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ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!

2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó jo gi szol gál ta tó és tá jé koz ta tó
köz pont já ba köl tö zik, ahol a meg szo kott ki ad vá nyo kon kí vül bõ vebb szol gál ta tá sok (jog sza bály ke re sés, iro dai és
nyom dai szol gál ta tá sok, ter mék tá mo ga tás, in ter net ká vé zó, ol va só sa rok stb.) áll nak az ügy fe lek ren del ke zé sé re.

Az új el ér he tõ sé gek:
Köz löny Cent rum 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány ut ca–Nyár ut ca sar kán).

Te le fon: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu, www.koz lony cent rum.hu
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Kormányrendeletek

A Kormány
109/2006. (V. 5.) Korm.

rendelete
az üvegházhatású gázoknak

a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó
kibocsátási egységeivel való rendelkezés

részletes szabályairól

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek keres-
kedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban:
Üht.) 20. §-a (5) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az Üht. alapján létrehozott, kincs-
tári vagyonkörbe tartozó kibocsátási egységekkel való
gazdálkodásra, a kibocsátási egységek vagyonkezelésére,
valamint átruházására terjed ki.

(2) Az Üht.-ban és e rendeletben nem szabályozott kér-
désekben a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló
58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kvr.)
szabályait kell alkalmazni.

2. §

(1) Az adott kereskedési idõszak alatt létrehozott kibo-
csátási egységek kincstári vagyonkörbe való kerülésének
tényérõl, illetve azok teljes mennyiségérõl a forgalmi jegy-
zékbe történõ bejegyzést követõ 15 napon belül a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium tájékoztatja a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI), és egy-
idejûleg kezdeményezi a vagyonkezelési szerzõdés meg-
kötését.

(2) A KVI a bejelentéstõl számított 15 napon belül kije-
löli a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot (a to-
vábbiakban: vagyonkezelõ) vagyonkezelõnek és vele a ki-
bocsátási egységekre vonatkozó vagyonkezelési szerzõ-
dést köt.

3. §

A Kvr. 10. §-ában foglaltakon túl a vagyonkezelési
szerzõdés – a kibocsátási egység sajátos jellegére tekintet-
tel – tartalmazza különösen:

a) az adott kereskedési idõszak meghatározását;
b) a kereskedési idõszak alatt létrehozott kibocsátási

egységek teljes mennyiségét;
c) a kibocsátási egységekhez kapcsolódó azonosító kó-

dokat;

d) a kibocsátási egységek mint kincstári vagyonelemek
keletkezésének idõpontját;

e) az Üht. 11. §-ban meghatározott kötelezettség telje-
sítése során visszaadott kibocsátási egységeknek a vonat-
kozó jogszabályok szerinti törléséig történõ kezelését.

4. §

A Kvr. 19. §-ának (1) bekezdése szerinti adatszolgálta-
tási kötelezettség tartalmát a felek a vagyonkezelési szer-
zõdésben oly módon határozzák meg, hogy

a) a szerzõdésbõl a kincstári vagyonkörbe tartozó kibo-
csátási egységek mennyisége, illetve ennek változása
megállapítható legyen, és

b) a felek az értékben történõ nyilvántartás kötelezett-
ségétõl eltekintenek, továbbá

c) a vagyonkezelõ az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a további-
akban: jegyzékkezelõ) útján köteles biztosítani a KVI szá-
mára a kincstári vagyonba tartozó kibocsátási egységeket
tartalmazó forgalmi számla tartalmának megismerhetõ-
ségét.

5. §

(1) A vagyonkezelõ saját hatáskörben, a jegyzékkezelõ
útján – az Üht. 8. § (1) bekezdésének megfelelõen – ingye-
nesen kiosztja a Kormány által rendeletben kihirdetett
Nemzeti Kiosztási Lista alapján az ott meghatározott
mennyiségû kibocsátási egységeket, az ott meghatározott
személyeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak végrehajtása
során a kincstári vagyonkörbõl történõ kikerülés elõkészí-
tésére és a kincstári vagyonért felelõs miniszter jóváha-
gyására vonatkozó elõírásokat nem kell alkalmazni.

(3) A kibocsátási egység kincstári vagyonkörbõl való
kikerülésének és az új jogosult kibocsátási egység feletti
rendelkezési joga megszerzésének idõpontja a forgalmi
jegyzékbe történõ bejegyzés napja.

(4) A kibocsátási egységek kincstári vagyonkörbõl tör-
ténõ kikerülésérõl a vagyonkezelõ a vagyonkezelési szer-
zõdésben meghatározottak szerint tájékoztatja a KVI-t.

6. §

(1) A vagyonkezelõ saját hatáskörben ingyenesen ki-
osztja a környezetvédelmi hatóság határozatában foglalt
személyeknek, az abban meghatározott kibocsátási egysé-
geket az Üht.-ban meghatározott vis maior kiosztás, illetve
az új belépõk számára történõ kiosztás esetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben is alkalmazni kell
az 5. § (2)–(4) bekezdését.
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7. §

(1) Az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egysége-
ket – a vagyonkezelõnek az értékesítés rendszerességére,
idõpontjára, valamint az értékesítendõ mennyiségre vonat-
kozó javaslata alapján, annak a pénzügyminiszter által
történõ jóváhagyását követõen – a pénzügyminiszter érté-
kesíti. A javaslattételt a vagyonkezelõnél a pénzügymi-
niszter is kezdeményezheti.

(2) Amennyiben a pénzügyminiszter a vagyonkezelõ ja-
vaslatával nem ért egyet, az elutasítás indokainak figye-
lembevételével a vagyonkezelõ új javaslatot dolgoz ki és
terjeszt elõ.

(3) A vagyonkezelõ az (1)–(2) bekezdés szerinti javas-
latát a gazdasági és közlekedési miniszter egyetértésével
alakítja ki.

8. §

(1) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátási
egységek értékesítése az Áht. 109/D. §-a (3) bekezdésének
c) pontja szerinti árverésnek minõsülõ elektronikus aukci-
ós eljárással történik.

(2) Az elektronikus aukción minden, az Európai Gazda-
sági Térség tagállamának kibocsátási egységkereskedelmi
jegyzékében számlával rendelkezõ jogalany részt vehet.

(3) Az elektronikus aukció során az aukcióra bocsátott
kibocsátási egységek a – minimál ár feletti – legjobb ár-
ajánlatot tevõ részére kerül értékesítésre, vagy több, azo-
nos legjobb áron ajánlatot tevõ esetén az ajánlattevõk kö-
zött arányosan kerül felosztásra.

(4) A kiíró az elektronikus aukcióra vonatkozó hirdet-
ményt – az aukció kitûzött napja elõtt 15 nappal – oly mó-
don teszi közzé, hogy az bármely érdeklõdõ számára elér-
hetõ legyen (pl. hazai és nemzetközi sajtótermékekben, in-
ternetes oldalakon).

(5) A hirdetmény tartalmazza:
a) a kiíró nevét;
b) az aukció idõtartamát;
c) az értékesíteni kívánt kibocsátási egységek mennyi-

ségét;
d) a legkisebb értékesíthetõ mennyiséget;
e) egy kibocsátási egység minimálárát;
f) az ellenérték megfizetésének módját;
g) az ellenérték megfizetésének biztosítékát;
h) a pénzügyi teljesítés és a kibocsátási egységek jóvá-

írásának idejét;
i) az eredménytelenné nyilvánítás feltételeit.

(6) Az aukciós ajánlat nem vonható vissza.

(7) Az elsõ kereskedési idõszakra [Üht. 6. § (4) bekez-
dés] vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervben elkülönített
aukciós tartalékba tartozó kibocsátási egységek értékesíté-

sének bevétele az Áht. 109/A. § (3) bekezdésében foglal-
taknak megfelelõen a központi költségvetés központosí-
tott bevételét képezi úgy, hogy a befolyó bevétel összege,
legfeljebb azonban 2 milliárd forint – a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium, illetve a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium között fele-fele arányban megosztva –
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével,
kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos feladatok,
valamint a megújuló energiaforrások használatára és az
energiafelhasználási hatékonyság javítására irányuló in-
tézkedések finanszírozására használható fel.

9. §

A pénzügyminiszter a kibocsátási egységek értékesíté-
sének pénzügyi teljesítését követõ 30 napon belül tájékoz-
tatja a vagyonkezelõt és a gazdasági és közlekedési mi-
nisztert:

a) az értékesítés tényérõl;
b) az értékesített kibocsátási egységek mennyiségérõl;
c) a kibocsátási egység vételáráról;
d) az értékesítésre bocsátott kibocsátási egységekhez

kapcsolódó azonosító kódokról.

10. §

(1) A kibocsátási egységnek az Üht. 11. §-ában megfo-
galmazott kötelezettség teljesítése során történõ vissza-
adása esetén a jegyzékkezelõ külön jogszabály szerint törli
az adott kibocsátási egységet a forgalmi jegyzékbõl.

(2) A kibocsátási egység mint forgalomképes vagyoni
értékû jog a kincstári vagyonkörbõl történõ kikerülést kö-
vetõen – a vis maior kiosztás során átruházott egységek ki-
vételével – a továbbiakban is átruházható.

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésének napjától kezdõdõen a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium köteles gon-
doskodni a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egysége-
sített és biztonságos rendszerérõl szóló, 2004. decem-
ber 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiak-
ban: 2216/2004/EK rendelet) 11.1 pontja szerinti „Részes
Fél Számla” létrehozására és mûködtetésére vonatkozó
szabályok végrehajtásáról.

(3) E rendeletet a 2216/2004/EK rendelettel összhang-
ban kell alkalmazni.

1060 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám



(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kvr. 1. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rendeletben foglalt szabályokat a honvédelmi
miniszter által honvédelmi célra feleslegesnek nyilvánított
haditechnikai eszközök és készletek vagyonkezelésére és
értékesítésére, a nemzetbiztonsági szolgálatokra mint va-
gyonkezelõkre, valamint az üvegházhatású gázok kibo-
csátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi
XV. törvény alapján létrehozott, kincstári vagyonkörbe
tartozó kibocsátási egységekkel való gazdálkodásra, a ki-
bocsátási egységek vagyonkezelésére és értékesítésére a
külön jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell al-
kalmazni.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
125/2006. (V. 19.) Korm.

rendelete
az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási

követelményeirõl
és megfelelõségük tanúsításáról szóló

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének g) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a követke-
zõket rendeli el:

1. §

(1) Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási köve-
telményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„c) megfelelõségi jelölés: a berendezésen elhelyezett,
külön jogszabály szerinti, CE megfelelõségi jelölés;”

(2) Az R. 2. §-ának i) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„i) EK megfelelõségi nyilatkozat: a gyártó vagy az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalma-
zott képviselõje írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép
vagy berendezés megfelel az e rendelet szerinti követel-
ménynek;”

2. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

„Minden más jelölést csak úgy lehet elhelyezni, hogy az
a CE megfelelõségi jelölés és a zajcímke láthatóságát és
olvashatóságát ne befolyásolja.”

3. §

(1) Az R. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki,
és ezzel egyidejûleg a § eredeti (3) bekezdésének számo-
zása (4) bekezdésre változik:

„(3) A zajcímkét a berendezésen jól láthatóan, olvasha-
tóan és maradandóan kell elhelyezni.”

(2) Az R 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletben foglalt követelmények ellenõrzését a

Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és a megyei (fõvárosi)
fogyasztóvédelmi felügyelõségek, valamint a Magyar Ke-
reskedelmi Engedélyezési Hivatal és területi felügyelõsé-
gei (a továbbiakban együtt: felügyelõség) ellenõrzik, és a
rendelkezések megsértése esetén – e rendeletben foglalt
eltérésekkel – a külön jogszabályokban meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazzák.”

4. §

Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A berendezés gyártója vagy annak az Európai Gaz-
dasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselõje
minden berendezéstípushoz EK megfelelõségi nyilatkoza-
tot állít ki. A nyilatkozat legalább a 3. számú melléklet sze-
rinti adatokat tartalmazza.”

5. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Ha a felügyelõség megállapítja, hogy valamely for-
galomba hozott vagy üzembe helyezett berendezés nem
felel meg a 3. § (1) bekezdésének b), c) pontjában foglalt
elõírásoknak, akkor megteszi a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a berendezés gyártója vagy annak
az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatal-
mazott képviselõje a berendezést olyan állapotba hozza,
hogy az megfeleljen az elõírásoknak.

(2) A felügyelõség korlátozza vagy megtiltja a berende-
zés forgalomba hozatalát, illetve üzembe helyezését, ha

a) a berendezés zajkibocsátása a 3. § (1) bekezdés
a) pontjában hivatkozott határértéket meghaladja, vagy
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b) a berendezés az (1) bekezdésben megtett intézkedé-
sek ellenére sem felel meg a 3. § (1) bekezdés b), c) pontjá-
ban foglalt elõírásoknak.”

(2) Az R. 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tilalom, illetve a korlátozás elrendelésérõl a fel-

ügyelõség haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottsá-
got és a többi tagállam illetékes hatóságát.”

6. §

Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A felügyelõség – az Európai Bizottság vagy a tagál-
lamok illetékes hatóságának megkeresésére – a gyártótól
bekér és az Európai Bizottság vagy a tagállamok illetékes
hatósága rendelkezésére bocsát minden olyan információt,
amelyet egy berendezéstípus megfelelõség értékelése so-
rán felhasználtak, beleértve a 4. számú melléklet 3. pontja,
az 5. számú melléklet 3. pontja, a 6. számú melléklet
2. pontja, valamint a 7. számú melléklet 3.1. és 3.3. pontja
szerinti mûszaki dokumentációt.”

7. §

(1) Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben le-
telepedett meghatalmazott képviselõje köteles a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak megküldeni min-
den egyes – e rendelet hatálya alá tartozó – berendezéstí-
pus EK megfelelõségi nyilatkozatának másolatát.”

(2) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a
berendezéstípusok EK megfelelõségi nyilatkozatát továb-
bítja az Európai Bizottságnak, valamint hozzáférhetõvé te-
szi a felügyelõség számára.”

8. §

Az R. 12. §-a (4) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet – az egyes kültéri berendezések zajki-
bocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési
módszerérõl szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes
rendelettel együtt – a kültéri használatra tervezett berende-
zések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 2000. május 8-i, 2000/14/EK európai
parlamenti és a tanácsi irányelvének való megfelelést szol-
gálja.”

9. §

Az R. 2. számú mellékletének 13. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„13. Jármûre szerelt hûtõgépek
Raktéri hûtõ berendezés, a közúti jármûvek mûszaki

megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
szerinti N2, N3, O3 és O4 kategóriájú jármûveken.

A hûtõ egység hajtása lehet a hûtõberendezés szerves
része, lehet a jármûre szerelt külön egység. Az erõforrás
lehet a jármû hajtómotorja, lehet független vagy készenléti
erõforrás.”

10. §

Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete

lép.

11. §

(1) Az R.
a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „megfelelõségi nyi-

latkozattal” szövegrész helyére az „EK megfelelõségi nyi-
latkozattal”,

b) 5. §-a (2) bekezdésében, a 4. számú melléklet
1. pontjában, az 5. számú melléklet 1., 5. c) pontjában, a
6. számú melléklet 1. pontjában és a 7. számú melléklet
1. pontjában a „megfelelõségi nyilatkozatot” szövegrész
helyére az „EK megfelelõségi nyilatkozatot”,

c) 5. §-a (3) bekezdésében, az 5. számú melléklet 6. a)

és 6. d) pontjában, a 7. számú melléklet 3.1. pontjában a
„megfelelõségi nyilatkozat” szövegrész helyére az „EK
megfelelõségi nyilatkozat”,

d) 5. számú melléklet 2. pontjában a „megfelelõségi
nyilatkozatban” szövegrész helyére az „EK megfelelõségi
nyilatkozatban”

szövegrész lép.

(2) Az R. 3. § (3) bekezdés b) pontjában, az 5. § (3) be-
kezdésében, a 9. § (1) és (2) bekezdésében a „Magyar Köz-
társaságban” szövegrész helyére az „Európai Gazdasági
Térségben” szövegrész lép.

(3) Az R. 3. § (1) bekezdésének felvezetõ mondatában a
„meghatalmazott képviselõje” szövegrész helyére „az
Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalma-
zott képviselõje” szövegrész lép.

12. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg hatályát veszti az R. 3. § (3) bekezdésének
c) pontja és 4. §-a.
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(2) Ez a rendelet a kültéri használatra tervezett berende-
zések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló, 2000. május 8-i, 2000/14/EK európai
parlamenti és a tanácsi irányelv 3. cikke c) pontjának,
5. cikke (1) bekezdésének, 8. cikke (1) bekezdésének,
9. cikke (2) bekezdésének, 11. cikke (3) és (4) bekezdésé-
nek, 14 cikke (3) bekezdésének és 16. cikke (1) bekezdésé-
nek való megfelelést szolgálja.

Budapest, 2006. május 16.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 125/2006. (V. 19.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet

a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelethez]

Az EK megfelelõségi nyilatkozat

Az EK megfelelõségi nyilatkozat a következõ adatokat
tartalmazza:

– a gyártó vagy annak az Európai Gazdasági Térségben
letelepedett meghatalmazott képviselõje nevét és címét,

– a mûszaki dokumentációt õrzõ személy nevét és cí-
mét,

– a berendezés leírását,
– a lefolytatott megfelelõség-értékelési eljárás megne-

vezését,
– az 1. számú mellékletben felsorolt berendezések ese-

tén, a megfelelõség értékelési eljárásban közremûködõ ta-
núsító szervezet nevét és címét,

– a típust reprezentáló berendezés mért hangteljesít-
ményszintjét,

– a berendezés garantált zajszintjét,
– nyilatkozatot arról, hogy a berendezés megfelel e ren-

delet követelményeinek, valamint a kültéri használatra ter-
vezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló, 2000. május 8-i
2000/14/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvének,

– ha szükséges, akkor hivatkozást más vonatkozó ren-
deletekre, illetve a megfelelõségi nyilatkozato(ka)t azon
rendeleteknek megfelelõen,

– a nyilatkozat kiállításának helyét és idejét,
– azon személyek nevét és aláírását, akiket ezen jogi

kötelezettségvállalással járó nyilatkozat aláírására felha-
talmazott a gyártó vagy annak az Európai Gazdasági Tér-
ségben letelepedett, meghatalmazott képviselõje.

A Kormány
127/2006. (V. 30.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát

Köztársaság Kormánya között a környezetvédelem
és természetvédelem terén való együttmûködésrõl

szóló Egyezmény kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormá-
nya között a környezetvédelem és természetvédelem terén
való együttmûködésrõl szóló Egyezmény (a továbbiak-
ban: Egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles szövege a következõ:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között

a környezetvédelem és természetvédelem terén való
együttmûködésrõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztár-
saság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek),

– felismerve a környezet és a természet védelmének je-
lentõségét és javításának szükségességét,

– összhangban az 1992-ben, Rio de Janeiro-ban meg-
tartott Környezet és Fejlõdés Világ Konferencián elfoga-
dott Deklarációval,

– szem elõtt tartva az európai uniós normák és szakpo-
litikák prioritását mindkét fél számára,

– megerõsítve szándékukat, hogy a Környezetet Európá-
nak Folyamat stratégiai célkitûzései és az ENSZ EGB kere-
tében létrejött regionális egyezmények szellemében, az
azokban vállalt kötelezettségeiket teljesítve cselekednek,

– meggyõzõdve arról, hogy szoros, a kölcsönös bizal-
mon alapuló együttmûködés a környezetvédelem és termé-
szetvédelem területén jelentõsen hozzájárul a Szerzõdõ
Felek közötti kapcsolatok fejlesztéséhez, és jó eredmé-
nyekre vezet a határ menti területeken, valamint szubregi-
onális és európai szinten is,
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– attól a szándéktól vezérelve, hogy ezt az együttmûkö-
dést a nemzetközi környezetvédelmi jog normái szerint
fejlesszék,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény célja

1. A Szerzõdõ Felek együttmûködnek a környezetvé-
delem és a természetvédelem területén a környezetet érõ
káros hatások megelõzése és vizsgálata, a természeti erõ-
források fenntartható használata, valamint a környezet és
természet állapotának tartós javulásához vezetõ megoldá-
sok kidolgozása érdekében.

2. A Szerzõdõ Felek együttmûködnek a közösen elha-
tározott, a környezet és természet megóvását és fejleszté-
sét szolgáló feladatok végrehajtásához felhasználható
nemzetközi és EU támogatások megszerzésében.

2. Cikk

Az együttmûködés területei

A Szerzõdõ Felek együttmûködnek a következõ terüle-
teken:

1. Környezeti és természeti politika általános kérdései

2. Horvátország EU csatlakozási folyamata, tagország-
ként való regionális együttmûködés

3. A környezeti és természeti állapot monitoringja, ér-
tékelése és átfogó elemzése, a környezeti információkhoz
való hozzáférés

4. Környezeti elemek védelme, természeti erõforrások
fenntartható használata, különösen a határ menti területe-
ken

5. Környezetbiztonság, kölcsönös segítségnyújtás ha-
táron átterjedõ hatásokkal járó rendkívüli események al-
kalmával

6. Hulladékgazdálkodás

7. A természet és táj védelme, fejlesztése és fenntartása

8. Klímavédelem

9. Környezeti és természeti oktatás, társadalmi részvé-
tel

10. Környezetvédelemért és természetvédelemért fele-
lõs helyi hatóságok, intézetek és szervezetek közötti köz-
vetlen kapcsolatok fejlesztése

11. Kutatás és fejlesztés

3. Cikk

Magyar–Horvát Környezet- és Természetvédelmi

Vegyes Bizottság

1. A jelen Egyezményben foglalt feladatok végrehajtá-
sára a Szerzõdõ Felek létrehozzák a Magyar–Horvát Kör-
nyezet- és Természetvédelmi Vegyes Bizottságot (a továb-
biakban: Bizottság). A Bizottság készíti el az együttmûkö-
dés munkatervét és koordinálja a programokat. A Bizott-
ság albizottságokat hoz létre. Az albizottságok terveket és
javaslatokat dolgoznak ki a jelen Egyezmény végrehajtá-
sára és ezeket jóváhagyásra a Bizottság elé terjesztik. A
Bizottság tevékenységét saját mûködési szabályzata alap-
ján fejti ki, amely a Bizottság elsõ ülésén kerül jóváha-
gyásra.

2. A Bizottság tagjai mindkét Szerzõdõ Fél részérõl az
illetékes minisztériumok és intézmények legfeljebb hét
képviselõje és az albizottságok vezetõi.

3. Mindkét Szerzõdõ Fél jelen Egyezmény hatálybalé-
pését követõ egy hónapon belül kinevezi saját társelnökét
a Bizottságba. A Bizottság elsõ ülése a jelen Egyezmény
hatálybalépését követõ hat hónapon belül megrendezésre
kerül.

4. A Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, fel-
váltva a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság te-
rületén. A Bizottság rendkívüli üléseket tarthat, bármelyik
Szerzõdõ Fél kérésére, a kezdeményezõ Fél országának te-
rületén, hacsak errõl másként nem állapodnak meg.

5. A Bizottság üléseire a Felek tanácsadóként szakértõ-
ket hívhatnak meg.

6. A Szerzõdõ Felek megegyeznek, hogy
a) a Bizottság részletesen kidolgozza a jelen Egyez-

mény 2. Cikkében meghatározott együttmûködési terüle-
tekre vonatkozó feladatokat, figyelembe véve a
Magyar–Horvát Kormányközi Együttmûködési Vegyes
Bizottság Környezetvédelmi Albizottsága által elõkészí-
tett javaslatot;

b) a Bizottság speciális kérdések kezelésére ad hoc
szakértõi csoportokat hozhat létre;

c) a Bizottság elõsegíti a környezetvédelmi informá-
ciócserét célzó látogatásokat és a szakértõk közötti kap-
csolatok kiépítését;

d) a Bizottság egyezteti a határ menti területek környe-
zeti és természeti állapotának megfigyelésére, az informá-
ciócserére és a jelen Egyezmény célkitûzéseinek megvaló-
sításhoz szükséges egyéb tevékenységekre vonatkozó
módszertanokat.

7. A Bizottság és az általa létrehozott munkaszervek
üléseirõl jegyzõkönyv készül. Az ülések és a jegyzõköny-
vek hivatalos nyelve a magyar és a horvát, amennyiben a
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Felek másképp nem állapodnak meg. A Bizottság és mun-
kaszervei ülései közötti levelezés és kapcsolattartás mun-
kanyelve az angol.

4. Cikk

Koordináció

Jelen Egyezmény keretében folyó együttmûködés koor-
dinálásáért és szervezéséért a Magyar Köztársaság és a
Horvát Köztársaság környezetvédelemért felelõs minisz-
tériumai a felelõsek.

5. Cikk

Információk cseréje

A jelen Egyezmény keretében folytatott együttmûkö-
désbõl származó eredmények és információk a Szerzõdõ
Felek közötti megegyezés alapján, és a Szerzõdõ Felek sa-
ját jogi elõírásaival és nemzetközi kötelezettségeivel össz-
hangban, hozzáférhetõvé válhatnak harmadik fél számára.

6. Cikk

Rendkívüli helyzetek

1. A határon átterjedõ hatásokkal járó rendkívüli ese-
mények bekövetkezése vagy közvetlen veszélye esetén a
Felek értesítik egymást, és a lehetõ legrövidebb idõn belül
megadják a megfelelõ információkat.

2. Az egyik Szerzõdõ Fél kérésére a másik Szerzõdõ
Fél segítséget nyújt, összhangban az erre vonatkozóan a
Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között ér-
vényben lévõ egyezményekkel, más nemzetközi megálla-
podásokkal és a Bizottság által kidolgozandó eljárási
renddel.

7. Cikk

Költségviselés

Jelen Egyezmény végrehajtásának költségeit mindkét
Szerzõdõ Fél saját maga viseli.

A Bizottság, illetve az általa létrehozott munkaszervek
ülésein való részvétel finanszírozása az alábbi módon tör-
ténik:

– a nemzetközi utazási és a szállásköltségeket a küldõ
Szerzõdõ Fél viseli,

– az ülések szervezésének költségeit a fogadó Szer-
zõdõ Fél viseli.

Kivételesen a Szerzõdõ Felek a költségviselés más mó-
dozataiban is megállapodhatnak.

8. Cikk

A közvélemény tájékoztatása

A Szerzõdõ Felek biztosítják a közvélemény tájékozta-
tását a környezet állapotáról és azokról az intézkedésekrõl,
amelyeket káros környezeti hatások megelõzésére, ellen-
õrzésére és csökkentésére, valamint a határ menti területe-
ken bekövetkezõ és lehetséges határon átterjedõ hatások-
kal járó balesetek megelõzésére hoznak.

9. Cikk

Vita rendezése

Jelen Egyezmény rendelkezéseinek értelmezésére vagy
alkalmazására vonatkozó minden vita a Szerzõdõ Felek
közötti kölcsönös tárgyalások útján kerül rendezésre.

10. Cikk

Az Egyezmény hatálya

1. A Szerzõdõ Felek jelen Egyezményt határozatlan
idõre kötik. A jelen Egyezményt a két Szerzõdõ Fél saját
jogi elõírásainak megfelelõen jóvá kell hagyni. Az Egyez-
mény a jóváhagyásról szóló késõbbi diplomáciai jegyzék
kézbesítésének napján lép hatályba.

2. Jelen Egyezmény nem érinti a Szerzõdõ Felek által
kötött egyéb kétoldalú vagy többoldalú szerzõdésekbõl
származó kötelezettségeket.

3. A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a köte-
lezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagsá-
gából fakadnak. Következésképpen jelen Egyezmény ren-
delkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhe-
tõk vagy értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelení-
tik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják
Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerzõdéssel
vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdésbõl, az
Európai Unióról szóló Szerzõdésbõl, valamint általában
véve az Európai Unió elsõdleges és másodlagos jogából
származó kötelezettségeit.
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11. Cikk

Az Egyezmény módosítása, kiegészítése

A jelen Egyezmény a Szerzõdõ Felek kölcsönös meg-
egyezése alapján módosítható és kiegészíthetõ. A módosí-
tások és kiegészítések írásos formában történnek, és a je-
len Egyezmény 10. Cikkében foglalt eljárás szerint lépnek
hatályba.

12. Cikk

Az Egyezmény felmondása

1. Az Egyezményt a Szerzõdõ Felek bármelyike diplo-
máciai úton, írásban felmondhatja. Az Egyezmény az írá-
sos értesítés másik Szerzõdõ Félnek történõ kézbesítése
napjától számított hat hónap múlva hatályát veszti.

2. Az Egyezmény megszüntetése nem befolyásolja a
jelen Egyezménybõl származó azon kötelezettségeket,
amelyek teljesítése a megszûnés napján még nem fejezõ-
dött be.

Készült Budapesten, 2006. január hó 26-án, két eredeti
példányban, magyar és horvát és angol nyelven. Mindhá-
rom szöveg egyaránt hiteles. Eltérõ szövegértelmezés ese-
tén az angol változat irányadó.

A Magyar Köztársaság A Horvát Köztársaság
Kormánya részérõl Kormánya részérõl”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésében foglalt kivétel-
lel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2–3. §-a az Egyezmény 10. Cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a környezetvédelmi és vízügyi miniszter gondoskodik.

Budapest, 2006. január 18.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri rendeletek

Az egészségügyi miniszter,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,

valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
22/2006. (V. 17.) EüM–FVM–KvVM

együttes rendelete
a biocid termékek elõállításának és forgalomba

hozatalának feltételeirõl szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes

rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. §-a (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a következõket rendeljük el:

1. §

A biocid termékek elõállításának és forgalomba hozata-
lának feltételeirõl szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–
FVM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„h) forgalomba hozatal: biocid termék térítés ellené-
ben vagy ingyenesen történõ rendelkezésre bocsátása, ille-
tõleg ezt követõ raktározása, kivéve, ha a raktározást az
Európai Gazdasági Térség vámterületérõl való kiszállítás
vagy ártalmatlanítás követi. Biocid terméknek az Európai
Gazdasági Térség vámterületére történõ behozatala e ren-
delet alkalmazásában forgalomba hozatalnak tekintendõ;”

2. §

Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen
a) az 1048/2005/EK bizottsági rendelettel módosított,

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) be-
kezdésében említett tízéves munkaprogram második sza-
kaszáról szóló, 2003. november 4-i 2032/2003/EK bizott-
sági rendelet (a továbbiakban: közösségi rendelet) 4. cik-
kének (3) bekezdése szerint az Európai Unióban 2000. má-
jus 14-én forgalomban levõnek minõsülõ, illetve

b) a forgalmazni kívánt biocid termék hatóanyagaként
2004. május 1. elõtt bejelentett,
a közösségi jegyzékben nem szereplõ hatóanyag is forga-
lomba hozható a közösségi jegyzékbe történõ felvételéig,
illetve annak elutasításáig, legkésõbb a 30. § (8)–(10) be-
kezdése szerinti idõpontig. E rendelkezés alkalmazásában
a közösségi jegyzékbe történõ felvétel elutasításának mi-
nõsül az is, ha a hatóanyag a 98/8/EK irányelv 16. cikké-
nek 2. bekezdése szerinti munkaprogram (a továbbiak-
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ban: felülvizsgálati program) keretében nem kerül értéke-
lésre.”

3. §

(1) Az R. 30. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(2) A gyártó vagy importáló – a 11. számú melléklet
szerint – bejelenti az OKK-OKBI-nek a biocid termékben
felhasznált, korábban a Magyar Köztársaságban be nem
jelentett, de a közösségi rendelet szerint az adott terméktí-
pusban forgalomba hozható hatóanyagot. A bejelentést
legalább 15 nappal a forgalomba hozatalt megelõzõen kell
megtenni.

(3) A (2) bekezdés szerint bejelentett, önállóan vagy
biocid termékben forgalomban lévõ hatóanyagokat tartal-
mazó jegyzéket az országos tisztifõorvos a gyártók, illetve
importálók új bejelentései alapján rendszeresen módosítja,
és a jegyzéket internetes honlapján közzéteszi.”

(2) Az R. 30. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Az a bejelentett biocid termék, amelynek hatóanya-
ga(i) nem kerül(nek) fel az 1. vagy 1/a) számú melléklet
szerinti közösségi jegyzékre – a (9) bekezdésben foglal-
takra is figyelemmel –, 2010. május 14-ig forgalmazható.
Ettõl eltérõen egyes hatóanyagokat – ideértve a felülvizs-
gálati program keretében értékelésre nem kerülõ ható-
anyagokat is – tartalmazó biocid termék a közösségi
rendelet szerinti, illetve az annak alapján megállapított ha-
táridõk figyelembevételével forgalmazható.”

(3) Az R. 30. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) A 2004. május 1. elõtt bejelentett, de a közösségi
rendelet szerint 2000. május 14-én forgalomban lévõnek
nem minõsülõ hatóanyagot tartalmazó biocid termék
– a hatóanyag közösségi jegyzékbe történõ felvétele nél-
kül is – 2010. május 14-ig a Magyar Köztársaság területén
forgalomba hozható. Az ilyen hatóanyagot tartalmazó
biocid termék forgalmazására az OTH 2010. május 14-nél
rövidebb határidõt is megállapíthat.

(10) A nem helyettesíthetõ hatóanyagok forgalmazásá-
nak a közösségi rendelet 4a. cikke szerinti meghosszabbí-
tása kezdeményezésére a gyártó, az importáló, a forgalma-
zó, a felhasználó vagy más hatóság javaslatot tehet
az OTH-nak. A javaslatot különösen a következõkre kiter-
jedõ részletes indokolással kell ellátni:

a) az adott hatóanyag forgalmazásának meghosszabbí-
tása a közösségi rendelet 4a. cikkének (1) bekezdésében
említett mely okból szükséges,

b) annak bemutatása, hogy nem állnak rendelkezésre
technológiailag és gazdaságilag megvalósítható más lehe-
tõségek vagy környezetvédelmi és egészségügyi szem-
pontból elfogadható helyettesítõ hatóanyagok,

c) a tervezett felhasználás emberi egészségre, állatokra
és környezetre gyakorolt hatása,

d) a lehetséges kockázatcsökkentõ intézkedések.
Az OTH a javaslat alapján vagy saját hatáskörben kez-

deményezheti a felhasználás meghosszabbítását az Euró-
pai Bizottságnál. A forgalomba hozatal részletes feltétel-
rendszerét – az Európai Bizottság határozatában foglaltak-
ra is tekintettel – az OTH állapítja meg.”

4. §

Az R. 31. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.

törvény szerinti állat-egészségügyi biocid termék forga-
lomba hozatalára – annak valamennyi hatóanyaga közös-
ségi jegyzékbe történõ felvételéig – a külön jogszabály
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

5. §

Az R. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet – a kémiai biztonságról szóló
2000. évi XXV. törvénnyel együtt – a biocid termékek for-
galomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.

(4) Ez a rendelet az 1048/2005/EK bizottsági rendelettel
módosított, a biocid termékek forgalomba hozataláról
szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munka-
program második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK
rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i
2032/2003/EK bizottsági rendelet 4. cikke (1)–(3) bekez-
dése, 4a. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezése-
ket állapítja meg.”

6. §

(1) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-

lete lép.

(2) Az R. 8. számú melléklete 6. pontjának 22. d) al-
pontja a következõ mondattal egészül ki:

[22. Egyes irtószer-kijuttatási eljárásokra vonatkozó

különleges elõírások:

...
d) szabadban melegködképzéssel/hidegködképzéssel/ULV-

eljárással/permetezéssel történõ rovarirtás esetén, a mé-

hek védelme érdekében 400 m
2 feletti terület kezelésekor,

legkésõbb a kezelés megkezdését megelõzõ munkanapon

9 óráig bejelentést kell tenni. Ebben közölni kell a kezelen-

dõ terület helyét és nagyságát, a rovarirtás kezdetének és
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befejezésének idõpontját, az alkalmazásra kerülõ irtó-

szert, továbbá a kijuttatás módját.

A bejelentést a növényvédelemrõl szóló 2000. évi

XXXV. törvény 45. § (3) bekezdésében foglaltakkal mege-

gyezõen a kezelendõ terület helye szerint illetékes telepü-

lési önkormányzat jegyzõjének kell írásban megtenni.]

„A méhesek tulajdonosait (kezelõit) a bejelentésköteles
rovarirtási tevékenységrõl a jegyzõ az Nvt. 57. §-ának
d) pontjában foglaltakkal megegyezõen értesíti.”

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti

a) az R. 30. §-ának (1) bekezdése;
b) az R. 12. számú melléklete.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 3. §-ának (1) bekezdésében az „a földmûvelés-

ügyi és vidékfejlesztési miniszter által kijelölt szerv” szö-
vegrész helyébe „az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógy-
szer- és Takarmány-ellenõrzõ Intézet” szövegrész,

b) az R. 3. §-ának (2) bekezdésében az „Európai Unió”
szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térség” szö-
vegrész,

c) az R. 8. §-ának (9) bekezdésében az „a 8004/2000.
(EüK. 22.) EüM tájékoztató” szövegrész helyébe „az
Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzé-
kérõl szóló külön jogszabály,” szövegrész,

d) az R. 8. számú melléklete 6. pontjának 22. d) alpont-
jában a „2000. évi XXXV. törvény” szövegrész helyébe

a „2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Nvt.)” szö-
vegrész
lép.

(3) E rendelet 1–2. §-a és 3. §-ának (2)–(3) bekezdése
a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998.
február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv 2. cikk (1) bekezdése h) pontjának és 16. cikke (1) be-
kezdésének való megfelelést szolgálja.

(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 2032/2003/EK rendelete (2003. novem-
ber 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikké-
nek (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram
második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet
módosításáról, 4. és 4a. cikk;

b) a Bizottság 1048/2005/EK rendelete (2005. június
13.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikké-
nek (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram má-
sodik szakaszáról szóló 2032/2003/EK rendelet módosítá-
sáról, 1. cikk 3–4. pont.

Budapest, 2006. május 15.

Dr. Rácz Jenõ s. k., Gráf József s. k.,
egészségügyi miniszter földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 22/2006. (V. 17.) EüM–FVM–KvVM együttes rendelethez

„7. számú melléklet a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelethez

Biocid termék engedélyeztetési eljárása

”

6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1069

GYÁRTÓ, IMPORTÁLÓ, FORGALMAZÓ

5. számú melléklet 
szerint, kivéve az 
1. F csoport 1., 2., 3. és 
a 3. F csoport 14., 18., 
19. termékcsoportjaiba 
tartozó irtószerek 

5. számú melléklet  
1. F csoport 1., 2., 3 és  
3. F csoport 14., 18., 
19 termékcsoportjaiba 
tartozó irtószerek 

KOORDINÁLÓ INTÉZET 

Fodor József Országos  
Közegészségügyi Központ 

KOORDINÁLÓ INTÉZET 

Johan Béla Országos  
Epidemiológiai Központ 

Közrem köd k:

OKK–OKBI (adm. koord.) 
OKK–OMFI 
OÉTI 
OKK–OKI 
OEK
ÁOGYTI 

Egyeztetett szakvélemény 
elkészítése 

Egyeztetett szakvélemény 
elkészítése 

Engedélyez :
Országos Tisztif orvosi 

Hivatal 

ENGEDÉLY vagy 
REGISZTRÁCIÓS OKIRAT 

Közrem köd k:

OKK–OMFI 
OKK–OKI 
OÉTI 
OKK–OKBI 
ÁOGYTI 



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
28/2006. (V. 22.) KvVM

rendelete
a Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület

létesítésérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a következõket ren-
delem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Kapszeg-tó Természetvédelmi
Terület elnevezéssel az 1. számú mellékletben felso-
rolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen
156,2 hektár kiterjedésû területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a területen található morotva
tónak, a terület ökológiai rendszerben betöltött szerepé-
nek, valamint tájképi értékének megóvása, illetve fenntar-
tása, a védett növény- és állatfajok, valamint élõhelyük
megõrzése, különös tekintettel a területen költõ madárfa-
jokra és a kiemelkedõ fajgazdagságú gémtelepre.

3. §

(1) A Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület természet-
védelmi kezelését – a természetvédelmi kezelési tervben
foglaltaknak megfelelõen – a Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság látja el.

(2) A Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület természet-
védelmi kezelési tervét e rendelet 2. számú melléklete tar-
talmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet

a 28/2006. (V. 22.) KvVM rendelethez

A Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Mözs
0124/a–c, 0163/6 b–d, 0163/6 f–h, 0163/6 j–n, 0184/1,
0186/3 a–c, 0186/6, 0188

Szekszárd
01617/a–d, 01617/f–h

2. számú melléklet

a 28/2006. (V. 22.) KvVM rendelethez

A Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések

– A terület természetközeli vizes élõhelyeinek, illetve
növény- és állattani értékeinek megõrzése és fejlesztése;

– az élõhelyek mozaikosságának fenntartása, a nyílt
vízfelületek megõrzése;

– a területen található, országos viszonylatban is jelen-
tõs gémtelep hosszú távú védelme és gyarapodásának elõ-
segítése;

– a terület fontos madárvonulási és táplálkozó helyként
való fenntartása;

– az agresszívan terjeszkedõ nem õshonos növényfajok
visszaszorítása;

– az egykori jellegzetes, vizes élõhelyre jellemzõ táj-
kép visszaállítása, illetve fenntartása;

– természetvédelmi szemléletformálást segítõ bemuta-
tó, oktató tevékenység és a szelíd turizmus feltételeinek
biztosítása, a helyi lakosság értékvédõ szemléletének erõ-
sítése;

– a terület eddig még fel nem tárt adottságainak, értéke-
inek tudományos kutatása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– Az elgyomosodott, nádasodó területek legelõként
való rehabilitálása és hasznosítása;

– a füves területek legelõként való fenntartása;
– a nádasként fenntartandó területek gyomosodó sze-

gélyének kaszálása, a nádasok szükség szerinti téli aratása;
– a terület északi részén a nádas és fûzliget-fûzláp érin-

tetlenségének fenntartása, a benne lévõ gémtelep zavarta-
lansága érdekében;

– a nem õshonos fafajokból álló és telepített erdõk
kíméletes fafaj-cseréje;

– az extenzív gazdálkodás elterjesztése, a szántók lege-
lõvé alakítása;

– a vadgazdálkodási tevékenység ellenõrzése a védett
fajok és élõhelyeik megõrzése érdekében;

– a terület jobb megismertetése érdekében bemutató-
tájékoztató táblák, megfigyelõ torony, szóróanyagok
készítése és terjesztése, szemléletformáló elõadások szer-
vezése;

– a terület zoológiai, botanikai értékeinek kutatása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és

tilalmak

3.1. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi keze-
lési módok, korlátozások és tilalmak
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3.1.1. Erdõk kezelése
– A rossz állapotú, nem õshonos fafajokból álló erdõ-

ket fokozatosan õshonos, vegyes faj- és korösszetételû
állományokra kell cserélni, a már lecserélt állományokat
rendszeresen kezelni kell.

– A területen elõforduló nem õshonos fasorokat le kell
cserélni, helyükre õshonos fa- és cserjeféléket kell ültetni.

3.1.2. Gyepek kezelése
– A benádasodó, gyomosodó nedves gyepterületeken

legeltetni kell, amennyiben a legeltetés feltételeit nem
lehet biztosítani, kaszálással kell kezelni e területeket.
A legeltetésnél elõnyben kell részesíteni az õsi magyar
háziállatfajtákat.

– A legeltetett gyepeket tilos tartósan bekeríteni,
a legeltetett terület átmeneti elkerítésére villanypásztort
kell alkalmazni.

– Ameddig a legeltetés nem megoldott, a területet
évente legalább kétszer kaszáltatni kell.

– A gyepeket tilos feltörni, felülvetni, mûtrágyázni.
– A gyepeken tilos a vegyszerhasználat.

3.1.3. Nádasok kezelése
– A gémteleptõl számított 50 m szélességû sávban nád-

gazdálkodási tevékenység csak a költési idõszakon kívül
(február 15.–július 31.), a madárvilág lehetõ legkisebb za-
varásával és a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal
elõzetesen egyeztetett módon végezhetõ.

– A terület többi részén nádaratást csak az ott fészkelõ vé-
dett madárfajok költési idején (február 15.–július 31.) kívüli
idõszakban szabad végezni, az érintett terület legalább 1/3-án
nádállományt „avas nádként” meg kell hagyni.

– A nádas gyomosodó 1–5 méteres szegélyét rendsze-
resen kaszálni kell.

3.2. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi
kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Terület- és földhasználat
– Tûzgyújtás csak az illetékes természetvédelmi ható-

ság engedélyével lehetséges.
– A területen hulladék elhelyezése tilos.
– Földmunkával járó tevékenység a gyepeken csak a

földgázszállító vezeték biztonsági övezetében szükséges
javítások esetén megengedett.

3.2.2. Vadgazdálkodás
– A dúvadgyérítést a területen fészkelõ védett madárfa-

jok költési idõszakán (február 15.–július 31.) kívül kell vé-
gezni.

– A terület határától legfeljebb 100 m-es távolságon
belül, nem nádas mûvelési ágban levõ területeken talál-
ható magaslesek, szórók és más vadászati létesítmények
fenntarthatók. Új vadászati létesítmények nem létesíthetõk
a területen.

– Vízivad vadászata csak a terület határától legfeljebb
100 m-es távolságon belül megengedett.

3.2.3. Látogatás
– A gémtelepet és a nádas területeken fészkelõ védett

madarak fészkeit költési, fiókanevelési idõszakban (febru-
ár 15.–július 31.) tilos megközelíteni vagy zavarni,
a terület többi része gyalogosan vagy kerékpárral egész év-
ben szabadon látogatható.

– Gépkocsival történõ behajtás csak természetvédelmi
kezelési, valamint egyéb karbantartási munkák, illetve
havária esetén lehetséges.

3.2.4. Kutatás, vizsgálatok
– A mozaikos vizes élõhelyegyüttes hosszútávú fenn-

tartása érdekében törekedni kell a terület vízrajzának pon-
tosabb megismerésére, monitorozására és stratégiát kell
kidolgozni a Kapszeg-tó esetleges mesterséges vízpót-
lására.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
29/2006. (V. 22.) KvVM

rendelete
a Kõszegi-tõzegmohás láp Természetvédelmi Terület

védetté nyilvánításáról szóló
4/1993. (II. 17.) KTM rendelet módosításáról

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. §

A Kõszegi-tõzegmohás láp Természetvédelmi Terület
létesítésérõl és fokozottan védetté nyilvánításáról szóló
4/1993. (II. 17.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A Kõszegi-tõzegmohás láp Természetvédelmi
Terület természetvédelmi kezelését – a természetvédelmi
kezelési tervben foglaltaknak megfelelõen – az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A védett természeti terület természetvédelmi keze-
lési tervét a melléklet tartalmazza.”

2. §

Az R. e rendelet mellékletével egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet

a 29/2006. (V. 22.) KvVM rendelethez

[Melléklet

a 4/1993. (II. 17.) KTM rendelethez]

A Kõszegi-tõzegmohás láp Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések

– Õrizze meg a kõszegi Alsó-erdõ tõzegmohás lápjá-
nak a tájban unikális, a régióban nagyon ritka, országosan
sem gyakori tõzegmohás zsombéksásos (Sphagno falla-
ci-Caricetum elatae), tõzegmohás keskenylevelû gyapjú-
sásos (Sphagno flexuosi-Eriophoretum angustifolii),
tõzegmohás fûzláp (Salici cinereae-Sphagnetum recurvi)
és mésztelen láprét (Junco-Molinietum) növénytársulásait.

– Óvja meg a tõzegmohás láp biológiai sokszínûségét
és õrizze meg a láp körül elhelyezkedõ erdõállomány
növény- és állatvilágát.

– Biztosítsa a területen található védett természeti érté-
kek hosszú távú fennmaradását.

– Biztosítson lehetõséget a terület további faunisztikai
és florisztikai értékeinek feltárására, valamint az ismert
természeti értékek részletes vizsgálatát célzó kutatásokra.

– Segítse elõ a természeti értékek folyamatos figyelem-
mel kísérését, a változások rögzítését.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A területen kialakult tõzegmohaláp élõhely-típus
állandóan vízzel borított részei nem igényelnek aktív ke-
zelést.

– A terület nedves, de nyárra kiszáradó részén a spon-
tán erdõsödés és cserjésedés visszaszorítása a felverõdött
fenyõcsemeték teljes, a kutyabenge cserjék részleges eltá-
volításával.

– A lápterület megközelítésének, valamint a területen
való közlekedésnek az ellenõrzése.

– A lápterület vízháztartásának fenntartása, a lápterüle-
ten az ökológiai vízmennyiség biztosítása.

– A gazdálkodás és a természetvédelmi kezelésen
kívüli egyéb tevékenységek felügyelete, ellenõrzése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és

tilalmak

3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi
kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Fajok védelme
– A tõzegmoha fajok (Sphagnum ssp.) élõhelyének

állandó vízborítású részét minden külsõ beavatkozástól
meg kell kímélni.

3.1.2. Élõhelyek védelme
– A láp teljes vízborítású területeit érintetlenül kell

hagyni.

– A láp vízzel csak idõszakosan vagy alig borított,
nyárra teljesen kiszáradó részeirõl a fás növényzet egy ré-
szét, fõleg a cserjéket [kutyabenge (Frangula alnus)], va-
lamint az erdeifenyõ (Pinus sylvestris) magoncokat el kell
távolítani. A cserjeirtás, illetve a fás növényzet eltávolítása
során meg kell óvni a bokorfüzeket (Salix cinerea, Salix
aurita), a nyíreket (Betula pubescens, Betula pendula),
a rezgõnyárt (Populus tremula), valamint kímélni kell
a keskenylevelû gyapjúsást (Eriophorum angustifolium).

– A láp vízháztartását már nem befolyásoló, eltömõdött
vízelvezetõ árokrendszer maradványait a talajvédelmi elõ-
írások figyelembevételével fel kell tölteni.

3.1.3. Vadgazdálkodás
– A területen etetõk, szórók, sózók elhelyezése, vadte-

nyésztés, vadkibocsátás, vadföld létesítése és mûvelése
tilos.

– Vadvédelmi kerítés csak a terület határán létesíthetõ.

3.1.4. Vízgazdálkodás
– A terület vízháztartási egyensúlyának megõrzése

érdekében a terület szárazodásával járó mindennemû fel-
színi és felszín alatti vizet érintõ vízügyi beavatkozás tilos.

3.1.5. Közlekedés
– A lápterületre gépjármûvel behajtani tilos.
– A természetvédelmi kezeléssel, erdõ- és vadgazdál-

kodással összefüggõ gépjármû és erõgép használat csak
a lápterületen kívül, a munkavégzéssel összefüggésben,
fokozott körültekintéssel, elõre tervezett és az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgató-
ság) elõzetesen egyeztetett útvonalon történhet.

3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra
– A területet el kell látni hatósági tájékoztató táblákkal.
– Ki kell jelölni a lápterület megközelítésére szolgáló

állandó gyalogösvényt.

3.1.7. Terület- és földhasználat
– A területen kutatás, idegenforgalom, üdülés, oktatás,

rekreáció a jogszabályokban elõírt engedélyek birtokában,
az igazgatósággal elõzetesen egyeztetett módon történhet.

– A területen mindennemû épület és építmény létesí-
tése, magas- és mélyépítési tevékenység tilos.

3.2. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi kezelé-
si módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdõk kezelése
– Erdõgazdálkodás csak a fokozott természetvédelmi

oltalomnak megfelelõen, az elsõdleges rendeltetés figye-
lembevételével, természetkímélõ módon folytatható
a területen.

– A lápterület körül elhelyezkedõ erdõállományban
(fokozottan védett Kõszeg 70 B erdõrészlet) csak a vegetá-
ciós idõn kívül, fagyott vagy kellõen szikkadt talaj esetén
szabad fahasználati munkákat végezni.

– A lápterületet övezõ, fokozott természetvédelmi olta-
lom alatt álló erdõben a láp szélétõl számított 50 m széles
övezetben a törzskiválasztó gyérítések erélyét úgy kell
megválasztani, hogy a termelési célú erdõkben szokásos
mértéknél kisebb záródás alakuljon ki.
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– A nevelõvágásokat irányított döntéssel úgy kell vég-
rehajtani, hogy kidöntött fa a láp területére nem kerülhet.

– Vonszolásos technológia alkalmazása tilos.
– Kiközelítés csak kijelölt nyomvonalakon folyhat

a 3.1.5. alpont rendelkezéseinek megfelelõen.
– Faanyagtárolás csak kijelölt rakodóhelyen vagy tõ

mellett történhet.
– Szállítási útvonal nem érintheti a védett természeti

terület szélétõl számított 100 méter szélességû övezetet.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
41/2006. (V. 26.) FVM

rendelete
az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló

1996. évi LIV. törvény végrehajtásának szabályairól
szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról*

A tárca nélküli miniszter
6/2006. (V. 24.) TNM

rendelete
Zánka vízpart-rehabilitációs szabályozási

követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs

tanulmánytervének elfogadásáról**

Az Alkotmánybíróság
határozatai

Az Alkotmánybíróság
13/2006. (V. 5.) AB

határozata***

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. május 26-i 63. szá-
mában jelent meg.

** A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. május 24-i 62. szá-
mában jelent meg.

** Az alkotmánybírósági határozat teljes szövege a Magyar Közlöny
2006. május 5-i 53. számában jelent meg.

Az Alkotmánybíróság
436/B/2003. AB

határozata
Tiszanána Község Önkormányzatának

a települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló

15/2004. (IV. 28.) számú rendelet 3. számú melléklete
alkotmányellenességének vizsgálatáról*

Az Alkotmánybíróság
675/B/2005. AB

határozata
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal

összefüggõ tevékenységekrõl szóló
1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet

6. § (1) bekezdése,
a fõváros köztisztaságáról szóló

48/1994. (VIII. 1.) Fõv. Kgy. rendelet
3. § (1) bekezdés a)–c) pontjai, valamint

Budapest Fõváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának

a parlagfû elterjedésének visszaszorításáról szóló
6/1996. (IV. 2.) ök. rendelete 3. §-a

alkotmányellenességének vizsgálatáról*

Kormányhatározatok

A Kormány
1054/2006. (V. 26.) Korm.

határozata
a közigazgatás átalakításának elõkészítésével

kapcsolatos egyes feladatokról

A közigazgatás hatékonyabb rendszerének kialakítását
szolgáló intézkedések további megalapozása érdekében
– szervezetfejlesztési szakértõk bevonásával – javaslatot
kell tenni a Kormány részére:

a) a legnagyobb kiadási elõirányzattal rendelkezõ köz-
ponti költségvetési szervek (intézmények, intézményháló-
zatok) körében indokolt konkrét szervezeti intézkedésekre
és a mûködés átalakítására;

* Az alkotmánybírósági határozatok teljes szövege az Alkotmánybíróság
határozatai 2006. április 4. számában jelent meg.
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b) a kisebb, hatékonyabban mûködõ kormányzati appa-
rátus költséghatékony új elhelyezésére, a jelenleg használt
épületállomány hasznosítására, továbbá az egységes kor-
mányzati létesítménygazdálkodás és -fenntartás kialakítá-
sára;

c) a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság feladat- és
hatáskörének bõvítésére, az Elektronikus Közszolgáltatá-
sok Központja, valamint a Kormányzati Személyügyi
Központ kialakítására.

Felelõs: Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
pénzügyminiszter
érintett miniszterek

Határidõ: 2006. augusztus 31.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2089/2006. (V. 5.) Korm.

határozata
a Budapesti Vegyimûvek Rt. I. rendû

és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
II. rendû alperesek elleni kártérítési perben

a peren kívüli megállapodás fedezetének
biztosításáról

A Kormány

1. elrendeli a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet,
17. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások
alcím, 6. Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése jog-
címcsoport terhére 7.697,0 millió Ft átutalását a XVI. Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 10. Feje-
zeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Ágazati célelõirányza-
tok alcím, 39. Országos Környezeti Kármentesítési Prog-
ram végrehajtása jogcímcsoport javára, a Budapesti
Vegyimûvek Rt. I. rendû és a Környezetvédelmi és VÍz-
ügyi Minisztérium II. rendû alperesek ellen folyó kártérí-
tési perben az AGM Vagyonkezelõ Rt. I. rendû, valamint
Andrássy János Mihály II. rendû felperesekkel a peren
kívüli megállapodásának fedezetére.

Felelõs: pénzügyminiszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidõ: azonnal

2. felkéri az érintett minisztert, gondoskodjon a peren
kívüli megállapodásban szereplõ összegnek a felperesek
részére történõ átutalásáról.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2097/2006. (V. 9.) Korm.

határozata
a Duna szennyezettségének csökkentését célzó

projekthez a Magyar Köztársaságnak a Globális
Környezetvédelmi Alap által a Világbank

közvetítésével nyújtandó támogatásról szóló
támogatási megállapodás megkötésérõl

A Kormány

1. elfogadja a Magyar Köztársaság nevében a Nemzet-
közi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban a tagság elfogadá-
sáról és az ezzel kapcsolatos más kérdésekrõl szóló
9/1982. (V. 4.) NET határozat 6. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a Globális Környezetvédelmi Alap végre-
hajtó szervezeteként eljáró Nemzetközi Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank (a továbbiakban: Világbank) és a Magyar
Köztársaság között a Duna szennyezettségének csökken-
tését célzó projekthez (a továbbiakban: Projekt) a Magyar
Köztársaságnak nyújtandó támogatás (a továbbiakban:
Támogatás) felhasználásáról kötendõ TF 055978. számú
megállapodásban (a továbbiakban: Támogatási Megálla-
podás) foglaltakat;

2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa
meghatalmazott személyt, hogy a Támogatási Megállapo-
dást a Magyar Köztársaság nevében eljáró Kormány nevé-
ben aláírja és azt a Világbank részére átadja;

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Támogatási
Megállapodás aláírásához a felhatalmazást tanúsító okira-
tot adja ki;

Felelõs: külügyminiszter
Határidõ: azonnal

4. tudomásul veszi, hogy a Támogatás lebonyolítása,
annak igénybevétele és felhasználása az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
delet 70. § (1) bekezdés e) pontja alapján a feladatfinanszí-
rozás rendjében történjen;

5. megbízza a környezetvédelmi és vízügyi minisztert
a Támogatás felhasználásának koordinációs, illetve meg-
valósítási ügynöki feladatainak ellátásával;

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

6. felhívja a környezetvédelmi és vízügyi minisztert,
hogy a Projekt megvalósításában részt vevõ Fõvárossal,
a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
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sággal és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal
kösse meg a lebonyolításról szóló négyoldalú együttmû-
ködési megállapodást;

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: azonnal

7. felhívja a környezetvédelmi és vízügyi minisztert,
hogy a Támogatásnak a Világbank eljárási és beszerzési
rendjének megfelelõ felhasználása során a Támogatás
és a hazai társfinanszírozás központi költségvetésre jutó
összegét, valamint a kapcsolódó általános forgalmi adót
fejezeti költségvetésében a Projekt megvalósításának
teljes idõtartamára biztosítsa, valamint a Támogatással
összefüggõ bevételekkel és kiadásokkal fejezeti költség-
vetése keretében számoljon el;

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: folyamatos

8. hozzájárul a Világbank és a Fõváros között
1999. szeptember 22-én megkötött, az 1094/1999.
(VIII. 26.) Korm. határozatban foglaltak szerint állami
garanciával támogatott hitelszerzõdés (4512-HU sz. Ön-
kormányzati Szennyvíz Projekt) alapján fel nem használt
hitelkeretnek a Projekt megvalósításához történõ átcso-
portosításához.

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2098/2006. (V. 9.) Korm.

határozata
a 2006. évi ár- és belvízi károk következményeinek

felszámolását célzó intézkedésekrõl, valamint
a támogatási rendszer lehetséges átalakításáról

A Kormány

1. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2006. évi ár- és
belvíz miatt keletkezett károk enyhítésérõl szóló kormány-
rendeletet készítse elõ;

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: 2006. június 8.

2. felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett tárcák
javaslatai alapján készítse elõ az állami tulajdonban kelet-
kezett károk, valamint az agrárkárok felmérésérõl, a hely-
reállítás költségeirõl és ütemezésérõl szóló elõterjesztést.

Felelõs: belügyminiszter
újjáépítési kormánymegbízott
érintett miniszterek

Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2101/2006. (V. 26.) Korm.

határozata
a Duna és a Tisza vízrendszerében

2006. április–május hónapokban levonult rendkívüli
árhullámok következtében tönkrement árvízvédelmi
mûvek védelmi képességének újbóli megteremtésérõl

A kormány az ország biztonságpolitikájának részét ké-
pezõ árvízvédelmi rendszernek a 2006. évi tavaszi árvíz
alatt megrongálódott szakaszain a védképesség újbóli
megteremtése érdekében

1. elrendeli a tönkrement árvízvédelmi töltések és mû-
tárgyak árvízi biztonságának visszaállítása érdekében
szükséges feladatok azonnali megkezdését a Tisza-völgy-
ben, ideértve közbeszerzési eljárás megindítását is,

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: azonnal

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy dolgozzanak
ki javaslatot a további forrásbevonásra.

Felelõs: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: 2006. július 15.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Egyezmény 
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről 

és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény 
101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelettel kihirdetett, valamint 

a 240/2005. (X. 27.) Korm. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege 

„A VESZÉLYES HULLADÉKOK ORSZÁGHATÁROKAT ÁTLÉPŐ SZÁLLÍTÁSÁNAK 
ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ BÁZELI EGYEZMÉNY 

BEVEZETÉS 

Az Egyezmény Részesei: 
Tudatában vannak az emberi egészség és a környezet károsodása kockázatának, amit a veszélyes és 

az egyéb hulladékok önmagukban, valamint az országhatárokat átlépő szállításuk során okoznak. 
Figyelembe veszik azt a fenyegető veszélyt, amelyet a veszélyes és az egyéb hulladékok növekvő 

mennyisége és összetett volta, valamint az országhatárokat átlépő szállításuk okoz. 
Figyelembe veszik továbbá, hogy az ember egészségének és a környezet állapotának az ilyen 

hulladékok káros hatása elleni leghatásosabb védelme az, hogy e hulladékok képződő mennyiségét 
és/vagy veszélyességét a lehető legkisebbre csökkentik. 

Meggyőződésük, hogy az egyes Államoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük azért, hogy a 
veszélyes és az egyéb hulladékok kezelését, beleértve azoknak az országhatárokat átlépő szállítását és 
ártalmatlanítását az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban biztosítsák, bárhol is 
ártalmatlanítják ezeket a hulladékokat. 

Tudomásul veszik, hogy az Államoknak biztosítaniuk kell, hogy a termelő kötelezettséget vállaljon a 
veszélyes és az egyéb hulladékoknak a környezet védelmével összhangban történő szállítására és 
ártalmatlanítására, bárhol is történjék az. 

Teljes mértékben elismerik, hogy bármely Állam kizárólagos joga megtiltani azt, hogy a külföldről 
származó veszélyes vagy egyéb hulladékokat a területére behozzák, azt ott ártalmatlanítsák. 

Ugyancsak elismerik a veszélyes hulladékoknak az országhatárokat átlépő szállítása és más 
Államokban – különösen a fejlődő országokban – való ártalmatlanítása tilalmának növekvő óhaját. 

Meggyőződésük, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékokat abban az Államban kell ártalmatlanítani, 
ahol azok keletkeztek, ha a környezetet nem veszélyeztető, hatékony hulladékgazdálkodás azt lehetővé 
teszi. 

Tudatában vannak annak, hogy az ilyen hulladékoknak az országhatárokat átlépő szállítása abból az 
Államból, ahol keletkeztek, bármely más Államba, csak olyan feltételek mellett engedélyezhető, ha 
azok az emberi egészséget és a környezetet nem veszélyeztetik és összhangban vannak az Egyezmény 
előírásaival. 

Figyelembe veszik, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékok országhatárokat átlépő szállításának 
fokozott ellenőrzése ösztönzően fog hatni azok környezetkímélő kezelésére és e szállítások 
csökkenésére. 

Meggyőződésük, hogy az Államoknak a területükről, illetve a területükre történő veszélyes és egyéb 
hulladékok szállításáról és annak ellenőrzéséről egymást megfelelően tájékoztatniuk kell. 

Megjegyezni kívánják, hogy több nemzetközi és regionális megállapodás foglalkozik a környezetnek 
a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos védelmével és megőrzésével. 

Figyelembe vették az Egyesült Nemzetek 1972. évi stockholmi, az emberi környezetről rendezett 
konferenciájának nyilatkozatát és a UNEP Kormányzó Tanácsa 1987. június 17-én kelt 14/30 sz. 
határozatával elfogadott „Veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésének 
Kairói Irányelvei és Alapelvei” c. dokumentumát, az Egyesült Nemzetek Veszélyes Áruk Szállítási 
Szakértőbizottságának Ajánlásai-t (amelyeket 1957-ben fogalmaztak meg és kétévenként 
korszerűsítenek), továbbá az olyan, a tárgyhoz kapcsolódó ajánlásokat, nyilatkozatokat, okiratokat és 
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szabályozásokat, amelyeket az ENSZ-rendszer keretében fogadtak el, valamint más nemzetközi és 
regionális szervezetek munkájának tanulmányait. 

Figyelemmel voltak az Egyesült Nemzetek Közgyűlése harminchetedik ülésszakán 1982-ben 
elfogadott Természetvédelmi Világ-Charta szellemére, alapelveire, céljaira és feladataira mint az 
emberi környezet védelmével és a természeti erőforrások megőrzésével kapcsolatos erkölcs 
szabályaira. 

Megerősítik, hogy az Államok nemzetközi megegyezések alapján kötelezettséget vállalnak az 
emberi egészség és a környezet védelmével, megőrzésével kapcsolatos teendők teljesítéséért és 
azokért a nemzetközi jog alapján felelősek. 

Elismerik, hogy az Egyezményben vagy annak bármely jegyzőkönyvében foglalt szabályok 
lényeges megsértése esetén a szerződésekre vonatkozó nemzetközi jog alkalmazandó. 

Tudatában vannak, hogy a környezetet kímélő hulladékszegény technológiák, az 
anyagvisszaforgatás lehetőségei, a megfelelő üzemvezetési és kezelési rendszerek kifejlesztését és 
alkalmazását a veszélyes és az egyéb hulladékok képződésének minimumra való csökkentése céljából 
folytatni szükséges. 

Elismerik azt a növekvő nemzetközi érdeket, amely a veszélyes és az egyéb hulladékok 
országhatárokat átlépő szállításának szigorú ellenőrzését és e szállítások lehetőség szerinti legkisebb 
csökkentését követeli meg. 

Aggódva figyelik a veszélyes és az egyéb hulladékok országhatárokon át folytatott illegális 
kereskedelmét. 

Tekintetbe veszik továbbá azt, hogy a fejlődő országokban a veszélyes és az egyéb hulladékok 
megfelelő kezelésének adottságai korlátozottak. 

Elismerik, hogy a Kairói Irányelvek szellemének és az UNEP Kormányzó Tanácsának 14/16 sz., a 
környezetvédelmi technológiák átadásának előmozdításáról hozott határozatának megfelelően, 
különösen a fejlődő országok részére, szükséges a helyben képződött veszélyes és egyéb hulladékok 
megalapozott kezelését szolgáló technológiák átadásának elősegítése. 

Ugyancsak elismerik, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékok a rájuk vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel és ajánlásokkal összhangban szállítandók. 

Meggyőződésük, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékok az országhatárokat átlépő szállítása csak 
akkor engedélyezhető, ha e hulladékok szállítása és végleges ártalmatlanítása a környezet károsodása 
nélkül megoldható, valamint 

Eltökélt szándékuk, hogy az emberi egészséget és a környezetet szigorú ellenőrzés útján megvédik a 
veszélyes és az egyéb hulladékok képződéséből és kezeléséből származó káros hatásoktól. 

Elismerve, hogy a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállítása, különösen a fejlődő 
országokba, igen nagy veszélyt jelent abból a szempontból, hogy nem a veszélyes hulladékoknak a 
jelen Egyezmény által megkövetelt, a környezet szempontjából biztonságos kezelése szerint történik. 

 
Mindezek tudatában a következőkben egyeznek meg: 

1. Cikk 

Az Egyezmény tárgyköre 

1. Az Egyezmény a következő, az országhatárokat átlépő szállítás tárgyát képező hulladékokat 
tekinti „veszélyes hulladékok”-nak: 

a) Az I. Mellékletben felsorolt csoportok bármelyikéhez tartozó hulladékokat, kivéve, ha azok nem 
rendelkeznek a III. Mellékletben felsorolt egyik jellemző tulajdonsággal sem; és 

b) Azokat az a) pontban nem szereplő hulladékokat, amelyeket a Részes exportáló, importáló vagy 
tranzit Állam jogszabályai veszélyes hulladékoknak tekintenek vagy annak nyilvánítottak. 

2. A II. Mellékletben felsorolt, az országhatárokat átlépő szállítás tárgyát képező hulladékok az 
Egyezmény szempontjából „egyéb hulladékok”-nak tekintendők. 
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3. A radioaktív hulladékok más nemzetközi ellenőrzési rendszer tárgyát képezik, beleértve a 
kifejezetten a radioaktív anyagokra vonatkozó nemzetközi jogi okmányokat is. Ezek a hulladékok nem 
tartoznak ennek az Egyezmények a tárgyi hatálya alá. 

4. A hajók szokásos működtetéséből származó hulladékok, amelyek más nemzetközi jogi 
megállapodás hatálya alá esnek, nem tartoznak ennek az Egyezménynek a tárgyi hatálya alá. 

2. Cikk 

Meghatározások 

Az Egyezmény alkalmazása szempontjából: 
1. „Hulladékok”-nak tekintendők azok az anyagok vagy tárgyak, amelyeket ártalmatlanítanak vagy 

ártalmatlanítani szándékoznak vagy a nemzeti jog előírása szerint ártalmatlanítani kell. 
2. „Kezelés”-en értendő a veszélyes és az egyéb hulladékok gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása, 

beleértve az ártalmatlanítási telephelyek utólagos felügyeletét is. 
3. Az „Országhatárokon túlra történő szállítás” a veszélyes vagy az egyéb hulladékok bármely 

olyan szállítását jelenti, amely – feltéve, hogy legalább két Államot érint – valamelyik Állam nemzeti 
joghatósága alá tartozó területről egy másik Állam nemzeti joghatósága alá tartozó területre vagy 
területen át, vagy olyan területre vagy területen át történik, amely egyetlen Állam nemzeti joghatósága 
alá sem tartozik. 

4. „Ártalmatlanítás”-on értendő bármely, az Egyezmény IV. Mellékletében felsorolt művelet. 
5. „Jóváhagyott telephely vagy létesítmény” a veszélyes vagy az egyéb hulladékok 

ártalmatlanítására szolgáló telephely vagy létesítmény, amely a működtetéséhez az adott Állam 
illetékes hatósága által kiadott felhatalmazással vagy engedéllyel rendelkezik. 

6. „Illetékes hatóság”-on értendő az a Részes által kijelölt kormányzati hatóság, amely a Részes 
által meghatározott földrajzi területen felelős a veszélyes és az egyéb hulladékok országhatárokat 
átlépő szállításáról szóló értesítés és az azzal összefüggő bármely tájékoztatás vételéért, valamint az 
értesítésre való válaszadásért, a 6. Cikk előírásainak megfelelően. 

7. A „Tájékoztatási Központ” a Részes Államnak az 5. Cikkben megjelölt azon jogi személye, aki a 
13. és 16. Cikkekben előírt tájékoztatás vételéért és nyújtásáért felelős. 

8. A „Veszélyes és az egyéb hulladékoknak a környezetet nem veszélyeztető kezelésé”-n értendő 
minden a gyakorlatban megtehető olyan kezelés, amely mind a környezetet, mind az emberi 
egészséget megvédi e hulladékok káros hatásaitól. 

9. „Valamely állam nemzeti joghatósága alá tartozó terület”-en értendő bármely szárazföldi, tengeri 
terület vagy légtér, amelyen belül az Állam a nemzetközi joggal összhangban, az emberi egészség és a 
környezet védelme tekintetében az igazgatást és a szabályozást gyakorolja. 

10. „Exportáló Állam”-on az a Részes értendő, amelynek a területéről veszélyes vagy egyéb 
hulladékoknak az országhatárokat átlépő szállítását tervezik vagy kezdeményezték. 

11. „Importáló Állam”-on az a Részes értendő, amelynek területére veszélyes vagy egyéb 
hulladékok szállítását tervezik vagy valósítják meg azzal a céllal, hogy azokat ott ártalmatlanítsák 
vagy az ártalmatlanításuk előtt ott tárolják mindaddig, amíg nem ártalmatlanítják egy olyan területen, 
amely egyetlen Állam nemzeti joghatósága alá sem tartozik. 

12. „Tranzit Állam”-on bármely nem exportáló vagy nem importáló Állam értendő, amelynek 
területén át a veszélyes vagy az egyéb hulladékok szállítását tervezik vagy valósítják meg. 

13. Az „Érintett Államok”-on olyan Részesek értendők, amelyek exportálnak, importálnak vagy 
Részes voltuktól függetlenül tranzit Államok. 

14. A „Személy” kifejezésen bármely természetes vagy jogi személy értendő. 
15. Az „Exportáló” az olyan, az Exportáló Állam joghatósága alá tartozó személy, aki az adott 

veszélyes vagy egyéb hulladékok exportját intézi. 
16. Az „Importáló” bármely, az Importáló Állam joghatósága alá tartozó személy, aki az adott 

veszélyes vagy az egyéb hulladékok importálását intézi. 
17. A „Szállító” a veszélyes vagy az egyéb hulladékok szállítását végző személy. 
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18. A „Termelő” az a személy, aki a veszélyes vagy az egyéb hulladékokat létrehozza, vagy ha ez a 
személy nem ismert, akkor az, aki a kérdéses hulladékokat birtokolja és/vagy felügyeli. 

19. Az „Ártalmatlanító” az olyan személy, akihez a veszélyes vagy az egyéb hulladékot szállítják és 
aki e hulladékok ártalmatlanítását végzi. 

20. „Politikai és/vagy gazdasági integrációs szervezet” az a szuverén Államok által létrehozott 
szervezet, amelyet az Egyezmény által szabályozott ügyekben a tagállamok illetékességgel ruháztak 
fel és belső eljárási szabályaival összhangban teljes felhatalmazással bír aláírásra, megerősítésre, 
elfogadásra, jóváhagyásra, hivatalos nyilatkozattal való elismerésre. 

21. „Jogellenes szállítás” a veszélyes vagy az egyéb hulladékok bármely, a 9. Cikkben 
meghatározott, az országhatárokat átlépő szállítása. 

3. Cikk 

A veszélyes hulladékok nemzeti meghatározása 

1. Minden Részes tájékoztatja az Egyezmény Titkárságát hat hónapon belül azt követően, hogy az 
Egyezmény Részesévé vált azokról a hulladékokról, amelyek nem szerepelnek az I. és II. Mellékletben, 
de amelyeket a nemzeti jogalkotás keretében veszélyesnek tekintenek vagy annak nyilvánítottak, 
ugyancsak tájékoztatást adnak e hulladékoknak az országhatárokon túlra szállításakor alkalmazandó 
követelményekről. 

2. Ezt követően valamennyi Részes haladéktalanul tájékoztatja a Titkárságot az 1. bekezdés alapján 
küldött tájékoztatással kapcsolatos bármely lényeges változásról. 

3. A Titkárság valamennyi Részest haladéktalanul tájékoztatja az 1. és 2. bekezdés alapján kapott 
információkról. 

4. A Részesek felelősek azért, hogy a 3. bekezdésben leírtak alapján a Titkárságtól kapott 
tájékoztatást az exportálókkal közöljék. 

4. Cikk 

Általános kötelezettségek 

1. a) Ha a Részesek saját jogalkotásuknak megfelelően az ártalmatlanítandó veszélyes, illetve az 
egyéb hulladékok importját megtiltják, a döntésükről a többi Részest, a 13. Cikk szerint tájékoztatni 
kötelesek. 

b) A Részeseknek meg kell tiltaniuk vagy nem szabad engedélyezniük a veszélyes és az egyéb 
hulladékok exportját olyan Részes Államokba, amelyek e hulladékok importját tiltják, amennyiben az 
a) pontnak megfelelően értesítést kaptak. 

c) A Részeseknek meg kell tiltaniuk vagy nem szabad engedélyezniük a veszélyes, illetve az egyéb 
hulladékok exportálását, ha az Importáló Állam ugyan nem tiltja az adott hulladék importálását, de a 
szóban forgó hulladék importálásához nem járult hozzá. 

2. Minden Részes megfelelő intézkedéseket tesz, hogy 
a) biztosítsa a megfelelő társadalmi, technológiai és gazdasági szempontok figyelembevétele mellett 

azt, hogy az illetékességi területén keletkező veszélyes és egyéb hulladékok mennyisége a lehető 
legkisebbre csökkenjék; 

b) biztosítsa, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékoknak a környezetet nem veszélyeztető 
kezelésére, bárhol is kerüljön arra sor, olyan megfelelő ártalmatlanító létesítmények álljanak 
rendelkezésre, amelyek lehetőleg az illető Részes Állam területén vannak telepítve; 

c) biztosítsa, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékok kezelését végző személyek olyan 
intézkedéseket tegyenek, amelyekkel ezen tevékenységből származó szennyezés megelőzhető, és ha 
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szennyezés mégis bekövetkezik, akkor annak az emberi egészségre és a környezetre ható 
következményeit a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék; 

d) biztosítsa, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékok országhatárokon túlra szállított mennyisége a 
lehető legkisebb legyen, összhangban e hulladékoknak a környezetvédelmi szempontból megfelelő 
hatékony kezelésével, amelyet oly módon kell megoldani, hogy a hulladékszállításból esetleg 
származó káros hatások az emberi egészséget és a környezetet ne veszélyeztessék; 

e) ne tegye lehetővé a veszélyes, illetve az egyéb hulladékok exportálását olyan Részes Államba, 
illetve valamely gazdasági és/vagy politikai integrációs szervezethez tartozó Részes Államok 
csoportjába, különösképpen nem a fejlődő országokba, amelyek a jogalkotásuk útján bármely hulladék 
importálását tiltják. Ugyancsak ne járuljon hozzá az exportáláshoz, ha oka van azt feltételezni, hogy az 
exportálandó hulladékot nem fogják környezetvédelmi szempontból biztonságos módon, a Részesek 
első tanácskozásán meghatározandó követelményeknek eleget téve, kezelni; 

f) az országhatárokon át történő veszélyes és egyéb hulladékok szállításáról az V. „A” Mellékletben 
leírtaknak megfelelő információkat bocsássanak az érdekelt Államok rendelkezésére, hogy 
egyértelműen megállapíthatók legyenek a tervezett szállításnak az emberi egészséget és a környezetet 
érintő hatásai; 

g) megakadályozza a veszélyes és az egyéb hulladékok importját, ha oka van feltételezni, hogy 
azokat környezetvédelmi szempontból nem megfelelő módon fogják kezelni; 

h) más Részesekkel és az érdekelt szervezetekkel közvetlenül, illetve a Titkárságon keresztül 
együttműködjön olyan információk terjesztésében, amelyek a veszélyes és az egyéb hulladékok 
biztonságos szállítását ismertetik, és amelyek célja e hulladékok környezetvédelmi szempontból 
megfelelő kezelési módjának fejlesztése, valamint a jogellenes szállítás megelőzése. 

3. A Részesek a veszélyes és az egyéb hulladékok jogellenes szállítását bűntettnek tekintik. 

4. Valamennyi Részes megfelelő jogi, igazgatási és egyéb intézkedéseket tesz az Egyezmény 
előírásainak végrehajtása és érvényesítése érdekében, beleértve az Egyezmény megsértését jelentő 
tettek megakadályozását és büntetését előíró intézkedéseket is. 

5. Az Egyezmény Részesei ne engedélyezzék a veszélyes és az egyéb hulladékok exportját a nem 
Részes Államokba, illetve tiltsák meg azoknak a nem Részes Államokból való importját. 

6. A Részesek megállapodnak abban, hogy nem járulnak hozzá a veszélyes és az egyéb hulladékok 
exportjának engedélyezéséhez abban az esetben, ha azokat a 60. déli szélességi foktól délre eső 
területeken kívánják ártalmatlanítani, akár országhatárokon túlra történő szállítás tárgyát képezik az 
ilyen hulladékok, akár nem. 

7. Továbbá minden Részes 
a) megtiltja minden, a nemzeti joghatósága alá tartozó személynek, hogy az országhatárokon át 

veszélyes vagy egyéb hulladékot szállítson vagy ártalmatlanítson, kivéve, ha az illető személy ilyen 
műveletek végzésére felhatalmazással vagy engedéllyel rendelkezik; 

b) megköveteli, hogy az országhatárokon túlra szállítandó veszélyes, illetve egyéb hulladékokat az 
általánosan elfogadott és elismert nemzetközi szabályoknak és szabványoknak eleget téve 
csomagolják, címkézzék és szállítsák, és a nemzetközileg általánosan elismert gyakorlatot vegyék 
figyelembe; 

c) megköveteli, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékoknak az országhatárokat átlépő szállítása a 
kiindulási és az ártalmatlanítási helyet feltüntető fuvarlevél kíséretében történjék. 

8. Valamennyi Részes megköveteli, hogy az exportálandó veszélyes és egyéb hulladékokat az 
importáló Államban vagy más helyen, a környezetet nem veszélyeztető módon kezeljék. Az 
Egyezmény tárgyát képező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésének műszaki 
irányelveiről a Részes Államok első ülésén döntenek. 

9. A Részesek megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a veszélyes és az egyéb 
hulladékoknak az országhatárokat átlépő szállítását csak akkor lehessen engedélyezni, ha 
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a) az exportáló Állam nem rendelkezik olyan műszaki felkészültséggel és szükséges létesít-
ményekkel, kapacitással, illetve az ártalmatlanításhoz szükséges hellyel, hogy az adott hulladékok 
ártalmatlanítását a környezet védelme szempontjából megfelelően lehessen elvégezni, vagy 

b) az importáló Államban a kérdéses hulladékra mint nyersanyagra vagy másodnyersanyagra van 
szükség, vagy 

c) a hulladék országhatárokat átlépő szállítása összhangban van a Részesek által meghatározott 
egyéb követelményekkel, feltéve, hogy e követelmények nem különböznek az Egyezmény céljaitól. 

10. Azok a Részes Államok, amelyekben veszélyes vagy egyéb hulladékok keletkeznek, az 
Egyezményből adódó azon kötelezettségüket, hogy megköveteljék e hulladékok környezetvédelmi 
szempontból biztonságos kezelését, semmilyen körülmények között nem háríthatják át importáló vagy 
tranzit Államokba. 

11. Az Egyezményben foglaltak közül semmi sem akadályozhat meg bármely Részest abban, hogy 
további követelményeket szabjon meg az Egyezmény előírásaival összhangban és a nemzetközi jog 
szabályainak megfelelően az emberi egészség és a környezet fokozottabb védelme érdekében. 

12. Az Egyezményben foglaltak nem érintik az Államoknak területi vizeik feletti, a nemzetközi jog 
alapján megállapított szuverenitását és azokat a jogokat, amelyekkel az Államok kizárólagos 
gazdasági övezeteikben és kontinentális parti sávjaikon a nemzetközi joggal összhangban 
rendelkeznek, valamint a navigációs jogokat és szabadságot valamennyi Állam hajói és repülőgépei 
által a nemzetközi jog előírásai és vonatkozó nemzetközi okmányokban foglaltak szerinti gyakorlását. 

13. A Részesek vállalják azt, hogy a más Államokba, különösen a fejlődő országokba exportált 
veszélyes és egyéb hulladékok mennyiségének és/vagy veszélyességének csökkentési lehetőségeit 
időszakonként felülvizsgálják. 

4/A. Cikk 

1. A VII. számú Mellékletben felsorolt egyes államok megtiltják a IV. A. számú Mellékletben 
felsorolt műveletekre szánt veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő, olyan Államokba irányuló 
valamennyi szállítását, amelyek nincsenek felsorolva a VII. számú Mellékletben. 

2. A VII. számú Mellékletben felsorolt minden Részes Állam 1997. december 31-ig fokozatosan 
megszünteti, és ettől az időponttól megtiltja az Egyezmény 1. Cikke 1. a) pontja szerinti veszélyes 
hulladékok határokon átlépő minden szállítását, amelyeket a IV. B. számú Melléklet szerinti 
műveletekre szántak olyan Államokban, amelyek nem szerepelnek a VII. számú Mellékletben. Az 
ilyen határokon átlépő szállításokat nem tiltják be, ha az adott hulladék az Egyezmény szerint nem 
minősül veszélyesnek. 

5. Cikk 

Az illetékes hatóságok és a Tájékoztatási Központ kijelölése 

Az Egyezményben foglaltak végrehajtásának elősegítése érdekében a Részes Államok: 

1. Egy vagy több illetékes hatóságot és egy Tájékoztatási Központot jelölnek ki vagy hoznak létre. 
Olyan esetben, amikor valamely állam tranzitszerepet lát el, csak egy illetékes hatóságot jelölnek ki, 
amely az előzetes értesítéseket átveszi. 

2. A Részesek, az Egyezmény számukra történő hatályba lépésétől számított három hónapon belül 
tájékoztatják az Egyezmény Titkárságát arról, hogy mely intézményeket jelöltek ki illetékes 
hatóságaikként, illetve Tájékoztatási Központjukként. 

3. A fenti 2. bekezdés szerinti kijelöléssel összefüggő bármely változásról a döntés dátumától 
számított egy hónapon belül tájékoztatják az Egyezmény titkárságát. 
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6. Cikk 

Országhatárokat átlépő szállítás a Részesek között 

1. Az exportáló Állam írásban értesíti vagy megköveteli, hogy a termelő vagy az exportáló az 
exportáló Állam illetékes hatósága közvetítésével írásban értesítse az érintett Államok illetékes 
hatóságát a veszélyes és az egyéb hulladékok tervezett, az országhatárokat átlépő szállításáról. Az 
importáló Állam által elfogadható nyelven írt ilyen értesítésnek tartalmaznia kell az V. „A” 
Mellékletben részletezett nyilatkozatot és tájékoztatást. Minden érdekelt Állam részére csak egy 
értesítést szükséges küldeni. 

2. Az importáló Állam írásban válaszol az értesítést küldőnek, hogy a szállításhoz feltételekkel vagy 
azok nélkül járul-e hozzá, a szállítás engedélyezését megtagadja vagy kiegészítő tájékoztatást kér. Az 
importáló Állam válaszának másolatát meg kell küldeni az érdekelt Részes Államok illetékes 
hatóságainak. 

3. Az exportáló Állam nem engedélyezi, hogy a hulladék termelője vagy exportálója megkezdje a 
hulladéknak az országhatárokat átlépő szállítását mindaddig, amíg írásos igazolást nem kap arról, hogy 

a) az értesítést küldő írásban foglalt, elfogadó nyilatkozatot kapott az importáló Államtól, és 
b) az értesítést küldő az importáló Államtól igazolást kapott az exportáló és a hulladékot 

ártalmatlanító által kötött, a kérdéses hulladékok környezetet nem veszélyeztető kezelését részletező 
szerződésről. 

4. Valamennyi Részes tranzit Állam késedelem nélkül visszaigazolja az értesítést küldőnek az 
értesítés vételét. Ezt követően 60 napon belül írásban válaszol az értesítést küldőnek, hogy a 
szállításhoz feltételekkel vagy azok nélkül járul-e hozzá vagy a szállítás engedélyezését megtagadja, 
illetve további kiegészítő információkat kér. Az exportáló Állam nem engedélyezi az országhatárokat 
átlépő szállítás megkezdését mindaddig, amíg a tranzit Államtól írásos hozzájárulást nem kap. Ha 
azonban valamely Részes úgy határoz, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékok tranzit-szállításához 
akár általában, akár meghatározott feltételek mellett nem követeli meg az előzetes írásbeli 
hozzájárulást vagy a követelményeit ilyen értelemben módosítja, akkor döntéséről haladéktalanul 
tájékoztatni köteles a többi Részest, amint ezt a 13. Cikk előírja. Ha ebben az utóbbi esetben, az 
exportáló Állam a küldött értesítésre a tranzit Államtól a vételétől számított 60 napon belül nem kap 
választ, engedélyezheti, hogy az export a tranzit Állam területén át megtörténjék. 

5. A hulladékok országhatárokat átlépő szállításának olyan eseteiben, amikor a hulladékokat jogilag 
veszélyesnek nyilvánítják vagy annak tekintik, de csak 

a) az exportáló Államban, akkor a jelen Cikk 9. bekezdésében foglalt, az importálóra vagy az 
ártalmatlanítást végzőre és az importáló Államra vonatkozó követelmények az exportálót illetőleg az 
exportáló Államot terhelik; 

b) az importáló Államban vagy az importáló és a Részes tranzit Államokban, akkor a jelen Cikk 1., 
3., 4. és 6. bekezdésében foglalt, az exportálóra és az exportáló Államra vonatkozó követelmények az 
importálót vagy az ártalmatlanítást végzőt, illetőleg az importáló Államot terhelik; vagy 

c) bármely Részes tranzit Államban, akkor a 4. bekezdés előírásai alkalmazandók. 

6. Az exportáló Állam, az érdekelt Államok írásbeli hozzájárulásától függően engedélyezheti, hogy 
a termelő vagy az exportáló általános értesítést alkalmazzon, ha ugyanazon fizikai és kémiai 
tulajdonságokkal rendelkező veszélyes vagy egyéb hulladékot rendszeresen szállítanak ugyanannak az 
ártalmatlanítónak és az exportáló Állam, az importáló Állam, tranzit esetén pedig a tranzit Állam(ok) 
ugyanazon be- és kiléptető vámhivatalai foglalkoznak a hulladékszállítmánnyal. 

7. Az érdekelt Államok a 6. bekezdésben ismertetett általános értesítéshez írásos hozzájárulásukat 
olyan információk szolgáltatásához kötve is megadhatják, mint például a szállítandó veszélyes és 
egyéb hulladékok pontos mennyisége vagy azok időszakos listái. 

8. A 6. és 7. bekezdésben ismertetett általános értesítés és írásos hozzájárulás a veszélyes és az 
egyéb hulladékok többszöri, de legfeljebb 12 hónapon át történő szállítására vonatkozhat. 
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9. A Részesek megkövetelik, hogy valamennyi, az országhatárokon túlra irányuló veszélyes és 
egyéb hulladékok szállítását végző személy aláírja a szállítási bizonylatot mind a kérdéses hulladék 
átvételekor, mind pedig annak átadásakor. Ugyancsak megkövetelik, hogy az ártalmatlanító 
tájékoztassa mind az exportálót, mind pedig az exportáló Állam illetékes hatóságát az adott hulladék 
átvételéről, idejéről és az értesítésben meghatározott ártalmatlanítás teljesítéséről. Ha az exportáló 
Államba az értesítés nem érkezik meg, akkor az exportáló Állam illetékes hatóságának vagy az 
exportálónak erről az importáló Államot értesítenie kell. 

10. Az ezen Cikk által előírt értesítést és választ az érdekelt Részesek illetékes hatóságainak kell 
megküldeni, nem-Részes Államok esetén pedig azoknak a kormányzati hatóságoknak kell eljuttatni, 
amelyek feltehetően az ilyen ügyben illetékesek. 

11. Valamennyi, az országhatárokat átlépő hulladék szállítást biztosítással, kötelezvénnyel vagy 
olyan egyéb garanciával kell fedezni, amit az importáló Állam vagy bármely Részes tranzit Állam 
megkövetel. 

7. Cikk 

Az országhatárokat átlépő szállítás Részes Államból nem-Részes Államok területén át 

A veszélyes és az egyéb hulladékok országhatárokon túlra történő szállítására, amely valamelyik 
Részes Államból nem-Részes Állam vagy Államok területén át történik, az Egyezmény 6. Cikkének 
2. bekezdése alkalmazandó. 

8. Cikk 

A visszaszállítás kötelezettsége 

Az Egyezmény előírásai szerint, ha az országhatárokat átlépő veszélyes és egyéb hulladékok 
szállítása, amelyhez az érintett Államok korábban hozzájárultak, nem teljesíthető a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően, akkor az exportáló Állam biztosítja, hogy amennyiben a környezeti 
károsodását elkerülő ártalmatlanításukra intézkedések nem tehetők, a kérdéses hulladékot az exportáló 
90 napon belül vagy más időtartamon belül, amiben az érintett Államok megállapodtak, visszaszállítja 
az exportáló Államba azt követően, hogy az importáló Állam tájékoztatta az exportáló Államot és a 
Titkárságot. Ennek érdekében sem az exportáló Állam, sem bármely Részes tranzit Állam ne ellenezze, 
ne hátráltassa, illetve ne akadályozza meg a hulladékoknak az exportáló Államba való visszajuttatását. 

9. Cikk 

Jogellenes szállítás 

1. Jogellenes szállításnak tekintendő az Egyezmény szempontjából bármely, az országhatárokat 
átlépő veszélyes és egyéb hulladék szállítás, amely 

a) bármelyik érdekelt államnak küldendő, az Egyezmény előírásainak eleget tevő bejelentés nélkül 
történik, vagy 

b) bármelyik érdekelt Államnak az Egyezmény előírásai szerinti hozzájárulása nélkül történik, vagy 
c) az érdekelt Államoktól kapott olyan hozzájárulással történik, amely hamisításon, megtévesztő 

értelmezésen vagy csaláson alapul, vagy 
d) ha a hulladék lényeges tulajdonságai nem felelnek meg a bizonylatokban foglaltaknak, vagy 
e) a veszélyes és az egyéb hulladékok szándékos, ennek az Egyezménynek és a nemzetközi jog 

általános alapelveinek megsértésével járó ártalmatlanítását (pl. rendezetlen lerakását) eredményezi. 
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2. A veszélyes és az egyéb hulladékok országhatárokat átlépő szállításának olyan eseteiben, 
amelyek az exportáló vagy a termelő magatartásából következően feltehetően jogellenesek, az 
exportáló Állam gondoskodik arról, hogy a kérdéses hulladékot 

a) az exportáló vagy a termelő vagy ha szükséges, maga az exportáló Állam szállítsa vissza az 
exportáló Államba vagy, ha a visszaszállítás gyakorlatilag nem célszerű, akkor 

b) az Egyezmény előírásaival összhangban másképpen ártalmatlanítsák, 30 napon belül attól 
számítva, hogy az exportáló Államot az illegális szállításról tájékoztatták vagy ettől eltérő időtartamon 
belül, amiben az érdekelt Államok megegyeztek. Ennek érdekében az érdekelt Államok ne 
hátráltassák, ne ellenezzék, illetve ne akadályozzák a kérdéses hulladékok visszaszállítását az 
exportáló Államba. 

3. A veszélyes és az egyéb hulladékoknak az országhatárokat átlépő szállítását olyan esetben, 
amikor az importáló vagy az ártalmatlanítást végző tevékenységének eredményeként ítélik 
jogellenesnek, az importáló Állam gondoskodik arról, hogy a szóban forgó hulladékot az importáló 
vagy az ártalmatlanítást végző vagy ha szükséges, maga az Állam, a környezetet nem veszélyeztető 
módon ártalmatlanítsa 30 napon belül attól számítva, hogy a jogellenes szállítás az importáló Állam 
tudomására jutott vagy más időtartamon belül, amelyben az érdekelt Államok megegyeztek. Ennek 
érdekében az érdekelt Részes Államok, amennyiben szükséges, együttműködnek a hulladékoknak a 
környezetet nem veszélyeztető módon való ártalmatlanításában. 

4. Azokban az esetekben, amikor a hulladékok jogellenes szállításának felelőssége nem róható sem 
az exportálóra, sem a termelőre, sem az importálóra, illetve az ártalmatlanítást végzőre, akkor az 
érdekelt Részes vagy más Részesek célszerűen együttműködve biztosítják, hogy a szóban forgó 
hulladékot olyan rövid időtartamon belül, ahogy az csak lehetséges, a környezetet nem veszélyeztető 
módon ártalmatlanítsák az exportáló vagy az importáló Államban vagy más helyen, ahol arra 
lehetőség nyílik. 

5. Minden Részesnek megfelelően kialakított nemzeti jogalkotása útján kell gondoskodnia a 
hulladékok illegális szállításának megelőzéséről és megbüntetéséről. A Részesek e Cikk céljainak 
megvalósítása érdekében működjenek együtt. 

10. Cikk 

Nemzetközi együttműködés 

1. A Részeseknek együtt kell működniük a veszélyes és az egyéb hulladékok környezetvédelmi 
szempontból biztonságos kezelési módszereinek fejlesztése és bevezetése érdekében. 

2. Ennek érdekében a Részesek: 
a) két- vagy többoldalú megállapodások alapján, kérés esetén tájékoztatják egymást, hogy 

elősegítsék a veszélyes és az egyéb hulladékoknak a környezetet nem veszélyeztető kezelését, 
beleértve a veszélyes és az egyéb hulladékok biztonságos kezelésére vonatkozó műszaki szabványok 
és a gyakorlat összehangolását; 

b) együttműködnek annak a megfigyelésében, hogyan befolyásolja a veszélyes hulladékok kezelése 
az emberi egészséget és a környezetet; 

c) nemzeti törvényeik, szabályozásuk és politikájuk figyelembevételével együttműködnek az új, a 
környezetet nem veszélyeztető hulladékszegény technológiák kifejlesztésében és megvalósításában, 
valamint a már létező technológiák további javításában azért, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékok 
képződése, amennyiben az gyakorlatilag lehetséges, megszűnjék, továbbá azért, hogy hatékonyabb és 
eredményesebb módszereket alkalmazzanak e hulladékoknak a környezetet nem veszélyeztető módon 
történő kezelésére, beleértve az új vagy korszerűsített technológiák bevezetésével kapcsolatos 
közgazdasági, társadalmi és környezeti hatások tanulmányozását is; 

d) aktívan együttműködnek nemzeti törvényeik, szabályozásuk és politikájuk figyelembevétele 
mellett abban, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos 
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kezelési technológiáit és módszereit egymással megismertessék. A Részesek ugyancsak 
együttműködnek műszaki kapacitásaik fejlesztésében, különösképpen akkor, ha egyes Részeseknek 
műszaki segítségre van szükségük és ilyen segítséget kérnek; 

e) együttműködnek megfelelő műszaki irányelvek és/vagy gyakorlati előírások kidolgozásában. 

3. A Részesek megfelelő eszközök alkalmazásával együttműködnek annak elősegítésére, hogy a 
fejlődő országok a 4. Cikk 2. bekezdése a), b), c) és d) pontjában leírtakat megvalósíthassák. 

4. Figyelembe véve a fejlődő országok szükségleteit, fontos a Részesek és az illetékes nemzetközi 
szervezetek közötti együttműködés ösztönzése, egyebek mellett azért, hogy elősegítsék a lakosság 
környezeti tudatának, valamint a veszélyes és az egyéb hulladékok környezetet nem veszélyeztető 
kezelésének fejlesztését és az új, hulladékszegény technológiák elfogadását. 

11. Cikk 

Két- és többoldalú, valamint regionális megállapodások 

1. A 4. Cikk 5. bekezdésének előírásai mellett a Részesek két- és többoldalú, illetve regionális 
megállapodásokat köthetnek a veszélyes és az egyéb hulladékok országhatárokat átlépő szállítására 
vagy megegyezhetnek a Részes és nem-Részes Államokkal egyaránt, feltéve, hogy az ilyen 
megállapodások vagy megegyezések nem csorbítják a veszélyes és az egyéb hulladékoknak az 
Egyezményben előírt, a környezetet nem veszélyeztető kezelésének hatékonyságát. Ezeknek a 
megállapodásoknak vagy megegyezéseknek olyan előírásokat kell tartalmazniuk, amelyek a környezet 
védelmét ugyanúgy biztosítják, mint az Egyezmény által előírtak és különös hangsúlyt helyeznek a 
fejlődő országok érdekeinek figyelembevételére. 

2. A Részeseknek tájékoztatniuk kell a Titkárságot bármely, az 1. bekezdésben leírt két- és 
többoldalú, illetve regionális megállapodásról vagy megegyezésről, valamint azokról, amelyeket már 
az Egyezmény számukra történő hatálybalépése előtt kötöttek meg azért, hogy a Részesek között az 
ilyen megállapodások alapján az országhatárokon túlra történő veszélyes és egyéb hulladékok 
szállítása ellenőrizhető legyen. Az Egyezmény előírásai nem befolyásolják az ilyen megállapodások 
alapján megvalósuló, az országhatárokat átlépő szállításokat, feltéve, hogy ezek a megállapodások 
összhangban vannak a veszélyes és az egyéb hulladékoknak az Egyezményben előírt, 
környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelésével. 

12. Cikk 

A kötelezettségek vállalása 

A Részesek együttműködnek abban, amint az lehetővé válik, hogy olyan jegyzőkönyvet fogadjanak 
el, amely megfelelő szabályokat és eljárásokat tartalmaz a veszélyes és az egyéb hulladékoknak az 
országhatárokat átlépő szállításából és ártalmatlanításából származó károkért való kötelezettség 
vállalása, valamint a károk megtérítése érdekében. 

13. Cikk 

Tájékoztatás 

1. A Részesek vállalják, hogy a veszélyes és az egyéb hulladékoknak az országhatárokat átlépő 
szállítása, illetve ártalmatlanítása során bekövetkező olyan balesetekről, amelyek más Államokban is 
veszélyeztethetik az emberi egészséget és a környezetet, amint az tudomásukra jut, késedelem nélkül 
tájékoztatják az érintett Államokat. 
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2. A Részesek a Titkárságon keresztül tájékoztatják egymást: 
a) az 5. Cikk értelmében, az illetékes hatóságokat és/vagy a Tájékoztatási Központot érintő 

változásokról; 
b) a 3. Cikk értelmében, a veszélyes hulladékok nemzeti meghatározására vonatkozó változásokról; 

és amint az lehetséges 
c) azon döntéseikről, hogy egyáltalán nem vagy csak részlegesen járulnak hozzá a veszélyes 

hulladékok, illetve az egyéb hulladékok importjához, továbbá ezen hulladékoknak a nemzeti 
joghatóságuk alatt álló területeken történő ártalmatlanításához; 

d) a veszélyes és az egyéb hulladékok exportjának korlátozását vagy tiltását előíró jogszabályaikról; 
e) bármely egyéb, ezen Cikk 4. bekezdésében előírt információkról. 

3. A Részesek, nemzeti törvényeikkel és szabályozásaikkal összhangban, a Titkárságon át minden 
naptári év vége előtt az előző naptári évről jelentést juttatnak el a 15. Cikkben írtak alapján összehívott 
Részesek Konferenciájának, amely a következő információkat tartalmazza: 

a) Az 5. Cikk szerint, tájékoztatást adnak az általuk kijelölt illetékes hatóságokról és a Tájékoztatási 
Központról. 

b) Tájékoztatást adnak az országhatárokon túlra történt veszélyes, illetve egyéb hulladékok 
szállításáról, amelyekben szerepük volt, beleértve 

(i) az exportált veszélyes és egyéb hulladékok mennyiségét, csoportját, tulajdonságait, úti célját, 
valamennyi tranzit országot, az ártalmatlanítás módszerét; 

(ii) az importált veszélyes és egyéb hulladékok mennyiségét, csoportját, tulajdonságait, eredetét és 
az ártalmatlanítási módszereket; 

(iii) azon hulladékártalmatlanítási eseteket, amelyekben az ártalmatlanítást nem a tervezettnek 
megfelelően valósították meg; 

(iv) azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja az országhatárokon túlra szállított veszélyes és egyéb 
hulladékok mennyiségének csökkentése volt. 

c) Tájékoztatást adnak az Egyezmény végrehajtásának érdekében foganatosított intézkedéseikről. 
d) Tájékoztatást adnak a veszélyes és az egyéb hulladékok keletkezésekor, szállításakor és 

ártalmatlanításakor bekövetkezett az emberi egészséget és a környezetet érintő hatásokra vonatkozó, 
rendelkezésükre álló hiteles adatokról. 

e) Tájékoztatást adnak az Egyezmény 11. Cikke értelmében kötött két- és többoldalú, valamint 
regionális megállapodásokról és megegyezésekről. 

f) Tájékoztatást adnak a veszélyes és az egyéb hulladékok országhatárokat átlépő szállítása és 
ártalmatlanítása közben bekövetkezett balesetekről, valamint az azokkal kapcsolatban tett 
intézkedéseikről. 

g) Tájékoztatást adnak a nemzeti joghatóságuk alatt álló területeken létező hulladékártalmatlanítási 
lehetőségekről. 

h) Tájékoztatást adnak a veszélyes és az egyéb hulladékok mennyiségének csökkentését, illetve 
keletkezésük megakadályozását szolgáló technológiák kifejlesztésére tett intézkedéseikről. 

i) Tájékoztatást adnak azokról az ügyekről, amelyeket a Részesek Konferenciája szükségesnek tart. 

4. A Részesek nemzeti törvényeikkel és szabályozásukkal összhangban a veszélyes és az egyéb 
hulladékok bármely adott, az országhatárokat átlépő szállításával kapcsolatos bejelentést és az arra 
adott válasz másolatait megküldik a Titkárságnak, ha valamely Részes úgy véli, hogy a kérdéses 
országhatárokon túlra történő szállítás a környezetre kedvezőtlen hatást fejthet ki. 

14. Cikk 

Pénzügyi vonatkozások 

1. A Részesek egyetértenek abban, hogy a különböző körzetek és alkörzetek sajátos szükségleteinek 
megfelelően körzeti vagy alkörzeti központokat létesítenek, amelyek elősegítik a veszélyes és az 
egyéb hulladékok megfelelő kezelését és a keletkezésük mértékének a lehető legkisebbre való 
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csökkentését célul tűző szakemberképzést, valamint a megfelelő technológiák elterjesztését. A 
Részeseknek önkéntesség alapján dönteniük kell a megfelelő pénzforrásokat biztosító mechanizmusok 
létrehozásáról. 

2. A Részesek tegyék megfontolás tárgyává egy forgóalap létesítését, hogy szükséghelyzetek esetén, 
átmeneti jelleggel segítséget nyújthassanak annak érdekében, hogy ezáltal a veszélyes és az egyéb 
hulladékok országhatárokat átlépő szállításából, valamint az ártalmatlanításuk során bekövetkezett 
balesetekből származó károk csökkenthetők legyenek. 

15. Cikk 

A Részesek Konferenciája 

1. A Részesek Konferenciája ezennel megalakult. A Részesek Konferenciája első ülését a UNEP 
főigazgatója, legkésőbb az Egyezmény hatályba lépése után egy évvel hívja össze. Ezt követően a 
Részesek Konferenciájának rendes üléseit a Konferencia első ülésén meghatározott rendszeres 
időközönként kell megtartani. 

2. A Részesek Konferenciájának rendkívüli üléseit a Konferencia által szükségesnek tartott 
időpontokban kell megtartani vagy ha megtartásukra bármely Részes írásban kérelmet nyújt be, amely 
kérelmet a Titkárság a benyújtást követő hat hónapon belül a Részesekkel közöl. Az utóbbi esetben a 
rendkívüli ülést meg kell tartani, ha azt a Részesek legalább egyharmada támogatja. 

3. A Részesek Konferenciája konszenzussal állapítja meg a maga és az általa létrehozott kisegítő 
testület eljárási rendjét, valamint a pénzügyi szabályokat, különösen a Részesek Egyezménnyel 
kapcsolatos pénzügyi részvételének meghatározását. 

4. A Részesek első ülésükön megtárgyalnak minden olyan intézkedést, amely a tengeri környezet 
védelmét és megőrzését célozza és az Egyezménnyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges. 

5. A Részesek Konferenciája folyamatosan áttekinti és értékeli az Egyezmény tényleges 
végrehajtását, továbbá 

a) támogatja a veszélyes és az egyéb hulladékok által okozott, az emberi egészséget és a környezetet 
veszélyeztető ártalmaknak a lehető legkisebbre való csökkentését célul kitűző politikai stratégiai és 
egyéb intézkedések összehangolását; 

b) figyelembe véve többek között a rendelkezésre álló tudományos, műszaki, gazdasági és a 
környezetre vonatkozó információkat, az igényeknek megfelelően megfontolja és elfogadja az 
Egyezmény és mellékleteinek módosításait; 

c) megfontolja az Egyezmény céljainak elérését szolgáló minden olyan esetleges további 
tevékenységet és vállalja azoknak a megállapodásoknak és megegyezéseknek a működése során nyert 
tapasztalatait, amelyeket az Egyezmény a 11. Cikkben megjelöl; 

d) az igényeknek megfelelően jegyzőkönyveket vesz fel és fogad el; továbbá 
e) olyan kisegítő testületeket hoz létre amelyeket az Egyezmény végrehajtása érdekében 

szükségesnek tart. 

6. A Részesek Konferenciája ülésein az Egyesült Nemzetek és annak szakosított szervezetei, 
továbbá az Egyezményben nem Részes bármely Állam megfigyelőként képviseltetheti magát. 
Bármely más nemzeti vagy nemzetközi, kormányzati vagy nem kormányzati testület vagy szervezet, 
amely a veszélyes és az egyéb hulladékokhoz kapcsolódó területre szakosodott és amely tájékoztatta a 
Titkárságot azon szándékáról, hogy megfigyelőként képviseltethesse magát a Részesek 
Konferenciájának valamelyik ülésén, részt vehet azon, hacsak azt a jelenlevő Részesek legalább 
egyharmada nem ellenzi. A megfigyelők kérelmének elfogadását és részvételét a Részesek 
Konferenciája által elfogadott eljárási rend határozza meg. 
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7. A Részesek Konferenciája vállalja, hogy az Egyezmény hatályba lépése után három évvel, és azt 
követően legalább hat évenként értékeli az Egyezmény hatékonyságát és ha szükségesnek tartja, a 
legfrissebb tudományos, környezetvédelmi, műszaki és gazdasági információk alapján megfontolja, 
hogy teljesen vagy részben megtiltsa-e a veszélyes és az egyéb hulladékoknak az országhatárokat 
átlépő szállítását. 

16. Cikk 

A Titkárság 

1. A Titkárság feladatai a következők: 
a) a 15. és 17. Cikkekben előírt tanácskozások összehívása és lebonyolítása; 
b) a 3., 4., 6., 11. és 13. Cikkekben leírtakkal összhangban jelentések készítése és a felekhez való 

továbbítása. Ezeken túlmenően a 15. Cikk alapján létesített kisegítő testületek tanácskozásainak 
eredményeként nyert információkat felhasználva, valamint, ha az helyénvaló, a megfelelő kormányzati 
és nem-kormányzati szervek által nyújtott információk alapján jelentések készítése és továbbítása; 

c) a jelen Egyezménnyel kapcsolatos feladatai végrehajtásában végzett tevékenységéről jelentések 
készítése és azok a Részesek Konferenciája elé terjesztése; 

d) gondoskodás a megfelelő nemzetközi testületekkel való szükséges koordináció biztosításáról, 
adott esetekben olyan igazgatási és szerződéses megállapodások kötése, amelyek feladatainak 
ellátásához szükségesek lehetnek; 

e) kapcsolat fenntartása a Részes Államok által az Egyezmény 5. Cikkével összhangban létesített 
Tájékoztatási Központokkal és illetékes hatóságokkal; 

f) információk gyűjtése a Részes Államok olyan engedélyezett nemzeti telephelyeiről és 
létesítményeiről, amelyeket a veszélyes és az egyéb hulladékok ártalmatlanítására használnak és 
ezeknek a Részesekhez történő eljuttatása; 

g) a Részesek tájékoztatása 
– a műszaki segítségnyújtás és a szakemberképzés lehetőségeiről, 
– a rendelkezésre álló műszaki és tudományos know-how-ról, 
– a tanácsadási és szakértői lehetőségekről, 
– az elérhető erőforrásokról 

azon cél érdekében, hogy igény esetén segítséget nyújthasson a Részeseknek olyan területeken, mint 
– az Egyezmény bejelentési rendszerének kezelése, 
– a veszélyes és az egyéb hulladékok kezelése, 
– a veszélyes és az egyéb hulladékokkal kapcsolatos, környezetvédelmi szempontból biztonságos 

technológiák, mint például a hulladékszegény technológiák, az ártalmatlanítási kapacitások és 
telephelyek értékelése, 

– a veszélyes és az egyéb hulladékok ellenőrzése, és 
– a szükséghelyzetekben teendő intézkedések; 
h) a Részes Államok kérése esetén tájékoztatás adása azokról a szaktanácsadókról vagy szak-

tanácsadó cégekről, akik vagy amelyek olyan műszaki felkészültséggel rendelkeznek, hogy segíthetik 
a Részes Államokat valamilyen, országhatárokat átlépő szállítással kapcsolatos bejelentés vizsgá-
latában és az arra vonatkozó bejelentés helytálló mivoltának megállapításában és/vagy abban, hogy a 
hulladék ártalmatlanítására javasolt létesítmények a környezet megfelelő védelme szempontjából 
alkalmasak-e, ha okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó hulladék kezelése a környezet káro-
sodásával járhat. Ilyen vizsgálat nem történhet a Titkárság költségére; 

i) kérés esetén segít a Részeseknek abban, hogy a jogellenes hulladékszállítás eseteit azonosítsák, 
valamint abban, hogy az illegális szállítással összefüggő bármely kézhezvett információt a Része-
seknek eljuttassa; 
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j) együttműködik a Részesekkel, valamint az illetékes nemzetközi szervezetekkel és ügynök-
ségekkel a szakértők és a szükséges eszközök rendelkezésre bocsátásában, hogy a szükség-
helyzetekben az Államoknak gyors segítség legyen nyújtható; és 

k) olyan egyéb feladatokat lát el, amelyeket a Részesek Konferenciája határozott meg és amelyek 
megfelelnek az Egyezmény céljainak. 

2. A titkársági feladatokat a Részesek Konferenciájának a 15. Cikkben leírtak értelmében megtartott 
első rendes ülése befejezéséig, átmeneti jelleggel, az UNEP látja el. 

3. A Részesek Konferenciája, első ülésén kijelöli a Titkárságot azon kormányközi szervezetek közül, 
amely szervek korábban jelezték azt, hogy az Egyezmény titkársági feladatait hajlandók ellátni. 
A Részesek Konferenciája értékeli az Ideiglenes Titkárság munkáját, hogy miként látta el a fenti 
1. bekezdésben leírt feladatokat, továbbá határoz e feladatok ellátásához szükséges szervezeti 
kérdésekről is. 

17. Cikk 

Az Egyezmény módosítása 

1. Bármely Részes javaslatokat tehet az Egyezmény módosítására, továbbá bármelyik Részes 
javasolhatja akármelyik jegyzőkönyv módosítását. A módosításokat, egyebek között, a megfelelő 
tudományos és műszaki szempontokat figyelembe véve kellően mérlegelni kell. 

2. Az Egyezmény módosításait a Részesek Konferenciájának ülése fogadja el. Az Egyezmény vagy 
valamelyik jegyzőkönyv bármely javasolt módosításának szövegét, kivéve, ha a kérdéses jegyzőkönyv 
másként rendelkezik, a Titkárság közli a Részesekkel, legalább hat hónappal annak az ülésnek a 
megkezdése előtt, amelyben a módosítás elfogadását tervezik. A Titkárság a javasolt módosításokat 
tájékoztatás céljából közli az Egyezmény aláíróival is. 

3. A Részesek mindent megtesznek azért, hogy az Egyezmény bármely javasolt módosításában 
egyezséget érjenek el. Amennyiben az egyezség érdekében minden erőfeszítést megtettek és mégsem 
sikerült megállapodásra jutni, akkor a módosítást, végső esetben, az ülésen jelenlevő és szavazati 
joggal rendelkező Részesek háromnegyed részének szavazattöbbségével fogadják el, és ezt a 
Letéteményes valamennyi Részesnek eljuttatja megerősítés, jóváhagyás, hivatalos nyilatkozattal való 
elismerés vagy elfogadás céljából. 

4. Bármely jegyzőkönyv módosítására a 3. bekezdésben említett eljárást kell alkalmazni, kivéve azt 
az esetet, amikor a módosítások elfogadásához elegendő az adott jegyzőkönyvben érdekelt 
Részeseknek az ülésen jelenlevő és szavazati joggal rendelkező kétharmados többsége. 

5. A módosításokat megerősítő, jóváhagyó, hivatalos nyilatkozattal elismerő, illetve elfogadó 
okiratot a Letéteményesnél helyezik el. A fenti 3. és 4. bekezdésben leírtakkal összhangban elfogadott 
módosítások az azt követő 90. napon lépnek hatályba az azokat elfogadó Részesek számára, amikor a 
Letéteményes megkapta a módosításokat elfogadó Részesek legalább háromnegyedétől származó 
megerősítő, jóváhagyó, hivatalos nyilatkozat útján elismerő vagy elfogadó okiratokat, kivéve, ha olyan 
jegyzőkönyv módosítandó, amely erről másképpen rendelkezik. Ezt követően bármely más Részes 
számára a módosítások az attól az időponttól számított 90. napon lépnek hatályba, amikor a Részes 
letétbe helyezte e módosításokra vonatkozó megerősítő, jóváhagyó, hivatalos nyilatkozattal elismerő 
vagy elfogadó okiratát. 

6. A jelen Cikk alkalmazása szempontjából a „jelenlevő és szavazati joggal rendelkező Részesek” 
kifejezés a jelenlevő és igenlő, illetve nemleges szavazatot adó Részeseket jelenti. 
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18. Cikk 

A Mellékletek elfogadása és módosítása 

1. Az Egyezmény, illetve bármely jegyzőkönyv Mellékletei az Egyezmény vagy az adott 
jegyzőkönyv szerves részét képezik és hacsak kifejezetten másként nem rendelkeznek, akkor az 
Egyezményre vagy jegyzőkönyveire való hivatkozás egyben azok bármelyik Mellékletére való 
hivatkozást is jelent. Ezek a Mellékletek tudományos, műszaki és adminisztratív kérdésekre 
korlátozódnak. 

2. Hacsak valamelyik jegyzőkönyv a Mellékleteire vonatkozóan másként nem rendelkezik, akkor az 
Egyezmény további Mellékleteinek vagy valamely jegyzőkönyv Mellékleteinek javaslatára, 
elfogadására és hatálybalépésére vonatkozóan az alábbi eljárás alkalmazandó: 

a) Az Egyezmény és jegyzőkönyvei Mellékleteire vonatkozó javaslattétel és annak elfogadása a 
17. Cikk 2., 3. és 4. bekezdésben leírt eljárás szerint történik. 

b) Bármely Részes, aki az Egyezményhez kapcsolódó további Mellékletet vagy bármely olyan 
jegyzőkönyv Mellékletét, amely annak része, nem tudja elfogadni, arról írásban értesíti a 
Letéteményest a közlés átvételétől számított hat hónapon belül. A Letéteményes valamennyi Részest 
késlekedés nélkül értesíti bármilyen ilyen bejelentés kézhezvételéről. A Részes bármikor elfogadással 
helyettesítheti a korábbi kifogásoló nyilatkozatát és azzal a Mellékletek számára hatályba lépnek. 

c) A Melléklet hat hónappal azt követően, hogy a Letéteményes az arról szóló bejelentést közreadta, 
az Egyezmény, illetve bármely jegyzőkönyv valamennyi olyan Részese számára hatályba lép, amely 
nem nyújtott be a fenti b) pontban foglalt rendelkezés szerint ellenvéleményt. 

3. Az Egyezmény vagy bármely jegyzőkönyv Mellékletei módosításainak javaslatára és hatály-
balépésére ugyanaz az eljárás vonatkozik, mint ami az Egyezmény vagy valamely jegyzőkönyv 
Mellékleteinek javaslatára, elfogadására és hatályba lépésére érvényes. 

A Mellékletek és azok módosításai kapcsán, egyebek között, kellően mérlegelni kell a tudományos 
és műszaki szempontokat. 

4. Amennyiben valamelyik pótlólagos Melléklet vagy Melléklet-módosítás a jelen Egyezmény vagy 
bármelyik jegyzőkönyv módosításával jár együtt, akkor a pótlólagos vagy a módosított Melléklet 
mindaddig nem lép hatályba, amíg az Egyezmény vagy a jegyzőkönyv módosítása hatályba nem lép. 

19. Cikk 

Bizonyítás 

Bármely Részes, akinek oka van feltételezni, hogy valamelyik Részes az Egyezménnyel kapcsolatos 
kötelezettségeit megszegi vagy megszegte, erről tájékoztathatja a Titkárságot és egyidejűleg 
késedelem nélkül közvetlenül vagy a Titkárságon keresztül értesíti azt a Részest, aki ellen állításai 
szólnak. A tárgyra tartozó valamennyi információt a Titkárság révén kell a Részeseknek eljuttatni. 

20. Cikk 

A viták rendezése 

1. A Részesek közötti, az Egyezmény vagy annak bármely jegyzőkönyve értelmezésével, 
alkalmazásával vagy teljesítésével kapcsolatos vita esetén a felek tárgyalások vagy bármely más, 
maguk választotta békés út alkalmazásával kísérelik meg a vita rendezését. 

2. Ha az érintett Részesek az 1. bekezdésben említett módon nem tudják vitájukat rendezni, akkor 
azt, ha abban megegyeznek, a Nemzetközi Bíróság elé terjesztik vagy a VI. Mellékletben megjelölt 
feltételek mellett döntőbíráskodásra bocsátják. Ha a vitának a Nemzetközi Bíróság elé való terjesztése 
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vagy a döntőbíráskodásra való bocsátása tekintetében nem jutottak közös megegyezésre, akkor a 
Részesek nem mentesülnek annak felelőssége alól, hogy az 1. bekezdésben megjelölt módon keressék 
a vita megoldását. 

3. Az Egyezmény megerősítésekor, elfogadásakor, jóváhagyásakor, hivatalos nyilatkozattal való 
elismerésekor vagy ahhoz való csatlakozáskor, illetve azt követően bármikor valamely Állam vagy 
politikai és/vagy gazdasági integrációs szervezet nyilatkozhat, hogy bármely olyan Részes 
tekintetében, amely azonos kötelezettséget vállal, önmagában külön megállapodás nélkül kötelezőnek 
ismeri el 

a) a vitának Nemzetközi Bíróság elé történő terjesztését; és/vagy 
b) a VI. Mellékletben megállapított eljárás szerint döntőbíráskodásra történő bocsátását. 
Az ilyen nyilatkozatról a Titkárságot írásban értesítik. A Titkárság ezt a körülményt a Részesekkel 

közölni tartozik. 

21. Cikk 

Aláírás 

Az Egyezmény aláírásra rendelkezésre áll valamennyi Állam számára, az Egyesült Nemzetek 
Namíbiai képviseletére létrehozott Tanácsa által képviselt Namíbia számára, valamint politikai 
és/vagy gazdasági integrációs szervezetek számára Bázelben 1989. március 22-én, Svájc Szövetségi 
Külügyminisztériumában, Bernben 1989. március 23-ától 1989. június 30-áig, továbbá az Egyesült 
Nemzetek székhelyén New Yorkban, 1989. július 1-jétől 1990. március 22-éig. 

22. Cikk 

Megerősítés, elfogadás, hivatalos nyilatkozattal való elismerés 

1. Az Egyezményt az egyes Államok, valamint az Egyesült Nemzetek Namíbiai képviseletére 
létrehozott Tanácsa által képviselt Namíbia megerősítik, elfogadják vagy jóváhagyják, illetőleg 
politikai és/vagy gazdasági integrációs szervezetek hivatalos nyilatkozattal elismerik vagy 
jóváhagyják. A törvénybe való iktatásról, az elfogadásról, a hivatalos nyilatkozattal történő 
elismerésről vagy a jóváhagyásról szóló okiratot a Letéteményesnél kell letétbe helyezni. 

2. Bármely, az 1. bekezdésben említett szervezetre, amely az Egyezmény Részesévé válik anélkül, 
hogy tagállamai Részesek lennének, az Egyezmény kötelezettségei érvényesek. Abban az esetben, ha 
ezen szervezeteknek egy vagy több tagállama az Egyezmény Részese, a szervezet és annak tagállamai 
döntenek az Egyezményben foglalt kötelezettségeik teljesítéséért való felelősségükről. Ilyen esetekben 
a szervezet és a tagállamok nem jogosultak arra, hogy az Egyezménnyel összefüggő jogokat 
egyidejűleg gyakorolják. 

3. Az 1. bekezdésben említett szervezetek hivatalos nyilatkozattal történő elismerő vagy jóváhagyó 
okiratban nyilatkoznak az Egyezményben szabályozott ügyek tekintetében illetőségük mértékéről. A 
szervezetek tájékoztatják a Letéteményest is az illetékességük mértékében bekövetkezett bármely 
lényeges módosításról, amiről a Letéteményes a Részeseket tájékoztatni tartozik. 

23. Cikk 

Csatlakozás 

1. Az Egyezmény az aláírását lehetővé tevő határidőt követő naptól kezdve csatlakozásra nyitva áll 
az egyes Államok, az Egyesült Nemzetek Namíbia részére létrehozott Tanácsa által képviselt Namíbia, 
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valamint a politikai és/vagy gazdasági integrációs szervezetek számára. A csatlakozási okiratokat a 
Letéteményesnél helyezik letétbe. 

2. Az 1. bekezdésben említett szervezetek csatlakozási okirataikban nyilatkoznak az Egyezményben 
szabályozott ügyek tekintetében illetékességük mértékéről. E szervezetek tájékoztatják a 
Letéteményest az illetékességük mértékében bekövetkezett bármely lényeges módosításról. 

3. Az Egyezményhez csatlakozó politikai és/vagy gazdasági integrációs szervezetekre a 22. Cikk 
2. bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

24. Cikk 

Szavazati jog 

1. A 2. bekezdésben előírtakat kivéve, az Egyezmény valamennyi Részes Állama csak egy 
szavazattal rendelkezik. 

2. A politikai és/vagy gazdasági integrációs szervezetek az illetékességükbe tartozó ügyekben, 
szavazati jogukat, az Egyezményhez vagy a megfelelő jegyzőkönyvhöz csatlakozott tagállamaik 
számával megegyező számú szavazattal gyakorolják. Ezek a szervezetek nem gyakorolhatják szavazati 
jogukat, ha a tagállamaik gyakorolják a sajátjukat és viszont. 

25. Cikk 

Hatálybalépés 

1. Az Egyezmény a huszadik megerősítő, elfogadó, hivatalos nyilatkozattal elismerő, jóváhagyási 
vagy csatlakozási okirat letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba. 

2. Minden olyan Állam, illetve politikai és/vagy gazdasági szervezet tekintetében, amely az 
Egyezményt a huszadik megerősítő, elfogadó, jóváhagyó, hivatalos nyilatkozattal elismerő vagy a 
csatlakozásra vonatkozó okirat letétbe helyezésének dátumát követően megerősíti, elfogadja, 
jóváhagyja, hivatalos nyilatkozattal elismeri vagy csatlakozik ahhoz, az Egyezmény e Részese 
megerősítő, elfogadó, jóváhagyó, hivatalos nyilatkozattal elismerő vagy csatlakozási okirata letétbe 
helyezésének dátumát követő 90. napon lép hatályba. 

3. Az 1. és 2. bekezdés alkalmazása szempontjából a bármely politikai és/vagy gazdasági 
integrációs szervezet által letétbe helyezett bármilyen okirat semmilyen esetben sem tekintendő 
járulékosnak az ilyen szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratok mellett. 

26. Cikk 

Fenntartások és nyilatkozatok 

1. Az Egyezményhez fenntartások vagy kivételek nem tehetők. 

2. A jelen Cikk 1. bekezdése nem zárja ki eleve, hogy egy Állam vagy valamelyik politikai és/vagy 
gazdásági integrációs szervezet, amikor aláírja, megerősíti, elfogadja, jóváhagyja, hivatalos 
nyilatkozat útján elismeri az Egyezményt vagy csatlakozik hozzá, bármilyen szövegű vagy elnevezésű 
olyan nyilatkozatot vagy bejelentést tegyen, amely egyebek közt arra vonatkozik, hogy törvényeit és 
szabályait az Egyezmény előírásaival még összhangba kell hoznia feltéve, hogy ezek a nyilatkozatok 
vagy kijelentések nem jelentik az Egyezmény előírásai jogi hatályainak kizárását vagy módosítását az 
adott Államban való alkalmazása tekintetében. 
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27. Cikk 

Felmondás 

1. Három évvel azt követően, hogy az Egyezmény valamely Részes számára hatályba lépett, 
e Részes a Letéteményesnek küldött írásbeli bejelentés útján bármikor felmondhatja az Egyezményt. 

2. A felmondás egy évvel azután lép hatályba, hogy a Letéteményes a bejelentést kézhez vette vagy 
olyan későbbi időpontban, amelyet a felmondásról szóló bejelentésben határoznak meg. 

28. Cikk 

A Letéteményes 

Az Egyezmény és bármely ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyv Letéteményese az Egyesült Nemzetek 
Főtitkára. 

29. Cikk 

Hiteles szövegek 

Az Egyezmény eredeti arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelvű szövege egyaránt hiteles. 
 

A fentiek hiteléül az arra megfelelő felhatalmazással rendelkező alulírottak az Egyezményt aláírták. 
 

Kelt Bázelben, az 1989. év március hó 12. napján. 

I. Melléklet 

ELLENŐRIZENDŐ HULLADÉK OSZTÁLYOK 

Hulladékáramok 

 Y1  Egészségügyi intézményekből (kórházakból, klinikákból stb.) származó hulladékok 
 Y2  Gyógyszeripari termékek gyártása és elkészítése során keletkező hulladékok 
 Y3  Hulladék gyógyszerek és gyógyszerkészítmények 
 Y4  Biocidek és fitofarmakonok termelése, formulázása és felhasználása során keletkező 

hulladékok 
 Y5  Fakonzerváló vegyianyagok gyártása, formulázása és felhasználása során keletkező 

hulladékok 
 Y6  Szerves oldószerek termelése, formulázása és felhasználása során keletkező 

hulladékok 
 Y7  Fémek hőkezelési és edzési műveletei során keletkező cianid-tartalmú hulladékok 
 Y8  Eredetileg tervezett felhasználásra alkalmatlan hulladék-ásványolajok 
 Y9  Hulladékká vált olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók 
 Y10  Poliklórozott-bifenileket (PCB) és/vagy poliklórozott-terfenileket (PCT) és/vagy 

polibrómozott-bifenileket (PBB) tartalmazó vagy velük szennyezett hulladékok és 
termékek 

 Y11  Finomításból, lepárlásból, illetve bármely pirolitikus kezelés során keletkező 
kátránymaradék-hulladékok 

 Y12  Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, mázanyagok gyártása, formulázása 
és felhasználása során keletkező hulladékok 
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 Y13  Gyanták, latexek, lágyítószerek és ragasztók (adhezívek) gyártása, formulázása és 

felhasználása során keletkező hulladékok 
 Y14  Kutatási és fejlesztési, illetve oktatási tevékenységek során keletkező hulladék 

vegyianyagok, amelyek nincsenek azonosítva és/vagy újak, és az emberi szervezetre 
és/vagy a környezetre gyakorolt hatásaik nem ismertek 

 Y15  Robbanó tulajdonságokkal rendelkező, más jogi szabályozás alá nem tartozó, 
hulladékok 

 Y16  Fényképészeti vegyszerek és előhívó anyagok gyártása, formulázása és felhasználása 
során keletkező hulladékok 

 Y17  Fémek és műanyagok felületi kezelése során keletkező hulladékok 
 Y18  Ipari hulladékok ártalmatlanítási eljárásai során keletkező maradékanyagok. 
 
Az alább felsorolt anyagok bármelyikét összetevőként tartalmazó hulladékok: 

 Y19  Fémkarbonilok 
 Y20  Berillium; berillium-vegyületek 
 Y21  Hatvegyértékű króm-vegyületek 
 Y22  Réz-vegyületek 
 Y23  Cink-vegyületek 
 Y24  Arzén; arzén-vegyületek 
 Y25  Szelén; szelén-vegyületek 
 Y26  Kadmium; kadmium-vegyületek 
 Y27  Antimon; antimon-vegyületek 
 Y28  Tellúr; tellúr-vegyületek 
 Y29  Higany; higany-vegyületek 
 Y30  Tallium; tallium-vegyületek 
 Y31  Ólom; ólom-vegyületek 
 Y32  Szervetlen fluorid-vegyületek, kivéve a kalcium-fluoridot 
 Y33  Szervetlen cianidok 
 Y34  Savak oldatai, illetve savak szilárd formában 
 Y35  Lúgok oldatai, illetve lúgok szilárd formában 
 Y36  Azbeszt (por és szálak formájában) 
 Y37  Szerves foszfor-vegyületek 
 Y38  Szerves cianidok 
 Y39  Fenolok; fenol-vegyületek, beleértve a klór-fenolokat is 
 Y40  Éterek 
 Y41  Halogénezett szerves oldószerek 
 Y42  Szerves oldószerek, kivéve a halogénezett oldószereket 
 Y43  Bármely, a poliklórozott-dibenzo-furánhoz hasonló felépítésű vegyület 
 Y44  Bármely, a poliklórozott-dibenzo-p-dioxinhoz hasonló felépítésű vegyület 
 Y45  Szerves halogén-vegyületek, kivéve a Melléklet más helyén felsorolt anyagokat 

(pl. Y39, Y41, Y43, Y44) 
 
1. a) Az Egyezmény alkalmazásának segítése érdekében, a b), c) és d) bekezdéseknek megfelelően 

a VIII. Mellékletben foglalt hulladék az 1. Cikk 1. a) bekezdése szerint veszélyesnek minősül, a 
IX. Mellékletben foglalt hulladék pedig nem tartozik az 1. Cikk 1. a) bekezdése alá. 

b) Ha a hulladék szerepel a VIII. Mellékletben, az nem zárja ki, hogy adott esetben a III. Mellékletet 
felhasználásával igazolják, hogy a hulladék nem-veszélyes hulladék az 1. Cikk 1. a) bekezdése szerint. 

c) Ha a hulladék szerepel a IX. Mellékletben, az nem zárja ki, hogy adott esetben nem minősülhet az 
1. Cikk 1. a) bekezdése szerint veszélyesnek, ha a hulladék az I. Melléklet szerinti anyagot olyan 
mértékben tartalmaz, hogy emiatt a hulladék valamelyik III. Melléklet szerinti jellemzőt mutatja. 

d) A VIII. és a IX. Melléklet nem érinti az 1. Cikk 1. a) bekezdésének alkalmazását a hulladékok 
jellemzésére. 



 
 
 
 
6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTŐ 1095 
 
II. Melléklet 

KÜLÖNLEGES FIGYELMET IGÉNYLŐ HULLADÉK OSZTÁLYOK 

 Y46  Háztartásokból gyűjtött hulladékok 
 Y47  Háztartási hulladékok égetéséből származó maradékanyagok 

III. Melléklet 

A VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK JEGYZÉKE 

UN  
osztály 

Kód-  
szám Jellemzők 

 1  H1  Robbanóanyagok 
     Robbanóanyag, illetve hulladék az a szilárd, illetve folyékony anyag vagy

hulladék (illetve ezen anyagok vagy hulladékok keverékei), amelyek önmagukban
kémiai reakciók révén gázokat fejlesztenek olyan hőmérsékleten és nyomáson és 
olyan sebességgel, hogy kárt okoznak a környezetükben. 

 3  H3  Gyúlékony folyadékok 
     Gyúlékony folyadékok azok a folyadékok vagy folyadékelegyek, továbbá azok a

folyadékok, amelyek szilárd anyagokat tartalmaznak oldatban vagy szuszpenzió
formájában (pl. festékek, mázanyagok, lakkok stb., de nem tartoznak ide azok az
anyagok, illetve hulladékok, amelyeket veszélyes tulajdonságaik miatt más
osztályba soroltak be), amelyek gyúlékony gőzt bocsátanak ki 60,5 °C-nál nem 
nagyobb hőmérsékleten (zárttéri lobbanáspont), illetve 65,6 °C-nál nem magasabb 
hőmérsékleten (nyílttéri lobbanáspont). (Mivel a nyílt- és a zárttéri lobbanáspont 
vizsgálat eredményei nem hasonlíthatók össze egyértelműen, és ugyanazon
vizsgálatok egyedi eredményei gyakran egymástól is különböznek, a fenti 
számszerű adatoktól eltérő szabályozás, tekintettel e különbségekre, összeegyez-
tethető a jelen meghatározás szellemével.) 

 4.1  H4.1  Gyúlékony szilárd anyagok 
     Szilárd anyagok, illetve hulladékok (kivéve azokat, amelyeket robbanóanyagként 

soroltak be), amelyek a szállítás során fellépő körülmények között könnyen
meggyulladhatnak vagy súrlódás következtében tüzet okozhatnak vagy
hozzájárulhatnak tűz keletkezéséhez. 

 4.2  H4.2  Öngyulladásra hajlamos anyagok, illetve hulladékok 
     Anyagok vagy hulladékok, amelyek normál szállítási körülmények között

önmelegedésre hajlamosak vagy levegővel érintkezve hajlamosak felmelegedni és
meggyulladni. 

 4.3  H4.3  Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat
fejlesztenek 

     Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel való kölcsönhatásuk következtében
öngyulladásra hajlamossá válhatnak, illetve gyúlékony gázokat fejlesztenek
veszélyes mennyiségben. 

 5.1  H5.1  Oxidáló anyagok 
     Anyagok, illetve hulladékok, amelyek önmagukban nem szükségszerűen 

gyúlékonyak, de általában oxigént fejleszthetnek és ezáltal más anyagok égését
előidézhetik, vagy azt elősegíthetik. 

 5.2  H5.2  Szerves peroxidok 
     Szerves anyagok vagy hulladékok, amelyek a két vegyértékű -0-0- atomcsoport 

miatt termikusan instabil anyagok, ennélfogva exoterm, öngyorsuló bomlásra
képesek. 
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UN  
osztály 

Kód-  
szám Jellemzők 

 6.1  H6.1  Mérgezőanyagok (akut) 
     Anyagok vagy hulladékok, amelyek egyaránt képesek halált vagy súlyos sérülést

okozni, illetve károsítani az emberek egészségét lenyelés, belélegezés, illetve a 
bőrrel való érintkezés révén. 

 6.2  H6.2  Fertőzőanyagok 
     Életképes mikroorganizmusokat, illetve azok toxinjait tartalmazó anyagok vagy

hulladékok, amelyekről köztudott vagy feltételezhető, hogy betegségeket okoznak
állatokban, illetve emberekben. 

 8  H8  Maró (korrozív) anyagok 
     Anyagok vagy hulladékok, amelyek kémiai reakciók révén súlyos károsodást

okoznak, amikor érintkezésbe kerülnek élő szövettel, vagy kifolyás esetében
árukat vagy szállítóeszközöket tesznek tönkre vagy más veszélyt is okozhatnak. 

 9  H10  Toxikus gázok felszabadulása levegővel vagy vízzel való érintkezés során 
     Anyagok vagy hulladékok, amelyek levegővel vagy vízzel való kölcsönhatásuk

során veszélyes mennyiségben toxikus gázokat fejleszthetnek. 
 9  H11  Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus hatás) 
     Anyagok, illetve hulladékok, amelyek belélegezve, lenyelve vagy a bőrön át

behatolva késleltetett vagy krónikus behatásokat okoznak, beleértve a karcinogén
hatásokat is. 

 9  H12  Ökotoxikus anyagok 
     Anyagok, illetve hulladékok, amelyek a környezetbe jutva bioakkumuláció

és/vagy toxikus hatás révén a biotikus rendszerekben azonnali vagy késleltetett
káros hatásokat okozhatnak. 

 9  H13  Olyan anyagok, amelyekből ártalmatlanításuk után bármely módon olyan anyag 
képződik (pl. kioldásból származó oldat), amely e jegyzékben felsorolt
veszélyességi jellemzők bármelyikével rendelkezik. 

      

Vizsgálati módszerek (tesztek) 

Egyes hulladékok potenciális környezeti veszélyessége lehetséges, de az még nem kielégítően 
bizonyított. Nincsenek olyan vizsgálati módszerek, amelyekkel e hulladékok veszélyességét 
mennyiségileg lehetne meghatározni. További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy e hulladékoknak 
az emberi szervezetre és/vagy a környezetre kifejtett potenciális veszélyességét jellemezni lehessen. A 
tiszta vegyületekre szabványosított vizsgálati módszereket dolgoztak ki. Számos ország dolgozott ki 
olyan saját vizsgálati módszereket, amelyek az I. Mellékletben felsorolt anyagok minősítésére 
alkalmazhatók, annak eldöntésére, hogy ezek az anyagok rendelkeznek-e a jelen Mellékletben felsorolt 
jellemzők bármelyikével. 
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IV. Melléklet 

ÁRTALMATLANÍTÁSl ELJÁRÁSOK 

A) ELJÁRÁSOK, AMELYEKNEK NEM CÉLJA A HULLADÉK HASZNOS ÖSSZETEVŐINEK 
KINYERÉSE, VISSZAFORGATÁSA, REGENERÁLÁSA, KÖZVETLEN VAGY MÁS 

ALTERNATÍV HASZNOSÍTÁSA 

Az „A” fejezet valamennyi, a gyakorlatban ártalmatlanításra használt műveletet felsorolja. 
 

 D1  lerakás (rendezetlen) a föld felszínén vagy a felszín alá (pl. rendezetlen lerakó) 
 D2  talajban történő kezelés (pl. folyékony vagy iszap hulladékok talajban történő biológiai 

lebomlása) 
 D3  ”mélyinjektálás” (pl. szivattyúzható hulladékoknak kutakba, sódómokba, illetve a termé-

szetben levő mélyedésekbe) 
 D4  felszíni tározás (pl. folyékony, illetve iszaphulladékoknak gödrökben, mesterséges kista-

vakban, illetve lagúnákban való elhelyezése) 
 D5  műszaki védelemmel kialakított lerakók (pl. műszaki védelemmel kialakított, fedett, 

egymástól és a környezettől elszigetelt cellákban történő elhelyezés) 
 D6  a víztestbe való beengedés, kivéve tengereket/óceánokat 
 D7  tengerekbe/óceánokba való beengedés, beleértve a tenger fenéken való lerakást is 
 D8  e jegyzékben más helyen nem ismertetett biológiai kezelés, amely olyan végtermékeket, 

illetve vegyületeket eredményez, amelyek az „A” fejezetben felsorolt bármely művelet 
révén hulladékként kerülnek ki 

 D9  e jegyzékben más helyen nem ismertetett fizikai-kémiai kezelés, amely olyan vég-
termékeket, illetve vegyületeket eredményez, amelyek az „A” fejezetben felsorolt bármely 
művelet (pl. bepárlás, szárítás, kalcinálás, semlegesítés, kicsapatás) révén hulladékként 
kerülnek ki 

 D10  szárazföldön végzett égetés 
 D11  tengeren végzett égetés 
 D12  tartós (permanens) tárolás (pl. konténerek elhelyezése bányákban) 
 D13  különböző hulladékok, illetve hulladékok és más anyagok összekeverése a jegyzékben 

felsorolt D1-D12 műveletekbe való bevitel előtt 
 D14  átcsomagolás az „A” fejezetben felsorolt műveletekbe való bevitel előtt 
 D15  tárolás az „A” fejezetben felsorolt műveletek elvégzéséig 

 

B) ELJÁRÁSOK, AMELYEK A HULLADÉK HASZNOS ÖSSZETEVŐINEK KINYERÉSÉT, 
VISSZAFORGATÁSÁT, REGENERÁLÁSÁT, KÖZVETLEN VAGY MÁS ALTERNATÍV 

HASZNOSÍTÁSÁT EREDMÉNYEZHETIK 

A „B” fejezetben hasznosítási eljárásokat soroltunk fel olyan anyagokra vonatkoztatva, amelyek 
veszélyes hulladékok vagy a jog szerint veszélyes hulladéknak tekintendők és amelyeket egyébként az 
„A” fejezetben felsorolt eljárásokkal kellene ártalmatlanítani 

 
 R1  fűtőanyagként (kivéve a közvetlen égetést) vagy más módon energia előállítására történő 

felhasználás 
 R2  oldószer kinyerés/regenerálás 
 R3  szerves anyagok (oldószerek kivételével) visszaforgatása/kinyerése 
 R4  fémek és fémvegyületek visszaforgatása/kinyerése 
 R5  egyéb szervetlen anyagok visszaforgatása/kinyerése 
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 R6  savak, illetve lúgok regenerálása 
 R7  szennyeződések eltávolítására használt anyagok összetevőinek visszanyerése (recovery) 
 R8  komponensek visszanyerése katalizátorokról 
 R9  fáradt olaj újrafinomítása, régebbi fáradtolajok más hasznosítása 
 R10  mezőgazdasági hasznot, illetve ökológiai javulást eredményező talajkezelés 
 R11  az R1–R10 pontban felsorolt bármely műveletből származó maradékanyagok hasznosítása 
 R12  a hulladék tulajdonságainak megváltoztatása az R1–R11 pontokban felsorolt eljárások 

bármelyikébe való bevitele érdekében 
 R13  anyag felhalmozás (accumulation) a „B” fejezetben felsorolt műveletek elvégzése céljából 

V. „A” Melléklet 

AZ ÉRTESÍTÉSBEN NYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK 

1. A hulladékexport oka 
2. A hulladék exportálója(1) 
3. A hulladék termelője és a hulladék keletkezésének telephelye(1) 
4. A hulladék ártalmatlanítója és az ártalmatlanítás telephelye(1) 
5. A hulladék tervezett szállítója, illetve szállítójának megbízottai, ha ismertek(1) 
6. A hulladékot exportáló ország. Illetékes hatóságok(2) 
7. A várható tranzit ország(ok), illetékes hatóság(ok)(2) 
8. A hulladékot importáló ország. Illetékes hatóság(2) 
9. Általános, vagy egy alkalomra szóló értesítés  
10. A szállítás tervezett dátuma, az exportálás tervezett időtartama, a tervezett útvonal (beleértve a 

határbelépési és -kilépési helyeket)(3) 
11. Az előirányzott szállítási mód(ok) (közúti, vasúti, tengeri, légi, belvízi utakon történő szállítás) 
12. A biztosításra vonatkozó információk(4) 
13. A hulladék megnevezése és fizikai tulajdonságainak leírása (az Y és az ENSZ azonosítási 

kódszámainak feltüntetésével)(5), információ adása bármely különleges kezelési követelményről, 
beleértve a baleset esetén teendő óvintézkedéseket 

14. Az előírt csomagolási mód (pl. ömlesztett állapotban, hordóban, tartálykocsiban stb.) 
15. A becsült mennyiség tömegben, illetve térfogatban kifejezve(6) 
16. A hulladék képződését előidéző folyamatok ismertetése(7) 
17. Az I. Mellékletben felsorolt hulladékok III. Melléklet szerinti jellemzése; a veszélyes 

tulajdonságok, valamint a „H” és az „ENSZ” kódszámok megadása 
18. A IV. Mellékletben felsorolt alkalmazandó ártalmatlanítási módszer 
19. A termelő és az exportáló nyilatkozata arról, hogy az általuk adott információk a valóságnak 

megfelelnek 
20. A hulladék ártalmatlanítója által az exportálónak vagy a hulladék termelőjének küldött 

tájékoztatás, amely tartalmazza az üzem leírását is, amelynek alapján az ártalmatlanítást végző úgy 
értékeli, hogy nincs ok kételkedni abban, hogy a hulladékot az importáló ország törvényeivel és 
szabályozásával összhangban, a környezetet nem veszélyeztető módon fogják ártalmatlanítani 

21. Tájékoztatás az exportáló és az ártalmatlanító között kötött szerződésről 
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Megjegyzések 

(1) A hulladék exportálójának neve, címe, telefon- és telex- vagy faxszáma, valamint a 
kapcsolattartásra kijelölt személy neve, címe, telefon-, telex- vagy faxszáma 

(2) Az illetékes hatóság neve, címe, telefon-, telex- vagy faxszáma 
(3) Több alkalommal történő szállításra vonatkozó általános értesítés esetén, az egyes szállítások 

tervezett dátumát vagy ha ezek dátuma nem ismert, akkor a szállítások gyakoriságát kell feltüntetni. 
(4) Információt kell adni a biztosítási követelményekről, továbbá arról, hogy azokat az exportáló az 

ártalmatlanító és a szállító hogyan teljesíti. 
(5) Ismertetni kell a hulladékok legveszélyesebb komponenseit, azok tulajdonságait, koncentrációját, 

a hulladék toxicitása és más veszélyességet jellemző paraméterben kifejezve, amelyeket figyelembe 
kell venni mind a hulladék kezelésénél, mind a javasolt ártalmatlanításnál. 

(6) A több alkalommal történő szállításra vonatkozó általános értesítésben meg kell adni mind a 
hulladék becsült összmennyiségét, mind az egyes szállítmányok becsült mennyiségét. 

(7) Amennyiben az szükséges, fel kell becsülni a veszély nagyságát, és meg kell nevezni a javasolt 
megfelelő ártalmatlanítási műveletet. 

V. „B” Melléklet 

A SZÁLLÍTÁSl BIZONYLATON NYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK 

1. A hulladék exportálója(1) 
2. A hulladék termelője és a hulladék keletkezésének telephelye(1) 
3. A hulladék ártalmatlanítója és a hulladék tényleges ártalmatlanításának telephelye(1) 
4. A hulladék szállítója(1) vagy megbízottja(i) 
5. Az általános, illetve az egyszeri értesítés tárgya 
6. Az országhatárt átlépő szállítás megkezdésének dátuma és a hulladékról gondoskodó valamennyi 

személy dátummal ellátott aláírása a hulladék átvételéről 
7. A szállítás módja(i) (közúti, vasúti, belvízi utakon történő, tengeri, légi stb.), beleértve az 

exportáló, a tranzit és az importáló országokat, valamint a kijelölt határbelépési és -kilépési helyeket. 
8. A hulladék leírása (fizikai állapot, az ENSZ által alkalmazott, a szállítás mikéntjére vonatkozó 

megnevezés és osztály, az ENSZ, az Y-, a H- kódszámok feltüntetése, ha azok alkalmazhatók). 
9. Információk átadása a különleges kezelési követelményekről, beleértve a baleset esetén 

alkalmazandó intézkedéseket. 
10. A csomagok típusa és száma. 
11. A mennyiség, tömegben vagy térfogatban kifejezve. 
12. A termelő vagy az exportáló nyilatkozata arról, hogy az általuk adott információk a valóságnak 

megfelelnek. 
13. A termelő vagy az exportáló nyilatkozata arról, hogy az érdekelt Részes Államok illetékes 

hatóságainak egyikétől sem érkezett visszautasítás. 
14. Az ártalmatlanító nyilatkozata arról, hogy az ártalmatlanításra kijelölt létesítmény a hulladékot 

átvette, valamint az ártalmatlanítás módszerének, a hozzávetőleges dátumának ismertetése. 

Megjegyzések 

A szállítási bizonylaton előírt információkat, amennyiben az lehetséges, a szállítási szabályoknak 
teljességgel megfelelő valamennyi adatot tartalmazó szállítólevélen kell feltüntetni. Amennyiben ez 
nem lenne lehetséges, akkor az adott információkat inkább egészítsék ki, sem hogy megismételjék a 
szállítási szabályok által megkövetelt információkat. A szállítási bizonylaton fel kell tüntetni azt a 
személyt, aki tájékoztatást adni és űrlapokat kitölteni jogosult. 

(1) Teljes név, cím, telefon-, telex- vagy telefaxszám, valamint szükséghelyzet esetén annak a 
személynek neve, címe, telefon-, telex- vagy telefaxszáma, akivel kapcsolatot kell létesíteni. 
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VI. Melléklet 

DÖNTŐBÍRÁSKODÁS 

1. Cikk 

Hacsak az Egyezmény 20. Cikkében szereplő megállapodás másként nem rendelkezik, a 
döntőbíráskodási eljárást az alábbi 2–10. Cikkben leírtakkal összhangban kell lefolytatni. 

2. Cikk 

A panaszos fél értesíti a Titkárságot arról, hogy a felek megállapodtak a vitának a 20. Cikk 2. vagy 
3. bekezdése szerint döntőbíráskodásra bocsátásáról, valamint megjelöli az Egyezmény azon Cikkeit, 
amelyek értelmezése vagy alkalmazása a vita tárgyát képezi. A Titkárság az így kapott információkat 
továbbítja az Egyezmény valamennyi Részesének. 

3. Cikk 

A döntőbíróság három tagból áll. A vitában a Részesek mindegyike kinevez egy döntőbírót, az így 
kinevezett két döntőbíró pedig közös megegyezéssel kijelöli a harmadikat, aki a bíróság elnöke lesz. 
Az utóbbi nem lehet a vitában résztvevő egyik féllel sem azonos nemzetiségű, és a szokásos 
tartózkodási helye sem lehet ezen felek egyikének a területén, valamint nem lehet alkalmazásban a 
felek egyike által sem, vagy nem lehet olyan személy, aki az üggyel bármilyen minőségben már 
foglalkozott. 

4. Cikk 

1. Ha a döntőbíróság elnökét nem jelölik ki két hónapon belül, akkor a második döntőbíró 
kinevezését követően, a felek bármelyike kérésére, azt az Egyesült Nemzetek Főtitkára jelöli ki, 
további két hónapon belül. 

2. Ha a vitában álló felek egyike a megkeresés vételét követő két hónapon belül nem nevezi ki 
döntőbíróját, a másik fél tájékoztathatja az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, aki további két hónapon 
belül kijelöli a döntőbíróság elnökét. A kijelölés alapján a döntőbíróság elnöke felkéri azt a felet, 
amelyik nem nevezett ki döntőbírót, hogy azt két hónapon belül tegye meg. Ennek eltelte után 
tájékoztatja az Egyesült Nemzetek Főtitkárát, aki a kinevezésről további két hónapon belül 
gondoskodik. 

5. Cikk 

1. A döntőbíróság a nemzetközi joggal és az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban hozza meg 
döntéseit. 

2. Bármelyik e Melléklet szerint megalakított döntőbíróság maga állapítja meg eljárási rendjét. 
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6. Cikk 

1. A döntőbíróság mind eljárási, mind érdemi kérdésekben többségi szavazatával hozza meg a 
döntéseit. 

2. A tények megállapítása érdekében a bíróság megtehet minden helyénvaló intézkedést. A felek 
egyikének kérése alapján lényeges, átmeneti jellegű védekezési intézkedésre tehet ajánlást. 

3. A vitában álló felek minden szükséges eszközt rendelkezésre bocsátanak az eljárás hatékony 
lefolytatásához. 

4. A vitában álló egyik fél távolmaradása vagy mulasztása nem képezi az eljárás akadályát. 

7. Cikk 

A bíróság meghallgathat és megítélhet olyan viszontkereseteket, amelyek közvetlenül a vita 
tárgyával kapcsolatban keletkeznek. 

8. Cikk 

Hacsak a döntőbíróság másképpen nem határoz az eset különleges körülményei miatt, a bíróság 
költségeit, beleértve tagjainak díjazását is, a vitában érintett felek egyenlő arányban fedezik. A bíróság 
valamennyi kiadásáról nyilvántartást vezet és arról végelszámolást terjeszt a felek elé. 

9. Cikk 

Bármely Részes Állam, amelynek olyan jogi érdekeltsége van a vita tárgyában, hogy arra az ügyben 
hozott döntés befolyással lehet, a bíróság hozzájárulásával bekapcsolódhat az eljárásba. 

10. Cikk 

1. A bíróság a megalakulása után öt hónapon belül meghozza ítéletét, kivéve, ha szükségesnek tartja 
a határidőnek további öt hónapot meg nem haladó időtartammal való meghosszabbítását. 

 

2. A döntőbíróság ítéletéhez indokolást csatolnak. Az ítélet a vitában álló felek számára végleges és 
kötelező. 

 

3. Bármely olyan vita, amely a felek között az ítélet értelmezése vagy végrehajtása tekintetében 
keletkezik, bármely fél által az ítéletet hozó döntőbíróság elé terjeszthető, vagy ha az utóbbi azt nem 
tudja vállalni, akkor egy másik döntőbíróság elé, amelyet e célból ugyanazon módon hoznak létre, 
ahogyan az elsőt létrehozták. 

 

VII. Melléklet 

A Részes Államok és más olyan Államok, amelyek tagjai az OECD-nek, az EK-nek, Liechtenstein. 
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VIII. Melléklet 

„A” LISTA 

Az Egyezmény 1. Cikk 1. a) pontja szerint veszélyesnek minősülő hulladékok. Az itteni felsorolás 
nem zárja ki a III. Melléklet alkalmazását annak igazolására, hogy egy hulladék nem veszélyes. 

A1   Fémhulladékok és fémet tartalmazó hulladékok 

 A1010  Fémhulladékok és az alábbiak bármelyikének ötvözetét tartalmazó hulladék: 
 –    antimon 
 –    arzén 
 –    berillium 
 –    kadmium 
 –    ólom 
 –    higany 
 –    szelén 
 –    tellúr 
 –    tallium  

azonban a „B” listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide. 
 A1020  Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok,

kivéve a tömör fémhulladékot: 
 –    antimon; antimonvegyületek 
 –    berillium; berilliumvegyületek 
 –    kadmium; kadmiumvegyületek 
 –    ólom; ólomvegyületek 
 –    szelén; szelénvegyületek 
 –    tellúr; tellúrvegyületek. 

 A1030  Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok: 
 –    arzén; arzénvegyületek . 
 –    higany; higanyvegyületek 
 –    tallium; talliumvegyületek. 

 A1040  Összetevőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok: 
 –    fémkarbonilok 
 –    a hat vegyértékű króm vegyületei. 

 A1050  Galvániszapok: 
 A1060  Fémek maratásából származó folyékony hulladékok 
 A1070  Cinkfeldolgozás kilúgozási maradványai, porok és iszapok, mint jarozit, hematit 
 A1080  A „B” listán nem szereplő hulladék cink maradványok, amelyek elég magas

koncentrációban tartalmazzák az ólmot és kadmiumot ahhoz, hogy a III. Mellékletnek
megfelelő tulajdonságokat mutassák 

 A1090  Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkező hamu 
 A1100  Rézkohók gáztisztító berendezéseiből származó por és maradványok 
 A1110  Réz elektrolízissel történő finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolit

oldatok 
 A1120  Réz elektrolízissel történő finomításakor és kinyerésekor az elektrolit tisztító 

berendezésekből származó iszaphulladék, kivéve az anódiszapot 
 A1130  Oldott rezet tartalmazó kimerült marató oldatok 
 A1140  Hulladék réz(II)-klorid és rézcianid katalizátorok 
 A1150  Nyomtatott áramkörök égetéséből származó, a „B” listán nem szereplő

nemesfémtartalmú hamu 
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 A1160  Savas ólomakkumulátor-hulladék, egész és tört formában 
 A1170  Kevert kémiai áramforrások hulladéka, kivéve a csak a „B” listán szereplő kémiai

áramforrásokból álló hulladékot. A „B” listán nem szereplő hulladék elemek, ha azok 
olyan mennyiségben tartalmaznak az I. Mellékletben felsorolt alkotókat, hogy annak
következtében veszélyessé válnak. 

 A1180  Hulladék elektromos vagy elektronikai berendezések és az azok bontásából származó
hulladékok, amelyek közt fellelhetőek olyan alkatrészek, mint az „A” listán szereplő
akkumulátorok és egyéb elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy
más aktivált üveghulladékok, PCB tartalmú kondenzátorok, vagy szennyezésként olyan
mennyiségben tartalmaznak az I. Mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot,
higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. Mellékletben
felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a „B” lista megfelelő B1110
tételével). 

 

A2   Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket 
és szerves összetevőket 

 A2010  Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegből származó üveghulladékok. 
 A2020  Folyadék vagy iszap formában lévő szervetlen fluorvegyületekből álló hulladékok, 

kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat. 
 A2030  Hulladék katalizátorok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat. 
 A2040  Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak

I. Mellékletben felsorolt alkotókat, hogy ennek következtében a III. Mellékletben
felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a „B” lista megfelelő B2080
tételével). 

 A2050  Azbeszthulladék (por és szálak). 
 A2060  Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elég magas koncentrációban tartalmaz 

I. Mellékletben felsorolt alkotókat ahhoz, hogy a III. Mellékletben felsorolt tulaj-
donságokat mutassa (vö. a „B” lista megfelelő B2050 tételével). 

 

A3   Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket 
és szervetlen összetevőket 

 A3010  Petrolkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladékok. 
 A3020  Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan, fáradt ásványi olajok. 
 A3030  Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló, vagy azokkal 

szennyezett hulladékok. 
 A3040  Hulladék hőközvetítő folyadékok. 
 A3050  Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és

használatából származó hulladékok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat 
(vö. a „B” lista megfelelő B4020 tételével). 

 A3060  Hulladék nitrocellulóz. 
 A3070  Folyékony és iszap formában lévő hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a

klórfenolt. 
 A3080  Hulladék éterek, kivéve a „B” listán szereplő étereket. 
 A3090  Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bőrpor, hamu,

iszap és őrlemény (vö. a „B” lista megfelelő B3100 tételével). 
 A3100  Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bőrből vagy

bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, amely
bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. a „B” lista megfelelő B3090 tételével). 
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 A3110  Hat vegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat tartalmazó,

szőrmekikészítési hulladékok (vö. a „B” lista megfelelő B3110 tételével). 
 A3120  Shreddelésből származó könnyű frakció.  
 A3130  Hulladék szerves foszforvegyületek. 
 A3140  Halogénmentes szerves oldószer hulladékok, a „B” listán szereplő ilyen hulladékok

kivételével. 
 A3150  Halogéntartalmú szerves oldószer hulladékok. 
 A3160  Szerves oldószerek visszanyerési műveleteiből származó, halogénezett vagy nem

halogénezett nem-vizes bepárlási maradék hulladékok. 
 A3170  Halogénezett alifás szénhidrogének (pl. metilkloridok, diklóretán, vinilklorid, 

vinilidénklorid, allilklorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok. 
 A3180  Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy

poliklórozott terfenilt (PCT), poliklórozott naftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt 
(PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból
állnak vagy azzal 50 mg/kg vagy annál nagyobb koncentrációban szennyezettek.  

 A3190  Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő 
kátrányos maradvány hulladékok, kivéve az aszfalt cementeket. 

 A3200  Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalthulladék), amely kátrányt
tartalmaz (vö. a „B” lista megfelelő, B2130 tételével). 

 

A4   Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak 

 A4010  Gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből és használatából eredő hulladékok, kivéve a
„B” listán szereplő ilyen hulladékokat. 

 A4020  Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi 
vagy hasonló gyakorlat során keletkező hulladékok, továbbá kórházban vagy más
létesítményekben a betegek vizsgálatakor vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során
keletkező hulladékok. 

 A4030  Biocidek és fitofarmakonok előállításából, formálásából és alkalmazásából eredő 
hulladékok, beleértve a termékleírástól eltérő, lejárt, vagy eredeti rendeltetésükre
alkalmatlan hulladék növényvédő- és gyomirtószereket. 

 A4040  Vegyi faanyag-konzerválószerek gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredő 
hulladékok. 

 A4050  Az alábbiak bármelyikéből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok: 
 –    szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó, szilárd

halmazállapotú, nemesfém tartalmú maradványokat. 
 –    szerves cianidok.  

 A4060  Fáradt olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók. 
 A4070  Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, kiszereléséből és

használatából származó hulladékok, kivéve minden ilyen, a „B” listán szereplő 
hulladékot (vö. a „B” lista megfelelő B4010 tételével). 

 A4080  Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat). 
 A4090  Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a „B” lista megfelelő tételében szereplő

hulladékokat (vö. a „B” lista megfelelő B2120 tételével). 
 A4100  Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekből származó

hulladékok, kivéve a „B” listán szereplő ilyen hulladékokat. 
 A4110  Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy 

azzal szennyezettek: 
 –    poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyülete. 
 –    poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete. 
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 A4120  Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok. 
 A4130  Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak

az I. Mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. Mellékletnek megfelelő 
veszélyes tulajdonságokat mutassák. 

 A4140  Olyan, az I. Melléklet kategóriáinak megfelelő vegyszerekből álló, vagy vegyszereket
tartalmazó hulladékok, amelyekben a vegyszerek termékleírásuktól eltérők vagy lejártak
és a III. Melléklet szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják. 

 A4150  Kutatásból és fejlesztésből vagy oktatásból eredő olyan hulladék vegyi anyagok,
amelyeket nem azonosítottak és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre
gyakorolt hatása nem ismert. 

 A4160  A „B” listán nem szereplő hulladék aktív szén (vö. a „B” lista megfelelő B2060
tételével). 

 

IX. Melléklet 

„B” LISTA 

Az e Mellékletben szereplő hulladékok nem tartoznak az Egyezmény 1. Cikk 1. a) pontja alá, 
hacsak nem tartalmaznak olyan I. Melléklet szerinti anyagot, amelytől a III. Melléklet szerinti 
jellemzőket mutatják. 

B1   Fémhulladékot és fémet tartalmazó hulladékok 

 B1010  Fém és fémötvözet-hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában: 
 –   Nemes fémek (arany, ezüst, a platina csoport, de a higany nem). 
 –  Vas- és acélhulladék. 
 –   Rézhulladék. 
 –   Nikkelhulladék. 
 –   Alumíniumhulladék. 
 –   Cinkhulladék. 
 –   Ónhulladék. 
 –   Volfrámhulladék. 
 –   Molibdénhulladék. 
 –   Tantálhulladék. 
 –   Magnéziumhulladék. 
 –   Kobalthulladék. 
 –   Bizmuthulladék. 
 –   Titánhulladék. 
 –   Cirkóniumhulladék. 
 –   Mangánhulladék. 
 –   Germániumhulladék. 
 –   Vanádiumhulladék. 
 –   Hafnium-, indium-, nióbium-, rénium- és galliumhulladék. 
 –   Tóriumhulladék. 
 –   Ritka földfém hulladék. 
 –   Króm hulladék. 

 B1020  Tiszta, nem szennyezett fémhulladék, beleértve az ötvözeteket, ömlesztett feldolgozott 
formában (lemezek, lapok, gerendák, rudak stb.): 

 –   Antimonhulladék. 
 –   Berilliumhulladék. 
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 –   Kadmiumhulladék. 
 –   Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort). 
 –   Szelénhulladék. 
 –   Tellurhulladék. 

 B1030  Magas olvadáspontú fémeket tartalmazó maradványok. 
 B1031  Molibdén, wolfram, titán, tantál, nióbium és rénium fémek és fémötvözet hulladékok 

fémes diszperz formában (fémpor), kivéve az „A” lista hasonló anyagait az A1050, 
galvániszapok tétel alatt. 

 B1040  Villamos energiát fejlesztő készülékek darabjai, melyek nincsenek kenőolajjal, PCB-vel 
vagy PCT-vel olyan mértékig szennyezve, hogy a III. Mellékletnek megfelelő 
tulajdonságokat mutassák. 

 B1050  Színesfém keverékek, fémhulladékok nehéz frakciói, amelyek nem tartalmaznak 
elegendő mennyiségű I. Mellékletbe tartozó anyagot ahhoz, hogy a III. Mellékletnek 
megfelelő tulajdonságokat mutassák. 

 B1060  Elemi fém formában lévő hulladék szelén és tellúr, beleérve a port. 
 B1070  Réz és rézötvözetek diszperz megjelenési formában, kivéve, ha elég magas 

koncentrációban tartalmaznak I. Mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a 
III. Mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák. 

 B1080  Cink hamuja és maradványai diszperz megjelenési formában, beleértve a cink-ötvözet 
maradványokat, kivéve, ha elég magas koncentrációban tartalmaznak I. Mellékletben 
felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. Mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák, 
vagy ha a H4.3 szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják. 

 B1090  Termékleírásnak megfelelő hulladék elemek, kivéve az ólom, kadmium vagy higany 
felhasználásával készülteket. 

 B1100  Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok:
 –   Keménycink-tartalmú maradványok. 
 –   Cinktartalmú salakok, fölözékek: 

   = Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90% Zn). 
   = Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92% Zn). 
   = Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85% Zn). 
   = Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként)(> 92% Zn). 
   = Cinkfölözék. 

 –   Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot. 
   Rézfeldolgozás vagy továbbfinomítás (raffinálás) salakjai, amelyek nem tartalmaznak 

olyan mennyiségű arzént, ólmot vagy kadmiumot, hogy a III. Mellékletnek megfelelő 
tulajdonságokat mutassanak. 

 –   Réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket. 
 –   Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai. 
 –   Tantált tartalmazó ón salak, 0,5%-nál alacsonyabb óntartalommal. 

 B1110  Elektromos és elektronikus berendezések: 
 –   Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések. 
 –   Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó 

hulladékok (beleértve a nyomtatott áramköröket), amelyek közt nem lelhetőek fel olyan 
alkatrészek, mint az „A” listán szereplő akkumulátorok és más elemek, 
higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveghulladékok, PCB 
tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan mennyiségben nem tartalmaznak 
I. Mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott 
bifenileket), hogy ennek következtében a III. Mellékletben felsorolt tulajdonságok 
valamelyikét mutatnák (vö. az „A” lista megfelelő A1180 tételével). 

 –   Közvetlen újrahasználatra, és nem hasznosításra vagy végső ártalmatlanításra szánt 
elektromos és elektronikus berendezések (beleértve nyomtatott áramköröket, 
elektronikai alkatrészeket és huzalokat). 
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 B1120  Az alábbi komponensek bármelyikét tartalmazó kimerült szilárd katalizátorok: 
      
 Átmeneti fémek, kivéve az „A” listán 
szereplő hulladék katalizátorokat 
(kimerült katalizátorokat, használt 
folyékony katalizátorokat vagy más 
katalizátorokat): 

 szkandium, vanádium, mangán, 
 kobalt, réz, ittrium, nióbium, 
 hafnium, volfrám,  

 titán, króm, vas, nikkel,  
 cink, cirkónium, molibdén,
 tantál, rénium. 

 Lantanidák (ritka földfémek):  lantán, prazeodímium, szamárium,
 gadolínium, diszprózium, erbium,
 itterbium, 

 cérium, neodímium, 
 európium, terbium, 
 holmium, túlium, lutécium.

      
 B1130  Tisztított, kimerült nemesfém tartalmú katalizátorok. 
 B1140  Szilárd, nemesfém tartalmú maradványok, amelyek szervetlen cianidokat nyomokban 

tartalmaznak. 
 B1150  Nemesfémek (arany, ezüst, platinacsoport, de a higany nem) és ötvözeteik diszpergált, 

nem folyékony formában, megfelelő csomagolásban és jelöléssel ellátva. 
 B1160  Nyomtatott áramkörök égetéséből származó nemesfém hamu (vö. az „A” lista megfelelő 

A1150 tételével). 
 B1170  Fényképészeti film égetéséből származó nemesfém hamu. 
 B1180  Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti film. 
 B1190  Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti papír. 
 B1200  Vas- és acélgyártásból származó granulált salak. 
 B1210  Vas- és acélgyártásból származó granulált salak, beleértve a TiO2 és vanádium 

forrásként hasznosított salakokat. 
 B1220  Cink előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20% feletti) 

vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301) megfelelően feldolgozva, főként 
építkezési alkalmazásra. 

 B1230  Vas- és acélgyártásból származó hengerlési hulladék. 
 B1240  Rézoxid hengerelve. 
 B1250  Hulladékká vált gépjárművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékot sem veszélyes 

alkatrészt. 

 

B2   Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket 
és szerves összetevőket 

 B2010  Bányászati műveletek hulladékai, nem diszpergált megjelenési formában: 
 –   Természetes grafithulladéka. 
 –   Palahulladék, szélezett vagy nem szélezett, fűrészeléssel vagy egyéb módon vágott. 
 –   Csillámhulladék. 
 –   Leucit, nefelin és nefelin szienithulladékok. 
 –   Földpáthulladékok. 
 –   Folypáthulladék. 
 –   Szilárd halmazállapotú szilícium-dioxid hulladékok, kivéve az öntödei műveletekhez 

használtakat. 
 B2020  Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában: 

 –   Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó üveget 
és más aktivált üveget. 

 B2030  Kerámiahulladékok, nem diszpergált megjelenési formában: 
 –   Cermethulladék és törmelék (fém-kerámia kompozitok). 
 –   Máshol föl nem sorolt és meg nem határozott kerámiaalapú szálak. 
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 B2040  Főként szervetlen összetevőkből álló egyéb hulladékok: 

 –   Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát. 
 –   Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék. 
 –   Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20% feletti) vastarta-

lommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként 
építkezési és csiszolási alkalmazásra. 

 –   Szilárd halmazállapotú kén. 
 –   Ciánamid gyártásából származó mészkő (pH< 9). 
 –   Nátrium-, kálium-, kalcium-klorid. 
 –   Korund (szilícium-karbid). 
 –   Tört beton. 
 –   Lítium-tantál és lítium-nióbium tartalmú üvegtörmelék. 

 B2050  Széntüzelésű erőművek „A” listán nem szereplő pernyéje (vö. az „A” lista megfelelő 
A2060 tételével). 

 B2060  Hulladék aktív szén, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű I. Mellékletben 
szereplő alkotót, hogy a III. Mellékletben felsorolt jellemzők valamelyikét mutatnák, 
pl. ivóvíz kezeléséből, élelmiszer-ipari és vitamin-előállítási folyamatokból származó 
hulladék aktív szén (vö. az „A” lista megfelelő A4160 tételével); 

 B2070  Kálcium-fluorid iszap. 
 B2080  Vegyipari eljárásokból származó, az „A” listán nem szereplő gipsz (vö. az „A” lista 

megfelelő A2040 tételével). 
 B2090  Acél- vagy alumíniumgyártásból származó, petrolkokszból vagy bitumenből előállított, 

a szokásos ipari követelményeknek megfelelően tisztított anódtuskók (kivéve a 
klóralkáli-elektrolízisből és a kohászati iparból származó anódtuskókat). 

 B2100  Hulladék alumínium-hidrátok, hulladék timföld és timföldgyártási maradékok, kivéve a 
gáztisztítási, lecsapási és szűrési eljárásokban alkalmazott ilyen anyagokat. 

 B2110  Bauxit maradvány („vörös iszap”) (pH érték 11,5 alá beállítva). 
 B2120  2-nél magasabb és 11,5-nél alacsonyabb pH értékű hulladék savas vagy lúgos oldatok, 

amelyek nem maró hatásúak, és egyéb szempontból nem veszélyesek (vö. az „A” lista 
megfelelő A4090 tételével). 

 B2130  Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalthulladék), amely nem 
tartalmaz kátrányt (vö. az „A” lista megfelelő A3200 tételével). 

 

B3   Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket 
és szervetlen összetevőket 

 B3010  Szilárd műanyag hulladékok: 
   Az alábbi műanyagok és kevert műanyagok, feltéve, hogy azok más hulladékkal nem 

keveredtek és valamilyen termékleírásnak megfelelően készültek: 
 –   Műanyag hulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból, beleértve az 

alábbiakat, de azokra nem korlátozva: 
   = etilén 
   = sztirol 
   = polipropilén 
   = polietilén-tereftalát 
   = akrilonitril 
   = butadiene 
   = poliacetálok 
   = poliamidok 
   = polibutilén tereftalát 
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   = polikarbonátok 
   = poliéterek 
   = polifenilén szulfidok 
   = akrilpolimerek 
   = alkánok, C10-C13 (lágyítók) 
   = poliuretán (CFC-t nem tartalmazó) 
   = polisziloxánok 
   = polimetilmetakrilát 
   = polivinilalkohol 
   = polivinilbutirál 
   = polivinilacetát. 

 –   Térhálósított hulladék műgyanták vagy polikondenzációs termékek, beleértve az 
alábbiakat: 

   = karbamid-formaldehid gyanták 
   = fenol-formaldehid gyanták 
   = melamin-formaldehid gyanták 
   = epoxigyanták 
   = alkidgyanták 
   = poliamidok. 

 –   Az alábbi fluortartalmú polimerhulladékok*: 
  * A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak e tétel alá:  

–  A hulladékot nem szabad összekeverni.  
–  A nyílttéri égetés gyakorlatából adódó problémát figyelembe kell venni. 

   = perfluor-etilén/propilén (FEP) 
  = perfluoralkoxi-alkán 
   = tetrafluor-etilén/perfluor-vinil-éter (PFA) 
   = tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA) 
   = polivinilfluorid (PVF) 
   = polivinilidénfluorid (PVDF). 
 B3020  Papír-, papírlemez- és papíráru-hulladékok 
   Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek veszélyes hulladékokkal: 
   Papír- vagy papírlemez-hulladék vagy –törmelék: 

 –   fehérítetlen kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír hulladék 
 –   más olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem 

színezett papírpépből állítottak elő 
 –   olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként mechanikusan készített 

papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő 
 –   egyéb papírhulladékok, a teljesség igénye nélkül 1. laminált (többrétegű) kartonpapír 

2. osztályozatlan papírhulladék. 
 B3030  Textilhulladékok 
   Az alábbi anyagok, feltéve, hogy más hulladékokkal nem keveredtek és valamilyen 

termékleírás szerint készültek: 
 –   Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra alkalmatlan selyemgubókat, a fonal-

hulladékokat és a farkasolási hulladékot): 
   = kártolatlan, fésületlen selyemhulladék 
   = egyéb selyemhulladék. 

 –   Gyapjú, finom vagy durva állati szőrhulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a 
farkasolási hulladékot: 

   = gyapjú vagy finom állati szőr fésűskóc 
   = egyéb gyapjú vagy finom állati szőrhulladék 
   = durva állati szőrhulladék. 
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 –   Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot): 
   = fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot) 
   = farkasolási hulladék 
   = egyéb pamuthulladék. 

 –   Len kóca és más hulladéka 
 –   Valódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot 

és a farkasolási hulladékot) 
 –   Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más hulladéka 

(beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) 
 –   Szizál és más, az agavefélékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak 

kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) 
 –   Kókuszdió kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a 

farkasolási hulladékot) 
 –   Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a 

fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) 
 –   Rami és egyéb, másutt nem nevesített növényi textilrost kóca, fésűkóca és más 

hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot) 
 –   Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és 

farkasolási hulladékot): 
   = szintetikus szálak hulladékai 
   = műszálak hulladékai. 

 –   Használt ruhák és más használt textiláruk 
 –   Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt 

zsineg, madzag, kötél vagy heveder: 
   = válogatva 
   = más módon. 
 B3035  Hulladékká vált padlószőnyegek, padlóborítók. 
 B3040  Gumihulladékok 
   Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek más hulladékokkal: 

 –   Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmeléke 
 –   Egyéb gumihulladékok, kivéve a másutt meghatározott hulladékokat. 

 B3050  Kezeletlen parafa- és fahulladék: 
 –   Fahulladék és –törmelék; független attól, hogy azt hasáb, brikett, pellet vagy hasonló 

formájúra tömörítették vagy nem 
 –   Parafahulladék; aprított, granulált vagy őrölt parafa. 

 B3060  Mezőgazdaság élelmiszer-ipari hulladékai, feltéve, hogy nem fertőzőek: 
 –   Borseprő 
 –   Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt 

szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, 
független attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették vagy nem 

 –   Degras (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából 
származó maradékanyagok 

 –   Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem 
formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában 

   Halhulladék 
 –   Kakaóbab-héj, hártya, bőr és egyéb kakaóbab hulladék 
 –   Mezőgazdaság élelmiszeripari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek 

az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi 
követelményeinek és szabványainak megfelelnek. 

 B3065  Állati vagy növényi eredetű étolajok és zsírok hulladékai (pl. sütőolaj), feltéve, hogy 
nem rendelkeznek a III. Melléklet jellemzőivel. 
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 B3070  Az alábbi hulladékok: 

 –   Emberi haj hulladék 
 –   Hulladékká vált szalma 
 –   Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba 

mycelium. 
 B3080  Guminyesedék és gumidarabok. 
 B3090  Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó, bőrből vagy 

bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, kivéve a 
bőriszapot, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. az „A” lista megfelelő 
A3100 tételével) 

 B3100  Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó hulladék bőrpor, 
hamu, iszap és őrlemény (vö. az „A” lista megfelelő A3090 tételével) 

 B3110  Hat vegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat nem tartalmazó 
szőrmekikészítési hulladékok (vö. az „A” lista megfelelő B3110 tételével) 

 B3120  Élelmiszerfestékekből álló hulladékok 
 B3130  Hulladék polimer éterek és nem veszélyes, peroxid-képzésre nem hajlamos hulladék 

monomer éterek 
 B3140  Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket a IV.A. Melléklet szerinti művele-

tekre szánnak. 

 

B4 Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak 

 B4010  Főként vízalapú/latex festékekből, tintákból és keményített lakkokból álló hulladékok, 
amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű szerves oldószert, nehéz-fémet vagy 
biocideket, hogy veszélyessé válnának (vö. az „A” lista megfelelő A4070 tételével) 

 B4020  Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formálásából és 
használatából származó, az A. listán nem szereplő hulladékok, amelyek oldószerektől és 
más szennyezésektől oly mértékig mentesek, hogy nem mutatják a III. Mellékletben 
foglalt tulajdonságokat. Idetartoznak az ilyen vízalapú anyagok, vagy a kazein, 
keményítő, dextrin, cellulóz-éter vagy polivinilalkohol alapú ragasztók (vö. az „A” lista 
megfelelő A3050 tételével) 

 B4030  Elhasznált egyszer használatos fényképezőgépek, az „A” listán nem szereplő elemekkel.
” 

 
 



Köz le mé nyek

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
köz le mé nye

víz ügyi épít mény faj ták nál hasz nált épí té si ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló,
el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve zet ki je lö lé sé rõl

A 20/2004. (X. 28.) KvVM ren de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
2/2006. szá mú ha tá ro za tá val a víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go san hasz nált  épí té si ter mé kek vo nat ko zá sá ban a kö -
vet ke zõ te vé keny sé gek el vég zé sé re ki je löl te a 

VITUKI Kör nye zet vé del mi és Víz gaz dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.-t
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

Szak te rü let: Me zõ gaz da sá gi víz hasz no sí tás. Vízi köz mû vek. Víz kár el há rí tás.
Épí té si ter mé kek (ter mék csa lá dok): A Mel lék let sze rin ti rész le te zés ben: Víz épí té si mû tár gyak és -föld mû vek. Köz üze -

mi há ló za tok. Szenny víz ke ze lés. Ár víz men te sí tés és -vé de lem. Fo lyó- és tó sza bá lyo zás. Sík-, domb- és hegy vi dé ki víz ren -
de zés. Bel víz men te sí tés. 

Meg fe le lõ ség iga zo lás alap ját ké pe zõ jó vá ha gyott mû sza ki spe ci fi ká ci ók: A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt -
tes ren de let 4. § a) sze rin ti „ho no sí tott har mo ni zált szab vány”-ok és a c) sze rin ti „épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély”-ek.

Meg fe le lõ ség iga zo lá si mó do za tok: A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let 9. § (2) be kez dés ben em lí -
tett 4. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti mó do za tok.

Te vé keny ség jel le ge: Vizs gá lat, el len õr zés, ta nú sí tás a Mel lék let sze rin ti mû sza ki te rü le tek re és ter mék cso por tok ra.
A te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bály(ok): 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let és a 20/2004. (X. 28.) 

KvVM ren de let.
 A 89/106/EGK irány elv alap ján az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ki adott ha tá ro zat szám je le: 96/581/EK.  
A ki je lölt szer ve zet a te vé keny sé gét min den kor a vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írá sa i nak be tar tá sá val, a nem ze ti szab -

vá nyok alap ján, az ilyen te vé keny sé get el lá tó szer ve zet tõl el vár ha tó pon tos ság gal és szín vo na lon kö te les el lát ni. A ki je -
lölt szer ve zet kö te les a Bi zott ság ál tal vég zett el len õr zés le foly ta tá sá ban köz re mû köd ni.

A ha tá ro zat vissza vo ná sig ér vé nyes.
A ha tá ro zat in dok lá sát, il let ve a jog or vos lat ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást a ha tó ság a köz igaz ga tó sá gi ha tó sá gi el já rás és

szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. Tör vény 72. § (4) be kez dés alap ján mel lõz te.

Mel lék let a KvVM köz le mény hez

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERE
Szám: 2/2006.

HATÁROZAT

A víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go san hasz nált épí té si ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó
szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 20/2004. (X. 28.) KvVM ren de let alap ján meg ál la pí tom, hogy a 

VITUKI Kör nye zet vé del mi és Víz gaz dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.
1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.

a le foly ta tott el len õr zés sze rint meg fe lel a hi vat ko zott jog sza bály ban elõ írt fel té te lek nek, ezért írás ban elõ ter jesz tett ké -
rel me alap ján ki je lö löm a víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go san hasz nált épí té si ter mé kek vo nat ko zá sá ban a  követ -
kezõ te vé keny sé gek el vég zé sé re:

Szak te rü let: Me zõ gaz da sá gi víz hasz no sí tás. Vízi köz mû vek. Víz kár el há rí tás.
Épí té si ter mé kek (ter mék csa lá dok): A Mel lék let sze rin ti rész le te zés ben: Víz épí té si mû tár gyak és -föld mû vek. Köz -

üze mi há ló za tok. Szenny víz ke ze lés. Ár víz men te sí tés és -vé de lem. Fo lyó- és tó sza bá lyo zás. Sík-, domb- és hegy vi dé ki
víz ren de zés. Bel víz men te sí tés.
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Meg fe le lõ ség iga zo lás alap ját ké pe zõ jó vá ha gyott mû sza ki spe ci fi ká ci ók: A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. §-ának a) pont ja sze rin ti „ho no sí tott har mo ni zált szab vány”-ok és a c) pont ja sze rin ti „épí tõ ipa ri mû -
sza ki en ge dély”-ek.

Meg fe le lõ sé gi iga zo lá si mó do za tok: A 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let 9. § (2) be kez dés ben
meg je lölt 4. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti mó do za tok.

Te vé keny ség jel le ge: Vizs gá lat, el len õr zés, ta nú sí tás a Mel lék let sze rin ti mû sza ki te rü le tek re és ter mék cso por tok ra.
A te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok(ok): 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let és a 20/2004.

(X. 28.) KvVM ren de let.

A 89/106/EGK irány elv alap ján az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ki adott ha tá ro zat szám je le: 96/581/EK.

A ki je lölt szer ve zet a te vé keny sé gét min den kor a vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írá sa i nak be tar tá sá val, a nem ze ti szab -
vá nyok alap ján, az ilyen te vé keny sé get el lá tó szer ve zet tõl el vár ha tó pon tos ság gal és szín vo na lon kö te les el lát ni. A ki je -
lölt szer ve zet kö te les a Bi zott ság ál tal vég zett el len õr zés le foly ta tá sá ban köz re mû köd ni.

A ha tá ro zat vissza vo ná sig ér vé nyes.

A ha tá ro zat in do ko lá sát, il let ve a jog or vos lat ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást a ha tó ság a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény 72. § (4) be kez dés alap ján mel lõz te.

Bu da pest, 2006. már ci us 27. nap

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

Mel lék let a 2/2006. szá mú ki je lö lé si ha tá ro zat hoz

A víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go san hasz nált épí té si ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló,
el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 20/2004. (X. 28.) KvVM ren de let

alap ján a mû sza ki te rü le tek, ter mék cso por tok ki je lö lé se

Be je len té si kö te le zett ség alá esõ mû sza ki te rü let, ter mék cso port:

EK bi zott sá gi
ha tá ro zat

Ter mék Mó do zat
Har mo ni zált mû sza ki 

spe ci fi ká ció
Szer ve ze ti funk ci ók

96/581/EK Geo tex tí li ák.
Geo mû anya gok (fó li ák és tex tí li ák),
ge o kom pozi tok, geo rá csok, geo fó li ák, 
geo há lók, ame lye ket:
– víz el ve ze tõ rend sze rek ben,
– eró zió gát ló al kal ma zá sok ban,
– víz tá ro zók ban és gá tak ban,
– csa tor nák ban,
– fo lyé kony, va la mint szi lárd hul la dé -
kok tá ro lá sá ra, vagy el he lye zé sé re
hasz nál nak.

2+ EN 13251:2000
EN 13252:2000
EN 13253:2000
EN 13254:2000
EN 13255:2000
EN 13257:2000
EN 13265:2000

Vizs gá lat
El len õr zés
Ta nú sí tás 
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Nem be je len té si kö te le zett ség alá esõ mû sza ki te rü le tek, ter mék cso por tok:

Mû sza ki te rü le tek,
ter mék cso por tok

Mó do zat Hi vat ko zott mû sza ki spe ci fi ká ci ók Szer ve ze ti funk ció

– víz épí té si föld mû és épí té si anya gai;
– ta laj fel tá rás és ta laj min ták vé te le;
– ra dio izo tó pos tö mör ség és ned ves ség mé rés;
– út pá lya szer ke ze tek te her bí ró ké pes sé gé nek vizs -
gá la ta; 
– ta laj me cha ni kai vizs gá la tok, ár víz vé del mi töl té -
sek ta la já nak és épí té si anya gá nak vizs gá la ta;
– le beg te tett hor da lék és me der anyag vizs gá la ta;
– ben to nit és ben to nit tar tal mú épí té si ke ve ré kek

1+ 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

Vizs gá lat.
El len õr zés.
Ta nú sí tás.

mû anyag vagy mû anya got tar tal ma zó víz épí té si ter -
mé kek (csö vek, idomok, le me zek, fil cek, ak nák)

2+ 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

Vizs gá lat.
El len õr zés.
Ta nú sí tás.

gömb gra fi tos ön tött vas csö vek és ido ma ik 
a víz el lá tás ban; víz el lá tá si sze rel vé nyek

1+ 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

Vizs gá lat.
El len õr zés.
Ta nú sí tás.

gömb gra fi tos ön tött vas csö vek és ido ma ik 
a csa tor ná zás ban

3 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

Vizs gá lat.
El len õr zés.
Ta nú sí tás.

va sa lat lan acél szál erõsí té sû és va salt be ton csö vek,
ido ma ik, tisz tí tó és el len õr zõ ak nák

2+ 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

El len õr zés.
Ta nú sí tás.

vá ku u mos és nyo más alat ti szenny víz el ve ze tõ rend -
sze rek be ren de zé sei

2+ 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

El len õr zés.
Ta nú sí tás.

szenny víz tisz tí tó be ren de zé sek, va la mint kis mû tár -
gyak és kis be ren de zé sek

3 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

Vizs gá lat.
El len õr zés.
Ta nú sí tás.

víz épí té si szád fa lak, rés fa lak 1 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

Ta nú sí tás

víz épí té si mû tár gyak el zá ró szer ke ze tei (zsi li pek,
til tók)

2 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM
együt tes ren de let 4. § c) sze rin ti 
„Épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély 
(ÉME)”

Vizs gá lat.
El len õr zés.
Ta nú sí tás

1114 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám



Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
közleménye

az általa 2006. január 1. és 2006. május 31. között kibocsátott építõipari mûszaki engedélyekrõl

Sorsz. ÉME szá ma Ké re lem sz.
En ge dé lyes En ge dély

ne ve cí me meg ne ve zé se ér vé nyes sé ge

1 É-001/2006. 14/854-2/2005. OMS-HUNGARIA Kft. 2890 Ta ta, Ba csó Bé la út 37. OMS SZVT. tí pu sú be ren de zés csa lád 2011. ja nu ár 31.

2 É-002/2006. 14/6313/2005. Jan ko vics & Jan ko vics Ipa ri és Ke res -
ke del mi Kft.

6000 Kecs ke mét, Ha la si út 14. Komp lett sze rel vénnyel elõ re gyár tott
mû anyag víz mé rõ ak na 
(D 400-1200 mm )

2011. ja nu ár 31.

3 É-003/2006. 14/6118/2005. Schwan der GmbH Schwan der Kép vi se let,  
2030 Érd, Ág nes út 63.

Schwan der szenny víz tisz tí tó be ren de -
zé sek

2011. ja nu ár 31.

4 É-004/2006. 14/6188/2005. HAWLE Sze rel vény gyár tó és For gal -
ma zó Kft.

2000 Szent end re, Do bo gó kõi út 5. HAWLE tí pu sú sze rel vé nyek (ISO fit -
tin gek, ka ri más ido mok és SYSTEM
2000 ido mok)

2011. ja nu ár 31.

5 É-005/2006. 14/920/2006. LEIER Épí tõ anyag és Épí tõ Kft. 9241 Já nos som or ja, Ó vá ri út LOL-30 - LOL-250 zá por túl fo lyós
olaj le vá lasz tó be ren de zés

2011. ja nu ár 31.

6 É-006/2006 14/5840/2005. SEEN SIGMA Hun ga ria Kft. 5000 Szol nok, Új szász út 15. VAG tí pu sú to ló zá rak 2011. ja nu ár 31.

7 É-007/2006. 14/6189/2005. SEEN SIGMA Hun ga ria Kft. 5000 Szol nok, Új szász út 15. VAG EROX® és VAG ERI ® tí pu sú
csa var or sós zsi lip to ló zá rak

2011. ja nu ár 31.

8 É-008/2006. 14/6486/2005. KRISTÁLY-99 Kft. 4025 Deb re cen, Pe tõ fi tér 7. „K-99"  geo memb rá nok 2011. ja nu ár 31.

9 É-009/2006. 14/6729/2005. KESSEL GmbH,  AGRIA HYDRO
Kft.

3300 Eger, Köl csey tér 2. KESSEL olaj-/ben zin- és ko a lesz cens
le vá lasz tó be ren de zé sek

2011. ja nu ár 31.

10 É-010/2006. 14/849/2005. KEVITERV Plusz Komp lex Vál lal ko -
zá si Kft.

3627 Mis kolc, Ka ta lin u. 1. KEVITERV Plusz szenny víz tisz tí tó
egy sé gek

2011. ja nu ár 31.

11 É-011/2006. 14/859/2005. Bé kés Drén Kör nye zet vé del mi, Víz-
és Mély épí té si Kft.

5630 Bé kés, Pe tõ fi S. u. 20. Bé ké si szend vics-rés fal 2011. ja nu ár 31.

12 É-012/2006. 14/5790/2005. UMWELT-TECHNIK Csõ tisz tí tó és
Szol gál ta tó Kft.

3396 Ke re csend, Ipar te lep U-li ner csõ ja ví tá si tech no ló gi á nál al -
kal ma zott bé le lõ csö vek

2011. ja nu ár 31.

13 É-013/2006. 14/6070/2005. KBFI-TRIÁSZ Kft. 1155 Bu da pest, Vág ut ca 31. "TRIÁSZ mo ni tor ing” el ne ve zé sû szi -
ge te lõ fó li ák in teg ri tá sát el len õr zõ mû -
sza ki be ren de zés

2011. ja nu ár 31.

14 É-014/2006. 14/6526/2005. PURATOR HUNGARIA Kft. 1222 Bu da pest, Vö rös ke reszt u. 8–10. ECOLIP zsír le vá lasz tó be ren de zé sek 2011. ja nu ár 31.

15 É-015/2006. 14/114/2006. PURATOR HUNGARIA Kft. 1223 Bu da pest, Vö rös ke reszt u. 8–10. PURDEN szenny víz tisz tí tó be ren de -
zés

2011. ja nu ár 31.

16 É-016/2006. 14/6530/2005. Gyu la vá ri Con sul ting Kft. 1051 Bu da pest, Ná dor u. 8. FLEXIPAK® kon takt ele mes szenny -
víz tisz tí tó be ren de zés

2011. ja nu ár 31.

17 É-017/2006. 14/6489/2005. REWOX Hun gá ria Ipa ri és Kör nye -
zet vé del mi Kft.

6728 Sze ged, Do rozs mai út. 35. REWOX iszap fo gó, olaj le vá lasz tó és
víz vissza for ga tó be ren de zés csa lád

2011. ja nu ár 31.

18 É-018/2006. 14/6490/2005. REWOX Hun gá ria Ipa ri és Kör nye -
zet vé del mi Kft.

6728 Sze ged, Do rozs mai út. 35. REWOX ST/FS tí pu sú ho mok fo gó és
zsír le vá lasz tó be ren de zé sek

2011. ja nu ár 31.

19 É-019/2006. 14/6350/2005. FRIKOBER Mér nö ki Kft. 1021 Bu da pest, Bu da ke szi út 73/F. FRIKOPLAST töl te tes agyag-or ga ni -
kus szi ge te lõ anyag

2011. ja nu ár 31.
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Sorsz. ÉME szá ma Ké re lem sz.
En ge dé lyes En ge dély

ne ve cí me meg ne ve zé se ér vé nyes sé ge

20 É-020/2006. 14/6559/2005. RECING HUNGARY Kft. 1054 Bu da pest, 
Bank ut ca 6. 2. em. 7/a.

Sta in less Cle a ner szenny víz tisz tí tó
kis be ren de zés-csa lád

2011. ja nu ár 31.

21 É-021/2006. 14/0043/2006. Mul tic la ir GmbH 08340 Schwar zen berg, Schne e ber ger
str. 65. (Né met or szág)

Mul tic la ir elekt ro lí zi ses szenny víz tisz -
tí tó be ren de zés

2011. ja nu ár 31.

22 É-022/2006. 14/0777/2006. NORMA-KER Kft. 1116 Bu da pest, Te mes vár u. 19–21. NORMACONNECT kar man tyús kö -
té sek

2011. feb ru ár 28.

23 É-023/2006. 14/903/2006. UTB En vi ro tec Kft 1076 Bu da pest, Csen ge ry ut ca 31. ICEAS® szenny víz tisz tí tó be ren de zés 2011. feb ru ár 28.

24 É-024/2006. 14/908/2006. UTB En vi ro tec Kft 1076 Bu da pest, Csen ge ry ut ca 31. BUDERUS zsír le vá lasz tó be ren de -
zés-csa lá dok

2011. feb ru ár 28.

25 É-025/2006. 14/910/2006.  UTB En vi ro tec Kft 1076 Bu da pest, Csen ge ry ut ca 31. BUDERUS olaj le vá lasz tó be ren de -
zés-csa lá dok

2011. feb ru ár 28.

26 É-026/2006. 14/6818/2005. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-VODO A, B, C, T tí pu sú víz mé rõ -
óra ak nák

2011. feb ru ár 28.

27 É-027/2006. 14/6819/2005. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-PUMP  EO/PPs, EO/PPn , EO/PB, 
EB/PB-SV tí pu sú át eme lõ ak nák

2011. feb ru ár 28.

28 É-028/2006. 14/6724/2005. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-TOP olaj le vá lasz tók 2011. feb ru ár 28.

29 É-029/2006. 14/6725/2005. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-FAKU zsír le vá lasz tók 2011. feb ru ár 28.

30 É-030/2006. 14/6726/2005. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-ASE fi nom bu bo ré kos le ve gõz te tõ
rend szer

2011. feb ru ár 28.

31 É-031/2006. 14/6727/2005. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-VA RI O comp bi o ló gi ai szenny víz -
tisz tí tó be ren de zés csa lád

2011. feb ru ár 28.

32 É-032/2006. 14/275/2006. AQU A max Hun gá ria Kft. 2191 Bag, Szent Ist ván u. 27. AQU A max szenny víz tisz tí tó kis be ren -
de zé sek (4-53 LE)

2011. feb ru ár 28.

33 É-033/2006. 14/905/2006. El sõ Be ton® Ipa ri, Ke res ke del mi és
Szol gál ta tó Kft.

6728 Sze ged, Do rozs mai út. 5–7. 50 cm bel sõ át mé rõ jû csa tor ná zá si be -
ton há zi be kö tõ ak na ele mek

2011. feb ru ár 28.

34 É-034/2006. 14/906/2006. El sõ Be ton® Ipa ri, Ke res ke del mi és
Szol gál ta tó Kft.

6728 Sze ged, Do rozs mai út. 5–7. 80 és 100 cm bel sõ át mé rõ jû csa tor ná -
zá si be ton ak na ele mek

2011. feb ru ár 28.

35 É-035/2006. 14/6238/2005. HAWLE Sze rel vény gyár tó és For gal -
ma zó Kft.

2000 Szent end re, Do bo gó kõi út 5. HAWLE tí pu sú sze rel vé nyek (E-tí -
pu-sú gu mi zá rá sú ék to ló zá rak, Com bi
sze rel vé nyek, Há zi fõ el zá rók)

2011. feb ru ár 28.

36 É-036/2006. 14/1078/2006. FRIKOBER Mér nö ki Kft. 1021 Bu da pest, Bu da ke szi út 73/F. PVC csõ vel bé lelt be saj tol ha tó po li -
mer be ton csa tor na csö vek

2011. feb ru ár 28.

37 É-037/2006. 14/734/2006. Rich ter Mér nö ki Iro da  és Szol gál ta tó
Kft.

1188  Bu da pest, Tölgy u. 3. fszt. 3. GEON min ta ve võk 2011. feb ru ár 28.

38 É-038/2006. 14/735/2006. Rich ter Mér nö ki Iro da  és Szol gál ta tó
Kft.

1188  Bu da pest, Tölgy u. 3. fszt. 3. GEON pó rus nyo más mé rõ 2011. feb ru ár 28.

39 É-039/2006. 14/736/2006. Rich ter Mér nö ki Iro da  és Szol gál ta tó
Kft.

1188  Bu da pest, Tölgy u. 3. fszt. 3. GEON szi vár gá si té nye zõ mé rõ 2011. feb ru ár 28.

40 É-040/2006. 14/900/2006. NORMA-KER Kft. 1116 Bu da pest, Te mes vár u. 19–21. FLEXICON csõ kö tõ ele mek 2011. feb ru ár 28.

41 É-041/2006. 14/1245/2006. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-FLOOD mo bil ár víz vé del mi rend -
szer

2011. feb ru ár 28.
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Sorsz. ÉME szá ma Ké re lem sz.
En ge dé lyes En ge dély

ne ve cí me meg ne ve zé se ér vé nyes sé ge

42 É-042/2006. 14/1246/2006. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-REWA EOZ, ERZ csa pa dék víz
gyûj tõ- és új ra hasz no sí tó be ren de zés -
csa lád

2011. feb ru ár 28.

43 É-043/2006. 14/1247/2006. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-NIDAPLAST  víz gyûj tõ- és tá ro ló 
rend szer

2011. feb ru ár 28.

44 É-044/2006. 14/1279/2006. ASIO Hun gá ria Kft. 1165 Bu da pest, Mar git u. 114. AS-TANK ál ta lá nos tá ro ló tar tá lyok 2011. feb ru ár 28.

45 É-045/2006. 14/881/2006. PANNOVA  Épí tõ, Ke res ke del mi és
Mû a nyag fel dol go zó Kft.

1211 Bu da pest, Gyep sor u. 1. Elõ re sze relt mû anyag ak nák 2011. feb ru ár 28.

46 É-046/2006. 14/882/2006. POLYTECH INDUSTRIE Kft. 9444 Fer tõ szent mik lós, Me zõ u.43. MAGNUM ket tõs fa lú PE csa tor na csõ
rend szer

2011. feb ru ár 28.

47 É-047/2006. 14/1508/2006. Pan non Pi pe Mû anyag ipa ri Kft. 1211 Bu da pest, Ba já ki F. u. 1. Ro bust PE csö vek 2011. feb ru ár 28.

48 É-048/2006. 14/1509/2006. Pan non Pi pe Mû anyag ipa ri Kft. 1212 Bu da pest, Ba já ki F. u. 1. Po li pro pi lén (PP-R) nyo mó csö vek 2011. feb ru ár 28.

49 É-049/2006. 14/1287/2006. Pan non Pi pe Mû anyag ipa ri Kft. 1212 Bu da pest, Ba já ki F. u. 1. KD ECO csa tor na csö vek és ido mok
NA 300 mm

2011. feb ru ár 28.

50 É-050/2006. 14/1682/2006. ÓZON Kör nye zet vé del mi és Szol gál -
ta tóKft.

5000 Szol nok, 
Szol nok is pán krt. 7. I/1.

TREDEX szenny víz tisz tí tó be ren de -
zés

2011. feb ru ár 28.

51 É-051/2006. 14/1916/2006. BONEX Épí tõ ipa ri Kft. 1143 Bu da pest, Sza bolcs u. 29. Com pact Pi pe po li eti lén (PE 80 és PE
100) csõ rend szer

2011. már ci us 31.

52 É-052/2006. 14/1980/2006. BONEX Épí tõ ipa ri Kft. 1143 Bu da pest, Sza bolcs u. 29. BONEX-SPIRÁL PVC csõ rend szer 2011. már ci us 31.

53 É-053/2006. 14/1981/2006. BONEX Épí tõ ipa ri Kft. 1143 Bu da pest, Sza bolcs u. 29. Fo re ver Pi pe mû anyag csõ rend szer 2011. már ci us 31.

54 É-054/2006. 14/2043/2006. LEIER Épí tõ anyag és Épí tõ Kft. 9241 Já nos som or ja, Ó vá ri út LZS-4 - LZS-10 zsír le vá lasz tó be ren -
de zé sek

2011. már ci us 31.

55 É-055/2006. 14/1682/2006. UTB En vi ro tec Kft 1076 Bu da pest, Csen ge ry ut ca 31. KALDNES szenny víz tisz tí tó be ren de -
zés

2011. már ci us 31.

56 É-056/2006. 14/2433/2006. MOTTÓ Épí tõ ipa ri Kft. 9026 Gyõr, Hé der vá ri u. 102. KPE, il let ve PP mû anyag be ton vé dõ
le mez

2011. áp ri lis 30.

57 É-057/2006. 14/2370/2006. BK Ka dex Ke res ke del mi Kft. 1055 Bu da pest, Szent Ist ván krt. 9. AQUATEC  AT6-AT250 tí pu sú
szenny víz tisz tí tó kis be ren de zé sek

2011. áp ri lis 30.

58 É-058/2006. 14/2858/2006. FILTERMAT Kft.V&T GROUP 2750 Nagy kõ rös, Abo nyi u. 5. VTPS 300-2000 tí pu sú ív szi ta be ren -
de zé sek

2011. áp ri lis 30.

59 É-059/2006. 14/2754/2006. PARTIUM’70  Mû anyag ipa ri Rt. 4024 Deb re cen, Kos suth u. 56. PE drén csö vek és ido ma ik 2011. áp ri lis 30.

60 É-060/2006. 14/3118/2006 REHAU For gal ma zó Kft. 2051 Bi a tor bágy, Ro zá lia park 9. REHAU PE csö vek 2011. áp ri lis 30.

61 É-061/2006. 14/2370/2006. ZENON Sys tems Kft. 2800 Ta ta bá nya, Vi ga dó u. FM-am komp lex víz ke ze lõ be ren de zés 2011. áp ri lis 30.

62 É-062/2006. 14/3501/2006. K-D Well rohr Kft. 6430 Bá csal más, Back nang u. 1. GIGAPIPE-PP csö vek 2011. áp ri lis 30.

63 É-063/2006. 14/2857/2006. Mar ley Ma gyar or szág Rt. 7100 Szek szárd, Pa lán ki út 6. Mar ley Spi rál csõ 90 és Mar ley Spi rál -
csõ 125 PVC pro fil

2011. áp ri lis 30.

64 É-064/2006. 14/3298/2006. KRISTÁLY-99 Kft. 4025 Deb re cen, Pe tõ fi tér 7. „K-100" geo memb rá nok 2011. má jus 31.

65 É-065/2006. 14/3522/2006. KESSEL GmbH. 85101 Len ting, Bahn hofst ras se 31.
(Né met or szág)

KESSEL zsír le vá lasz tó be ren de zé sek 2011. má jus 31.
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Sorsz. ÉME szá ma Ké re lem sz.
En ge dé lyes En ge dély

ne ve cí me meg ne ve zé se ér vé nyes sé ge

66 É-066/2006. 14/3766/2006. HAWLE Sze rel vény gyár tó és For gal -
ma zó Kft.

2000 Szent end re, Do bo gó kõi út 5. HAWLE-A, HAWLE-E2 to ló zá rak és
más sze rel vé nyek

2011. má jus 31.

67 É-067/2006. 14/3924/2006. ZENON Sys tems Kft. 2800 Ta ta bá nya, Vi ga dó u. FM-am komp lex víz ke ze lõ be ren de zés 2011. má jus 31.

68 É-068/2006. 14/4019/2006. Élin vest Be ren de zés gyár tó Kft. 1184 Bu da pest, La ka tos u. 61-63. Élin vest ÉSE-6 és ÉSE-800 kö zöt ti tí -
pu sú szenny víz elõ szû rõ csa lád

2011. jú ni us 30.

69 É-069/2006. 14/3589/2006. PG-REVAX Kft. 9028 Gyõr, Szent Im re u. 135/A. AQUA-NETT GO-80, GO-115,
GO-160, GO-215 olaj- és hor da lék fo -
gó

2011. jú ni us 30.

70 É-070/2006. 14/4062/2006. S.P. Hun ga ry Ke res ke del mi és Szol -
gál ta tó Kft.

2500 Esz ter gom, 
Dö bön kút dû lõ hrsz. 10282/5.

A.B. Cle ar ház tar tá si szenny víz tisz tí tó 
be ren de zés

2011. jú ni us 30.

71 É-071/2006. 14/4111/2006. HAURATON Kft. 2314 Ha lász te lek, 
II. Rá kó czi F. út 100.

HAURATON AF kis acél szög le tes
olaj le vá lasz tó és AF kis acél szög le tes
zsír le vá lasz tó be ren de zé sek

2011. jú ni us 30.

72 É-072/2006. 14/4112/2006. HAURATON Kft. 2314 Ha lász te lek,
II. Rá kó czi F. út 100.

HAURATON AF Be ton olaj le vá lasz tó 
és AF Be ton zsír le vá lasz tó be ren de zé -
sek

2011. jú ni us 30.

73 É-073/2006. 14/4192/2006. PATAK-VÍZÉP köz mû-, mély épí tõ
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

3950 Sá ros pa tak, Ki ni zsi u. 96. UCSB me der bur ko ló vas be ton ele mek 2011. jú ni us 30.

74 É-074/2006. 14/4193/2006. PATAK-VÍZÉP köz mû-, mély épí tõ
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.

3950 Sá ros pa tak, Ki ni zsi u. 96. Át jár ha tó fo lyó ka elem 2011. jú ni us 30.

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

az ál ta la 2006. ja nu ár 1. és 2006. má jus 31. kö zött visszavont épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dé lyek rõl

Sorsz. ÉME szá ma Ké re lem sz.
En ge dé lyes

En ge dély meg ne ve zé se
ne ve cí me

1 É-107/2005. 14/866/2005. RECING HUNGARY Kft. 1054 Bu da pest, 
Bank ut ca 6. 2. em. 7/a.

Sta in less Cle a ner szenny víz tisz tí tó kis be ren de zés-csa lád

2 É-118/2005. 14/854/2005. OMS-HUNGARIA Kft. 2890 Ta ta, Ba csó Bé la út 37. OMS SZVT. tí pu sú be ren de zés csa lád

3 É-061/2006. 14/2370/2006. ZENON Sys tems Kft. 2800 Ta ta bá nya, Vi ga dó u. FM-am komp lex víz ke ze lõ be ren de zés

1
1

1
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
6

. szám



Hirdetmény
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Vízgazdálkodási és Koordinációs Fõosztályától

Ma gyar or szág te le pü lé se i nek szenny víz el ve ze té si és
-tisz tí tá si hely ze té rõl, a te le pü lé si szenny víz ke ze lés rõl
szó ló 91/271/EGK irány elv Nem ze ti Meg va ló sí tá si Prog -
ram já ról szó ló Tá jé koz ta tó – amely az irány elv 16. cik ké -
ben fog lalt elõ írá son ala pul – meg te kint he tõ a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hon lap ján.

El éré si út vo nal: www.kvvm.hu / Cím lap / Pub li ká ci ók /
Tá jé koz ta tó / Kap cso ló dó fáj lok / a Tá jé koz ta tó tel jes
anya ga.

Cik kek, ta nul má nyok

Szitt ner Ká roly
ka bi net fõ nök, MeH EKK

Az elekt ro ni kus köz igaz ga tás kez de tei
Ma gyar or szá gon

A köz igaz ga tás elekt ro ni kus re form ja

Ma gyar or szá gon az in for ma ti ka al kal ma zá sa a köz igaz -
ga tás ban a kör nye zõ or szá gok hoz ké pest ha mar, de Nyu -

gat-Eu ró pá hoz ké pest sem je len tõs ké sés sel meg kez dõ -
dött, gon dol junk akár a KSH-ra, akár az egy ko ri Ál la mi
Né pes ség nyil ván tar tó Hi va tal ra, mely nek fo lyo má nya a
je len leg is mû kö dõ BM Köz pon ti Adat nyil ván tar tó és Vá -
lasz tá si Hi va tal. Lét re jöt tek a nagy ál la mi nyil ván tar tá sok,
azon ban ezek nek a köz vet len ál lam igaz ga tás ra, az ügy in -
té zés szín vo na lá ra, gyor sa sá gá ra, meg bíz ha tó sá gá ra ke vés 
hatásuk volt.

Az elekt ro ni kus kor mány zat, mint stra té gi ai kér dés fon -
tos sá gá nak fel is me ré se – a lé nye gé ben ci vil kez de mé nye -
zés nek szá mí tó, s fõ ként el mé le ti ala pok le ra ká sá ra tö rek -
võ 1995-ös Nem ze ti In for ma ti kai Stra té gi át (NIS) nem
szá mít va – 1999-re te he tõ.

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak 1999. de cem be ré ben szü -
le tett stra té gi ai mun ka anya ga (Ma gyar vá lasz…), és az ez -
zel pár hu za mo san 2000 feb ru ár já ban nap vi lá got lá tott Té -
zi sek az in for má ci ós tár sa da lom ról még az EU eE u ro pe
ak ció terv elõt ti hely zet nek meg fe le lõ en vizs gál ta az in for -
má ci ós tár sa da lom kér dés kö rét. A szin tén 2000-ben, az in -
for ma ti kai piac sze rep lõi ál tal el ké szí tett Ma gyar In for ma -
ti kai Char ta már az eE u ro pe ak ció terv ha tá sá ra szü le tett.

Az in for má ci ós tár sa da lom kér dés kö re 2000 nya rán, az
In for ma ti kai Kor mány biz tos ság meg ala kí tá sá val emel ke -
dett kor mány za ti szint re. Az új kor mány za ti in téz mény
2001-ben el ké szí tet te a Nem ze ti In for má ci ós Tár sa da lom
Stra té gi át (NITS), il let ve en nek ré sze ként az Elekt ro ni kus
Kor mány zat Prog ra mot (EKP). A NITS Elekt ro ni kus Kor -
mány zat Prog ram ja az eKor mány zat 2005 stra té gia szem -
pont já ból a leg re le ván sabb elõz mény-do ku men tum.

6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1119

Ha zai in for má ci ós tár sa da lom és elekt ro ni kus kor mány zat programok

Dá tum Do ku men tum In téz mény

1995 Nem ze ti In for ma ti kai Stra té gia (NIS) NIS Elõ ké szí tõ Bi zott ság / szak ér tõk

1999 Ma gyar Vá lasz az In for má ci ós Tár sa da lom ki hí vá sa i ra Mi nisz ter el nö ki Hi va tal / szak ér tõk

2000 Té zi sek az in for má ci ós tár sa da lom ról Mi nisz ter el nö ki Hi va tal / szak ér tõk

2000 Ma gyar In for ma ti kai Char ta In fo rum

2001 Nem ze ti In for má ci ós Tár sa da lom Stra té gia (NITS) MeH In for ma ti kai Kor mány biz tos ság

2001 NITS Elekt ro ni kus Kor mány zat Prog ram (EKP) MeH In for ma ti kai Kor mány biz tos ság

2003 Ma gyar In for má ci ós Tár sa da lom Stra té gia (MITS) In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um

2003 eKor mány zat 2005 Stra té gia és Prog ram terv MeH Elekt ro ni kus Kor mány zat Köz pont

Nem ze ti In for má ci ós Tár sa da lom Stra té gia (NITS)

A Nem ze ti In for má ci ós Tár sa da lom Stra té gia (NITS)
2001. má ju sá ban ké szült el, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
 Informatikai Kor mány biz tos sá ga (IKB) gon do zá sá ban.
A NITS szer zõi dek la rál ták, hogy a stra té gia írá sa kor az
EU-kon for mi tást és a Szé che nyi Terv Tár sa da lom- és Gaz -
da ság fej lesz té si Prog ram já nak 14 részprogramjával való
összhangot kívánják biztosítani.

A NITS jö võ ké pe sze rint Ma gyar or szág a ré gi ó ban élen -
já ró lesz az in for má ci ós tár sa da lom ki épí té se te rü le tén. A
kor mány zat kül de té se e jö võ kép va ló ra vál tá sá ban a ma gya -

rul értõ pol gá rok élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, éle té nek job bá
té te le az in fo kom mu ni ká ci ós esz kö zök hasz ná la ta ál tal.
A stra té gia alap ve tõ en há rom fõ te rü let – em ber, esz köz, tar -
ta lom – fej lesz té sét irá nyoz za elõ. A jö võ kép el éré se ér de -
ké ben az aláb bi fõ cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa szükséges:

1. Inf ra struk tu rá lis cél ki tû zé sek: meg fe le lõ, az inf ra -
struk tu rá lis ver seny ki ala ku lá sát elõ se gí tõ jo gi-gaz da sá gi
kör nye zet meg te rem té se a gaz dál ko dó szer ve ze tek szá má -
ra, il let ve egyes ki emelt te rü le tek szab vá nyo sí tá sá nak
EU-kon form mó don tör té nõ tá mo ga tá sa.

2. Gaz da ság po li ti kai cél ki tû zé sek: az in for má ci ós tár sa -
da lom ki ala ku lá sát se gí tõ jo gi-gaz da sá gi kör nye zet meg -



te rem té se, il let ve egyes ki emelt te rü le tek fej lõ dé sé nek
EU-kon form mó don, cél prog ra mok kal tör té nõ tá mo ga tá sa 
(sza bá lyo zás, in no va tív, fo ko zot tan pi ac ké pes vál lal ko zá -
sok K+F tá mo ga tá sa, táv mun ka).

3. Kul tu rá lis cél ki tû zé sek: az új mé dia ér ték te rem tõ fel -
hasz ná lá sát se gí tõ jogi kör nye zet meg te rem té se, il let ve
egyes ki emelt te rü le tek fej lõ dé sé nek, kü lö nö sen a nem ze ti
kul tu rá lis ér té kek di gi ta li zá lá sá nak és hoz zá fér he tõ sé gük
EU-kon form mó don, cél prog ra mok kal tör té nõ tá mo ga tá sa 
(sza bá lyo zás, ma gyar kul tú ra di gi ta li zá lá sa, di gi tá lis tar ta -
lom lét re ho zá sa, non-pro fit tar ta lom szol gál ta tás).

4. Ok ta tá si cél ki tû zé sek: az in for má ci ós írás tu dás ará -
nyá nak nö ve lé se a köz ok ta tás ban, a fel sõ ok ta tás ban és a
szak/fel nõtt kép zés ben, il let ve az IKT tech no ló gi ák ok ta -
tás ban tör té nõ hasz ná la tá nak – ki e mel ten a táv ok ta tás -
nak – tá mo ga tá sa.

5. Tár sa da lom po li ti kai cél ki tû zé sek: a ki e mel ten ke ze -
len dõ tár sa da lom po li ti kai cso por tok ban (sé rül tek, fo gya -
té ko sok, mun ka nél kü li ek, roma és egyéb ki sebb ség)
igényt te rem te ni az IKT esz kö zök hasz ná la tá ra,  hozzáfé -
rési le he tõ sé get biz to sí ta ni az IKT esz kö zök höz, il let ve
meg fe le lõ kép zé si le he tõ sé ge ket nyúj ta ni ezen cso por tok
szá má ra.

6. Elekt ro ni kus kor mány zat cél ki tû zé sek: a mo dern in -
for ma ti kai meg ol dá so kon ala pu ló, költ ség ha té kony bel sõ
és kül sõ mun ka vég zés ér de ké ben a kor mány za ti ügy vi tel
elekt ro ni zá lá sá nak tá mo ga tá sa, il let ve a szol gál ta tó kor -
mány zat ki ala kí tá sá nak elõ se gí té se.

7. Ön kor mány za ti cél ki tû zé sek: a mo dern in for ma ti kai
meg ol dá so kon ala pu ló, költ ség ha té kony bel sõ és kül sõ
mun ka vég zés ér de ké ben az ön kor mány za ti ügy vi tel elekt -
ro ni zá lá sá nak tá mo ga tá sa, il let ve a szol gál ta tó ön kor -
mány za tok ki ala kí tá sá nak elõ se gí té se.

A fen ti cél ki tû zé sek nek meg fe le lõ en a vég re haj tás hét
fõ te rü let re osz tot ták fel, ame lyek a stra té gi á ban hét
egyen ran gú, ön ál ló, ám egy más sal szi ner gi á ban lévõ cse -
lek vé si prog ram for má já ban sze re pel nek. A cse lek vé si
prog ra mok kö zép pont já ban min den to váb bi prog ram
 alapja, a jogi sza bá lyo zá si kör nye zet, az anya gi-tech ni kai
inf ra struk tú ra fej lesz té se áll.

Az Eu ró pai Unió prog ram jai

Az eE u ro pe 2002 egy, az in for má ci ós tár sa da lom meg -
va ló sí tá sá ra vo nat ko zó ak ció terv, ame lyet az Eu ró pai Bi -
zott ság dol go zott ki a tag ál la mok szá má ra 2000-ben. Köz -
pon ti cél ja az Eu ró pa Ta nács ál tal Lissza bon ban rög zí tett
cél ki tû zé sek „le for dí tá sa” konk rét ak ci ók ra. A ki tû zött
alap ve tõ cél sze rint Eu ró pa 2010-ig „a leg ver seny ké pe -
sebb gaz da sá gi kö zös ség gé vál jon a vi lá gon”.

A do ku men tum ban sze rep lõ fõ cé lok (je len vizs gá la -
tunk szem pont já ból leg re le ván sabb har ma dik cél ki tû zés
alá bon tá sát is be mu tat va) a kö vet ke zõk:

1. Ol csóbb, gyor sabb, biz ton sá go sabb In ter net
2. Az ál lam pol gá rok IKT ké pes sé ge i nek ja ví tá sa 
3. Az In ter net hasz ná la tá nak ösz tön zé se
– Az eCom mer ce ter je dé sé nek fel gyor sí tá sa
– Kor mány za ti on li ne köz-szol gál ta tá sok fej lesz té se

– Egész ség ügyi on li ne szol gál ta tá sok fej lesz té se
– Eu ró pai di gi tá lis tar ta lom fej lesz tés 
– In tel li gens köz le ke dé si rend sze rek fej lesz té se
Az elekt ro ni kus kor mány zat meg te rem té se te rü le tén az

ak ció terv sze rint a leg na gyobb ki hí vás a köz szfé ra al kal -
mas sá ga arra, hogy gyor san iga zod jon az új tech no ló gi ák
és mun ka mód sze rek ál tal je len tett fel ada tok hoz.

Az ak ció terv sze rint szük sé ges a köz szfé rá ban meg lé võ
in for má ci ók hoz való hoz zá fé rés fej lesz té se, az in for má ci ók
ki ak ná zá sá nak elõ se gí té se, on li ne in ter ak tív szol gál ta tá sok
meg te rem té se. A köz szfé ra bel sõ mû kö dé si ha té kony sá gá -
nak fej lesz té se szem pont já ból újra kell gon dol ni a  szerve -
zeti struk tú rát és az in téz mé nyek kö zöt ti elekt ro ni kus adat -
cse re me tó du sát (pél dá ul erre irá nyul az Unió IDA – In terc -
han ge of Data bet we en Ad mi nist ra ti ons – prog ram ja).

Az elekt ro ni kus ha tó sá gi ügy in té zés lé nye gi gon do la tát
a köz szol gál ta tás ként meg ra ga dott, az ál lam pol gá rok, a
vál lal ko zá sok és az ál lam szer vei kö zöt ti kap cso lat tar tás
meg könnyí té se irán ti va lós igény el is me ré sét je len tet te.
Az EU tag ál la mai kon szen zu sos ala pon ál lí tot ták össze azt 
a lis tát, amely az ál lam ál tal nyúj tott 20 leg alap ve tõbb ad -
mi niszt ra tív köz szol gál ta tást so rol ja fel.

EU tag ál la mok ta pasz ta la tai

Bár az Eu ró pai Unió je len le gi tag ál la mai kö zül már
több is ko ráb ban ko moly ered mé nye ket ért el az in for má -
ci ós tár sa da lom fel té tel rend sze ré nek meg te rem té se te rén,
va ló ban je len tõs elõ re lé pés és egy sé ges ülés csak a ki lenc -
ve nes évek vé gé tõl ta pasz tal ha tó. Min den or szág el ké szí -
tet te nem ze ti in for má ci ós stra té gi á ját, rög zí tet te az elekt -
ro ni kus kor mány za ti rend sze rek be ve ze té sé nek kö ve tel -
mé nye it és – az anya gi le he tõ sé gek függ vé nyé ben – meg -
va ló sí tá sá nak ütem ter vét. 

A „lissza bo ni stra té gia” ré szét ké pe zõ eE u ro pe-kez de -
mé nye zés és az eE u ro pe 2002 ak ció terv nyil vá nos ság ra
ho za ta lát, va la mint az in for má ci ós tár sa dal mi irány el vek
meg szü le té sét kö ve tõ en e fo lya ma tok je len tõs mér ték ben
fel gyor sul tak: ma az eu ró pai or szá gok eGo vern ment-stra -
té gi ái azo nos cé lo kat kö vet nek, ugyan azon, vagy na gyon
ha son ló prob lé mák kal néz nek szem be, me lyek re azon ban
rész le te i ben igen sok szí nû meg ol dá so kat dol goz tak ki. 

Ugyan ilyen sok szí nû sé get mu tat az e-Go vern ment fej -
lesz té sé vel kap cso la tos ha tás kö rök te le pí té sé nek kér dé se,
a nem ze ti köz igaz ga tá sok fel ké szült sé gi szint je, a ren del -
ke zés re álló for rá sok nagy sá ga is. Az elekt ro ni kus kor -
mány za ti stra té gia, s az ah hoz kap cso ló dó ak ció ter vek ál -
ta lá ban nem a nem ze ti in for má ci ós stra té gia ré szét ké pe -
zik, ha nem – az zal össz hang ban – ön ál ló an ke rül nek (nem
rit kán egy pi lot-pro jek tek kel kez dõ dõ, ága za ti vagy re gi o -
ná lis kez de mé nye zés ke re te i bõl ki nõ ve, vagy egy más ra
épü lõ mó don) ki ala kí tás ra.

Ami a tren de ket il le ti, összes sé gé ben el mond ha tó, hogy
eu ró pai szin ten a köz szol gál ta tá sok on-li ne el ér he tõ sé ge
nö vek võ ten den ci át mu tat: A nö ve ke dés és a szol gál ta tá -
sok mi nõ sé ge szem pont já ból élen já ró nak Svéd or szág, Dá -
nia és Auszt ria te kint he tõ, ezt kö ve ti az – el nyúlt – kö zép -
me zõny (Nor vé gia, Spa nyol or szág, Fran cia or szág, az
Egye sült Ki rály ság, Por tu gá lia, Olasz or szág, Hol lan dia).
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Alap ve tõ e-kor mány za ti szol gál ta tá sok

A pol gá rok szá má ra nyúj tott szol gál ta tá sok Az üz le ti szfé rá nak nyúj tott szol gál ta tá sok

Jö ve de lem adó
– adó be val lás meg té te le, ér te sí tés a ki ve tett adó ról

Mun ka vál la lók ré szé re biz to sí tott hoz zá já ru lá sok

Ál lás ke re sés
– mun ka ügyi hi va ta lok

Tár sa sá gi adó

Tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze té sek (leg alább há rom az
aláb bi négy le he tõ ség kö zül)
– mun ka nél kü li ek já ra dé kai
– gyer me kek után já ró pót lé kok
– gyó gyá sza ti költ sé gek
– ta nu lói ösz tön dí jak

Ál ta lá nos for gal mi adó

Sze mé lyi do ku men tu mok
– út le vél, gép jár mû ve ze tõi jo go sít vány

Új tár sa ság be jegy zé se

Gép ko csik nyil ván tar tás ba vé te le
– új, hasz nált, im por tált au tók

Adat köz lés a sta tisz ti kai hi va tal nak

Épí té si en ge dély ké re lem Vám nyi lat ko zat

A rend õr ség nek tett be je len té sek
– pl. tol vaj lás ese té ben

Kör nye zet vé de lem mel össze füg gõ en ge dé lyek

Köz könyv tá rak
– ka ta ló gu sok hoz, ke re sé si le he tõ sé gek hez va ló hoz zá fé -
rés

Köz be szer zés

Szü le té si és há zas sá gi bi zo nyít vá nyok
– ké rel me zé sük és ki adá suk

Az egyes szol gál ta tá sok bench mark ja négy mi nõ sé gi mu -
ta tó alap ján tör té nik, a szol gál ta tás jel le ge sze rint:
– in for má ci ós, tá jé koz ta tó;
– egy irá nyú in ter ak ci ót biz to sí tó;
– két irá nyú in ter ak ci ót biz to sí tó;
– a tel jes on li ne tranz ak ci ót (ügy in té zé si fo lya ma tot) biz -
to sí tó (ide ért ve a fi ze tést és a kéz be sí tést is) le he tõ vé
tevõ

Fel sõbb ok ta tás ba tör té nõ je lent ke zés
– ide ért ve az egye te me ket is

Köl tö zés be je len té se
– lak cím vál to zás

Egész ség üggyel össze füg gõ szol gál ta tá sok
– pl. in ter ak tív ta nács ké ré si le he tõ ség a kü lön bö zõ kór há -
zi szol gál ta tá sok el ér he tõ sé gé rõl, kór há zi be je lent ke zé sek
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Az elekt ro ni kus alá írás ról és az elekt ro ni kus ke res ke de -
lem rõl szó ló irány elv 2002. vé gé re min den tag ál lam ban és
tag je lölt or szág ban át vé tel re ke rült, il let ve fo lya mat ban
van az át vé te le. Az elekt ro ni kus alá írás össze füg gé sé ben
úgy az igaz ság ügy ben, mint az ál lam igaz ga tás ban a köz -
pon ti prob lé mát az elekt ro ni kus ok ira tok el is mert sé ge, bi -
zo nyí tó ere jé nek kér dé se ké pe zi. Bár ál ta lá nos alap elv ként
mond ha tó ki, hogy az elekt ro ni kus do ku men tu mok tól a
jog ha tályt pusz tán azok elekt ro ni kus jel le gé re vissza ve zet -
he tõ en egyet len tag ál lam ban sem le het meg ta gad ni, a pa -
pír ala pú do ku men tu mok kal való gya kor la ti egyen ér té kû -
ség jogi fel té te le i nek meg te rem té se – s az el já rá si rész let -
sza bá lyok, szük sé ges mó do sí tá sok kimunkálása – sok
esetben még folyamatban van. Ugyancsak teljes körûnek
mondható a korábbi alapvetõ adatvédelmi irányelvek nem -
ze ti implementációja.

A kor mány za ti bel sõ kom mu ni ká ció ese té ben a köz pon ti 
prob lé mát a hi te les ség, az együtt mû kö dé si ké pes ség és az

adat biz ton ság je len ti. Az el sõt az eu ró pai irány elv nek meg -
fe le lõ elekt ro ni kus alá írá sok kal, a köz igaz ga tá si in for ma ti -
kai rend sze rek együt tes mû kö dé sét szab vá nyo sí tott meg ol -
dá sok (IKT-szab vá nyok) el fo ga dá sá val, az adat biz ton sá -
got szigorú adatvédelmi, archiválási szabályok beveze té sé -
vel biztosítják.

Az e-kor mány zat ek kor – a nem ze ti szin tet meg ha la dó
po li ti kai ter ve zé sek, va la mint az át fo gó stra té gi ai do ku -
men tu mok szem szö gé bõl néz ve is – az egyik leg fon to sabb
te rü let té emel ke dett, ter ve zé sé nek új irány vo na la azon ban
már a Barroso-bizottság mûködéséhez köthetõ.

Az új irány vo nal há rom pil lé ren nyug szik: a köz igaz ga -
tás mo der ni zá ci ó ja – cél ja a nyi tott és transz pa rens köz -
igaz ga tás meg te rem té se, amely a de mok ra ti kus ala pok ra
he lye zett, szé les körû be fo ga dást se gí ti elõ -, in no va tív –
sze mély re sza bott, a tár sa dal mi be vo nást elõ se gí tõ és költ -
ség kí mé lõ on-li ne – kor mány za ti szol gál ta tá sok ki ala kí tá -
sa, va la mint a pá ne u ró pai köz igaz ga tá si al kal ma zá sok el -



ter jesz té se. A kor mány za ti há ló za tok kö zöt ti köl csö nös
együtt mû kö dés és a mû kö dõ ké pes in teg rált rendszerek
megteremtése feltételezi a páneurópai dimenzióban ki ala -
kí tott e-kormányzati folyamatokat. 

Mind eze ken be lül a 2006–2010-es évek kö zöt ti idõ szak
pri o ri tá sa i ban a kö vet ke zõk fo gal ma zód nak meg: elekt ro -
ni kus azo no sí tás és hi te le sí tés a köz szol gál ta tá sok ban, eu -
ró pai di gi tá lis ál lam pol gár ság, kö zös sé gi in te ro pe ra bi li tá si 
elõírások, a PPP-modell erõsítése, e-köz igaz ga tás tár sa -
dal mi ha tá sa i nak vizs gá la ta, mé ré si ke re tek  meghatáro -
zása, a több szin tû e-köz igaz ga tá si szol gál ta tá sok kö zöt ti
mélyebb integráció megteremtése.

Az eE u ro pe 2005 Ak ció prog ram az in tel li gens fej lesz -
tés négy ki emelt cse lek vé si te rü le tét ha tá roz za meg. Ezek
so rá ban az e-kor mány zás az egyet len olyan kez de mé nye -
zés, ahol a fel té tel rend szer meg te rem té sé nek és a prog ram
meg va ló sí tá sá nak fe le lõs sé ge tel jes mértékben a nemzeti
kormányzatokat terheli. 

Ki emelt te rü le tek:
– A tag ál la mok ban min den kor mány za ti és köz igaz ga -

tá si in téz mény szá má ra biz to sí ta ni kell a szé les sá vú
Internet kapcsolatot.

– A pá ne u ró pai e-kor mány za ti rend szer lét re ho zá sa ér -
de ké ben 2003-ra az egyes e-kor mány za ti rend sze rek nek
il lesz ked ni ük kell egy más hoz (interoperabilitás).

– Az e-kor mány za ti szol gál ta tá sok nak in ter ak tív vá kell
válniuk.

– A kor mány za tok nak a köz be szer zé sek nagy ré szét
elekt ro ni kus úton kell el vé gez ni ük.

– Nyil vá nos In ter net el éré si pon tok ki ala kí tá sa az ál la mi 
és a ma gán szfé ra szo ros együtt mû kö dé sé vel.

Az Eu ró pai Unió 2005-ös elekt ro ni kus kor mány za ti
fej lesz té si po li ti ká já ról

A szup ra na ci o ná lis szin tû e-kor mány za ti po li ti ka si ke re
két té nye zõ tõl függ. Egy részt az Eu ró pai Uni ó nak szak po -
li ti kai esz köz rend szer rel kell ren del kez nie az elekt ro ni kus
kor mány zat fej lesz té sé hez, más részt fel kell tér ké pez ni
azo kat az oko kat, me lyek a „több se bes sé ges Eu ró pa” ki -
ala kí tá sá hoz ve zet tek és meg-meg bi csak ló  e-közigaz ga -
tási összteljesítményt eredményeznek.

Az Unió 2005-re je len tõs elõ re lé pést mu tat hat fel a
szak po li ti kai esz köz rend szer te rén, egy részt lé te zik át fo gó 
stra té gia, más részt az Unió kez di fel hasz nál ni a kü lön bö zõ 
te rü le tek – re gi o ná lis po li ti ka, bel sõ piac, ver seny sza bá -
lyo zás, ipar po li ti ka, transz eu ró pai há ló za tok, K+F fej lesz -
tés – esz kö ze it, és az IKT tech no ló gi ák segítségével szer -
ve ze ti változásokat indít el. 

A szup ra na ci o ná lis szin tû e-kor mány za ti tel je sít mény
si ke rét a ki ala kult több se bes ség Eu ró pa és az eb bõl fa ka dó
egye net len fej lõ dés ve szé lyez te ti. Az In se ad gon do zá sá -
ban ké szült Be y ond eGo vern ment címû ta nul mány az
aláb bi ak ban fog lal ja össze a különbözõ e-közigazgatási
teljesítmények okait: 

– Az e-szol gál ta tá sok tel je sít mé nye szo ros kor re lá ci ót
mu tat a GDP-vel, va la mint a gaz da sá gi ver seny ké pes ség -
gel. Azok ban az or szá gok ban, ahol ma gas az egy fõre jutó
brut tó ha zai ter mék, át fo gó e-kor mány za ti stra té gi á val
ren del kez nek, össze tett, komp lex ki szol gá lást biz to sí tó
on li ne szol gál ta tá so kat kí nál nak és a köz szol gál ta tá sok
mo der ni zá ci ó ját a mi nisz té ri u mi hi e rar chi á ba il lesz ke dõ
ön ál ló in téz mény vég zi. A sze gé nyebb or szá gok ban az
e-köz igaz ga tás te rü le te nem nyer ön ál ló pri o ri tást, csu pán
az in for má ci ós tár sa da lom meg va ló sí tá sá nak egyik rész te -
rü le te ként ke rül meg ha tá ro zás ra és az on li ne szol gál ta tá -
sok ki é pí tett sé gi szint je is jó val ala cso nyabb. 

– Az e-köz igaz ga tá si tel je sít mény szo ros kor re lá ci ót
mu tat az in ter net pe net rá ci ó val. Az on li ne köz szol gál ta tá -
sok ki fi no mult sá ga szo ro san össze függ az zal is, hogy az
in for má ci ós írás tu dás szint je mennyi re ma gas.

Ha zai tár sa dal mi el vá rá sok

A ha zai la kos ság, bár eu ró pai össze ha son lí tás ban még
ala csony In ter net pe net rá ci ó val ren del ke zik, do ku men tál -
ha tó igényt tá maszt az erõ for rás ta ka ré kos ügy in té zé sek
el éré sé re. En nek egyik fõ oka a ne he zen át lát ha tó, idõ igé -
nyes és ala csony ügy fél ori en tált ság gal ren del ke zõ gya -
kor lat. A hi va ta lok sok szor az ügy fe lek ide jét és pén zét ve -
szik igény be az egy más sal tör té nõ adat – és in for má ció
cse ré re.

Az In ter net hoz zá fé rés egy ér tel mû en meg ha tá roz za, je -
len tõ sen ja vít ja az elekt ro ni kus ügy in té zés hez va ló vi -
szonyt. Az elekt ro ni kus ügy in té zést az In ter ne tet  hasz -
nálók 83 szá za lé ka, az In ter ne tet nem hasz ná lók nak mint -
egy 51 szá za lé ka hasz nál ná.

A la kos ság két har ma dá nak vé le mé nye sze rint az elekt -
ro ni kus ügy in té zés el ter je dé se el sõ sor ban anya gi aka dá -
lyok ba üt kö zik. Ko moly aka dályt lát nak to váb bá a meg fe -
le lõ tu dás szint és a tech ni kai fel té te lek hi á nyá ban. Csak az
In ter ne tet nem hasz ná lók 17,3 szá za lé ka uta sít ja el tel je sen 
az elekt ro ni kus ügy in té zést.

A la kos ság az elekt ro ni kus ügy in té zés el ter je dé sé hez
anya gi tá mo ga tást (65,9%), va la mint tá jé koz ta tást és ok ta -
tást (29,7%) tar ta na fon tos nak az ál lam ré szé rõl. Az elekt -
ro ni kus ügy in té zés hát rá nyai kö zött a biz ton sá gi és meg -
bíz ha tó sá gi fenn tar tá sok a leg fon to sab bak. Ezért fon tos a
bi za lom erõ sí té se, az elekt ro ni kus ügy in té zés biz ton sá gá -
nak meg is mer te té se.

Az elõ nyök kö zött a leg fon to sabb szem pon tok a gyor sa -
ság és a ké nye lem. A leg na gyobb igény az adó be val lás, az
út le vél és sze mé lyi iga zol vány elekt ro ni kus ügy in té zé se
iránt van, ami nagy fo kú egye zést mu tat az in té zett ügyek
gya ko ri sá gá val. Ezen kí vül a la kos ság több mint fele el -
vár ná az ügy in té zõ szer ve ze tek több sé gé tõl, hogy elekt ro -
ni ku san is el ér he tõk le gye nek.
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Vál la la ti el vá rá sok

A vál lal ko zá sok ügy in té zés sel kap cso la tos te en dõi ko -
moly erõ for rá so kat köt nek le nem zet gaz da sá gi szin ten.
A be fek te tõk, a mul ti na ci o ná lis vál la la tok or szág  értéke -
lési el já rá sa i ban vizs gá lan dó te rü let ként sze re pel a vál lal -
ko zá sok ügy in té zés sel kap cso la tos erõ for rás igé nyé nek
elem zé se. Eh hez szo ro san kap cso ló dik a köz igaz ga tás
meg lé võ ada ta i nak ér vé nyes sé ge. Mi nél komp li kál tabb az
ügy in té zés, mi nél több pár hu za mos adat szol gál ta tás ra
kény sze rül nek az ügy fe lek, an nál na gyobb a va ló szí nû sé -
ge, hogy az érin tett te rü let köz igaz ga tás által nyilvántartott 
adatai nem naprakészek, amely jelentõsen növeli a befek -
te tõk, a vállalkozók kockázatát. 

A vál lal ko zók a je len le gi ügy in té zés sel kap cso la tos
prob lé má kat há rom cso port ban jelölték meg:

– A köz igaz ga tá si szer vek mû kö dé sé vel kap cso la tos in -
for má ció hi ány és át lát ha tat lan ság.

– A köz igaz ga tás ról csak szét szórt in for má ci ók áll nak
ren del ke zés re – az In ter ne ten sok szol gál ta tás és in for má -
ció el ér he tõ, de ezek nem rend sze re zet tek, nem je len nek
meg egységes szolgáltatásként.

– A köz igaz ga tás ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok, in for má -
ci ók, ada tok sok eset ben meg bíz ha tat la nok, hosszú a fel -
dol go zá si idõ és jel lem zõ a redundancia.

Köz vet le nül az ügy in té zés sel kap cso lat ban a kö vet ke zõ
prob lé má kat fo gal maz ták meg: 

– las sú ügy in té zés;
– bo nyo lult, ne héz kes ügy me net;
– az ügy in té zés hez szük sé ges elõ ze tes in for má ci ók

hiánya;

– em pá tia, se gí tõ kész ség hi á nya az ügy in té zõ részérõl;

– szak ér te lem hi á nya az ügy in té zõ ré szé rõl; és

– nem meg fe le lõ nyit va tar tá si idõ, hi va ta li órák.

A vál lal ko zá sok több sé ge je len leg in for má ció szer zés re
hasz nál ja az In ter ne tet. Azon ban már most is be azo no sít -
ha tó igény mu tat ko zik a jó mi nõ sé gû on li ne ügy in té zés re,
szol gál ta tá sok ra. A vál lal ko zá so kat az ügy in té zés sel kap -
cso lat ban cél sze rû két fe lé osz ta ni. A nagy vál lal ko zá sok
je len leg spe ci a lis tá kat (jo gá szo kat, köny ve lõ ket) fog lal -
koz tat nak az ügy in té zés sel kap cso lat ban, így át me net nél -
kül tud nák az on li ne ügy in té zést igény be ven ni. A kis- és
közepes vállalkozásoknál dominál az ismerethiány, így
számukra szükségesek az ügyleírások is. 

Fel mé ré sek sze rint az In ter net hoz zá fé rés sel ren del ke -
zõk szin te tel jes szám ban igény be ven nék az on li ne szol -
gál ta tá so kat, de a je len leg kap cso lat tal nem ren del ke zõk
kö zel két har ma da is igé nyel né a szol gál ta tá so kat. A vál lal -
ko zá sok ha tá ro zott, rész le tes és szé les kö rû igénnyel je -
lent kez nek az online tartalmak, ügyleírások és szol gál ta tá -
sok iránt.

Az eKor mány zat 2005 Stra té gia és Prog ram terv
ki ala kí tá sa

Ma gyar or szá gon is – bár a 2003 de cem be ré ben el fo ga -
dott, az or szág fej lõ dé si irá nyát ki je lö lõ Ma gyar In for má -
ci ós Tár sa da lom Stra té gia cél ja i nak meg fo gal ma zá sá val,
és a kö zös ség eE u ro pe tá mo ga tó pro jekt je i hez csat la ko -
zás sal, va la mint a NFT ke re tei kö zöt ti ope ra tív prog ra mok
meg va ló su lá sá val, a jö võ be ni fej lesz té si ak ci ók kez de mé -
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nye zé sé vel, új programokkal, gyökeres fordulatnak néz
elébe az e-kormányzat területe.

Ma gyar or szá gon 2003 és 2004 kö zött ala kul tak ki az
inf ra struk tu rá lis fel té te lek, a tör vé nyi hát tér és a cse lek vést 
meg ha tá ro zó stra té gia, azaz ek kor szi lár dul tak meg az
e-kormányzat alappillérei.

Az elsõ ál lo más a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ke re te in be -
lül lét re ho zott Elekt ro ni kus kor mány zat-köz pont fel ál lí tá -
sa volt 2003 jú li u sá ban, majd a ha zai fej lesz té sek alap ját
je len tõ E-kor mány zat 2005 stratégia kidolgozása volt.

 A pa ra dig ma vál tás igé nye nem azt je len ti, hogy ed dig
rossz irány ba men tünk, az ala pok meg te rem té se után most
jött el az ide je, hogy az ál lam pol gá rok, fel hasz ná lók igé -
nye i hez iga zo dó elekt ro ni kus szol gál ta tá sok bõ ví té sé re, a
biz ton sá gos meg ol dá sok és al kal ma zá sok mû köd te té sé re,
a tu dás és az erõ for rá sok meg osz tá sá ra, a jó gya kor la tok
át vé te lé re, a közszolgáltatásokkal való fel hasz ná lói elé ge -
dett ség mérésének.

A nem zet kö zi és ha zai szak iro da lom alap ján: in for má -
ci ós tár sa da lom ról ak kor be szél he tünk, ami kor az in for -
má ci ós ága zat tár sa dal mi, gaz da sá gi sú lya do mi náns sá vá -
lik, az in for má ció be épül az egyé nek, szer ve ze tek és in téz -
mé nyek min den nap ja i ba, és a tár sa dal mi kom mu ni ká ció
nagy ré sze di gi tá lis csa tor ná kon zaj lik. Az in for má ció
mind szé le sebb körû és könnyû el éré se, fo ko zott ter me lé se 
és át ala kí tá sa se gí ti a tár sa da lom meg úju lá sát, mo der ni zá -
ci ó ját, utat nyit az egyé ni kez de mé nye zõ kész ség nek, vál -
lal ko zó kedv nek, szé le sí ti a ci vi li zált ter mé kek, kul tu rá lis
ja vak fo gyasz tá sát, továbbá globálissá teszi az emberi
tudás megszerzését és megosztását, és soha nem látott
mértékben megsokszorozza azt. 

Az elekt ro ni kus kor mány zat (e-kor mány zat) ki fe je zés
mára mind a köz nyelv ben mind az ál lam igaz ga tás ban
hasz nált zsar gon ban egy uni ver zá lis jö võ kép ja ví tó té nye -
zõ vé nõt te ki ma gát. En nek meg fe le lõ en je len té se nem
„egy ne mû”, ha nem több, a va ló ság ban pár hu za mo san
zajló folyamatot igyekszik megragadni. 

A leg ti pi ku sabb je len tés tar tal mai:
– a köz igaz ga tás (és az igaz ság szol gál ta tás) re form ja,
– a köz igaz ga tás tech no ló gi ai mo der ni zá ci ó ja,
– a szol gál ta tá sok és az eze ket el ér he tõ vé tevõ csa tor nák 

mul ti funk ci o ná lis sá válása,
– in téz mé nye sí tett, kon zul ta tív, part ne ri vi szony ki ala -

kí tá sa kor mány zat és pol gá rok, va la mint azok kö zös sé gei
kö zött, ame lyek együt te sen egy új de mok rá cia ál la pot
kialakulásához vezetnek.

A szol gál ta tó ál lam hoz ve ze tõ re form fo lya mat a te kin -
tély el vû, au to ri ter, a ha ta lom kül sõ sé ge in és bü rok ra ti kus
lo gi ká ján ala pu ló gya kor lat he lyé be egy ál lam pol gár-köz -
pon tú, nyílt sze rep fel fo gá sú köz szfé rát ál lít, amely ben az
állam valóban szolgáltatásokat nyújt 

Az e-kor mány zat te hát nem más, mint a pol gá rok kal
való kom mu ni ká ció ja ví tá sá nak esz kö ze, an nak ér de ké -
ben, hogy job ban meg ért hes sük a szük ség le te i ket és szem -
pont ja i kat. Más képp szól va, nem ar ról van szó, hogy a lé -
te zõ szol gál ta tá so kat te gyük elekt ro ni kus ala pú vá, mert ez

nem ele gen dõ az új típusú szolgáltató állam ki ala kí tá sá -
hoz. 

Az e-kor mány zat egyik is mert de fi ní ci ó ja a há ló za ti ala -
pú tech no ló gi ák fel hasz ná lá sa a kom mu ni ká ció és a köz -
szol gá la tá ra, amely ben a szol gál ta tó ál lam, az „igaz ga tó,
sza bá lyo zó, el len õr zõ” sze rep he lyett a ta nács adó és
együtt mû kö dõ ál lam sze re pét töl ti be úgy, hogy közben a
valós önkormányzatiságra épít. 

A szol gál ta tó ál lam az aláb bi te rü le tek re fó ku szál: 
– Ál lam pol gár ba rát ügy in té zés ki ala kí tá sa, amely a hi -

va ta li ügyek egé szé re kiterjed,
– Köz rend, köz biz ton ság: in for mált ság, in for má ció -

áram lás, 
– Fog lal koz ta tás: in for má ció el lá tás, kom mu ni ká ció,

adatbankok,
– Szo ci á lis el lá tás: nyil ván tar tás, el osz tás,
– Kör nye zet gaz dál ko dás,
– Ok ta tás, tu do mány: csúcs tech no ló gia, tö meg kép zés,

in ter net,
– Gaz da ság élén kí tés: pénz ügyi in for má ci ós rend szer,

inf ra struk tú ra.
A szol gál ta tó ál lam meg te rem té sé nek szük sé ges, de

nem elég sé ges fel té te le a meg fe le lõ in for ma ti kai hát tér.
En nek ér de ké ben a köz igaz ga tá si in for má ci ós rend sze re -
ket és az adat va gyon ke ze lé sét egy sé ge sí te ni kell, a tár cák, 
és in téz mé nyek kö zöt ti kom mu ni ká ci ót ha té konnyá kell
ten ni, to váb bá biz to sí ta ni kell a nemzetközi információs
hálózatokkal való együttmûködést.

A Ma gyar Köz tár sa ság köz igaz ga tá sát, köz szol gá la ta it
és igaz ság szol gál ta tá sát kor sze rû el ve ken ala pu ló, ha té -
kony és az ál lam pol gá rok igé nye it a kö zép pont ba ál lí tó
mû kö dés nek kell jel le mez nie. Ez a meg ál la pí tás kü lö nö -
sen ér vé nyes a kor mány za ti mun ká ra, amely kez de mé nye -
zõ sze re pe ré vén az ál lam igaz ga tás mû kö dé sé nek egé szé re 
gya ko rol meg ha tá ro zó ha tást. A köz igaz ga tás rend sze ré -
nek kor sze rû sí té se szá mos gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti -
kai fel adat egy ide jû meg ol dá sát fel té te le zi, ame lyek egy
hosszú távú fej lesz té si prog ram ke re té ben va ló sul hat nak
meg. A köz igaz ga tás re form já nak ke re te in be lül ki emelt
je len tõ sé gû a köz igaz ga tás sal kap cso lat ba ke rü lõ ál lam -
pol gá rok szá má ra nyújtandó szol gál ta tá sok  korszerûsí -
tése, a közigazgatási és hatósági ügyek kor sze rû, elekt ro -
ni kus úton történõ intézése lehetõségének biztosítása.

Az elekt ro ni kus kor mány zás a fen ti el ve ket kö ve tõ köz -
igaz ga tá si kor sze rû sí tés egyik fõ ele me és eszköze. 

Az e-kor mány za ti esz kö zök, és mód sze rek al kal ma zá sa
ré vén le he tõ ség nyí lik az ál lam szol gál ta tó sze re pé nek fej -
lesz té sé re, az ügy in té zés gyor sab bá té te lé re, eny hít ve a
pol gá rok ügy fél ként való ki szol gál ta tott sá gát a föld raj zi
tá vol sá gok nak és az ügyfélfogadás kötöttségeinek. 

A ha té ko nyabb és de mok ra ti ku sabb kor mány zat ki épí -
té se az in fo kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák fel hasz ná lá sá ra
tá masz ko dó e-kor mány zat ki ala kí tá sá val biz to sít ja az ál la -
mi szol gál ta tá sok mi nõ sé gé nek ja ví tá sát, a ha té ko nyabb
ál lam és köz igaz ga tás ki ala kí tá sát, valamint a demokrácia
és átláthatóság erõsítését.
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Az E-Kor mány zat 2005 Stra té gia és Prog ram terv

Az elekt ro ni kus kor mány zás kö zép tá vú stra té gi á ját a
Kor mány a 1126/2003. (XII. 12.) Korm. ha tá ro zat tal fo -
gad ta el. Az e-kor mány zat stra té gia alap ve tõ cél jai kö zött
je lö li meg a ha té ko nyabb, ol csóbb, át lát ha tóbb köz igaz ga -
tást és ál la mi mû kö dést; az ál lam pol gár-köz pon tú köz szol -
gál ta tá sok hoz való könnyebb hoz zá fé rést; az in for má ció
sza bad áram lá sá nak biz to sí tá sá val a szol gál ta tó és esély te -
rem tõ ál lam ki ala kí tá sát; a rész vé te li de mok rá cia ki szé le -
sí té sét, az állampolgárok és az üzleti szereplõk bizalmának 
növelését.

Az E-Kor mány zat 2005 Stra té gia és Prog ram terv a szol -
gál ta tó ál lam ér vé nye sü lé sé nek meg va ló sí tá sá ra a kö vet -
ke zõ irá nyo kat fogalmazza meg:

– az ál lam pol gár nö vek võ el vá rá sai mi att, a bü rok ra ti -
kus lo gi kán ala pu ló gya kor lat he lyé be lé pés rõl lé pés re egy 
ál lam pol gár-köz pon tú, nyílt sze rep fel fo gá sú köz szfé ra,
amely ben az ál lam va ló ban szol gál ta tá so kat nyújt állam -
pol gá ra i nak;

– az ügy fél ori en tált mû kö dés meg kö ve te li a bel sõ fo lya -
ma tok ha té kony sá gá nak eme lé sét, a ko ráb bi jel lem zõ en
sze mé lyes pár be szé det igény lõ for má kat je len tõs rész ben
fel vált ja az adat bá zi sok ból ön ki szol gá ló mó don el ér he tõ
szol gál ta tás, il let ve az on li ne kap cso la to kon ala pu ló azon -
na li, sze mé lyes je len lét nél kü li ügy in té zés mind a hivatal
és az állampolgár, mind pedig a hivatalok közötti kap cso -
lat ban;

– a köz pon ti ko or di ná ció leg fon to sabb fel ada ta, hogy
meg szer vez ze, és fo lya ma to san biz to sít tas sa a szük sé ges,
leg fel sõbb szin tû tá mo ga tó esz köz rend szert, az eu ró pai
uni ós gya kor lat tal össz hang ban ki dol goz za a rö vid- és
hosszú távú ter ve ket, és ál ta lá nos elvi ke ret rend szert ala -
kít son ki a ki tû zött cé lok el éré sé hez szükséges munka és
együttmûködés összehangolására.

Té ves len ne az elekt ro ni kus kor mány zat alatt  egysze -
rûen csak az in fo kom mu ni ká ci ós inf ra struk tú rát ér te ni.
Ugyan is az ma gá ban fog lal ja az elekt ro ni kus mû kö dést le -
he tõ vé tevõ sza bá lyo zá si kör nye ze tet, az in for ma ti kai
rend sze re ken szol gál ta tott tar tal ma kat és szol gál ta tá so kat,
a szer ve ze ti kul tú rát és a dol go zók tu dá sát, va la mint a kor -
mány za ti in téz mé nyek kap cso la ti rend sze rét is.

Az elekt ro ni kus kor mány zat ki épí té se so rán a prog ra -
mok és erõ for rá sok je len tõs ré sze az in fo kom mu ni ká ci ós
(IKT) inf ra struk tú ra fej lesz té sé re irá nyul, ugyan ak kor az
e-kor mány zat ér tel me zé se nem szû kít he tõ le ki zá ró lag a
tech no ló gi ai esz kö zök és al kal ma zá sok meg lé té re és mû -
köd te té sé re az ál lam- és köz igaz ga tás te rü le te in. A sza bá -
lyo zá si kör nye zet át ala kí tá sa nél kül az elekt ro ni ku san tör -
té nõ ügy in té zé sek és el já rá sok fo lya ma ta nem épül be a
kor mány zat mû kö dé sé be. Ezért fon tos, hogy a  technoló -
giai be ru há zá sok, és fejlesztések mellett pár hu za mo san
meg tör tén jen az e-konform szabályozási rend szer ki ala kí -
tá sa is.

Az e-kor mány zat tér hó dí tá sá nak ta lán leg fon to sabb
aka dá lya az ad mi niszt rá ció gon dol ko dá sá nak, szer ve ze ti
össze füg gé se i nek és kap cso ló dá sa i nak az ál la po ta, egyes
ele me i nek a hi á nya. A ko ope ra tív hoz zá ál lás, a tech no ló -
gia irán ti nyi tott ság, az in for má ci ók meg osz tá sa
mind-mind szük sé ge sek az e-kor mány zat mû kö dé sé hez.
Ugyan ak kor a kor mány zat alap ve tõ funk ci ói, fel ada tai
nem vál toz nak az elekt ro ni kus csa tor na meg je le né se ál tal,
vi szont új (on li ne) tar tal mak és szol gál ta tá sok je len nek
meg. Te hát az e-kor mány zat kialakítása so rán  bekövet -
kezõ változások és fejlesztések az alábbi fõbb kormányzati 
területeket érintik:

– Sza bá lyo zás és el já rá sok 
– IKT inf ra struk tú ra
– Tar ta lom és szol gál ta tá sok
– Kul tú ra és egyé ni tu dás
– In téz mény rend szer és együtt mû kö dés
Az e-kor mány zat cél rend sze re a hely zet ér té ke lés ke re -

té ben be azo no sí tott kor mány za ti te rü le tek ke ret rend sze ré -
ben, a fel vá zolt jö võ kép alap ján ke rült ki ala kí tás ra. A cél -
rend szer ben fõ cél ként az e-kor mány za ti mû kö dés ki ala kí -
tá sa sze re pel. A fõ cél el éré se a kor mány prog ram ban
megfogalmazott elvárások teljesítését szolgálja:

„A Ma gyar Köz tár sa ság köz igaz ga tá sát, kor mány za ti
te vé keny sé gét, köz szol gá la ta it és igaz ság szol gál ta tá sát
kor sze rû el ve ken ala pu ló, ha té kony és az ál lam pol gá rok
igé nye it a kö zép pont ba ál lí tó mû kö dés nek kell jel le mez -
nie. Ez jobb mi nõ sé gû szol gál ta tá so kat je lent, a ren del ke -
zés re álló erõ for rá sok éssze rûbb fel hasz ná lá sá val. Pél dá ja
és ki su gár zá sa foly tán a kor sze rû en mû kö dõ köz igaz ga tás
és kor mány zat a tár sa da lom mo der ni zá ci ó já nak hú zó e re jé -
vé vál hat, és a de mok rá cia ki tel je sí té sé nek ígé re tét hor -
doz za.”1

1 Kor mány prog ram.

6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1125



A kor mány prog ram ban meg fo gal ma zott el vá rá sok, a
ha té kony ság, az ügy fél köz pon tú és az át lát ha tó, de mok rá -
ci át erõ sí tõ mû kö dés el éré sé hez az e-kor mány zat meg va -
ló sí tá sa je len tõs tá mo ga tást biz to sít. Az e-kor mány zat
meg va ló sí tá sa ha té kony esz köz az el vá rá sok el éré sé hez.
A fõ cél el éré se öt ál ta lá nos cél ki tû zés re ke rült le bon tás ra,
a fõbb kor mány za ti te rü le tek szerint:

– Az elekt ro ni kus mû kö dést tá mo ga tó sza bá lyo zá si kör -
nye zet kialakítása

– Az elekt ro ni kus mû kö dés inf ra struk tu rá lis fel té te le i -
nek biztosítása

– A ki emelt elekt ro ni kus szol gál ta tá sok be in dí tá sa
– Az elekt ro ni kus mû kö dés hez szük sé ges alap ve tõ ké -

pes sé gek és kul tú ra meg te rem té se a köz pon ti kor mány zat -
ban

– Az elekt ro ni kus mû kö dést tá mo ga tó szer ve ze ti ke re -
tek meg te rem té se
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A prog ram terv lo gi kai szer ke ze te

A kö vet ke zõ sa já tos sá go kat kell fi gye lem be kell venni:
1. Az át ala kí tás hosszú fo lya mat, em ber öl tõ nyi táv lat -

ban kell gon dol kod ni, ami össz tár sa dal mi kon szen zus nél -
kül csak kor lá to zott eredményt hozhat.

2. A ha gyo má nyos pa pír-ala pú, va la mint az elekt ro ni -
kus ügy in té zést és kom mu ni ká ci ót so ká ig pár hu za mo san
fenn kell tar ta ni, csak fo ko za to san te rel he tõk át az el já rá -
sok ki zá ró la go san elekt ro ni kus csa tor nák ba. Nem ke vés
el já rás-sza bá lyo zá si fel ada tot kell megoldani, számos jog -
sza bályt kell módosítani.

3. A hi va ta li struk tú ra egyes szer ve ze ti egy sé ge i nek át -
ala kí tá sa el ke rül he tet len. Biz to sí ta ni kell az új igé nyek hez
iga zo dó egy ér tel mû ha tás kö rö ket, mû kö dé si fel té te le ket,
kü lö nös fi gyel met kell fordítani a folytonosság meg õr zé -
sé re.

A fel ada to kat úgy kell meg ol da ni – le he tõ leg az elsõ lé -
pé sek tõl kezd ve –, hogy az ne je len jen meg el vi sel he tet len
te her ként a költ ség ve tés ben. Épí te ni kell a ha zai szel le mi
ered mé nyek re, va la mint a ku ta tó-fej lesz tõ, a vál lal ko zó, a
szakmai befektetõ réteg érdekeltségére.

Az EKK el sõ ren dû fel ada ta az e-kor mány zás jö võ ké pé -
nek, stra té gi ai cél ja i nak fel vá zo lá sa, ezek el éré sét tá mo ga -

tó el sõd le ges prog ra mok konk rét meg fo gal ma zá sa (ez a
tár gya a je len do ku men tum nak), majd a stra té gia nyo mán
ki ala ku ló további munkálatok szervezése és koordinálása.

Nap ja ink ban a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé nek fõ hang -
sú lya az ál lam pol gár(ügy fél)-köz pon tú szol gál ta tá sok ki -
ala kí tá sa, amely hez el en ged he tet len a köz igaz ga tá si szek -
tor in téz mé nye i nek átfogó megújítása, azaz

– a ho ri zon tá lis in téz mé nyi együtt mû kö dést le he tõ vé
tévõ struk tú ra (inf ra struk tú ra),

– a köz igaz ga tá si el já rá sok, ügy me ne tek és fo lya ma tok,
va la mint az irat ke ze lé sek szab vá nyo sí tá sa, továbbá

– mind ezek in teg rá lá sa an nak ér de ké ben, hogy az ál -
lam pol gár le he tõ leg „egy ab la kon” ke resz tül ke rül jön kap -
cso lat ba ügye i nek in té zé se során a közigazgatással.

A rend szer ele mei egy más nél kül nem ha té ko nyak, ezért 
az e-kor mány za ti cé lok el éré se ér de ké ben egy ide jû leg kell 
fej lesz te ni az ún. front-of fi ce (ügy fél szol gá la ti) fe lü le te -
ket, ame lye ken ke resz tül a pol gá rok kap cso la tot te remt -
het nek a köz igaz ga tá si szer vek kel, más részt az ún.
back-of fi ce fo lya ma to kat, azaz a szer ve zet bel sõ mû kö dé -
sét. A front-of fi ce (ügy fél szol gá la ti) fe lü le tek és csa tor nák 
mû kö dé sé nek si ke re ma már sok kal in kább a back-of fi ce
fo lya ma tok si ke res sé gé tõl függ, mint a szoft ve rek és a



hard ver esz kö zök fej lett sé gé tõl. Ép pen ezért az e-kor -
mány za ti stra té gi á nak a ke vés bé lát vá nyos de nél kü löz he -
tet len back-of fi ce fo lya ma tok kor sze rû sí té sé re kell nagy
hang súlyt he lyez ni, miközben a társadalmi, politikai támo -
ga tást inkább a front-office területén érzékelhetõ válto zá -
sok kal lehet biztosítani. 

Az ál lam pol gár(ügy fél)-köz pon tú kor mány za ti szol gál -
ta tá sok ki ala kí tá sá val pár hu za mo san ter mé sze te sen biz to -
sí ta ni kell az ezek hez el ve ze tõ csa tor ná kat, va la mint azok
sok ré tû sé gét. A leg ké zen fek võbb meg ol dás e té ren az In -
ter net igény be vé te le. Az In ter ne ten ke resz tü li ügy in té zés -
ben rész ben az egy sze rû el ér he tõ ség, sok kal in kább pe dig
a gaz da sá gi ha té kony ság mi att biz to sí ta ni kell, hogy va la -
mennyi kor mány za ti ügyet egy csa tor nán, a kor mány za ti
por tá lon ke resz tül le hes sen el ér ni. Ki kell hasz nál ni a mo -
bil esz kö zök és adat át vi tel le he tõ sé ge it is, va la mint gon -
dol ni kell azok ra is, akik nem akar ják, vagy nem tud ják
hasz nál ni a mo dern in fo kom mu ni ká ci ós esz kö zö ket még
ak kor sem, ha eh hez se gít sé get kap nak, és a nyil vá nos hoz -
zá fé ré si pon to kon hoz zá jut hat nak. Szá muk ra a sze mé lye -
sen tör té nõ ha gyo má nyos ügy in té zés le he tõ sé gét to vább ra
is biz to sí ta ni kell, azaz az ügy fél-köz pon tú ság itt az ál lam -
pol gá rok vá lasz tá si sza bad sá gá nak biz to sí tá sát is je len ti.
A he lyi kö zös ség bi zal mát él ve zõ ci vil szak em be rek el fo -
ga dot tá te he tik az e-kor mány za ti szol gál ta tá so kat azok
szá má ra is, akik nem fér nek köz vet le nül hoz zá, vagy ide -
gen ked nek a szá mí tó gép tõl, In ter net tõl, nö vel he tik az on -
li ne szol gál ta tá sok, il let ve az ál lam pol gár-ál lam on li ne
kap cso la ta irán ti bi zal mat. A vég fel hasz ná lók, az online
szolgáltatások használatának elterjesztése, valamint az
állampolgári bizalom növelése szempontjából a civil tár -
sa da lom bevonása olyan „felhajtóerõt” biztosít az e-kor -
mány za ti kezdeményezéseknek, amely sok esetben fon to -
sabb bármiféle technikai újdonságnál.

Ezek nek a csa tor nák nak arra is al kal mas nak kell  len -
niük, hogy az ál lam pol gá ri vé le mé nyek, ész re vé te lek
vissza csa to lá sa a dön tés ho zók, po li ti ku sok és köz tiszt vi -
se lõk felé mû köd ni tud jon. Mind ez a de mok rá cia egyik
 alap köve le het, amellyel ha té ko nyan nö vel he tõ a tár sa da -
lom mûködését alapvetõen befolyásoló bizalom mértéke.

Az eu ró pai uni ós ta pasz ta la tok alap ján úgy lát szik, az
e-kor mány zat ki épí té se, ki ala kí tá sa, prog ram já nak vég re -
haj tá sa egy sé ges aka ra tot és egy köz pont ból irá nyí tott vég -
re haj tást igé nyel. Az Eu ró pai Unió el vá rá sai alap ján ki ala -
kí tan dó elekt ro ni kus szol gál ta tá sok el in dí tá sa ál ta lá ban ott 
volt si ke res, ahol a szol gál ta tás ból be vé tel ge ne rá ló dott,
va la mint ahol egy sze rû, cent ra li zált szol gál ta tást kel lett
elekt ro ni zál ni. Vi szont azok nak az e-szol gál ta tá sok nak a
ki ala kí tá sa, ahol be vé telt nem le het re mél ni, il let ve ahol a
szol gál ta tói vég pon to kon futó fo lya ma tok több ága za tot,
köz igaz ga tá si egy sé get érin te nek, ke vés bé si ke res. A köz -
pon ti irá nyí tás mel lett ezért meg kell ta lál ni a konk rét al -
kal ma zá sok te kin te té ben a de cent ra li zá lás és cent ra li zá lás

he lyes egyen sú lyát is. Min den kép pen köz pon ti lag ko or di -
ná lan dók a kö zös mun ka ke re tei (pél dá ul ter ve zés, szab vá -
nyok használata, biztonság stb.), illetve azok az ügyek,
amelyek több közigazgatási szerv együtt mû kö dé sét igény -
lik, különösen az egyablakos ügyintézés megvalósítása
során.

A szol gál ta tó ál lam alap ját ké pe zõ elekt ro ni kus kor -
mány za ti szol gál ta tá sok „köz mû ve sí té se”, azaz az ed di gi
ered mé nyek, a je len le gi szi get sze rû fej lesz té sek és a ha -
gyo má nyos szol gál ta tá sok sza bá lyo zott rend szer be való
in teg rá lá sa je lent he ti azt a mi nõ sé gi, ha té kony sá gi több le -
tet, amely a vál to zást vissza for dít ha tat lan ná te he ti. Az
EKK irá nyí tá sá val olyan „lo gi kai” szer ke zet meg te rem té -
se felé kell ha lad ni, ame lyen ke resz tül fo ko za to san meg va -
ló sul hat egy egy sé ges kor mány za ti kom mu ni ká ci ós fe lü let 
a hi va ta lo kon be lül, a hi va ta lok kö zött és a hi va tal-ügy fél
vi szony la tá ban egy aránt. Ezen a fe lü le ten ke resz tül el ér -
he tõ ek a mögöttes szolgáltatói platformok, ugyanakkor
egységes felület biztosítható az Interneten történõ ügyin té -
zés támogatására.

Nem zet kö zi ta pasz ta la tok is bi zo nyít ják, hogy az elekt -
ro ni kus kor mány zat ki épí té se csak az egyes fej lesz ten dõ
te rü le tek át fo gó és in teg rált ke ze lé sé vel le het sé ges. Az
elekt ro ni kus kor mány zat fej lesz té se egy olyan szer ve ze ti
vál to zás, amely so rán az ál lam- és köz igaz ga tás ügy fél ori -
en tált szer ve zet té ala kul át.„...a leg na gyobb aka dály (az
elekt ro ni kus kor mány zat ki ala kí tá sá ban) nem a tech no ló -
gia, ha nem az ad mi niszt rá ció gon dol ko dá sa és me rev sé -
ge...”2. En nek a vál to zá si fo lya mat nak a me ne dzse lé sé hez
mul ti disz cip li ná ris meg kö ze lí tés szükséges.

Az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott át fo gó prog ra mok le fe -
dik az elekt ro ni kus kor mány zat min den te rü le tét (sza bá -
lyo zás, inf ra struk tú ra, kul tú ra, stb.), és lo gi kus egy ség be
kap csol ják a meg lé võ (és a még hi ány zó) pro jek te ket, ak -
ci ó kat. Az így meg fo gal ma zott át fo gó prog ra mok mind-
 mind a kri ti kus e-kor mány za ti kom pe ten ci ák ki épí té sét
szol gál ják. A beazonosított hat átfogó e-kormányzati
program a következõ:

(1) Alap inf ra struk tú ra Ki épí té se Át fo gó Program
(2) E-sza bá lyo zás Bõ ví té se Át fo gó Prog ram
(3) E-ha té kony ság Épí tés Át fo gó Prog ram
(4) E-szol gál ta tá sok Át fo gó Prog ram
(5) E-kul tú ra Fej lesz tés Át fo gó Prog ram
(6) EU In teg rá ció Át fo gó Prog ram

2 „eGo vern ment: Eu ro pe’s Chal len ge”, Spe ech by Mr. Er kii Li i ka nen,
Mem ber of the Eu ro pe an Com mis si on, res pon sib le for En terp ri se and In for -
mat ion So ci ety, eGo vern ment 2003 Con fe ren ce, Co mo, 7 July 2003.
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A stra té gia meg va ló sí tá sa az EKK irá nyí tá sa és ko or di -
ná lá sa alap ján tör té nik. Az EKK az e-Kor mány zat Stra té -
gia cél ja i val össz hang ban ösz tön zi és ko or di nál ja az egye -
di in téz mé nyi in for ma ti kai stra té gi ák fej lesz té sét, stan dar -
dok és aján lá sok ki dol go zá sá val tá mo gat ja az in téz mé nyi
fej lesz té se ket. Ugyan ak kor az egye di hi va ta li el já rá sok,
va la mint szol gál ta tá sok ki dol go zá sa alap ve tõ en az érin tett
in téz mé nyek feladata. 

Az e-Kor mány za ti Stra té gia át lát ha tó po li ti kai cél rend -
szer és vi lá gos meg va ló sí tá si terv, me lyet a Kor mány nak
az ügy fél köz pon tú szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sa és a köz -
igaz ga tá si re form iránti elkötelezettsége támaszt alá.

A stra té gia át fo gó ke ze lé sét az e-kor mány za ti  átalaku -
lási mát rix szem lél te ti a leg job ban. Az át ala ku lá si mát rix
köti össze a szük sé ges vál to zá sok ál tal érin tett ál lam igaz -
ga tá si te rü le te ket és azo kat a ké pes sé ge ket, me lye ket az
elekt ro ni kus kor mány zat kiépítése során a Kormány el
akar érni:

A ki épí te ni kí vánt ké pes sé gek új don sá guk foly tán nagy
ki hí vást je len te nek a ha zai ál lam igaz ga tás min den szer ve -
ze te szá má ra. Meg va ló sí tá suk a kor mány zat ré szé rõl je -
len tõs in no vá ci ós el kö te le zett sé get igé nyel. Ered mé nyük -
ként ha té ko nyabb, az EU pá ne u ró pai szol gál ta tás rend sze -
ré be illeszkedõ nemzeti kormányzás jöhet létre.

A to váb bi ak ban át te kin tem a fen ti prog ra mo kat, és
meg vizs gá lom a leg na gyobb ki hí vá so kat és el ért ered mé -
nye ket ha zai és nem zet kö zi kontextusban is értékelem.

e-Alap inf ra struk tú ra

Az on li ne kor mány za ti mû kö dés meg te rem té se alap fel -
té te le az elekt ro ni kus kor mány zás nak. Az E-Kor mány zat
2005 Stra té gia elsõ ki emelt prog ram ja a ha zai on li ne kor -
mány zás inf ra struk tu rá lis alap ja i nak megteremtését tûzte
ki célul.

A prog ram a kor mány za ti mû kö dés több te rü le tét érin ti
a fi zi kai inf ra struk tú rá tól a tar tal mak és szol gál ta tá sok fej -
lesz té sén ke resz tül az in téz mény rend sze ri  együttmûkö -
désig.

A prog ram meg va ló sí tá sa si ke re sen folyt az el múlt két
év ben. Az egyik leg na gyobb ered mé nye, hogy ki épült az
EKG és több mint 700 in téz mény csat la ko zott hoz zá.
2006. év fo lya mán vár ha tó a tel jes in téz mé nyi kör csat la -
ko zá sa. 

Az EKG, in téz mé nyi kö ré nek bõ ví té se köz ben a fo lya -
ma tos fej lesz té sek ered mé nye ként a ré gió egyik leg fej let -
tebb és leg biz ton sá go sabb or szá gos le fe dett sé gû kormány -
za ti hálózatává vált.

Az EKG fo lya ma tos ki épü lé se mel lett a leg fon to sabb
ered mény, hogy az ál lam pol gá rok szá má ra egy sé ges in for -
má ci ós fe lü le tet biz to sí tó www.ma gya ror szag.hu kor -
mány za ti por tál és a kor mány zat tal való kom mu ni ká ció le -
he tõ sé gét meg te rem tõ Ügy fél ka pu 2005-re be in dult. Az
on li ne kom mu ni ká ció mel lett lét re jött az ál lam pol gá rok
te le fo non történõ tájékoztatását egységes módon  meg -
valósító Ügyfélvonal is.

Az EKG a hoz zá kap cso ló dott kor mány za ti in téz mé -
nyek kel, a kor mány za ti por tál, az Ügy fél ka pu és az Ügy -
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fél vo nal és ezek szol gál ta tá sai együtt ké pe zik az on li ne
kor mány za ti szol gál ta tá so kat nyújtó Központi Rendszert
(KR).

A 2006. év fel ada ta a kor mány za ti in téz mé nyek ha té -
kony együtt mû kö dé sé nek ki ala kí tá sa an nak ér de ké ben,
hogy a kor mány za ti por tál ma gas szín vo na lú tar ta lom mal
töl tõd jön fel, va la mint az Ügy fél ka pu és az Ügy fél vo nal
nép sze rû sí té se, az ál lam pol gá rok ér dek lõ dé sé nek fel kel té -
se és tu dá suk fej lesz té se an nak ér de ké ben, hogy képesek
legyenek az online szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügy fél kap un két fé le re giszt rá ci ó ra van le he tõ ség.
Az egyik az elõ ze tes sze mé lyes meg je le nés hez kö tött, a
má sik az elekt ro ni kus alá írás sal tör té nõ re giszt rá ció. Je -
len leg az Ügy fél ka pu 3 pi a ci alá írás-szol gál ta tó cég 5 féle
ter mé két fo gad ja el hi te les e-alá írás nak. Prob lé mát je lent,
hogy a köz igaz ga tá si el já rás ban hasz nál ha tó elekt ro ni kus
aláírással még egyetlen szolgáltató sem jelent meg a
 piacon.
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An nak ér de ké ben, hogy a szol gál ta tá sok fej lõ dé sé vel a
ki ala kí tott Köz pon ti Rend szer meg tud jon fe lel ni a leg ma -
ga sabb, 4. szol gál ta tá si szint nek to vább kell bõ ví te ni a
rend szert egy át fo gó elekt ro ni kus fizetési szolgáltatással.

e-Sza bá lyo zás

A prog ram in du lá sa kor 2003-ban a ha zai jog sza bá lyi
kör nye zet ben ket tõs ki hí vást je len tett az e-kor mány zat
meg je le né se. Egy részt, a szol gál ta tó ál lam, mint po li ti kai
cél ki tû zés a ha gyo má nyo san ügy köz pon tú ál lam igaz ga tá -
si gon dol ko dás sal szem ben az ügy fe let és an nak ki szol gá -
lá sát he lyez te a kö zép pont ba és ily mó don új szem lé le tet
ho zott. Más részt, az elekt ro ni kus el já rás rend megva ló sí tá -
sa több, tartalmilag új jogszabály megalkotását igényelte.

Az e-Sza bá lyo zás Át fo gó Prog ram cél ja az ügy fél köz -
pon tú és az elekt ro ni kus ügy in té zést tá mo ga tó köz igaz ga -
tá si el já rá si tör vény ki ala kí tá sa, va la mint az elekt ro ni kus
fi ze tés és alá írás eljárásrendjeinek tisztázása volt.

Te kin tet tel arra, hogy a stra té gia ere de ti cél ja az elekt ro -
ni kus ügy in té zés nek a ha gyo má nyos sal egyen ran gú vá té -
te le volt, a prog ram az alap tör vé nyek meg ho za ta la te kin te -
té ben, ki fe je zet ten si ke res nek mi nõ sít he tõ. 2005. no vem -
ber 1-jé tõl az a ki vé tel, ha valamit nem le het elekt ro ni ku -
san is intézni.

– Elekt ro ni kus in for má ció sza bad sá ga – 2005. évi
XC. tv.

– Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról szó ló – 2004. évi CLX. tv.

Az e-Sza bá lyo zás prog ram egyik je len tõs ele me volt,
hogy a prog ram in du lá sa kor 2003. de cem ber 

12-én a Kor mány 1126/2003-as ha tá ro za tá ban el fo gad -
ta az E-Kor mány zat Stra té gia és Prog ram ter vet. A Stra té -
gia jól át te kint he tõ en be mu tat ja azo kat az át fo gó cé lo kat,
me lyek a szol gál ta tó ál lam ki ala kí tá sá nak fo lya ma tá ban az 
on li ne kor mány zás fej lesz té sét ve ze tik.

A stra té gia és a Ket. el fo ga dá sa mel lett egyik leg na -
gyobb ered mény a tör vé nyek hez kö tõ dõ vég re haj tá si ren -
de le tek ki ala kí tá sa. Ezek kö zül a leg fon to sab bak a kö vet -
ke zõk:

– Elekt ro ni kus ügy in té zés – 193/2005. (IX. 22.) Korm.
ren de let 

– A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban al kal maz ha tó
elekt ro ni kus alá írás – 194/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let

– In for ma ti kai biz ton ság – 195/2005. (IX. 22.) Korm.
ren de let

e-Ha té kony ság

A Kor mány prog ram ki emelt te rü le te a ha té kony kor -
mány zás ki ala kí tá sa. 



Az elekt ro ni kus ala pú szol gál ta tá sok ön ma guk ban hor -
doz zák an nak a le he tõ sé gét, hogy a kor mány za ti mû kö dés
ha té ko nyabb le gyen, ez zel le he tõ sé get adva az erõ for rá sok 
jobb kihasználására. 

Az on li ne szol gál ta tá sok egyik leg na gyobb elõ nye,
hogy mind a kor mány zat, mind az ál lam pol gá rok ré szé rõl
le csök ken nek az ügy in té zé si idõk. Emel lett a pa pír ala pú
mû kö dés sel szem ben, az elekt ro ni kus mû kö dés meg old ja
a hi bás adat lap ki töl tést, ez ál tal csök ken ti az egy ügy re esõ 
kor mány za ti ügy ke ze lé si idõt és ennek következtében a
költségeket.

Ön ma gá ban azon ban az elekt ro ni kus kor mány zás le he -
tõ sé ge nem te remt ha té kony ság ja vu lást. Sõt, az elekt ro ni -
kus és a ha gyo má nyos pa pír ala pú ügy in té zés pár hu za mos
megléte dupla költséggel jár.

Ma gyar or szá gon a ha té kony elekt ro ni kus kor mány zás
egyik leg na gyobb aka dá lya a kor mány za ton be lü li
back-of fi ce rend sze rek fej let len sé ge. A te rü let fej lesz té se
je len tõs in vesz tí ci ót igé nyel mind az elekt ro ni kus ügy in té -
zés fo lya ma ta i nak ki ala kí tá sá ban, mind az in for ma ti kai
rend sze rek fejlesztésében és a rendszerek  egységesíté -
sében.

Az e-kor mány zás ki épü lé se és be ve ze té se a Kor mány -
prog ram ban meg ha tá ro zott cé lok el éré sét nagy mér ték ben
tud ja tá mo gat ni. Az e-Ha té kony ság át fo gó prog ram cél ja,
hogy kezdeményezéseivel támogassa:

– az EKG-hez kö tõ dõ in no vá ci ós fej lesz té sek gaz da sá -
gos meg va ló su lá sát,

– az in téz mé nyi back-of fi ce rend sze rek in for ma ti kai
fej lesz té sét és 

– egy sé ges stan dar dok és inf ra struk tu rá lis meg ol dá sok
ki ala kí tá sát.

Az EKG fej lesz té sé hez kö tõ dõ be ru há zá sok leg több je
nagy in no vá ció igé nyû IKT fej lesz tés. An nak ér de ké ben,
hogy a Kor mány zat fo lya ma to san biz to sít sa a meg fe le lõ
szín vo na lú fej lesz té se ket, szük sé ges a pi a ci szfé ra be vo ná -
sa a prog ra mok fi nan szí ro zá sá ba. En nek ér de ké ben 2005.
áp ri li sá ban az EKG fej lesz té sé re és üze mel te té sé re kí sér le -
ti jel leg gel „ppp” ala pú együtt mû kö dés jött lét re. A ta pasz -
ta la tok alapján tovább bõvíthetõ a következõ években a
hasonló együttmûködések köre.

Az in téz mé nyi back of fi ce in for ma ti kai fej lesz té se ket
il le tõ en az APEH és az ok mány iro dai be ru há zá sok emel -
ked nek ki. Ezek ered mé nye ként 2005 vé gé re mind két in -
téz mény rend szer ben meg te rem tõd tek az elektronikus
ügyintézés feltételei.

Ma gyar or szá gon éven te mint egy 350 mil lió tranz ak ció
tör té nik a kor mány zat és az ál lam pol gá rok, va la mint az üz -
le ti élet szereplõi között. 

Ezen tranz ak ci ók több mint fele az APEH-hez, mint egy
20%-a pe dig az adó zás sal kap cso la tos ügyek in té zé sé -
hez kö tõ dik. Az APEH ál tal el vég zett tranz ak ci ók szá ma
éven te 10-15%-al emel ke dik. 2003 és 2004 kö zött az
ügyek szá ma 1 mil li ó val emel ke dett, ami mint egy 12  mil -
liós tranz ak ció szám emel ke dést je lent. Az ok mány iro dai

rend sze rek egye lõ re az ügyek on li ne módon történõ elin dí -
tá sát teszik lehetõvé.

Az EKK a fen ti ki emelt in téz mény rend sze ri fej lesz té sek 
tá mo ga tá sa mel lett meg kezd te az egy sé ges stan dar dok és
in for ma ti kai meg ol dá sok fej lesz té sét, ez zel is tá mo gat va
az elekt ro ni kus szol gál ta tá sok ha té kony ki épü lé sét. E té -

ren a kö vet ke zõ leg fon to sabb fej lesz tés az idõ sza kos in téz -
mé nyi túl ter he lé se ket ki egyen lí tõ kö zös front-end rend -
szer ki ala kí tá sa, amely egy út tal biz to sít ja a do ku men tu -
mok hi te les ér kez te té sét és biztonságos mozgatását ott is,
ahol ehhez még nem építették ki a speciális feltételeket.

e-Szol gál ta tá sok

Az on li ne szol gál ta tá sok ki ala kí tá sa az ügy fél köz pon tú
szol gál ta tó ál lam vég ter mé ke. Az e-kor mány zás leg fon to -
sabb cél ja, hogy ma gas szín vo na lú, egy sze rû en és az ál -
lam pol gá rok szá má ra ké nyel me sen a nap 24 órá já ban
elérhetõ szolgáltatásokat nyújtson.

Az e-Szol gál ta tá sok Át fo gó Prog ram leg fon to sabb cél -
ja, hogy ügy fél ba rát, de mok ra ti kus sá got nyúj tó és hát rá -
nyos tár sa dal mi cso por to kat tá mo ga tó kor mány za ti szol -
gál ta tá si portfó li ót alakítson ki.

Az ere de ti 1126/2003. (XII. 12.) Korm. ha tá ro zat ban az
e-Szol gál ta tá sok Át fo gó Prog ram két fõ te rü let fej lesz té sét 
tûz te ki cé lul. Az egyik, az éves szin ten a kor mány za ti
tranz ak ci ók mint egy ne gye dét ki te võ adó be val lás hoz kö -
tõ dõ szol gál ta tá sok on li ne el ér he tõ sé gé nek biz to sí tá sa, a
má sik, az ál lam pol gá rok ál tal a leg gya ko ribb sze mé lyes
meg je le nést igény lõ okmányirodai szol gál ta tá sok elekt ro -
ni kus ügyindításának kiépítése.

2004. év ele jén az e-Szol gál ta tá sok Át fo gó Prog ram
cél jai és mû kö dé si te rü le te bõ vült az EU ál tal elv árt 20
szol gál ta tás sal. Ez ál tal 17 kor mány za ti in téz mény ben ki -
emelt stra té gi ai cél ki tû zés lett az e-Kor mány za ti Stra té gi á -
ban rögzített feladatok teljesítése.
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A húsz, (ha zai gya kor lat ban 27) ki emelt szol gál ta tás
2006. ele jé re a kö vet ke zõ fej lett sé gi szin tet érte el:

– 4. szint: 5 szol gál ta tás
– 3. szint: 13 szol gál ta tás
– 2. szint: 9 szol gál ta tás
A tel jes körû on li ne szol gál ta tá sok ki épü lé sé nek egye -

lõ re gát ja az elekt ro ni kus el já rá sok dí já nak és az egy sé ges
fi ze té si rend szer nek a hi á nya, va la mint az elekt ro ni kus
alá írás al kal ma zá sá nak meg ol dat lan sá ga. Szem lé le ti gon -
dot je lent, hogy az elekt ro ni kus el já rá sok tól lé nyeg sen ma -

ga sabb biz ton sá gi, azo no sí tott sá gi szin tet kö ve tel nek meg, 
mint a pa pír ala pú eljárásoknál és ez komolyan lassítja a
terjedést (a költségesség miatt).

A ki ala kí tott szol gál ta tá so kat a Kor mány a www.ma -
gya ror szag.hu kor mány por tá lon kí ván ja egy sé ge sen el ér -
he tõ vé ten ni. A Kor mány cél ja, hogy az egy sé ges por tál
se gít sé gé vel egy sze rû en és gyor san jut tas sa el az ál lam pol -
gá rok hoz az õket érin tõ kor mány za ti és ál lam igaz ga tá si in -
for má ci ó kat. 2006. ele jén 27 ki emelt szol gál ta tás ér he tõ el
a Kor mány za ti Por tá lon.
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Az ügy in té zé si le he tõ sé gek mel lett 176 köz szol gál ta tás -
sal kap cso la tos tá jé koz ta tó, il let ve in for má ció ke re sõ szol -
gál ta tás va la mint mint egy 1000 ügy le írás ér he tõ el a por tá -
lon. Új sze rû kez de mé nye zés a por tál hoz akk re di tált fó -
rum szol gál ta tás, ami a demokratikus véleménynyilvánítás
közvetlen forrása.

Az e-Alap inf ra struk tú ra Prog ram ke re té ben je len tõs
erõ fe szí té sek tör tén tek an nak ér de ké ben, hogy az egyes in -
téz mé nyi web-es meg je le né sek és tar tal mak a kor mány za ti 
por tá lon köz vet le nül el ér he tõ ek le gye nek, de egye lõ re jel -
lem zõ en még az ügyek in té zé sé hez szük sé ges ada tok,
nyom tat vá nyok, fõ ként csak az intézményi web oldalakon
közvetlenül érhetõek el.

A kö vet ke zõ évek egyik leg fon to sabb fel ada ta a szol -
gál ta tá si port fo lió bõ ví té se az EU pá ne u ró pai szol gál ta tá -
sa i val össz hang ban, va la mint a tel jes körû on li ne szol gál -
ta tá sok arányának növelése.

Fon tos ki emel ni, hogy a Kor mány tel jes on li ne szol gál -
ta tá sok ki épü lé sét cél zó prog ram já nak si ke re alap ve tõ en
azon fog múl ni, hogy az ál lam pol gá rok mi lyen mér ték ben
tud nak, kí ván nak élni az e-kor mány zat adta le he tõ sé gek -
kel.

Ezért ki e mel ten fon tos, hogy az új on nan ki ala ku ló szol -
gál ta tá sok azon túl, hogy le he tõ vé te szik az ügyek on li ne

in té zé sét, a szol gál ta tó ál lam kon cep ci ó ja ér tel mé ben
 valódi, az ügy fe lek igé nye i re reflektáló szolgáltatások le -
gye nek.

Te kin tet tel arra, hogy a szol gál ta tá sok in du lá si idõ pont -
ja je len tõs rész ben 2005. no vem ber 1. volt, még meg ha tá -
ro zó ada tok nin cse nek az ál lam pol gá ri ér dek lõ dés rõl.
Ugyan ak kor elõ re ve tít he tõ, hogy a szol gál ta tá sok to vább -
fej lesz té se mel lett a kö vet ke zõ évek egyik fon tos fel ada ta
lesz az ál lam pol gá rok fel ké szí té se és IKT tu dá suk nö ve lé -
se an nak ér de ké ben, hogy ké szek legyenek, az e-kormány -
zat nyújtotta szolgáltatások alkalmazására.

Fon tos olyan ér té ke lõ rend szer ki ala kí tá sa, amely biz to -
sít ja, hogy ki le hes sen vá lasz ta ni az ak tu á li san elekt ro ni zá -
lan dó szol gál ta tá so kat, va ló ban arra for dít suk az erõ for rá -
so kat, amire széles körben szükség van.

e-Kul tú ra

Ahogy azt az elõ zõ blok kok be mu tat ták, 2005. év vé gé -
re lét re jöt tek az elekt ro ni kus kor mány zás hoz szük sé ges
alap inf ra struk tú ra ele mei. A sza bá lyo zás te rén meg szü let -
tek a szol gál ta tó ál lam és az ügy fél cent ri kus ál lam igaz ga -
tást meg ha tá ro zó tör vé nyek. A kor mány za ti in téz mé nyek



csak nem mind egyi ke ké pes elekt ro ni kus úton in for má ci ó -
kat szol gál tat ni és van nak olyan in téz mé nyek, akik vagy
sa ját web lap ju kon, vagy a köz pon ti rend szer se gít sé gé vel
teljesen vagy részlegesen elektronizált szol gál ta tá so kat
ké pe sek nyúj ta ni.

Össze fog lal va, lét re jött a szol gál ta tó ál lam va la mennyi
alap ele me. Az egyes te rü le tek to vább fej lesz té se, az inf ra -
struk tú ra és a szol gál ta tá sok bõ ví té se mel lett az alap ve tõ
kér dés, hogy mi lyen lesz az így ki ala kí tott, alap ja i ban
meg re for má ló dó ál lam igaz ga tás. Ez az in téz mé nyek hi va -
tal no ka in, ve ze tõ in és az õket öszszefogó szervezeteken,
intézményeken múlik.

Az e-Kor mány zat prog ram ter ve zé se kor je len tõs el len -
ál lás ra szá mí tot tunk a „sta tus quo” fenn tar tá sa ér de ké ben.
Az elõ zõ ek ben tár gyalt va la mennyi át fo gó prog ram ed di gi 
meg va ló sí tá sa je len tõs szem lé let vál tást igé nyelt a fej lesz -
tés be be vont szer ve ze tek, sze mé lyek ré szé rõl. Az elmúlt
két év munkája az alapok lerakásával kezdõdött.

Ezt az út tö rõ mun kát, jel lem zõ en a leg vál lal ko zóbb, le -
gin no va tí vabb sze mé lyek, szer ve ze tek ve zet ték, akik el -
kö te le zett sé get épí tet tek ki az on li ne kor mány zás iránt.
Ah hoz, hogy a prog ram az el kö vet ke zen dõ évek ben a tel -
jes kor mány za ton be lül ki épül jön és biz to sít sa a ha té kony
tu dás ala pú kor mány zást, il let ve az ügy fe lek felé a ha gyo -
má nyos ügy in té zés he lyett az egy sze rûbb, gyor sabb, fel -
hasz ná ló ba rát szol gál ta tá sok ki épí té sét, a szol gál ta tó ál -
lam fi lo zó fi á já ba ül te tett on li ne kor mány zás szá má ra meg
kell nyer ni az ál lam igaz ga tás ve ze tõ it, motiválttá tenni a
hivatalnoki állományt, és gyakorlattá tenni az in téz mé -
nyek közti együttmûködést.

Az EKK 2005-ben szak mai dí jat ala pí tott. Az e-Kor -
mány zat Díj éven te há rom köz igaz ga tá si szer ve zet kap hat -
ja meg. A dí jat az e-Kor mány zat Díj Szak mai Bi zott sá ga
íté li oda, az e-Kor mány zat Stra té gia ál tal meg ha tá ro zott
pri o ri tá sok alap ján. A díj ösz tön zõ leg kí ván hat ni az in téz -
mé nyek re, az e-kor mány za ti tech no ló gi ák és meg ol dá sok
el ter jesz té sé ben, ér ték te rem tõ min ták és mo del lek fel ál lí -
tá sá ban, melyek hozzájárulnak a közigazgatási reform
folyamatához.

2005-ben az e-Kor mány za ti Díj nyer te sei:
– BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá -

lasz tá si Hi va tal – Az In ter ne tes Köz igaz ga tá si Szol gál ta tó
Rend szer (XR) továbbfejlesztése

– APEH – Elekt ro ni kus adó igaz ga tá si szol gál ta tá sok
– Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht. – e-fel vé te li a

fel sõ ok ta tás ban

EU In teg rá ció

Az EU In teg rá ció a stra té gia egyik fon tos át fo gó prog -
ram ja, de je len tõs haj tó erõ is a ha zai e-kor mány zat fej lesz -
té sé ben és az on li ne szol gál ta tá sok kialakításában.

2003 óta fo lya ma tos az EU inf ra struk tú rá já val, szer ve -
ze te i vel és in téz mé nye i vel való kap cso lat ki épí té se, fej -
lesz té se. En nek ke re té ben a ha zai kor mány za ti szer ve ze tek 
kö zött szé les sá vú kap cso la tot biz to sí tó EKG 2004-ben
kap cso ló dott a TES TA-hoz, majd meg in dult a  kormány -
zati ge rinc há ló za ton levõ szer ve ze tek csatlakozása a
TESTA szolgáltatási rendszereihez.

Az EKK és az IHM részt vesz a meg ha tá ro zó eu ró pai
e-kor mány za ti fej lesz tés sel fog lal ko zó bi zott sá gok mun -
ká já ban. Tag jai va gyunk az eE u ro pe és az IDABC irá nyí tó 
tes tü le te i nek, va la mint részt ve szünk az új tí pu sú eu ró pai
e-kor mány za ti együtt mû kö dés alap ja it le ra kó Eu ró pai
Interoperabilitási Keretrendszer, EIF munkáiban.

Az EIF az év ti zed vé gé re olyan át fo gó, az EU va la -
mennyi tag or szá gá ra ki ter je dõ pá ne u ró pai szol gál ta tás -
rend szer ki ala kí tá sát ter ve zi, mely ben az EU kor mány za tai 
azo nos sze man ti ka men tén ké pe sek a tel jes körû egy más
köz ti kom mu ni ká ci ó ra, va la mint az EU ál lam pol gá rai
min den or szág ban kö zös eu ró pai „Ügy fél kap un” lép het -
nek az egységes uniós kormányzati szolgáltatói felületre.

Az uni ós po li ti kák ez ál tal a kö vet ke zõ évek ha zai e-kor -
mány za ti prog ram jai szá má ra is je len tõs haj tó erõt biz to sí -
ta nak.

Az el múlt két év ben ta pasz ta la to kat sze rez tünk az Unió
tu dás bá zi sá nak ki ak ná zá sá ban. A nem kor mány za ti szer -
ve ze tek, pl. az e-Link, egy uni ós fej lesz té sû in for ma ti kai
meg ol dás se gít sé gé vel lép het nek a ha zai ál lam pol gá ri azo -
no sí tó rend szer re, az Ügy fél ka pu ra. Az I. Nem ze ti Fej lesz -
té si Terv ben, NFT I, je len tõs össze gek ke rül tek meg ha tá -
ro zás ra a ha zai e-kor mány za ti be ru há zá sok tá mo ga tá sá ra
és a je len leg ter ve zés alatt levõ NFT II vár ha tó an még
szélesebb körûen fogja a hazai e-kormányzati fejlesz té se -
ket finanszírozni.

Ugyan ak kor, a kö vet ke zõ évek fon tos fel ada ta, hogy
mi köz ben ak tív, és a ha zai on li ne szol gál ta tá sok ki épü lé se
foly tán egy re tel je sebb körû sze rep lõi le szünk a for má ló dó 
eu ró pai uni ós e-kor mány za ti ke ret rend szer nek, sze rez -
zünk tu dást és ta pasz ta la tot kül sõ fi nan szí ro zás  bevoná -
sára a Kö zös sé gi Po li ti kák meg va ló su lá sát tá mo ga tó
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programokból hazai e-kormányzati fejlesztések meg va ló -
sí tá sá ra.

Té nyek a ha zai la kos sá gi in ter ne te zés rõl:
– Ház tar tá sok 19%-ában van in ter net hoz zá fé rés
– A la kos ság 30%-a hasz nál ott hon, is ko lá ban, vagy

mun ka he lyén in ter ne tet
– A la kos ság in for má ció gyûj tés re, le ve le zés re és mun -

ka vég zés re hasz nál ja leg in kább az internetet, 
– az ál la mi és ön kor mány za ti ügyek on li ne in té-zé se je -

len leg a 10. he lyen sze re pel, meg elõ zi az 12. he lyen sze -
rep lõ on li ne ban ko lást és a 15. online vásárlást.

Jö võ be ni lé pé sek

Az el múlt két év si ke res ha zai e-kor mány za ti fej lesz té -
sei és az EU-15 or szá gok ta pasz ta la tai ugyan azon kö vet -
kez te tés le vo ná sá ra vezetnek. 

Az e-kor mány zat és a szol gál ta tó ál lam ki épí té se össze -
tett, nagy be fek te tés sel járó fel adat, de az on li ne kor mány -
zás fej lesz té se ér de ké ben el in dí tott – az EU min den kor -
má nyát érin tõ – át ala ku lá si folyamat nem fordítható
vissza. 

A ha zai ta pasz ta la tok össze csen ge nek a nem zet kö zi
ered mé nyek kel a te kin tet ben, hogy en nek a fo lya mat nak
az egyik leg ne he zeb ben ke zel he tõ te rü le te a kor mány za ti
kultúrák megreformálása.

Em be ri erõ for rá sok fej lesz té se

Ugyan ak kor az is vi lá gos, hogy a ha gyo má nyos kor -
mány za ti at ti tûd del és ké pes sé gek kel sem a hi va tal no kok,
sem a dön tés ho zók sem az ál ta luk al ko tott szer ve ze tek
nem lesz nek ké pe sek meg fe lel ni a kor mány za ti át ala ku lá si 
fo lya mat által támasztott követelményeknek.

– Új tech no ló gi ák meg je le né se
– Int ra ne ten mû kö dõ struk tu rált adat bá zi sok és vi lá gos

mun ka fo lya ma tok
– Köz igaz ga tás hi va ta la i nak szo ro sabb  együttmûkö -

dése, 
– Ügy fél cent ri kus gon dol ko dás mód 
– Ha té kony ság be li el vá rá sok meg je le né se

Té nyek a kis és kö zép vál lal ko zók ról:
– A vál lal ko zá sok 78%-ának van in ter net hoz zá fé ré se,
– IT kép zett ség gel ren del ke zõ mun ka erõ Ma gyar or szá -

gon az al kal ma zot tak mint egy egy har ma da (29%),
– az in ter net-kap cso lat tal ren del ke zõ cé gek 33%-a foly -

tat in ter ne ten be szer zést, 20%-a pe dig ér té ke sí tést.

Fon tos, hogy a kor mány zat ban dol go zók el sa já tít sák az
új tech no ló gi ák ke ze lé sét és mun ká juk so rán al kal maz ni
tud ják az e-kor mány zat so rán lét re ho zott tu dás bá zist, va la -
mint az in téz mé nyek ké pe sek le gye nek in tel li gens mó don,

on li ne kap cso lat tar tás ra egy más sal és az ál lam pol gá rok -
kal. Az alap ve tõ in for ma ti kai ké pes sé gen túl azon ban
szük ség van a kö vet ke zõ, a kormányzatban újnak számító
képességek kialakítására, mint:

– Stra té gi ai ké pes sé gek
– Kom mu ni ká ció ké pes sé gek
– Együtt mû kö dé si kész ség
Te kin tet tel arra, hogy ezek a ké pes sé gek és tu dás alap -

ve tõ en nincs je len a ha gyo má nyos kor mány za ti struk tú -
rák ban, ál ta lá nos EU gya kor lat az in for ma ti kai cé ge ken
túl, kül sõ vál to zás ke ze lé si és szer ve zet fej lesz tõ co a chok,
tré ne rek és ta nács adók bevonása a tudástranszfer  terü -
letére.

Je len leg az in téz mé nyi e-kor mány za ti fej lesz té sek re
szánt össze gek mint egy 1%-a for dí tó dik kép zés re. Ez az
arány az EU élen já ró or szá ga i ban 20% fölötti.

In téz mé nyek fej lesz té se

Az em be ri erõ for rá sok hoz ha son ló an a szer ve ze tek is új
ki hí vá sok kal találkoznak:

– Át lát ha tó mû kö dés,
– Köz ér de kû in for má ci ók pro ak tív meg osz tá sa
– In te ro pe ra bi li tás
– Ügy fél cent ri kus ság
– Ügy fél ba rát meg ol dá sok 
– Ha té kony ság be li el vá rá sok
Az el múlt két év ben ugyan meg in dult ezen a té ren –

kez det ben az Üveg zseb, majd az Elekt ro ni kus In for má ció
Sza bad sá gá ról szó ló tör vény ke re té ben – az in téz mé nyi in -
ter ne tes in for má ció tar tal mak fej lesz té se, de egyelõre még
vegyes eredménnyel. 

Az elõ re lé pés ér de ké ben szük sé ges nek tû nik a KIETB
ke re té ben az in for ma ti kai/e-kor mány za ti in téz mé nyi stra -
té gi ák ki egé szí té se a ter ve zett on li ne szol gál ta tás portfó lió 
mel lett, a meg va ló sí tás hoz szük sé ges em be ri erõ for rás
fejlesztési és szervezetfejlesztési tervvel is. 

Kül sõ fel hasz ná lói kör fel ké szí té se/tár sa dal ma sí tás
és kom mu ni ká ció

2005-tõl el sõ ként az adó zá si, majd fo ko za to san egy re
több szol gál ta tás je le nik meg az Ügy fél kap un. Az e-szol -
gál ta tá sok és ezen ke resz tül az e-kor mány zás si ke rét alap -
ve tõ en az fog ja meg ha tá roz ni, hogy a fel hasz ná lók mi lyen
mértékben élnek a szolgáltatásokkal.

Ha son ló an az ál lam igaz ga tás ban dol go zók hoz, az ál -
lam pol gá rok is alap ve tõ en ta pasz ta lat la nok és bi zal mat la -
nok az IKT tech no ló gi ák al kal ma zá sa iránt. Bár az el múlt
évek ben az alap ve tõ in ter net hasz ná la ti szo ká sok ked ve zõ -
en ala kul tak, de a ha zai elekt ro ni kus ke res ke de lem ala -
csony szint je mi att a tran zak ci o ná lis ké pes sé gek, elekt ro -
ni kus ügyek intézése, online fizetés még kevésbé terjedt el.
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Az EU or szá gok gya kor la ta azt mu tat ja, hogy ami lyen
mér ték ben szük sé ges a kor mány zat szer ve ze te i nek és hi -
va tal no ka i nak fel ké szí té se az e-kor mány zás ra, annyi ra
szük sé ges az ál lam pol gá rok és a vál lal ko zá sok ér dek lõ dé -
sé nek el nye ré se, tu dá suk fej lesz té se és el kö te le zett sé gük
el nye ré se az e-szolgáltatások használata, alkalmazása
iránt. 

A vál lal ko zói kör bõl is ki emel ked nek a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok, akik tõl, ha son ló an az ál lam pol gá rok hoz
nem vár ha tó el, hogy ön ma guk ban ké pe sek le gye nek a
szük sé ges IKT tudás megszerzésére.

Eze ken a te rü le te ken jó pél dá ul szol gál hat az EU tag or -
szá gok gya kor la ta, mely sze rint az on li ne kor mány zás
alap ja i nak ki épí té se ide jén, 2001-2003 kö zött a „Go Di gi -
tal” ne ve ze tû prog ram ke re té ben min den EU-tag or szág át -
fo gó prog ra mot in dí tott a kkv szek tor fej lesz té sé re.  Ága -
zati, ill. re gi o ná lis ala pon kép zé si, is me ret ter jesz tõ, ta -
nács adói és inf ra struk tú ra fej lesz té si tá mo ga tott prog ra -
mok szer ve zõd tek an nak ér de ké ben, hogy a kkv kör IKT
fej lett sé gét és ezáltal az e-kormányzati szolgáltatások
iránti elkötelezettségét növeljék.

Több tag or szág ban a szol gál ta tá sok ki épü lé sét kö ve tõ -
en is, pl. a re gi o ná lis vagy he lyi e-kor mány za ti fej lesz té -
sek nél a nem ze ti for rá sok fel hasz ná lá sá nak fel té te le, hogy
a pro jek tek költ ség ve té sé nek mint egy 20%-a az érin tett ál -
lam pol gá ri és vállalkozói kör képzésére fordítódjon.

Össze fog la lás

Ma gyar or szág saj nos sem az in ter net el ter je dé se, sem a
di gi tá lis írás tu dás szint je szem pont já ból nem áll jól, s en -
nek ha tá sai gyak ran vissza tük rö zõd nek az elekt ro ni kus
köz igaz ga tás hasz ná la tá nak ala csony szint je i ben is. Ha
fel té te lez he tõ az ok sá gi vi szony az in ter net hasz ná lat el ter -
jedt sé ge, az e-köz igaz ga tás el ter je dé se és a gaz da sá gi fej -
lõ dés kö zött, ak kor Ma gyar or szág ko moly baj ban van. Az
in ter net hasz ná la tá val kap cso la tos ag gasz tó jelenség, hogy 
körülbelül két éve nem regisztrálható komoly elmozdulás
ezen a téren. 

A vi lág há ló hasz ná la tá ban ta pasz tal ha tó meg bi csak ló
fej lõ dés kö vet kez té ben ter mé sze te sen ke vés bé ér vé nye sül
a köz igaz ga tás mo der ni zá ci ó ját az IKT esz kö zök se gít sé -
gé vel vég re haj ta ni kí vá nó po li ti kai aka rat meg je le né se, az
ezt ki kény sze rí tõ tár sa dal mi nyo más. Ön ma gá ban a köz -
igaz ga tás ne he zen fog ja meg hoz ni azo kat a na gyon je len -
tõs bel sõ át ala kí tá so kat, ame lyek ré vén nö ve ked ne az át -
lát ha tó ság, az át fe dé sek, a fe les le ges ad mi niszt rá ció és bü -
rok rá cia pe dig csök ken né nek. Van ugyan ak kor esély arra,
hogy az in ter net ala csony el ter jedt sé gi mu ta tói el le né re az
elekt ro ni kus köz igaz ga tás na gyobb mér té kû el ter je dé se le -
het ne az a húzóágazat, amely a használat, esetleg az IKT
eszközökbe való beruházás felé terelhetné a most még nem 
felhasználók népes táborát. 

A la kos ság kö zel fele po zi tí van vi szo nyul az elekt ro ni -
kus ügy in té zés hez, to váb bá az elekt ro ni kus kor mány za ti

és ön kor mány za ti szol gál ta tá sok meg lé té vel tisz tá ban lé -
võk 40 szá za lé ka ter ve zi, hogy a jövõben ki is próbálja a
szolgáltatást. 

A ha zai in for má ci ós tár sa da lom fej lõ dé sé nek más te rü -
le te i hez ha son ló an, itt is el lent mon dá sos ké pet lát ha tunk.
Úgy tû nik, az ala csony pe net rá ci ós mu ta tók el nyom ják az
elekt ro ni kus köz igaz ga tás ki ala kí tá sá nak szük sé ges sé gét,
ugyan ak kor lát ni kell, hogy meg van nak azok a jól kö rül ha -
tá rol ha tó fel hasz ná lói cso por tok, ame lyek tá mo ga tá sa, se -
gí té se révén népszerûbbé tehetõk az elektronikus közi gaz -
ga tá si szolgáltatások.

A stra té gi ai dön tés ho zók, a köz igaz ga tás te hát ab ban
tud se gí te ni, hogy az elekt ro ni kus ügy in té zé sek iránt
egyéb ként nyi tott ma gyar tár sa da lom – kü lö nös te kin tet tel
a kö zép ko rú ak, idõ sek – szá má ra olyan tá mo ga tó szol gál -
ta tá so kat in dí ta nak, ame lyek ré vén a köz vet len érin tett ség, 
a ki pró bál ha tó ság le he tõ sé ge adot tá vál hat. Ez te hát egy
ko moly ki hí vás, hogy ké pes lesz-e az elkövetkezõ idõ -
szak ban az elektronikus közigazgatás áttörést elérni.

Dr. Lõ rincz La jos
aka dé mi kus

A ma gyar köz igaz ga tá si jog vál to zá sai 1990-tõl

1. A köz igaz ga tá si jog vál to zá sa i nak be mu ta tá sá hoz két
elõ ze tes kér dést kell tisz táz nunk anél kül, hogy az e kor ban
je lent ke zõ el mé le ti prob lé mák mé lyebb elem zé sé be be le -
men nénk. El sõ ként a köz igaz ga tá si jog gya kor lat ban hasz -
nált ket tõs je len té sé re kell utal nunk. A köz igaz ga tá si jog
so kak szá má ra azt a tan tár gyat jel zi, amely a jogi ka ro kon
több fél éves ter je de lem ben ke rül ok ta tás ra, s kö te le zõ ré -
sze a záró vizs gák nak, má sok szá má ra a jog rend szer nek
azt az ága za tát je lö li, amely részben nehezen, részben mar -
kán san elkülöníthetõ jellemzõ vonásokkal ren del ke zik.

A két fel fo gás ter mé sze te sen szo ro san kap cso ló dik egy -
más hoz, a köz igaz ga tá si jogi tan tár gyat az el mé le ti, tör té -
ne ti fej te ge té sek kel ki egé szí tett, rend szer be ál lí tott jog -
anyag adja, a jog anyag vál to zá sa i nak egy je len tõs ré sze
pe dig a kri ti kai tar tal mú ok ta tá si anyag ból táp lál ko zik.
A tan tár gyi és a jog ági vál to zá sok azon ban nem fel tét le nül
ugyan azt az utat jár ják be, az ok ta tás rend sze ré nek, az ok -
ta tók fel fo gá sá nak változásai a jogág tételes részében
több nyi re egyáltalán nem tükrözõdnek.

Elõ adá som ban mel lõ zöm a köz igaz ga tá si jog ok ta tá sá -
ban ész lel he tõ vál to zá sok be mu ta tá sát, noha ez is je len tõs
ta nul sá gok kal szol gál na, a köz igaz ga tá si jog ága zat ala ku -
lá sát pró bá lom meg vá zol ni. Ez zel kap cso lat ban lát szik
szük sé ges nek a má so dik elõ ze tes kér dés meg vá la szo lá sa:
mit te kin tünk köz igaz ga tá si jog nak. A kö rül ha tá ro lás vál -
to za tos meg ol dá sa i nak is mer te té sé be nem me gyek bele, az 
egyet len kö zös vo nás mind egyik pró bál ko zás ban a meg -

1134 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám



ha tá ro zás aka dá lya i nak ki nyil vá ní tá sa. Magam részérõl
azokat a jogszabályokat tartom a közigazgatási jog szerves 
részének, amelyek: 

a) a köz igaz ga tá si szer vek és az ál lam pol gá rok kap cso -
la tát;

b) a köz igaz ga tá si szer vek egy más hoz;
c) az ál la mi ha ta lom töb bi ágá hoz való kap cso la tát és 
d) a köz igaz ga tá si szer vek nek a köz szol gál ta tá sok meg -

szer ve zé sé ben való fel ada ta it, e szol gál ta tá sok igény be vé -
te lé nek fel té te le it sza bá lyoz zák. A leg utol só pont ba tar to -
zó jog sza bá lyok ha tal mas tö me ge te szi a köz igaz ga tá si jo -
got a töb bi jog ág hoz ké pest óri á si mé re tû vé, he te ro gén tar -
tal má nál fog va ko di fi kál ha tat lan ná, ezért ne he zen meg is -
mer he tõ vé, amin a tudományos rendszerezési próbál ko zá -
sok sem tudnak sokat segíteni.

A to váb bi ak ban a fen tebb is mer te tett köz igaz ga tá si jog
ál ta lá nos, min den ele mé re ér vé nyes vál to zá so kat is mer tet -
ném.

2. A köz igaz ga tá si jog egy sé gét min den té te lé nek a köz -
igaz ga tás ra való irá nyult sá ga adja, a köz igaz ga tás és a jog
kap cso la tá ban azon ban, ez min den ki szá má ra nyil ván va ló, 
a köz igaz ga tás a meg ha tá ro zó. A köz igaz ga tás ra vo nat ko -
zó po li ti kai el kép ze lé sek, a köz igaz ga tás ön fej lõ dé sé nek
is me re te nél kül a köz igaz ga tá si jog vál to zá sai ér tel mez he -
tet le nek, a jog csu pán rög zí ti, sza bály ba fog lal ja, pon to sít -
ja a po li ti kai aka ra tot, az zal együtt, hogy bel sõ tör vény sze -
rû sé ge i nek érvényesítésével a jog is rajta hagyja keze
nyomát a közigazgatás mûködési rendjén.

A ma gyar köz igaz ga tás ban a nyolc va nas évek ele jé tõl
kez dõ dõ en több nyi re kri ti kai meg jegy zé sek, fej lesz té si el -
kép ze lé sek for má já ban már han got kap tak a vál to zás irá -
nyai, a nyolc va nas évek vé gén pe dig már el kez dõ dött az
át ala ku lás. Ha en nek lé nye gét tö mö ren akar juk le ír ni, ak -
kor ezt a nyu ga ti, pol gá ri in téz mé nyek át vé te lé nek szán dé -
ká ban je löl het jük meg. A ma gyar köz igaz ga tás nak eb ben
az idõ ben je len tõs el ma ra dá sa volt a de mok ra tiz must biz -
to sí tó in téz mény rend szer ki épí tett sé gét il le tõ en, ezért ezen 
a té ren in dult meg a ko ráb ban más el vek re épü lõ köz igaz -
ga tás át ala ku lá sa. El sõ ként a köz igaz ga tás ad dig egy sé ges
nagy tö me gé nek ket té rop pa ná sát emel ném ki: az ál lam -
igaz ga tás el kü lö nült a he lyi ön kor mány za tok szer ve ze té -
tõl, a hi e rar chia elve és rend je, amely a köz pon ti, kor -
mány za ti igaz ga tást és a he lyi ta ná csi igaz ga tást ko ráb ban
egy be fog ta, a 90-es évek ele jé tõl kezd ve csu pán a köz pon -
ti és a neki alá ren delt de kon cent rált szer vek vi szony la tá -
ban ma radt ér vény ben, azon a te rü le ten, ame lyet a ma gyar
ter mi no ló gia ál lam igaz ga tás nak ne vez, az ön kor mány za ti
vi szony la tok ban a mel lé ren delt sé gi kap cso la tok vál tak jel -
lem zõ vé, a hi e rar chia csak tö re dé ké ben, az igaz ga tás
egyes kér dé se i ben, az ún. ha tó sá gi ügyek ben ma radt fenn.
Az elõ ké szü le ti mun kák a nyolc va nas évek ben in dul tak
meg, s az ak ko ri át ala ku lás lá zas ál la po tá ban – ma már jól
lát ha tó an – túl ér té kel ték a he lyi ön ál ló ság, ön kor mány zás
eré nye it, s a de mok ra ti kus ál lam rend del ne he zen össze -
egyez he tõ nek mi nõ sí tet ték a hi e rar chia, a cent ra li zá ció

min den ele mét. En nek köz is mer ten leg ek la tán sabb pél dá ja 
a fõ vá ros és ke rü le tei kap cso la tá nak sza bá lyo zá sa, de a há -
rom ezer egy ség re szét esett te le pü lé sek köz szol gál ta tá si
anar chi á ja is ezt az ál lí tást erõ sí ti. Ez zel együtt is a de mok -
ra ti kus cent ra liz mus el vén nyug vó, te hát va ló já ban cent ra -
li zált köz igaz ga tás nak fel vál tá sa a de cent ra li zá ció, a szub -
szi di a ri tás kon cep ci ó ján ala pu ló köz igaz ga tá si szer ke zet -
tel min den fé le kép pen a de mok ra tiz mus nö ve ke dé sét ered -
mé nye zõ elõrelépés. Az állami és önkormányzati ügyek
különválása a feladatok és hatáskörök újraosztását, az
ellenõrzés rendjének megváltozását, a belsõ szervezeti
viszonyok átszervezését is magával hozta. Nem véletlen,
hogy az önkormányzati törvényt a hatáskörök megosz tá sá -
ról szóló törvény követi, két évvel késõbb a köz tiszt vi se -
lõi, majd ennek végrehajtásaként a képesítési kor mány ren -
de let.

Al kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat alap ján tör vény újra sza -
bá lyoz za a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok kal szem ben igény be
ve he tõ bí rói fe lül vizs gá lat ese te it: a ko ráb bi val el len té tes
elvi ala pot dek la rál va, a bí rói út ki vé te les igény be vé te lé -
nek le he tõ sé gét az ál ta lá nos le he tõ ség vált ja fel, a meg en -
ge dett ese tek ko ráb bi fel so ro lá sát a tör vény a ti la lom alá
esõ né hány eset meg ne ve zé sé vel vált ja fel. A pol gá ri át ala -
ku lá sok kor sza ká ban meg fo gal ma zott kö ve te lés ér vé nye -
sí té se a ki lenc ve nes évek Ma gyar or szá gá ban új ala pok ra
he lye zi nem csu pán az igaz ga tá si jog al kal ma zást, meg erõ -
sít ve a szak sze rû ség, jog sze rû ség ér vé nye sü lé sé nek igé -
nyét, ha nem a köz igaz ga tás és az ál lam pol gár kap cso la tát
is: megszûnik, illetve csökken a jogok és kötelességek
aszimmetrikus megosztása, a közigazgatás alig támadható
erõfölénye az egyedi ügyek megítélésében.

3. Az ál lam igaz ga tás, te hát a köz pon ti köz igaz ga tás
nem csak a ha tás kö rök meg osz tá sá val gyen gült az 1980-as 
évek ál la po tá hoz ké pest, ha nem né hány kü lö nös igaz ga tá -
si fel ada tot el lá tó szer vé nek át mi nõ sí té sé vel, a köz igaz ga -
tá si szer ve zet rend szer bõl való ki ik ta tá sá val. Köz is mert az
ügyész ség ma már erõ sen vi ta tott al kot má nyos jog ál lá sa,
de eb ben a kör ben le het meg em lí te ni a Gaz da sá gi Ver -
seny hi va talt, az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa -
i nak in téz mé nyét, amely nek el he lye zé sé vel, jog kö ré nek
meg ha tá ro zá sá val gyen gült a kor mány zat el len õr zé si le he -
tõ sé ge sa ját in téz mé nyei fe lett, és még to váb bi, tevé keny -
sé gü ket tekintve igazgatási munkát végzõ szerv került az
irányításukra, ellenõrzésükre képtelen törvényhozó szerv
alá.

4. Az igaz ga tás jogi sza bá lyo zott sá gá ban is lé nye ges
vál to zá sok men tek vég be. Elõ ször a leg fon to sabb, kül sõd -
le ges nek lát szó mó do su lást em lí te ném meg. Is mer jük jól a
19. szá za di jog ál lam im már klasszi kus nak szá mí tó kö ve -
tel mé nyét a köz igaz ga tás sal szem ben: csak azt te he ti és
csak úgy, amit, il let ve ahogy a tör vé nyek meg en ged nek.
Va gyis a köz igaz ga tás nak a jog alá ren de lé se a tör vé nyek
köz ve tí té sé vel ment vég be. A köz igaz ga tás jog al ko tó sze -
re pe, még a vég re haj tás jel le gû is, eb ben az idõ ben erõ sen
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vissza volt szo rít va, hogy mást ne mond jak, a mi nisz te rek
csak bel sõ nor ma tí vá kat, az alá ren delt szer ve ket kö te le zõ
uta sí tá so kat bo csá tot tak ki. Eh hez az kel lett, hogy a tör vé -
nyek rész le te zõ, az al kal ma zás min den fel té te lét le író sza -
bá lyo kat tar tal maz za nak. A be avat ko zó ál lam és köz igaz -
ga tás a piac, a szol gál ta tá sok, a ke res ke de lem gyor san vál -
to zó igé nyei mi att egy re több le he tõ sé get biz to sí tott a köz -
igaz ga tás szer ve i nek a jog al ko tás ra, az elsõ vi lág há bo rú tól 
kezd ve pe dig a kor má nyok szer te Eu ró pá ban fel ha tal ma -
zást kap tak a ki vé te les nek mi nõ sí tett, de jó né hány or szág -
ban máig élõ sza bály, a tör vény ere jû ren de let ki bo csá tá sá -
ra. Ma gyar or szá gon 1949–1987 kö zött nem a kor mány,
ha nem az El nö ki Ta nács él he tett ez zel a jog gal, a köz igaz -
ga tás jogi sza bá lyo zott sá ga dön tõ mér ték ben nem a par la -
ment ál tal al ko tott tör vé nyek kel ment vég be. A kor mány
és a mi nisz te rek jog al ko tó te vé keny sé ge is meg erõ sö dött,
eny he túl zás sal azt le het ál lí ta ni, hogy a köz igaz ga tás
maga ha tá roz ta meg te vé keny sé gét és an nak el lá tá si for -
má ját, a jog nak való alá ren delt sé ge te hát erõ sen vi tat ha tó
for má ban va ló sult meg. 1989 utá ni for du lat eb bõl a szem -
pont ból is ki emel ke dõ je len tõ sé gû, a tör vé nyek szá ma a
hat va nas évek mély pont já hoz ké pest meg száz szo ro zó dott, 
az éven kén ti 250-300 tör vény, csak nem mind egyi ke érin ti
a köz igaz ga tás fel ada ta it vagy szer ve ze tét. A tör vé nyi sza -
bá lyo zás új ra éle dé se azon ban úgy ment vég be, hogy sem -
mi vel sem csök kent a köz igaz ga tás (a kor mány és a mi -
nisz te rek re gon do lok, az ön kor mány za ti ren de let al ko tást
most ne is ve gyük fi gye lem be) jog al ko tó te vé keny sé ge.
Az 1968-as egy kö te tes Tör vé nyek és Ren de le tek Gyûj te -
mé nyé nek össze ha son lí tá sa a 2003. évi hét kö tet tel min -
den nél meg gyõ zõb ben ta nús ko dik er rõl. Hi he tet len tö me -
gû lett a köz igaz ga tá si jog, ami még ak kor is prob lé má kat
vet fel, ha tud juk, hogy a ren de le tek csak nem ki vé tel nél -
kül a tör vé nyek vég re haj tá sa ér de ké ben szü let tek, a
klasszikus jogállami elképzelésekhez igazodóan.

E prob lé mák kö zül le gyen sza bad csu pán a leg fon to sab -
bat meg em lí te ni. A több ezer nyi jog sza bály a köz igaz ga tás 
nem pusz tán sza bá lyo zot tá, ha nem – kü lö nö sen a ver seny -
szfé ra ol da lá ról, a vál lal ko zói ve ze tõ ré teg meg íté lé se sze -
rint, ame lyet azon ban ne künk jo gá szok nak is el kell fo gad -
nunk, túl sza bá lyo zot tá vált. Ér de kes el len mon dás ala kult
te hát ki a tra di ci o ná lis jog ál la mi fel fo gás és a me ne dzse ri
szem lé let hí vei kö zött, en nek ki csit bõ vebb ki fej té sé re
még vissza té rek, e he lyen arra mu tat nék rá, hogy a fo lya -
ma tok túl sá go san rész le te zõ sza bá lyo zá sá nak hát rá nya it
leg alább ugyan annyi ra érzi és szen ve di a köz igaz ga tás is, a 
sza bá lyok hoz való ra gasz ko dás kö te les sé ge kö rül mé nyes -
sé, lassúvá teszi mûködését, rossz hatásfokúvá, kül sõ ér -
ték elõi szerint bürokratikussá.

A köz igaz ga tás jogi sza bá lyo zott sá gá ban a mennyi sé gi
vál to zá so kon kí vül más, tar tal mi mó do su lás is meg fi gyel -
he tõ. A köz igaz ga tás ra vo nat ko zó jo got, mind azt, amit
elõ adá som ele jén em lí tet tem, a kon ti nen tá lis Eu ró pá ban a
köz igaz ga tá si jog nak ne ve zett jog sza bály-tö meg tar tal -
maz za. E jog sza bá lyo kat az a kö zös sa já tos ság köti össze,
hogy ver ti ká lis, hi e rar chi kus és egyen lõt len jog vi szo nyo -

kat lé te sí te nek, s e vi szo nyok egy ol da lú an is lét re hoz ha -
tók, akár tör vénnyel vagy ren de let tel, akár ha tó sá gi, egye -
di dön té sek kel. A pol gá ri jo got ez zel szem ben – mint tud -
juk – a ho ri zon tá lis, egyen lõ jogi ál la pot jel lem zi, to váb bá
az, hogy csak a jogi part ne rek aka ra tá ból lé te sül het. Le -
egy sze rû sít ve a hely ze tet: a köz igaz ga tá si jog leg ti pi ku -
sabb jel lem zõ je az egy ol da lú ak tus, a pol gá ri jogé pe dig a
két ol da lú szer zõ dés. Ma gyar or szá gon, hasonlóan a konti -
nen tá lis Európa többi országához a fen teb bi jel leg ze tes sé -
gû jog tette ki a kilencvenes évek közepéig a köz igaz ga tás -
ra vonatkozó joganyag egészét.

A vi lág jó ko ra ré szé ben, az Egye sült Ál la mok ban, Ang -
li á ban és a volt an gol gyar ma to kon a köz igaz ga tás és az ál -
lam pol gár vi szo nyát, va la mint a köz szol gál ta tá sok szer ve -
zé sé re, me ne dzse lé sé re vo nat ko zó kér dé se ket a pol gá ri
jogi jel le gû sza bá lyok ren de zik, s en nek alap ján tesz kü -
lönb sé get a leg újabb szak iro da lom köz jo gi és ma gán jo gi
sza bá lyo zott sá gú köz igaz ga tás kö zött. A ma gán jo gi sza -
bá lyo zás a ten ge ren tú li ak sze rint biz to sít ja a köz igaz ga tás
di na miz mu sát, a me rev au to ri ter köz jo gi val szem ben, fo -
gé ko nyabb a köz igaz ga tás lé nye gét ké pe zõ szer ve zés, me -
ne dzse lés szem pont ja i nak el is me ré sé re. Tud juk jól, hogy
ez a fel fo gás mára már jócs kán túl nõtt Ame ri ka, Ang lia ha -
tá ra i nál, a mi köz igaz ga tá sunk jogi sza bá lyo zott sá gá nak
jel le gét is kez di meg vál toz tat ni. A köz igaz ga tá si szer zõ dé -
sek szé le se dõ köre, kezd ve az ön kor mány za ti tár su lá sok -
tól, az Egész ség biz to sí tá si Pénz tár szer zõ dé se in át a kon -
cesszi ós szer zõ dé se kig be zá ró an ön ma gá ban is bi zo nyít ja
a ma gyar köz igaz ga tás pol gá ri jo gi a su lá sát. A pon tot az
í-re a köz igaz ga tá si el já rás ról szó ló új tör vény tet te fel,
amely abszt rakt mó don, ha tó sá gi el ne ve zés sel te szi ál ta lá -
no san hasz nál ha tó for má vá a köz igaz ga tá si szer zõ dést, a
ha gyo má nyos ha tal mi ar cu la tá val szem ben a köz igaz ga tás
part ne ri és szol gál ta tó jel le gét kiemelve. Lehetõvé vált,
hogy a köz- és magánszférát egyaránt érintõ viszonyt az
ügyfél és a közigazgatás együttmûködve, mellérendeltségi 
viszony keretein belül, kölcsönös akarat-megegyezéssel, a 
szerzõdéses forma kínálta lehetõségek alkalmazásával
rendezzen.

A fo lya mat azon ban ez zel nem zá rul le, a pol gá ri jo gi a -
su lás, már nagy já ból vég be is ment kö vet ke zõ lép csõ foka
a pri va ti zá ció. A köz igaz ga tás ál tal lé te sí tett, irá nyí tott,
köz szük ség le te ket ki elé gí tõ in téz mé nyek vál lal ko zá si
szfé rá ba való át adá sa át ala kí tot ta a köz igaz ga tás szer ve ze -
té re, mû kö dé sé re, fel adat kö ré re vo nat ko zó jog anya got,
csök ken tet te az ál lam sze re pét, lé nye gé ben ha tó sá gi el len -
õr zés el lá tá sá ra re du kál va azt. A pri va ti zá ció lo gi kus fo -
lya má nya, az ame ri kai iro da lom er rõl bõ sé ge sen ér te ke zik, 
a li be ra li zá ció. Ha ugyan is a ko ráb ban a köz igaz ga tá si jog -
gal sza bá lyo zott te vé keny ség a jó val sza ba dabb moz gás te -
ret igény lõ és a pol gá ri jog sza bá lya i tól el is nyert ke re tek
kö zött megy vég be, a kö tött sé gek vagy mi ni má lis ra vagy
jó val ki sebb re re du ká lód nak.Az ed di gi új je len sé gek be be -
il lesz ke dõ, azok ré szét, önállósult részét adja a köz szol gál -
ta tá sok kiszerzõdésekkel való elláttatása ma gán szer vek
 által.
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5. A ha gyo má nyos köz igaz ga tá si jog vissza szo ru lá sa
min de nek elõtt Ame ri ka ha tá sá ra pol gá ri jo gi as sza bá -
lyok kal és in téz mé nyek kel szem ben to vább ra is jogi fel -
ügye let alatt tart ja a köz igaz ga tást. Im má ron Ma gyar or -
szá gon is fel ve tik azon ban, hogy a jog, le gyen szó bár me -
lyik faj tá já ról, ága za tá ról, alig ké pes az igaz ga tás leg fon to -
sabb kri té ri u ma i nak a biz to sí tá sá ra. Min de nek elõtt a ha té -
kony ság vissza fo gá sát ne hez mé nye zik a szer ve zés- és
igaz ga tás tu do mány mû ve lõi, s a vál lal ko zói kör bõl po li ti -
kus sá váló köz igaz ga tá si ve ze tõk. En nek a szin tén Ame ri -
ká ból in du ló, de re gu lá ci ót, azaz a fo lya ma tok mi ni má lis
sza bá lyo zá sát sür ge tõ áram lat nak hi vat ko zá si alap ja az
ipa ri, ke res ke del mi, ban ki in téz mé nyek di na mi kus újí tó
kész sé ge, gyors al kal maz ko dó kész sé ge, költ ség ta ka ré kos
mû kö dé se. A szé les kör ben el ter jedt te ó ria sze rint az igaz -
ga tá si esz kö zök és mód sze rek te kin te té ben élen já ró ver -
seny szfé ra le het a köz igaz ga tás pél da ké pe. Ma gyar or szá -
gon is hó dít ez a fel fo gás, kü lö nö sen a vál lal ko zói gaz da -
ság ol da lá ról. Anél kül, hogy a rész le tek be be le men nék
pusz tán a leg fon to sabb kí vá nal ma it is mer te tem a las san
köz po li ti kai iránnyá váló irány zat nak. Ha a ver seny adja a
piac di na miz mu sát, a ver seny szel le met ér vé nye sí te ni kell
a köz igaz ga tás ban, ami mo no pol hely ze té nek meg szû né -
sé vel jár na együtt. A ver seny mel lett a köz igaz ga tás ban is
ér vé nye sí te ni kell a költ ség ta ka ré kos mû kö dést, va gyis a
köz igaz ga tás nak szol gál ta tá sa it olyan áron kell nyúj ta nia,
amely nem hogy a költ ség ve té si for rá sok igény be vé te lét
ten né fe les le ges sé, ha nem fej lesz tés re le he tõ sé get nyúj tó
nye re ség meg szer zé sét is le he tõ vé tenné.

A köz igaz ga tást a jog tel jes ural ma alá he lye zõ jog ál la -
mi in du lás tól te hát a köz igaz ga tás jogi sza bá lyo zott sá gá -
nak ter he it fel szá mol ni igyek võ, a bel sõ szer ve zés sza bad
be lá tás sze rin ti, kö tet len moz gá sá nak hir de té sé ig ju tot tunk 
el, va la mi lyen ál lás fog la lás ki ala kí tá sa nél kül nem len ne
sze ren csés fej te ge té se ink foly ta tá sa.

A kér dés, ame lyet fel kell ten nünk: ki nek az ér de két
szol gál ta a kez de ti, s kiét a nap ja ink ban hó dí tó fel fo gás. A
19. szá zad a köz igaz ga tást a kö zös ség, az adott or szág, ál -
lam kö zös ügye i nek in té zé sé vel meg bí zott szer ve ként fog -
ta fel. Az új ko ri köz igaz ga tás ki ik tat ja, il let ve szûk kör re
szo rít ja vissza a la i kus ügy in té zést, a nagy üze mi szer ve zé -
si el ve ket al kal ma zó szer ve zet, sok ez res kép zett szak em -
ber ál lo má nyá val, a de mok rá cia in téz mé nye i nek for má lis -
sá té te lé re, ön ér de ké nek ál ta lá nos ér dek ként való ér vé nye -
sí té sé re sok kal in kább ké pes, mint bár me lyik ko ráb bi kor -
szak igaz ga tá sa, job ban el kü lö nül az ál lam pol gá rok tól,
mint a kö zép ko ri ren dek ál tal vég zett köz ügyi in té zés,
mind ezek ki kü szö bö lé se ér de ké ben a la kos ság ál tal vá -
lasz tott kép vi se lõi tes tü le tek rész le te sen elõ ír ták mit és ho -
gyan te het. A jogi sza bá lyo zás a kö zös ség egé szé nek állt
ér de ké ben. Ma a ver seny szfé ra ter jesz ke dé se aka dá lyá nak
te kin ti a köz igaz ga tás szá má ra kö te le zõ en elõ írt el já rá sok
al kal ma zá sát, sa ját ér de két kö zös sé gi ér dek nek fel tün tet ve 
in téz, Ma gyar or szá gon is már nem egy szer fe nye ge tõ üze -

ne te ket az ál ta la meg kí vánt át ala kí tás el mu lasz tá sa  ese -
tére. Mi ni má li san sza bá lyo zott mi ni má li san te vé keny köz -
igaz ga tás, a mul ti na ci o ná lis és a ha zai cé gek ide ál ja, ez
biz to sít ja leg job ban ha szon szer zõ tö rek vé se ik ér vé nye sü -
lé sét. Mi ni má lis kül sõ sza bá lyo zott ság, fel ügye let, ma xi -
má lis bel sõ igaz ga tá si rend, a bel sõ fo lya ma tok leg rész le -
te sebb sza bá lyo zá sa, va gyis egy fe lõl a jo gi lag sza bá lyo -
zott igaz ga tás ár tal ma i nak han goz ta tá sa, más fe lõl az üze -
men be lü li szer ve zett és sza bá lyo zott igaz ga tás nél kü löz -
he tet len sé gé nek iga zo lá sa, lé nye gé ben ez az alap kép let a
glo ba li zá ció fo lya ma tá ban hoz zánk is el ju tott ál lás pont -
nak. Ami, to vább foly tat va az új je len ség kö vet kez mé nye i -
nek be mu ta tá sát, a köz igaz ga tás ed di gi po li ti kai el len õr -
zött sé gé nek köz vet le nül a gaz da ság ál tal tör té nõ fel vál tá -
sát ered mé nye zi. Köz ve tett mó don min den idõ ben ha tott a
gaz da ság a köz igaz ga tás in téz mé nye i re, a pol gá ri át ala ku -
lás, a jog ál la mi fel fo gás új sze rû sé ge ab ban áll, hogy a kö -
zép kor ban ér vé nye sü lõ köz vet len gaz da sá gi be fo lyá so lást
ki kü szö bö len dõ nek mi nõ sí ti. A po li ti ka ural ma a köz igaz -
ga tás fe lett bi zo nyos ha tá rok fö lött va ló ban gá tol ja az
igaz ga tá si szak sze rû ség al kal ma zá sát, de a po li ti ka vál toz -
ta tá sá ra az ál lam pol gá rok, ha más sal nem a vá lasz tás in téz -
mé nyé vel ké pe sek hat ni, a po li ti ka ala kí tá sá nak dön tés hez
ve ze tõ ré sze a nyil vá nos ság elõtt tör té nik, az ál lam pol gár,
a po li ti ka és a köz igaz ga tás li ne á ris kap cso la ta te hát ki ala -
kult és a de mok ra ti kus ál la mok ban mû kö dik. Az üz le ti ti -
tok ra hi vat ko zás sal mû kö dé sé nek nyil vá nos sá gá tól el zár -
kó zó, a ma gán tu laj don szent sé gé re uta lás sal a va gyon tár -
gyak kal való ren del ke zés kor lá ta it el uta sí tó gaz da sá gi
szfé ra köz vet len be fo lyá so lá si le he tõ sé gé nek meg nö ve lé -
se, va gyis a gaz da sá gi és a po li ti kai ha ta lom össze kap cso -
lá sa sem mi sé teheti az újkori de mok ra ti kus in téz mény -
rend szer minden egyes elemét.

Ez zel együtt is két ség be von ha tat lan, hogy a ha té kony -
ság, e fo ga lom alatt ért ve a költ ség-ta ka ré kos sá got, a gyor -
sa sá got, a pon tos sá got, a mi nõ sé get, a köz igaz ga tás sal
szem ben ugyan olyan erõs kö ve tel mény, mint a de mok ra -
tiz mus. Amíg az utób bi nak a fel té te le it, mó do za ta it a jog
se gít sé gé vel már ki pró bál tam biz to sí ta ni tud juk, ad dig a
ha té kony ság ja ví tá sá ban a jogi sza bá lyo zott ság sok szor
sok kal in kább fék, mint elõ re len dí tõ erõ. S ha át fut juk a
ha té kony ság, a mi nõ ség ja ví tás, a tel je sít mény mé rés, a
mun ka ér té ke lé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyo kat, ál lí tá sunk
helyt ál ló sá gá ról bi zo nyos sá got sze rez he tünk. Azt is rög zí -
te nünk kell azon ban, hogy a hiba for rá sa nem fel tét le nül a
jog, a köz igaz ga tá si jog mint esz köz al kal mat lan sá ga, ha -
nem az ese tek je len tõs ré szé ben a ha té kony ság ja ví tá sát
cél zó el kép ze lé sek ki for rat lan sá ga, néha primitizmusa.

6. A köz igaz ga tá si jog nem zet kö zi e se dé sé nek egyik
áram la tá ról szól tunk ed dig, a glo bá lis ha tá sok ról. Nem fel -
tét le nül erõ sebb im pul zus éri e jog ágat, több más ága zat tal
együtt, az eu ró pai uni ós sza bá lyok hoz való iga zí tá sa vagy
igaz ódá sa kö vet kez té ben. A jog ág eu ró pa i zá ló dá sá ról
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azért kell am bi va lens mó don nyi lat koz nunk, mert az Unió
összes ed di gi do ku men tu mai sze rint a köz igaz ga tás nem -
ze ti in téz mény, kö vet ke zés kép pen a reá vo nat ko zó sza bá -
lyok meg al ko tá sa a tag ál la mok kom pe ten ci á já ba tar to zik,
a va ló ság ban azon ban már egy év ti ze de el in dult az az egy -
sé ges ülé si fo lya mat, amely a pol gá ri és a bün te tõ jog ban
már sok kal ko ráb ban el kez dõ dött. A köz igaz ga tá si jog sza -
bá lyok he te ro ge ni tá sa mi att a kö ze lí tés mér té ke ter mé sze -
te sen az igaz ga tá si ága za tok kö zött, egy-egy igaz ga tá si
ága za ton be lül is, el té rõ. A leg erõ tel je sebb ha tás az Unió
el sõd le ges cél ki tû zé sé nek, a gaz da sá gi fej lõ dés gyor sí tást
érin tõ igaz ga tá si sza bá lyo zás ban ta pasz tal ha tó: a szab vá -
nyo sí tás, a ter mék fe le lõs ség, mé rés ügy, mi nõ ség, ta nú sít -
vány, fo gyasz tó vé de lem stb. te rü le tén. Elõ re ha la dott az
egy sé ges ülés fo lya ma ta a kör nye zet vé de lem re vo nat ko zó
jog sza bály anyag ban is. Ez zel együtt sem ál lít ha tó, hogy a
ma gyar köz igaz ga tá si jog leg na gyobb tö me ge, a köz szol -
gál ta tá sok igény be vé te li fel té te le i nek meg ál la pí tá sát érin -
tõ jog anyag, gon do lunk pl. a szo ci á lis se gé lye zés re, az
egész ség ügyi el lá tás ra, a köz ok ta tás ra, el tûnt vol na va la -
mi lyen egy sé ges eu ró pai min tá ban. Ugyan ez a té tel áll a
köz igaz ga tá si jog min den más te rü le té re is: a köz szol gá la ti 
jog a sza bá lyo zás mi lyen sé gé ben, tar tal má ban,  megjele -
nési for má já ban spe ci á lis, csak ön ma gá ra ha son lí tó rend be 

il lesz ke dik be, s az el ke rül he tet len nek tar tott vál to zá sok
in do kai kö zött a kö zös sé gi kí vá nal mak hoz való igazodás
követelménye nem igazolható.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 4.

He lyes bí tés

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 38. szá má ban ki hir de tett,
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 2006. évi 5. szá -
má ban meg je lent, a hul la dék le ra kás sal, va la mint a  hul -
ladéklerakóval kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és fel té te -
lek rõl szó ló 20/2006. (IV. 5.) KvVM ren de let 5. § (3) be -
kez dé sé nek d) pont ja he lye sen:

[(3) Ti los hul la dék le ra kó ban le rak ni:]
„d) hul la dék ká vált gu mi ab ron csot, ki vé ve a ke rék -

pár- gu mi ab ron csot és az 1400 mm kül sõ át mé rõ nél na -
gyobb gu mi ab ron csot, to váb bá 2006. jú li us 1-je után ti los
le rak ni az ap rí tott hul la dék gu mi ab ron csot;”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi

ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-

ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-

tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-

gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-

helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-

számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,

tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.

és Nyár utca sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-

vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi

jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

megjelentette

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztésért felelõs: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. Telefon: 457-3311.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, vagy a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 13 608 Ft áfával. Egy példány ára: 1334 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1786–2396
Formakészítés: SPRINT Kft.
06.1893 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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