil ol da lon
egy aránt

Kör nye zet védõ Egye sü let
Érd

4 097 559 3 807 559 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

605.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00585K

Haj di na fesz ti vál az õr ség -
ben

Nyi tott Kert Ala pít vány 3 095 000 3 095 000 Pest
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

200 000

606.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00590K

Pan non táj-So ko ró Na túr -
park táj hasz ná la ti zó na -
rend sze ré nek ki ala kí tá sa

So ko ró Öko ló gi ai Park
Ala pít vány

6 900 000 5 780 000
Gyõr-Mo -
son-Sop ron

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

500 000

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 

607.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00591K

A Jó zsef-he gyi bar lang be -
ve zetõ sza ka szá nak jár ha -
tó vá té te le a
kris tály képzõd mé nyek
meg óvá sa ér de ké ben

Ró zsa dom bi Ki ni zsi Bar -
lang ku ta tó és Hegy má szó
SE

4 920 000 4 920 000 Fõ vá ro si
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

300 000

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 

608.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00593K

1) Ter mé szet vé del mi ok ta -
tás és szem lé let for má lás a
Kö zép-Al föl dön, 2.) Vá -
ros la kó ál lat fa jok vé del me, 
3.) Az al ber tir sai gyur gya -
lag te lep vé del me

Jász kun Ter mé szet vé del mi
Szer ve zet

4 986 000 4 986 000
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

1.-2. Al cél: Ku ta tá si 
és Ok ta tá si Ön ál ló
Osztály

500 000

3. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

300 000

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

609.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00595K

Ter mé szet vé del mi cé lú
szem lé let for má lást, is me -
ret ter jesz tést elõ se gítõ fej -
lesz té sek tá mo ga tá sa a
Sze ge di Tu do mány egye tem 
Fü vész kert jé ben

A Sze ge di Fü vész ker tért
Ala pít vány

4 413 000 4 413 000 Csong rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

610.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00596K

Zöld Szem
Szeg vá ri ak Szeg vá rért Kö -
zös ség fej lesztõk Egye sü le -
te

4 900 000 4 900 000 Csong rád
Tár sa dal mi Ka po -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Öná ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

611.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00598K

A hul la dék hasz no sí tást be -
mu ta tó la kos sá gi szem lé -
let for má ló kam pány a
sze lek tív hul la dékgyûj tés
nép szerõsí té sé re

Hul la dék hasz no sí tók Or -
szá gos Egye sü le te

2 705 000 2 265 000 Fõ vá ro si
Hul la dék gaz dál ko -
dá si és Tech no ló gi -
ai Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

612.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00601K

A kör nye ze ti tu da tos ság
nö ve lé se és az in for má ci -
ók hoz va ló hoz zá fé rés elõ -
se gí té se az ivó víz bá zi so kat, 
a termõ ta la jo kat, a táp anya -
go kat és ez ál tal az élõ vi lá -
got ve szé lyez tetõ ké mi ai
szennye zé sek csök ken té se
ér de ké ben

KÖRNYEZETTUDOMÁN
YI  KÖZPONT

7 540 000 7 540 000 Fõ vá ro si
Víz- és Ta laj vé del -
mi Fõ osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

613.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00605K

A Kár pát-me den ce ter mé -
sze ti örök sé ge - A fa jok
non-pro fit di gi tá lis
képgyûj te mé nye és an nak
hasz no sí tá si le hetõs égei
(ma gyar-ro mán-uk rán-szlo -
vák együttmû kö dés)

Ti sza Klub 3 325 380 2 965 380
Jász-Nagy -
kun-Szol nok

Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

400 000

A ki ad vány ból a be szá mo -
ló be nyúj tá sá val egy ide jû -
leg 1-1 min ta pél dány
meg kül dé se  Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal szá má ra is.

A pá lyá zat meg va ló sí tá sa
so rán a Ba la to ni Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság gal tör té -
nõ fo lya ma tos kon zul tá lás.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

614.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00608K

Elõ adá sok a kör nye zet tu da -
tos szem lé let ki ala kí tá sá -
hoz, kom posz tá ló edé nyek
és hul la dékgyûj tõ kon té ner
vá sár lá sa, il le gá lis hul la dék 
le ra kók megszün te té se, er -
dei is ko lai tan ös vény ki ala -
kí tá sa, tú rák szer ve zé se

Szil vá gyért Egye sü let 1 795 000 1 795 000 Za la
1. Al cél: Ku ta tá si és 
Ok ta tá si Ön ál ló
Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

2. Al cél: Hul la dék -
gaz dál ko dá si és
Tech no ló gi ai Fõ -
osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

3. Al cél: Hul la dék -
gaz dál ko dá si és
Tech no ló gi ai Fõ -
osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

4. Al cél: Hul la dék -
gaz dál ko dá si és
Tech no ló gi ai Fõ -
osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

5. Al cél: Ter mé szet -
vé del mi Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

615.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00610K

A bu já ki öko ló gi ai tan ös -
vény fej lesz té se

Észak-Ma gyar or szá gi Szar -
vas gom bász Egye sü let

1 120 000 1 120 000 Nóg rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

616.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00611K

1. Víz- és ta laj vé de lem mel
össze függõ fel ada tok, 2. A
ter mé sze ti ér té kek, te rü le -
tek megõr zé sét, gaz da gí tá -
sát és a ter mé szet vé del mi
szem lé le tet elõ se gítõ prog -
ra mok

Szeg vá ri Kör nye zet-, Víz-
és Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let

5 690 000 4 990 000 Csong rád
Ter mé szet vé del mi
Hi va tal

1 500 000

A pá lyá zó a pro jekt so rán
ke let ke zett ada to kat, adat -
bá zi so kat, va la mint a pá -
lyá za tot le zá ró je len tés
(be szá mo ló) egy-egy pél dá -
nyát a pá lyá za ti el szá mo -
lás sal egy idõ ben
elekt ro ni kus – és szük ség
sze rint nyom ta tott – for má -
ban mind a Ter mé szet vé -
del mi Hi va tal, mind pe dig
az il le té kes nem ze ti park
igaz ga tó sá gok ré szé re is
küld je meg. 

617.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00613K

1. Sa ját meg fi gye lé sen ala -
pu ló ter mé szet is me re ti pá -
lyá zat ál ta lá nos és
kö zép is ko lá sok nak; 2. Sze -
ged kör nyé ki élõ vi lág -
Csiz ma zia György em lék -
al bu ma c. kö tet ki adá sa

Csiz ma zia Köz hasz nú Ala -
pít vány

1 250 000 850 000 Csong rád
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

A pá lyá zat ban fog lalt
prog ram tá mo ga tá sa - fi -
gye lem be vé ve a tár gyi té -
ma kör ben be nyúj tás ra
ke rült pá lyá za tok nagy szá -
mát és tá mo ga tá si igé nyét,
va la mint a pá lyá za ti fel hí -
vás ban sze rep lõ pri o ri tá so -
kat - a pá lyá za tok
össze ha son lí tó ér té ke lé se
alap ján, va la mint a ren del -
ke zés re ál ló for rá sok kor lá -
to zott sá ga mi att nem
le het sé ges.

618.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00615K

Kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi tá bor ke re té ben vég -
zett élõ hely-re ha bi li tá ci ós
mun kák el vég zé se a to ka ji
Nagy-Ko pa szon

To ka ji Ter mé szet vé del mi
Egye sü let

650 000 410 000
Bor sod-Aba -
új-Zemp lén

Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

100 000

619.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00616K

Szem lé let for má ló prog ra -
mok Haj dú-Bi har me gyé -
ben

Deb re ce ni Kör nye zet-és
Ter mé szet vé del mi Egye sü -
let

3 540 000 3 540 000 Haj dú-Bi har
Ku ta tá si és Ok ta tá -
si Ön ál ló Osz tály

600 000
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Sorsz. Tá mo ga tá si cél Tá mo ga tá si al cél Pro jekt-
azo no sí tó

Pro jekt meg ne ve zé se Pá lyá zó ne ve Tel jes költ ség
(Ft)

Igé nyelt
tá mo ga tás

(Ft)

Meg va ló sí tás
hely szí ne,

me gye

Szak te rü let
(az al cé lok

a pá lyá zat ba csa tolt
adat lap 6. pont já ban
fel tün te tett al cé lok
sze rint sze re pel nek)

Meg ítélt tá mo ga tás össze ge
(Ft) /

 El uta sí tás in do ka

A tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg je le nõ egye di elõ írá sok,

ki kö té sek

620.
3D - Tár sa dal mi szer ve ze -
tek tá mo ga tá sa

3D1 - A kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

K-36-06-
00617K

Döt ki Öko ló gi ai és Vi dék -
fej lesz té si Táj köz pont fej -
lesz té se a tér ség körny zet-
és ter mé szet vé del mi fel -
ada ta i nak meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben

Öko ré gió Ala pít vány a
Fenn tart ha tó Fej lõ dé sért

12 684 000 12 684 000 Za la
Tár sa dal mi Kap -
cso la to kat Ko or di -
ná ló Ön ál ló Osz tály

1 500 000

2. A kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok meg va ló sí tá sa té ma kör ben be nyúj tott pá lyá za tok össze sen: 931 114 928 804 670 218 116 580 000

Az 1. és 2. té ma kör ben be nyúj tott pá lyá za tok mind össze sen: 2 258 692 194 1 973 346 343 256 000 000

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatósága

közleménye
a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Ivóvízminõség javítása, valamint

a Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme érdekében címû intézkedések keretében
az alábbi pályázók nyertek támogatást

Pá lyá zat száma Pá lyá zó neve Pro jekt megnevezése IH meg ítélt támogatás

KIOP-1.1.1-F.-2005-10-0001/2 Gyön gyös pa ta Köz ség Önkormányzata Gyön gyös pa ta tér sé gi ivó víz mi nõ ség-javítás 490 185 721

KIOP-1.1.1-F.-2005-10-0002/2 Ti sza ná na Köz ség Önkormányzata Ti sza ná na tér sé gi ivó víz mi nõ ség-javítás 366 040 108

KIOP-1.4.0-F.-2005-08-0001/2 Deb re cen Me gyei Jogú Vá ros Önkormányzata A Deb re ce ni Re pü lõ tér te rü le tén a föld ta ni kö zeg
és a fel szín alat ti víz kármentesítése

868 186 000

1 724 411 829
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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
11/2006. (EüK. 6.) Gyf.

köz le mé nye
Bu da pest XIII. (Mar git szi get) B-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 sáról

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 Bu da pest Gyógy -
für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 38.) tu -
laj do ná ban és üze mel te té sé ben lévõ Bu da pest XIII. (Mar -
git szi get) B-47 OKK szá mú (Mar git szi get IV.) kút vi zé nek
pa lac ko zá si és für dé si célú fel hasz ná lás ban a „Mar git szi -
get IV. kút ter mé sze tes ás vány víz” el ne ve zés he lyett a
„Mar git szi ge ti Kris tály víz” ter mé sze tes ás vány víz meg -
ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (723/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
12/2006. (EüK. 6.) Gyf.

köz le mé nye
Gár dony K-163 OKK szá mú kút vize szá má ra

gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Gár dony Vá ros
Ön kor mány za ta (2483 Gár dony, Sza bad ság u. 20–22.)
tu laj do ná ban álló Gár dony K-163 OKK szá mú (Gár dony
3. sz.) hé víz kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lá sá -
nál a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(48-2/Gyf/2006.).

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
13/2006. (EüK. 6.) Gyf.

köz le ménye
Gár dony K-159 OKK szá mú kút vize szá má ra

gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Gár dony Vá ros
Ön kor mány za ta (2483 Gár dony, Sza bad ság u. 20–22.)
tu laj do ná ban álló Gár dony K-159 OKK szá mú (Gár dony

2. sz.) hé víz kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lá sá -
nál  a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(74-2/Gyf/2006.).

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
14/2006. (EüK. 6.) Gyf.

köz le mé nye
Szol nok K-98 OKK szá mú kút vize szá má ra

gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Szol nok Megyei Jogú
Vá ros Ön kor mány za ta (5000 Szol nok, Kos suth tér 9.) tu laj -
do ná ban álló Szol nok K-98 OKK (Ti sza li get III.) szá mú
hé víz kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lá sá nál
a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(94-1/Gyf/2006.).

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
15/2006. (EüK. 6.) Gyf.

köz le mé nye
Bu zsák K-12 OKK szá mú kút vize szá má ra 

gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak 
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bu zsák Köz ség Ön -
kor mány za ta (8695 Bu zsák, Fõ tér 1.) tu laj do ná ban álló
Bu zsák K-12 OKK szá mú (II. ter mál kút) kút vi zé nek kül -
sõ (für dé si célú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve -
zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (7-3/Gyf/2006.).

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
16/2006. (EüK. 6.) Gyf.

köz le mé nye
Szol nok K-80 OKK szá mú kút vize szá má ra

gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Szol nok Me gyei
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Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (5000 Szol nok, Kos suth tér
9.) tu laj do ná ban álló Szol nok K-80 OKK (Ti sza li get II.)
szá mú hé víz kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lá -
sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(714-2/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
17/2006. (EüK. 6.) Gyf.

köz le mé nye
Bu da pest XIII. (Mar git szi get) B-18 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 sáról

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 Bu da pest Gyógy -
für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 38.) tu -
laj do ná ban és üze mel te té sé ben lévõ Bu da pest XIII.
(Mar git szi get) B-18 OKK szá mú (Mar git szi get III.) kút
vi zé nek pa lac ko zá si és für dé si célú fel hasz ná lás ban a
„Szent Mar git” el ne ve zés he lyett a „Mar git szi ge ti Kris -
tály víz” ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát
en ge dé lyez te (722/Gyf/2005.).

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
Kör nye zet ba rát Ter mék Kht.

köz le mé nye
kör nye zet ba rát ter mék mi nõ sí tés rõl

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 2005. 
jú li us 4-én a kö vet ke zõk ben fel so rolt gyár tók „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 jogot:

BIA-FOL Kft. 

(2040 Bu da örs, Ko lozs vá ri u. 31.)

„NOR-X le bom ló ada lék anya got tar tal ma zó
be vá sár ló tás kák.”

FOLTAS BT.

(1039 Bu da pest, Szé che nyi u. 11.)

„NOR-X le bom ló ada lék anya got tar tal ma zó
be vá sár ló tás kák.”

A pá lyá za tok ér té ke lé se a ter mé kek aláb bi elõ nyös kör -
nye ze ti tu laj don sá ga it emel te 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.

Ki tün te té sek

A Már ci us 15-i nem ze ti ün nep al kal má ból

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke

Szé che nyi-dí jat

ado má nyo zott

dr. Mo so nyi Emil nyu gal ma zott pro fesszor eme ri tus -
nak,

a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Kö zép ke reszt je

ki tün te tést ado má nyoz ta

dr. Vida Gá bor aka dé mi kus nak, nyu gal ma zott tan szék -
ve ze tõ egye te mi ta nár nak

a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Tisz ti ke reszt je

ki tün te tést ado má nyoz ta 

Ra kics Ró bert nek, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt je

ki tün te tést ado má nyoz ta 

dr. Dé vai György nek, a Deb re ce ni Egye tem tan szék ve -
ze tõ egye te mi ta ná ra á nak,

dr. Fo dor Ist ván nak, a Pé csi Tu do mány egye tem nyu -
gal ma zott egye te mi ta ná rá nak,

Ste i ner Fe renc nek, a Fõ vá ro si Le ve gõ tisz ta ság vé del mi
Kft. ügy ve ze tõ jé nek,

Tar ró Pé ter nek, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Dol go -
zók Or szá gos Szak szer ve ze te el nö ké nek,
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a Ma gyar Köz tár sa sá gi Arany Ér dem ke reszt 
ki tün te tést ado má nyoz ta

Bre u er Lász ló nak,  a Gön cöl Szö vet ség és Pan gea Egye -
sü let el nö ké nek,

dr. Feny ve si Béla Mik lós mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze -
tõ nek, a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek mi nisz te ri
biz to sá nak,

Mát rai Évá nak, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um In gat lan -
ke ze lé si Hi va ta la kör nye zet vé del mi osz tály ve ze tõ jé nek,

Pap Jó zsef nek, Róna Ipa ri-Mû sza ki Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

Va szi li e vits-Söm jén György nek, a KvVM Víz kár el há rí -
tá si Fõ osz tá lya nyu gal ma zott fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ezüst Ér dem ke reszt
ki tün te tést ado má nyoz ta

Di ó si And rás nak, a  KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga
pro jekt me ne dzse ré nek,

Hor váth Ve ro ni ka Évá nak, a KvVM Víz- és Ta laj vé del -
mi Fõ osz tá lya szak mai fõ ta nács adó já nak,

Hor váth né dr. An tal Már tá nak, az Or szá gos Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Nagy Már ton nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ha tó sá gi  igaz -
gató-helyettesének,

Tát rai Il di kó kör nye zet vé del mi igaz ga tó nak, a volt Or -
szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ igaz ga tó ság mun ka tár sá nak,

a Ma gyar Köz tár sa sá gi Bronz Ér dem ke reszt 
ki tün te tést ado má nyoz ta

dr. Dosz tál Ist ván nak,  az Észak du nán tú li Víz mû Rt. la -
bo ra tó ri um ve ze tõ jé nek,

Futó Ele mér nek, a Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
ter mé szet vé del mi õré nek,

Szal ma Jó zsef nek, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság szat má ri  szakaszmérnök -
sége te rü le ti fel ügye lõ jé nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Mi nisz te ri El is me rõ Ok le ve let
ado má nyo zott

Anka Ilo na Má ri á nak,  a KvVM Köz igaz ga tá si Ál lam -
tit kár Tit kár sá ga fõ mun ka tár sá nak,

Ár gay Zol tán nak,  a KvVM Er dé sze ti és Táj vé del mi Fõ -
osz tá lya ta ná cso sá nak,

Bá lint Fe renc nek, Me zõ ko vács há za Pol gár mes te ri Hi -
va ta la nyu gal ma zott mér nö ké nek,

Du dás né Ba logh Tün de tit kár nõ nek, a KvVM Jogi és
Köz igaz ga tá si Hi va ta la mun ka tár sá nak,

Gasz ler Lász ló né nak, az Észak-du nán tú li KÖVIZIG
gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet te sé nek,

Ha ba rics Bé lá nak, a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság ter mé szet vé del mi te rü let-fel ügye lõ jé nek,

Har mos Krisz ti án nak,  a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság te rü le ti  fel ügye lõ jé nek,

Hencz Gab ri el lá nak, az Észak-du nán tú li KTVF fõ ta ná -
cso sá nak,

Il lés né Bor bély Il di kó nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KTVF
kon tí ro zó köny ve lõ jé nek,

dr. Jász be ré nyi Évá nak,  az OKTV Fõ fel ügye lõ ség osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Knap Ist ván né nak, a  Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság ál lat gon do zó já nak,

Kul csár Je nõ né nek, a KvVM Víz gaz dál ko dá si és Ko or -
di ná ci ós Fõ osz tá lya fõ mun ka tár sá nak,

dr. Ma kai Mar ti ná nak, a  KvVM Köz gaz da sá gi és Fej -
lesz tés ko or di ná ci ós Fõ osz tá lya ta ná cso sá nak,

Mo nos to ri Ka ta lin nak, a  KvVM Tár sa dal mi Kap cso la -
to kat Ko or di ná ló Ön ál ló Osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Nagy Ju dit nak, a Kö zép-du nán tú li KÖVIZIG ad mi -
niszt ra tív ve ze tõ jé nek,

No vák Ger gely nek,  a KvVM Mi nisz te ri Hi va ta la mun -
ka tár sá nak,  mi nisz te ri sze mé lyi tit ká rá nak,  

 Pál Gá bor nak, a Dél-du nán tú li KTVF szak ér tõi  igaz -
gatóhelyettesének,

Po ó cza Ta más né nak,  a Nyu gat-du nán tú li KTVF ko or -
di ná ci ós ügy in té zõ jé nek,

Rácz Já nos né nak, az  Észak-ma gyar or szá gi KÖVIZIG
cso port ve ze tõ jé nek,

R. Ba ko nyi Ág nes nek, a KvVM saj tó fõ nö ké nek,
Sza lai Im ré nek,  a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga -

tó ság bir tok ügyi szak fel ügye lõ jé nek,
dr. Sza mo rod juk Ka ta lin nak,  az Észak-ma gyar or szá gi

KTVF osz tály ve ze tõ jé nek,
Sze me rei Ká roly né tit kár nõ nek, a KvVM  Közbeszer -

zési és Va gyon gaz dál ko dá si Ön ál ló Osz tá lya mun ka tár sá -
nak,

Szen nai Kál mán né nak, a  Kö zép-Du na-völ gyi KÖ VI -
ZIG cso port ve ze tõ jé nek,

Szíj ár tó né Pal lag Or so lyá nak, a KvVM Er dé sze ti és
Táj vé del mi Fõ osz tá lya fõ ta ná cso sá nak,

Szö vé nyi Esz ter nek, a KvVM Nem zet kö zi Kap cso la tok
Fõ osz tá lya ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

dr. Ta kács Ka ta lin nak, a KvVM Ko or di ná ci ós Ön ál ló
Osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Tar kó Esz ter nek, a  Kö rös-vi dé ki KÖVIZIG gaz da sá gi
osz tály ve ze tõ jé nek,

Tu ray End ré nek, a Nyu gat-du nán tú li KÖVIZIG la bo -
rán sá nak,
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Var ga Ár pád né tit kár nõ nek, a KvVM Víz- és Ta laj vé -
del mi Fõ osz tá lya mun ka tár sá nak,

Win ter Ad él nak, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga mi -
nõ ség irá nyí tá si ve ze tõ jé nek.

A Víz Vi lág nap ja al kal má ból

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Vá sár he lyi Pál Dí jat

ado má nyo zott

Bein György nek, a Za la víz Zrt. el nök-ve zér igaz ga tó já -
nak,

Ha vas And rás nak, a Sop ron és Kör nyé ke Víz- és Csa -
tor na mû Rt. mû sza ki igaz ga tó já nak,

Gal báts Zol tán nak, a Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság  mû sza ki igaz ga tó he lyet tes, fõ -
mér nö ké nek,

Kol tai Gá bor sza kasz mér nök ség-ve ze tõ nek, az Észak-
 du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Ta tai 
Sza kasz mér nök sé ge ve ze tõ jé nek,

Mol nár Fe renc né  nyu gal ma zott víz el lá tá si osz tály ve -
ze tõ nek, a KvVM Víz gaz dál ko dá si és Ko or di ná ci ós Fõ -
osz tály mun ka tár sá nak,

Sze lei Lász ló né víz ügyi fel ügye lõ nek, a Kö zép-Du na-
 völ gyi Kör nye zet vé del mi,  Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség mun ka tár sá nak,

dr. Szi gyár tó Zol tán arany dip lo más mér nök nek, a
VITUKI nyu gal ma zott tu do má nyos osz tály ve ze tõ jé nek;

Sajó Ele mér Em lék pla ket tet 

ado má nyo zott

Birck Ernõ szak mai ta nács adó nak, a KvVM Víz kár el -
há rí tá si Fõ osz tály mun ka tár sá nak,

Du dás Gusz táv né nak, az  Észak-Ma gyar or szá gi  Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság  gaz dál ko dá si cso -
port ve ze tõ jé nek, 

dr. Ham va si György né tit kár nõ nek, a KvVM Víz ügyi
He lyet tes Ál lam tit ká ri Tit kár ság  fõ mun ka tár sá nak,

Or bán Jó zsef nyu gal ma zott igaz ság ügyi és víz ügyi
szak ér tõ,  az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Víz mû Rt.
volt ve zér igaz ga tó já nak,

Pa lán ki Já nos nak, a Du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû Rt.
Nyu gat-ba la to ni te rü le ti igaz ga tó já nak,

dr. Se bes tyén Ba lázs nak,  az  Or szá gos  Környezetvé -
delmi, Ter mé szet vé del mi és  Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Skri nyár And rás nak, a Kö zép-Du na völ gyi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ba las sa gyar ma ti sza kasz -
mér nök ség épí tés ve ze tõ jé nek,

Szi man del De zsõ nek, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Szöl lõ si Zol tán nak, az  Észak-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság te rü le ti fel ügye lõ jé nek, 

Ti szay Jó zsef né erõs ára mú vil la mos mér nök nek, a Kö -
zép- Ti sza vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság üze me lé si cso port ve ze tõ jé nek,

Troszt Sán dor nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság Pé csi Sza kasz mér nök ség sza kasz -
mér nö ké nek,

Zsol nai Sán dor nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, 
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ha tó sá gi ügy -
in té zõ jé nek, 

Mi nisz te ri El is me rõ Ok le ve let

ado má nyo zott 

Ba dics Rita saj tó re fe rens nek, a KvVM Saj tó Ön ál ló
Osz tály ve ze tõ-ta ná cso sá nak,

Ba logh Im ré né pénz ügyi ve ze tõ nek, az Érd és Tér sé ge
Vi zi köz mû Kft. mun ka tár sá nak 

dr. Be se nyei Ad ri án nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
ha tó sá gi elõ adó já nak,

Bo tos Ta más üzem ve ze tõ nek, az  Észak du nán tú li Víz -
mû Rt. Esz ter go mi Víz mû Üze me ve ze tõ jé nek,

Dra bik Ist ván né nak, Fel sõ-Ti sza vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Nyí ri Sza kasz mér nök sé ge
iro da ve ze tõ jé nek,

Együd La jos nak, a Duna Men ti Re gi o ná lis Víz mû Rt.
Váci Víz el lá tá si Üze me üzem tech ni ku sá nak,

Haj nal Eri ká nak, a KvVM Mi nisz te ri Tit kár sá ga fõ -
mun ka tár sá nak,

Ká ro lyi And rás nyu gal ma zott víz ügyi szak ér tõ nek, a
Fõ vá ro si Víz mû vek Rt. volt osz tály ve ze tõ jé nek,

Ládi Lász ló nak, a Bar ci ka Víz mû Kft. ügy ve ze tõ igaz -
ga tó já nak,

Mucs ka Pé ter ve ze tõ-ta ná csos nak, a KvVM Saj tó
 Önálló Osz tály saj tó re fe ren sé nek,

dr. Ne mes Gá bor nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ha -
tó sá gi osz tály ve ze tõ jé nek,

Oláh né Pap Ág nes tit kár nõ nek, a KvVM Mi nisz te ri Tit -
kár ság fõ elõ adó já nak,
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Szá jer Ist ván gát õr nek, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Szom bat he lyi Sza kasz -
mér nök sé ge mun ka tár sá nak,

Tan di né Te re nyi Mag dol na  tit kár nõ nek,  a Kö zép-Ti sza 
vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mun ka -
tár sá nak,

Tán czos Zol tán tûz ol tá si és mû sza ki men té si osz tály ve -
ze tõ nek, Ka pos vár Me gyei Jogú Vá ros Hi va tá sos Tûz ol tó -
sá ga mun ka tár sá nak,

Tor nócz ky György nek, a  Ti sza Men ti Víz mû vek Rt.,
me zõ gaz da sá gi víz hasz no sí tá si di ví zió igaz ga tó já nak,

Tö rök Já nos nak, a Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság ár víz vé del mi  ügy in té zõ jé nek, 

Van csók Zsu zsan na tit kár nõ nek, az Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi  és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség mun ka tár sá nak,

Vass né Pi lisz ky Zsu zsan ná nak, a Dél-du nán tú li Kör -
nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi  és Víz ügyi Fel ügye lõ -
ség bi o ló gu sá nak, a fo nyó di la bo ra tó ri um ve ze tõ jé nek.

A  Me te o ro ló gi ai  Vi lág nap al kal má ból

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Schenzl Gu i dó Dí jat
ado má nyo zott

Ka po vits Al bert ny. igaz ga tó nak, az Or szá gos Me te o ro -
ló gi ai Szol gá lat volt mun ka tár sá nak,

Nagy Sán dor ny. ez re des nek, a Ma gyar Hon véd ség Me -
te o ro ló gi ai Szol gá la ta volt ve ze tõ jé nek,

Pro Me te o ro ló gia Em lék pla ket tet
ado má nyo zott

dr. An tal Emá nu el né szer kesz tõ nek, az Or szá gos Me te -
o ro ló gi ai Szol gá lat fõ mun ka tár sá nak,

dr. Haszp ra Lász ló nak, az  Or szá gos Me te o ro ló gi ai
Szol gá lat tu do má nyos ta nács adó já nak,

Papp An dor ny. al ez re des nek, a Ka to nai Lég ügyi Hi va -
tal volt mun ka tár sá nak,

dr. Tõ kei Lász ló egye te mi do cens nek, a Cor vi nus Egye -
tem Ta laj ta ni és Víz gaz dál ko dá si Tan szék tan szék ve ze tõ -
jé nek.

A Föld Nap ja al kal má ból

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Pro Na tu ra Dí jat
ado má nyo zott

dr. Bu da y né dr. Ká ló czi Il di kó nak,  a deb re ce ni Tóth
Ár pád Gim ná zi um ta ná rá nak, 

a Ma gyar Ter mé szet vé dõk Szö vet sé gé nek,
dr. Ma jer Jó zsef kan di dá tus nak, a Pé csi Tu do mány -

egye tem tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rá nak, 
Pé chy Ta más nak, a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé -

del mi Egye sü let bu da pes ti cso port ja el nö ké nek, 
Sa la mon Gá bor nak, az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga -

tó ság igaz ga tó já nak;

Pro Na tu ra Em lék pla ket tet 
ado má nyo zott

Czip pán Ka ta lin ma te ma ti ka– fi zi ka sza kos ta nár nak, 
dr. Csör gõ Ti bor nak, az ELTE Bi o ló gi ai In té ze te tu do -

má nyos mun ka tár sá nak,
Fersch At ti lá nak, a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga -

tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,
dr. Gas kó Béla fõ mu ze o ló gus nak, a Sze ge di Móra Fe -

renc Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um igaz ga tó-he lyet te sé -
nek,

dr. Hor váth né Papp Ibo lyá nak, a Szek szár di I. Béla
Gim ná zi um és Mû sza ki Szak kö zép is ko la ta ná rá nak,

Sin kó né Póka Má ria bir tok ügyi osz tály ve ze tõ nek, a
KvVM Ter mé szet vé del mi Hi va tal mun ka tár sá nak,

dr. Stan do vár Ti bor nak, az  ELTE Nö vény rend szer ta ni
és Öko ló gi ai Tan szék egye te mi do cen sé nek,

Széll An tal nak, a Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ jé nek,

Ur bán Sán dor nak, a Jász kun Ter mé szet vé del mi Szer -
ve zet  el nö ké nek,

dr. Vaj na Ta más né fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes nek, a
KvVM Bir tok ügyi és Ag rár har mo ni zá ci ós Fõ osz tály mun -
ka tár sá nak;

Mi nisz te ri El is me rõ Ok le ve let
ado má nyo zott

Ba lázs Ti bor nak, Sa jó ka za Köz ség pol gár mes te ré nek, 
Bár tol Ist ván nak, a Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó -

ság ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ jé nek,
Bor báth Pé ter nek, a  Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

te rü le ti fel ügye lõ jé nek,
Far kas Ro land nak, az  Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga -

tó ság ter mé szet vé del mi fel ügye lõ jé nek,
Fo dor Évá nak, a Bu da pes ti Ter mé szet ba rát Sport szö -

vet ség tiszt ség vi se lõ jé nek,
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Ga lam bos Ta más nak, a Dél du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség osz tály ve -
ze tõ-he lyet te sé nek,

Gás pár Já nos aj kai nyu gal ma zott pe da gó gus nak, 

He ge dûs An tal nak, a KvVM Mû sza ki és El lá tá si Fõ osz -
tály fõ mun ka tár sá nak, mi nisz te ri gép ko csi ve ze tõ nek, 

Hor váth Zol tán nak, a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság táj egy ség ve ze tõ jé nek,

Jári Lász ló né nak, a Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság pénz ügyi elõ adó já nak,

Ko vács Zol tán nak, az Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
osz tály ve ze tõ jé nek, ma jor ság ve ze tõ nek,

Mesz lé nyi Já nos nak, a  Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság nyu gal ma zott ter mé szet vé del mi õré nek, 

Pusz tai Má tyás nak, a  Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság bir tok ügyi fel ügye lõ jé nek,

Saly Eri ká nak, a Dé va vá nyai Vá nyai Amb rus Ál ta lá nos
Is ko la kör nye ze ti ne ve lõ jé nek,

Si pos Fe renc nek, a  Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság öko ló gi ai fel ügye lõ jé nek,

Tol nay Zsu zsá nak, az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság osz tály ve ze tõ jé nek.

Pá lyá za ti fel hí vá sok

Az Or szá gos Mun ka vé del mi Kép zõ
és To vább kép zõ Kft.

közleménye
a 2006/2007-es tan év mun ka- és tûz vé del mi

szak kép zé seirõl

FMK Nyil ván tar tá si szám: 01-0182-05

In téz mény-akk re di tá ci ós lajst rom szám: 0477

I. Fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú to vább kép -
zés

A Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem
és az OMKT Kft. együtt mû kö dé sé nek a ke re té ben in dul.

Je lent ke zé si fel té tel: egye te mi, il let ve fõ is ko lai vég zett -
ség. 

Kép zé si idõ: 5 fél év.

A ta nul má nyok el vég zé se után tett si ke res zá ró vizs ga
ese tén a hall ga tók fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú ké -
pe sí tést iga zo ló ok le ve let kap nak. Az ok le vél mun ka vé -
del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, il -
let ve mun ka biz ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít, 
egy ben alap fel té te le a mun ka vé del mi szak ér tõi iga zol vány 
meg sze rez he tõ sé gé nek is.

II. Mun ka vé del mi tech ni kus szak kép zés (Or szá gos
Kép zé si Jegy zék szá ma: 53 5499 01)

Je lent ke zé si fel té te lek:
– mû sza ki jel le gû szak kö zép is ko lai, vagy mû sza ki is -

me re tet nyúj tó kép zé sen szer zett ké pe sí tés, vagy
– mû sza ki tech ni ku si vég zett ség, vagy
– érett sé gi bi zo nyít vány és mû sza ki jel le gû szak mun kás 

bi zo nyít vány, vagy
– érett sé gi és a MÁV fel sõ fo kú for gal mi és ke res ke del -

mi tan fo lya ma in szer zett vég zett ség, vagy
– érett sé gi és pos ta for gal mi ké pe sí tés.
Kép zé si idõ: 2 fél év (250 óra).
A ta nul má nyo kat kö ve tõ en si ke res zá ró vizs gát tett hall -

ga tók mun ka vé del mi tech ni ku si bi zo nyít ványt kap nak,
mely bi zo nyít vány kö zép fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí -
tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, il let ve mun ka biz -
ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít.

III. Tûz vé del mi elõ adó szak kép zés (Or szá gos Kép zé si 
Jegy zék szá ma: 52 8915 02)

Je lent ke zé si fel té tel: kö zép is ko lai vég zett ség.
Kép zé si idõ: 2 fél év (324 óra).
A ta nul má nyo kat kö ve tõ en si ke res zá ró vizs gát tett hall -

ga tók tûz vé del mi elõ adó bi zo nyít ványt kap nak, mely bi zo -
nyít vány kö zép fo kú tûz vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött
mun ka kö rök be töl té sé re, il let ve tûz vé del mi szak te vé keny -
ség el lá tá sá ra jo go sít.

IV. Mun ka vé del mi és tûz vé del mi szak kép zé sek
A tan ren dek össze han go lá sá val mind az I., mind a

II. pon tok ban fel so rolt mun ka vé del mi szak kép zé sek re je -
lent ke zõk ré szé re az OMKT Kft. le he tõ sé get biz to sít ar ra,
hogy a mun ka vé del mi ta nul má nya ik kal egy ide jû leg a
III. pont ban sze rep lõ tûz vé del mi elõ adó szak kép zés ben is
részt ve gye nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók
a) Va la mennyi szak kép zés 2006. szep tem be ré ben in dul

az OMKT Kft. szék he lyén Bu da pes ten.
b) Je lent ke zé si ha tár idõ: 2006. má jus 31.
c) Je lent kez ni az OMKT Kft. je lent ke zé si lap ján le het,

me lyek be sze rez he tõk sze mé lye sen
– az OMKT Kft.-ben (1111 Bu da pest, Mû egye tem

rkp. 9. „R” ép. II. em. 216; 218) vagy
– a Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé gek

 regionális köz pont ja i ban, il let ve igé nyel he tõk le vél ben
vagy te le fo non. A II. és III. pon tok ban fel so rolt kép zé sek
je lent ke zé si lap ja le tölt he tõ a www.omkt.bme.hu web ol -
dal ról is.

d) Rész le tes in for má ci ó kat a je lent ke zé si lap hoz mel lé -
kelt tá jé koz ta tó, va la mint az em lí tett hon lap tar tal maz za.

Szó be li fel vi lá go sí tást ad
– a fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Bo gen fürst

Fe renc né a 463-3610 te le fo non,
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– a kö zép fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Szi lá gyi -
né Mi hály Gyön gyi a 463-4396 te le fo non,

– a tûz vé del mi elõ adó szak kép zés rõl: Mé szá ros né Mar -
git tay Ka ta lin a 463-2709 te le fo non.

Pályázati felhívás
Máriapócs–Pócspetri Önkormányzatának

Képviselõ-testületei
a közös fenntartású önkormányzati

Víz- és Csatornamû intézményvezetõi feladatok
– részmunkaidõben – történõ ellátására

Pá lyá za ti fel té te lek:
– fel sõ fo kú víz ügyi-szenny víz ke ze lé si szak ké pe sí tés és

leg alább 5 éves üze mel te té si gya kor lat,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány,
– az in téz mény ren tá bi lis mû köd te té sé re vo nat ko zó

– tech no ló gi ai, üze mel te té si, biz ton ság tech ni kai, hi ba el -
há rí tá si el kép ze lé sek csa to lá sa.

Ha tár idõk:
– a pá lyá zat be nyúj tá sa: 2006. jú ni us 30., Pa ta ki Lász ló

pol gár mes ter, 4327 Pócs pet ri, Is ko la u. 13.;
– a pá lyá zat el bí rá lá sa: 2006. jú li us 31.

Az in téz mény ve ze tõi ál lás 2006. au gusz tus 1. nap já val
tölt he tõ be. A meg bí zás 5 évre, 2006. au gusz tus 1-jé tõl
2011. jú li us 31-ig szól.

Cik kek, ta nul má nyok

Ifj. dr. Lomnici Zoltán:
A környezet-egészségügyi jog kialakulásának

történeti és dogmatikai alapjai*

Dr. Kõhalmi László:
Az újrakodifikált magyar Környezeti büntetõjog*

* A cik kek a Ma gyar Jog cí mû fo lyó irat 2006. évi 4. szá má ban  olvas -
hatók.

Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács Tit kár sá gá tól
ér ke zett ál lás fog la lás

köz zé té te le

Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács
ál lás fog la lá sa

az ál lam sze re pe az ener ge ti ka és a kör nye zet vé de lem
kap cso la tá nak ala kí tá sá ban

Az ál lam ener ge ti kai irány el ve it, ener gia po li ti ká ját leg -
utóbb 1993-ban tár gyal ta a ma gyar Or szág gyû lés. Az az -
óta el telt több mint egy év ti zed ben be kö vet ke zett vál to zá -
sok ki kény sze rí tet ték en nek új ra gon do lá sát, ami vé gül a
GKI Ener gia ku ta tó és Ta nács adó Kft. ál tal ké szí tett ta nul -
mány ban [Az új ener gia kon cep ció alap kér dé sei, 2004.
 január http://www.gkm.gov.hu/bal me nu/ener ge ti ka/ener -
gia politika] tes te sült meg. A ta nul mányt több ol dal ról ér -
ték el is me ré sek és bí rá la tok, mind azon ál tal to váb bi sor sa
egye lõ re is me ret len: nem ne me se dett ál la mi, tár sa dal mi lag 
el fo ga dott, kö zép- és hosszú tá von kö ve ten dõ ener gia po li -
ti ká vá. Az OKT – amel lett, hogy je len ál lás fog la lá sá val
erre a hi á tus ra fel hív ja a kor mány és az ál la mi szer vek fi -
gyel mét – nyo ma ték kal kí ván rá mu tat ni arra, hogy a mi e -
lõbb el ké szí ten dõ és tár sa dal mi vi tá ra bo csá tan dó ener gia -
po li ti kai kon cep ci ó nak mely szem pon to kat kell fel tét le nül
tar tal maz nia és rész le te sen ele mez nie. Ez zel kí ván hoz zá -
já rul ni an nak ki dol go zá sá hoz, be tölt ve ily mó don is az
1995. évi LIII. tör vény ál tal ráruházott küldetését.

* * *

Az OKT ér tel me zé se sze rint az ener gia po li ti ka a ha zai
ener ge ti ka hosszú távú, a fenn tart ha tó fej lõ dés ér té ke i nek
is meg fe le lõ mû kö dé si rend sze ré nek (mo dell jé nek) ki ala -
kí tá sa és fenn tar tá sa, ál la mi irány mu ta tás, állásfoglalás az
alábbi prioritások mellett:

1. Az el lá tás biz ton ság meg õr zé se a ve ze té kes ener gia -
el lá tás ban (vil la mos ener gia, gáz, olaj, üze mel te té si és va -
gyon biz ton ság) mind a ter me lé si célú, mind a végfo gyasz -
tók számára;

A biz ton sá gos el lá tás (szol gál ta tás) nem nél kü löz he ti a
ki elé gí tõ mér té kû (op ti má lis) ter me lõ és tá ro ló ka pa ci tá -
sok meg lé tét, ill. azok idõ ben tör té nõ, terv sze rû rend szer -
be ál lí tá sát, ál la gá nak, mû kö dõ ké pes sé gé nek fenntartását
és az infrastruktúra védelmét.

2. A pri mer ener gia hor do zók ha zai ter me lé sé nek, az
ener gia im port nak, va la mint az ener gia hor do zó for rás szer -
ke zet nek a be fo lyá so lá sa (szén, gáz, olaj, nuk le á ris, meg -
úju lók, más mó don nem hasz no sít ha tó hul la dé kok, stb.)
hosszú távú, rész le te sen ki mun kált szempontrendszerek
figyelembevételével;

Az ál la mi tá mo ga tá sok kö rét ja va sol juk fe lül vizs gál ni;
meg íté lé sünk sze rint a meg úju ló ener gia for rá sok, a kap -
csolt hõ- és vil la mos ener gia-ter me lés, a bá nyá szat tá mo -
ga tá sá nak egyes mó do za tai a je len le gi kö rül mé nyek kö -
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zött a pi a ci vi szo nyo kat tor zí tó ha tá sú ak és igaz ság ta la -
nok. A kör nye ze ti leg ká ros tá mo ga tá so kat a gaz da ság po li -
ti ka más cél ja i val össz hang ban (fog lal koz ta tás po li ti ka,
költ ség ve té si cé lok) le kell épí te ni, meg kell szün tet ni, és a
felszabaduló forrásokat a környezet és a természet védel -
me érdekében hatékonyan kell felhasználni.

3. A piac meg fe le lõ mû kö dé sét le író mo dell  kimunká -
lása és a jog sza bá lyok di na mi kus, ki szá mít ha tó ala kí tá sa;

Az Eu ró pai Unió or szá ga i ban a gáz- és vil la mos ener -
gia-pi ac meg nyi tá sa né hány év vel ez elõtt kez dõ dött meg
és még ko ránt sem fe je zõ dött be. (2006-ban te kin ti át a Bi -
zott ság a pi ac nyi tás ed di gi ta pasz ta la ta it.) Az ener ge ti kai
ipar ágak emi att vál to zó jog sza bá lyi kör nye zet ben mû köd -
nek. En nek meg fe le lõ en kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a
ha zai jog al ko tás ra, mi u tán ezen ipar ágak ban a be ru há zá -
sok meg té rü lé si ide je lé nye ge sen hosszabb, a tech no ló gi a -
vál tá sok körülményesebben valósíthatók meg, mint más
ágazatokban. 

4. Az ener gia ta ka ré kos sá got és az ener gia fel hasz ná lás
ha té kony sá gát szol gá ló esz köz rend szer ki ala kí tá sa (a ter -
me lé si és a fo gyasz tói szférában egyaránt);

A ter me lés ben (ener gia-át ala kí tás ban) és szál lí tás ban
je len tõs ha té kony sá gi tar ta lé kok van nak, ame lyek ki ak ná -
zá sa az or szág nak is alap ve tõ ér de ke. Ki emelt fi gyel met
kell for dí ta ni a fel hasz ná lás ban (fo gyasz tás ban) rej lõ le he -
tõ sé gek fel tá rá sá ra és ki ak ná zá sá ra (ener gia ta ka ré kos ság,
pl. la kó épü le tek szi ge te lé se, épü let ener ge ti kai szab vá nyok 
és irány el vek). Ha le het sé ges és cél sze rû, köz vet len és
köz ve tett ál la mi, il let ve pi a ci esz kö zök kel is szor gal maz ni
kell a fel hasz ná lás ha té kony sá gá nak ja ví tá sát (fenn tart ha -
tó fo gyasz tás). A fo gyasz tók szé les kö rû tá jé koz ta tá sá val
(pl. tu dat for má ló és is me ret ter jesz tõ kam pá nyok, ener gia -
ha té kony sá gi ta nács adó há ló za tok fenn tar tá sa, öko-cím ké -
zés, kiegészítõ számlainformációk), a szabványalkotás
serkentésével ki kell kényszeríteni az  energia-felhaszná -
lási hatékonyság javulását. 

5. Pi a ci esz kö zök al kal ma zá sa a kör nye zet vé de lem
(fenn tart ha tó fej lõ dés) cél ja i nak el éré sé re az ener ge ti ká -
ban.

Az ál lam, mint leg fõbb sza bály al ko tó, tu laj do nos és
 piaci sze rep lõ – min den olyan eset ben, ill. cél el éré se ér de -
ké ben, ahol ez le het sé ges, tár sa dal mi mé re tek ben gaz da sá -
gos és ha té kony, to váb bá nem okoz ké se del met, vagy ne -
héz sé get va la mely alap ve tõ szol gál ta tás igény bevé te lét,
ren del ke zés re ál lá sát il le tõ en – el sõ sor ban a piac (köz ve -
tett) be fo lyá so lá sá val irá nyít sa a gaz da ság alakulását és
kényszerítse ki a környezetvédelmi célok elérését. 

A gaz da sá gi élet sze rep lõi szá má ra az ener gia át ala kí tás -
sal és -fel hasz ná lás sal össze füg gõ kör nye ze ti ha tá so kat
kéz zel fog ha tó vá kell ten ni (adók, ki bo csá tá si egy sé gek
ke res ke del me, zöld bi zo nyít vány rend szer be ve ze té se
stb.). Az át lát ha tó ság és a tisz ta sza bá lyok ér de ké ben ke -
rül ni kell mind azon ál tal a több szö rös ter hek al kal ma zá sát.
Olyan pi a ci egyen sú lyi vi szo nyok ki ala kí tá sá ra kell tö re -

ked ni, ame lyek von zó vá te szik a kör nye ze tet ke vés bé ter -
he lõ ener gia át ala kí tá si technológiákba történõ befektetést, 
de nem eredményeznek méltánytalan extraprofitot.

6. Fo ko zot tabb rész vé tel a nem zet kö zi együtt mû kö -
dés ben, to váb bi ha zai for rá sok moz gó sí tá sa az új, ha té -
kony, kör nye zet kí mé lõ ener ge ti kai alap anya gok, el já rá sok 
és tech no ló gi ák ku ta tására és fej lesz tésére (geo ter mi kus
ener gia, nap kol lek to rok, bio massza, ener gia-ül tet vé nyek,
bio-üzemanyagok, hidrogén, üzemanyag-cellák stb.).

7. Az ener gia po li ti kai cé lok meg va ló sí tá sát a fenn tart -
ha tó fej lõ dés ér té ke i vel össze kö tõ híd al ko tá sa a ver seny -
ké pes ség fenn tar tá sa és ja ví tá sa mellett.

Az OKT je len ál lás fog la lá sá val azt kí ván ja szor gal -
maz ni, hogy a jö võ ben meg ho zan dó dön té sek egy ide jû -
leg szol gál ják a fo gyasz tók biz ton sá gos el lá tá sát és a
kör nye zet vé del mét; tá gabb ér te lem ben a fenn tart ha tó
fej lõ dést. En nek leg fõbb esz kö zei: i) a ha té kony ság ja ví -
tá sa, ii) az ener gia ta ka ré kos ság ra ösz tön zés és iii) a
meg úju ló ener gia for rá sok rész ará nyá nak nö ve lé se.

* * *

Alap ve tõ tár sa dal mi igény, hogy a kör nye zet vé del mi
alap el vek a gaz da ság va la mennyi ága za tá nak (ener ge ti ka,
köz le ke dés, me zõ gaz da ság, épí tés ügy, te le pü lés ter ve zés,
inf ra struk tú ra-fej lesz té sek) mû kö dé sé be épül ten je len je -
nek meg (az in teg rá ció elve), azaz pl. ener gia po li ti ka ne
ké szül hes sen anél kül, hogy a fenntartható fejlõdés szem -
pont jai abban érvényre jutnának.

A Ma ast rich ti Szer zõ dés ér tel mé ben az Eu ró pai Unió is
ki emelt fon tos sá got tu laj do nít a kör nye zet vé del mé nek
(ma gas szin tû kör nye zet vé de lem). En nek meg va ló sí tá sa
ér de ké ben a kör nye zet szennye zé sé nek és ká ro sí tá sá nak
meg elõ zé sé re (elõ vi gyá za tos sá gi elv) és a le het sé ges
szennye zé sek nek azok for rá sá nál való meg aka dá lyo zá sá ra 
(a meg elõ zés elve) tö rek szik; a be kö vet ke zett szennye zé -
sért an nak oko zó ját te szi fe le lõs sé (a szennye zõ fi zet elv).
A ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sa mód já nak el dön té sét a ré -
gi ók ra, tag ál la mok ra, he lyi kö zös sé gek re bíz za a le he tõ
leg na gyobb ha té kony ság ér de ké ben (szub szi di a ri tás
elve) és szor gal maz za az együtt mû kö dést a kü lön bö zõ ér -
de kû fe lek kö zött (part ner ség elve).

Az OKT meg íté lé se sze rint nem szo rul ma gya rá zat ra,
hogy ma gas szin tû kör nye zet vé de lem a tár sa da lom ban az
ál lam be avat ko zá sa nél kül nem va ló sít ha tó meg. Az ál la mi 
be avat ko zás mód ja ugyan ak kor alap ve tõ je len tõ sé gû ab -
ban a te kin tet ben, hogy meg kell ta lál ni az össz han got a
be avat ko zás szint je és mód ja (jog sza bá lyi til tás, pi a ci esz -
kö zök al kal ma zá sa, irány el vek ki adá sa, be nem avat ko -
zás), va la mint a társadalom fenntartható élet vi te le ér de ké -
ben elérendõ célok között.

A vég re haj tás hoz a gaz da sá gi szer ve ze tek az ál lam és
szer vei ál tal al ko tott jog sza bá lyok be tar tá sá val, to váb bá
ön kén tes, a cél ja ik kal össz hang ban álló vál la lá sa ik kal já -
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rul nak hoz zá. Az ön kén tes meg ál la po dá sok nem is me ret -
le nek a nyu ga ti or szá gok ban, ezek nek a jogi ke re tei az EU
or szá ga i ban, így ná lunk is adot tak: a gaz da ság sze rep lõi
meg ál la pod nak az ál lam mal (a ha tó sá gok kal) jog sza bá -
lyok ba nem fog lalt, de a kö zös cé lok el éré sét se gí tõ in téz -
ke dé sek ben, ma ga tar tás for mák ban. Kü lö nös meg erõ sí tést
nyer het nek e meg ál la po dá sok, ha bír ják a nem kor mány za -
ti szer ve ze tek (szö vet sé gek) dek la rált egyet ér té sét. A tu -
do mány kép vi se lõi a tár sa da lom is me re te i nek bõ ví té sé vel, 
új, ed dig is me ret len mód sze rek és el já rá sok meg is me ré sé -
vel és meg is mer te té sé vel, a ko ráb bi ak to vább fej lesz té sé -
vel, míg a ci vil szer ve ze tek a tár sa da lom tag jai, egyes cso -
port jai ál tal fon tos nak tar tott, de az ál lam ál tal ke vés bé
hatékonyan kezelhetõ kérdések megfogalmazásával,
problémák felvetésével, esetenként meg ol dá si ja vas la tok -
kal is igyekeznek a fenti célok elérése irányába való el -
moz du lást serkenteni.

Az ener gia po li ti ka, mint a gaz da ság po li ti ka ré sze nem
füg get len más ága za ti (szak-) po li ti kák tól (a tel jes ség igé -
nye nél kül: klí ma po li ti ka, köz le ke dés-, ag rár-, fog lal koz -
ta tás-, ok ta tás-, la kás po li ti ka), sõt azok kal való össz hang ja 
nél kül meg va ló sí tá sa két sé ges sé vá lik. Je len ál lás fog la lás -
ban arra hív juk fel a fi gyel met, hogy a kör nye zet- és az
ener gia po li ti ka össz hang ja a fenn tart ha tó fej lõ dés
meg va ló sí tá sa te kin te té ben alap ve tõ fon tos sá gú. Ezért
nél kü löz he tet len a kör nye ze ti ha tá sok vizs gá la ta és ala pul
vé te le az ener ge ti kai stra té gia ki ala kí tá sa, meg va ló sí tá sa
és idõn ként szük ség sze rû ki iga zí tá sa so rán. Eh hez kí vá -
nunk esz köz rend szert aján la ni a szak po li ti ka ké szí tõi szá -
má ra. Ajánl juk mind ezt an nak tu da tá ban, hogy bár ja vas -
la ta ink egy ré sze túl nyú lik az OKT hatáskörén, a látszó la -
gos teljességre törekvés elsõsorban saját gondolataink, az
ál ta lunk képviselt társadalmi csoportok prioritásainak
rendezését is szolgálja.

Az ál lam nak ener gia po li ti ka-al ko tó, jog al ko tó mun ká ja
so rán, cél sze rû a te rü le tén mû kö dõ gaz da sá gi tár sa sá gok
rö vid és hosszú távú ér de ke it mér le gel nie és arra kell tö re -
ked nie, hogy össz hangot te remt sen az el té rõ érdekû
társadalmi csoportok között.

Az ener gia po li ti ká nak ala pul kell ven nie az EU sza bály -
rend sze rét, cél ja it és prog ram ja it, mind azon ál tal cé lul kell
ki tûz nie az EU po li ti ká i nak meg fe le lõ be fo lyá so lá sát, a
ha zai (re gi o ná lis) ér de kek fo ko zot tabb  figyelembevé -
tele ér de ké ben.

Az ener gia po li ti ka ké szí té se, kon cep ci ó já nak ki ala kí tá -
sa so rán el sõ ként a je len ál la pot fel mé ré sét kell el vé gez ni 
ren del ke zés re álló, meg bíz ha tó ada tok alap ján és, ha szük -
sé ges újabb vizs gá la tok ered mé nye i nek fel hasz ná lá sá val.
Több vál to zat for má já ban fel kell mér ni a re á lis igé nye -
ket és a le he tõ sé ge ket mind az ener gia hor do zók ren del -
ke zés re ál lá sa (ha zai for rá sú ha gyo má nyos és meg úju ló
ener gia for rá sok po ten ci ál ja, im port le he tõ sé gek), mind a
fo gyasz tás te kin te té ben (el éren dõ, ill. vár ha tó igé nyek
becs lé se). Vizs gál ni kell a kö ze li és tá vo li jö võ ben ren del -
ke zés re álló új ener gia át ala kí tá si tech ni ká kat és ener -
ge ti kai tech no ló gi á kat, az ener gi a ta ka ré kos sá gi le he tõ -

sé geket (az adott fel hasz ná lá si cél el éré sé hez szük sé ges
leg ha té ko nyabb el já rá so kat és azok vár ha tó fej lõ dé sét). Ki 
kell je löl ni a le het sé ges fej lõ dé si pá lyá kat. Ele mez ni kell a 
fen ti ek alap ján az ener gia hor do zók fel hasz nál ha tó ál la pot -
ba ho zá sá val, át ala kí tá sá val, szál lí tá sá val, fel hasz ná lá sá -
val kap cso la tos költ sé ge ket és azok vár ha tó ala ku lá sát, a
pi a ci vi szo nyo kat és a le het sé ges ár moz gá so kat.

Az ener gia po li ti kai vál to za tok kal pár hu za mo san kell
vizs gál ni az egyes fej lõ dé si pá lyák meg va ló su lá sá val
össze füg gés be hoz ha tó kör nye ze ti ha tá so kat és koc ká za to -
kat. Eze ket vissza csa tol va kell mó do sí ta ni, fi no mí ta ni az
ener ge ti kai for ga tó köny ve ket mind ad dig, amíg a fent fel -
so rolt alap el vek nek megfelelõ összhang a legnagyobb
valószínûséggel létrejön.

Mód szer ta ni szem pont ból az OKT fel hív ja a kor mány
fi gyel mét az EU ren de le té re a stra té gi ai kör nye ze ti vizs -
gá lat ról, amely a ma gyar jog rend be is át ül te tés re ke rült
[2/2005. (I. 11.) Korm. ren de let (egyes ter vek, il let ve
prog ra mok kör nye ze ti vizs gá la tá ról) a 2001/42/EK alap -
ján: Di rec ti ve 2001/42/EC of the Eu ro pe an Par li a ment and 
of the Co un cil of 27 June 2001 on the as sess ment of the ef -
fects of cer ta in plans and pro gram mes on the en vi ron -
ment]. Ezt a vizs gá la tot min den na gyobb sza bá sú prog -
ram, stra té gia ké szí té se so rán el kell vé gez ni. Nyo ma ték -
kal kér jük, hogy a vizs gá la to kat az ener ge ti ka kö ré be tar -
to zó ter mé kek és szol gál ta tá sok te kin te té ben azok tel jes
élet cik lu sá ra végezzék el, hogy a lehetséges környezeti
hatások átfogó vizsgálatára és értékelésére sor kerüljön.

Mi u tán az ál la mi for rá sok kor lá to sak és a tár sa da lom te -
her vál la lá sa is vé ges, a kör nye ze ti cé lok kö zött is pri o ri tá -
so kat kell meg ha tá roz ni, vizs gál ni kell a ter ve zett in téz ke -
dé sek kel el ér he tõ kör nye ze ti cé lok ál tal kép vi selt ér té kek
és az eh hez szük sé ges rá for dí tá sok vi szo nyát. Ezen el -
sõbb sé gi sor ren dek ha zai adap tá ci ó já hoz szol gál hat irány -
mu ta tá sul az EU Ha to dik kör nye zet vé del mi ak ció prog -
ram ja (Kör nye zet 2010: A mi jövõnk, a mi választásunk),
amelynek kiemelt feladatai az alábbiak:

– Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak olyan  mér -
tékû csök ken té se és lég kö ri kon cent rá ci ó juk olyan ér té ken 
tör té nõ sta bi li zá lá sa, amely nek ered mé nye kép pen az ég -
haj lat vissza for dít ha tat lan vál to zá sai, an nak va ló szí nû
kö vet kez mé nyei, va la mint az idõ já rá si ano má li ák – ame -
lyek az el lá tás biz ton sá got is ve szé lyez tet he tik – még idõ -
ben megelõzhetõk, visszaszoríthatók; 

– A ter mé sze ti és bi o ló gi ai sok fé le ség meg õr zé se, öko -
ló gi ai el tar tó-ké pes ség;

– A kör nye zet-, és egész ség vé de lem te rü le tén: az
egész sé get fe nye ge tõ ve szé lyek rõl való tá jé koz ta tás (kör -
nye zet biz ton ság, ké mi ai biz ton ság, élel mi szer biz ton ság,
járványok kitörése);

– Fenn tart ha tó erõ for rás-hasz ná lat, anyag- és hul la -
dék-gaz dál ko dás: a ter mé sze ti erõ for rá sok fe le lõs ség tel -
jes hasz ná la ta, ke ze lé se, a mel lék ter mé kek, má sod nyers -
anya gok és hul la dé kok mi nél tel je sebb körû új ra hasz no sí -
tá sa.
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Az ál lás fog la lás hoz mel lé kel jük a kur zív val sze dett fo -
gal mak ér tel me zé sét.

Mel lék let
az OKT ál lás fog la lá sá hoz

Az ál lam sze re pe az ener ge ti ka és a kör nye zet vé de lem
kap cso la tá nak ala kí tá sá ban

Egyes fo gal mak ér tel me zé se

Ver seny ké pes ség

A ver seny ké pes ség egyik fi gye lem re mél tó meg ha tá ro -
zá sát adja M. Por ter [ld. Pa ta ki Gy., Bela Gy., Kohl heb N.:
Ver seny ké pes ség és kör nye zet vé de lem, PM Ku ta tá si Fü -
ze tek, 5. sz. 2003. 8. old. www.pm.gov.hu/Do ku men tu -
mok/Seo/fu ze tek.htm], amely sze rint a ver seny ké pes ség
– mind az egyes nem zet gaz da sá gok, mind a vál lal ko zá sok
szint jén – a vál to zó kö rül mé nyek hez való gyors, ru gal mas
al kal maz ko dá si és meg úju lá si ké pes sé get je lent, ame lyet a
re la tív szû kös ség vi szo nyai kény sze rí te nek ki. E ké pes ség
alap ve tõ en szük sé ges ah hoz, hogy a fo gyasz tók szük ség -
le te it a le he tõ leg tel je seb ben ki elé gít sék, va la mint el ke -
rül he tet le nül igény li az öko ló gi ai kor lá tok hoz való al -
kal maz ko dást. A szû kös ség kör nye zet vé del mi ér te lem -
ben le het ter mé sze tes (pl. a fosszi lis ener gia hor do zó-for rá -
sok ki me rü lé se), vagy mes ter sé ges, pl. az állam ál tal ki -
kény sze rí tett hiány a jövõ céljai, a fenn tart ha tó ság ér de ké -
ben (pl. az összes megengedett kibocsátások korlátozása).

Ver seny ké pes az a ter mék (pl. ener gia hor do zó) vagy
szol gál ta tás (pl. vil la mos ener gia), ame lyet a fel hasz ná lók
(vil la mos ener gia-ter me lõk, ill. fo gyasz tók) elõny ben ré -
sze sí te nek má sok kal szem ben (más pri mer ener gia hor do -
zók kal szem ben, ill. más pri mer ener gia hor do zó fel hasz -
ná lá sá val elõ ál lí tott vil la mos ener gi á val szem ben) az adott 
jog sza bá lyi fel té te lek mel lett. Az idõ táv sze re pe fon tos: a
be fek te tés (be ru há zá si haj lan dó ság) te kin te té ben mennyi -
re meg ha tá ro zók a je len le gi sza bá lyok, ill. az ezek vál to zá -
sá val kap cso la tos vá ra ko zá sok. Je len leg a vál to zá sok idõ -
sza kát él jük, eb bõl adó dó an a jel lem zõ be fek te té si vi sel ke -
dés a ki vá rás, vagy a rö vid távú (amíg a jog sza bá lyok nagy
va ló szí nû ség gel sta bi lak ma rad nak) meg té rü lés re való
spe ku lá lás. Ár nyal ja a ké pet az a kö rül mény, hogy az EU-n 
be lül (a tag or szá gok kö zött) is je len tõs el té ré sek van nak a
sza bá lyo zás ban. A ver seny ké pes ség tér be li ér tel me zé se
is szük sé ges és le het sé ges: Az EU-tag or szá gok egy más
kö zött, az EU-n kí vü li or szá gok kal szem ben, az USA-val
és Ja pán nal szem ben, a fej lõ dõ or szá gok kal szem ben és
így to vább. Eb ben a te kin tet ben pri o ri tá sok fel ál lí tá sa és
el fo ga dá sa szük sé ges: 1. az or szág ver seny ké pes sé ge (ver -
seny hát rá nyá nak el ke rü lé se); 2. az EU ver seny ké pes sé ge
má sok kal szem ben; 3. Le het sé ges-e a Föld (az em be ri ség)
túl élé se versenyképességi alapon?

Az Eu ró pai Ta nács Lissza bon ban (2000) ki tû zött cél ja
sze rint az Uni ó nak ki egyen sú lyo zott gaz da sá gi nö ve ke dés
mel lett kell a vi lág leg ver seny ké pe sebb és leg gyor sab ban
fej lõ dõ gaz da sá gi tér sé gé vé vál nia. Ez a cél je len le gi is me -
re te ink sze rint az év ti zed vé gé ig alig ha ér he tõ el. A cél el -
éré sé rõl le mon da ni nem len ne he lyes; ugyan ak kor fel tét le -
nül szük sé ges a pri o ri tá sok új ra ér té ke lé se.

Fenn tart ha tó fej lõ dés

A fenn tart ha tó fej lõ dés „a je len szük ség le te i nek a ki elé -
gí té se a jövõ nem ze dé kek szük ség le te i nek a ve szé lyez te té -
se nél kül” [Brundt land je len tés 1987 (Our Com mon
 Future)]. A ma em be ré nek, tár sa dal má nak úgy kell él nie,
hogy az zal ne ássa alá az utá na kö vet ke zõ ge ne rá ci ók jó lé -
tét. A fenn tart ha tó fej lõ dés ma gá ban fog lal ja a kor lá to zott
mennyi ség ben ren del ke zés re álló erõ for rá sok át gon dolt
felhasználását, lehetõség szerinti megõrzését a jövõ nem -
ze dé kei számára.

A fenn tart ha tó fej lõ dés két pil lé re mel lett – a ter mé sze -
tes és az épí tett kör nye zet meg óvá sa; a har mo ni ku san fej -
lõ dõ gaz da ság –, a har ma dik a tár sa da lom tag ja i nak  szo -
ciális biz ton sá ga, az ezért ér zett fe le lõs ség és an nak meg -
nyil vá nu lá sa mind a gaz da ság sze rep lõi, mind az ál la mi
szer ve ze tek ál tal. Stra té gi át, hosszú távú ter ve ket, po li ti kát 
al kot ni csa kis kel lõ tár sa dal mi tá mo ga tott ság gal lehet.

A fenn tart ha tó fej lõ dés nek az el telt csak nem húsz év
alatt so kan sok fé le meg ha tá ro zá sát ad ták, a de fi ní ció fo ko -
za to san bõ vült. Mind azon ál tal elvi tar tal ma fenn ma radt,
to vább fej lõ dött, a vi lág fo lya ma ta i nak meg ha tá ro zó ele -
mé vé vált. Ma nap ság a szo ci á lis (tár sa dal mi) pil lér két
rész re osz tá sát cél zó kí sér le tek is mer tek: egy fe lõl a sze -
gény ség le küz dé se, a mun ka al kal mak te rem té se, az egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok szé les kö rû vé té te le, más részt, a tár -
sa dal mi rész vé tel, az ön kor mány zás, a de mok rá cia po li ti -
kai szem pont jai tûn nek ön ál ló pil lér ré nemesedni.

Az ál lam sze re pe a kör nye zet vé del mi alap el vek meg -
va ló sí tá sá ban

Azt a kér dést, hogy a kör nye zet vé del mi alap el vek meg -
va ló sí tá sa mi lyen mér ték ben van az ál lam ra bíz va, il let ve,
hogy azok mi lyen mér ték ben va ló sul hat nak meg a pi a ci
tör vény sze rû sé gek ér vé nye sü lé se és a nem kor mány za ti
szer ve ze tek erõ fe szí té sei ál tal, a kü lön bö zõ ér dek cso por -
tok kü lön fé le kép pen vá la szol ják meg. Az OKT, mi u tán
ab ban a tár sa dal mat al ko tó ér dek cso por tok kép vi se lõi je -
len van nak, to váb bá, mi u tán an nak társ el nö ke a kor mány
tag ja, kü lö nö sen al kal mas tes tü let, hogy e kér dés ben mér -
ték adó vé le ményt nyil vá nít son. A kér dés re adan dó vá lasz
azért ki e mel ten fon tos, mert amennyi re mind ez az ál lam ra
van bíz va, oly mér ték ben kell azt a ma gyar Or szág gyû lés -
nek, a kor mány nak és az érin tett ál la mi szer vek nek, ha tó -
sá gok nak ma guk ra is vál lal ni uk, di na mi ku san a hely zet hez 
ala kí ta ni uk, vég re haj ta ni uk és végrehajtatniuk.
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Ön kén tes meg ál la po dá sok

Ön kén tes meg ál la po dás lét re jö het bár mely fél (ál lam,
vagy az azt kép vi se lõ ha tó ság, a gaz da ság sze rep lõi, vagy
ci vil szer ve ze tek) kez de mé nye zé sé re. Cél ja, hogy a köl -
csö nös elõ nyök alap ján, kel lõ idõ ben meg va ló sul ja nak
azok a cél ki tû zé sek, ame lyek ki kény sze rí té sé hez jog sza -

bály(mó do sí tás), vagy más be avat ko zás len ne szük sé ges.
Ön kén tes meg ál la po dás nak te kint he tõ, pl. a kör nye ze ti
(fenn tart ha tó sá gi) je len té sek ké szí té se, a kör nye zet köz -
pon tú irá nyí tá si rend sze rek be ve ze té se, a ké sõb bi ek ben
be ve ze ten dõ jog sza bály kö ve tel mé nye i nek ön kén tes el fo -
ga dá sa és tel je sí té se an nak ha tály balé pé se elõtt és  ha -
sonlók.
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