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Törvények

2006. évi LXIV.
törvény

a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló

2005. évi CLIII. törvény módosításáról*

2006. évi LXV.
törvény

az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény

és egyes kapcsolódó törvények módosításáról*

2006. évi LXVI.
törvény

az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény,

valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosításáról*

2006. évi LXXII.
törvény

a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról
szóló törvények módosításáról**

1. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. § (1) bekezdés
felvezetõ szövege, valamint a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szün-
tethetõ meg, ha

a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a közigazgatási szerv
vezetõje, illetve a helyi önkormányzati képviselõ-testület
döntése alapján a közigazgatási szerv hivatali szervezeté-
ben létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a köz-
tisztviselõ további foglalkoztatására nincs lehetõség;”

* A törvények teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. július 25-i 90. szá-
mában jelent meg.

** A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 24-i ülésnapján fogadta el.

(2) A Ktv. 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szün-
tetni, ha)

„c) a vezetõi megbízás visszavonását követõen a köz-
tisztviselõ más köztisztviselõi munkakörben való tovább-
foglalkoztatására nincs lehetõség vagy a munkáltató által
felajánlott másik köztisztviselõi munkakört a köztisztvise-
lõ visszautasítja [31. § (9) bekezdés];”

(3) A Ktv. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyenlõ
részletekben jogosult.”

(4) A Ktv. 19. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) A végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell
kifizetni.”

(5) A Ktv. 19. §-a a következõ új (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) Ha a köztisztviselõ a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmun-
kaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlag-
keresetre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(6) A Ktv. a következõ új 34/B. §-sal egészül ki:
„34/B. § A köztisztviselõt soron kívül minõsíteni kell,

ha a 34. § (4) bekezdése szerinti teljesítményértékelés
alapján megállapítható, hogy a köztisztviselõ a teljesít-
ménykövetelményeket nem vagy nagyon csekély mérték-
ben, illetve nagyon alacsony színvonalon teljesítette.”

(7) A Ktv . 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„44. § (1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Iro-
dájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hiva-
talban, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnál, a Közbe-
szerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségve-
tési fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél – a Központi
Statisztikai Hivatal területi szervezeti egységei kivételé-
vel –, a Területpolitikai Kormányzati Hivatalnál, az Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál – a területi szervei ki-
vételével –, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleté-
nél, a Magyar Államkincstárnál – a területi szervezeti egy-
ségei kivételével –, a Szerencsejáték Felügyeletnél, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetnél, a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egysé-
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gei kivételével –, az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltáránál, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, továbbá
jogszabály által országos hatáskörû szervnek nyilvánított,
a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kor-
mány által irányított központi költségvetési szerveknél,
valamint – a belsõ igazgatási szervei kivételével – az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságnál és az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztárnál, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnél az illetménykiegészítés mértéke
a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõ esetében az
alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettségû köz-
tisztviselõ esetében az alapilletményének 15%-a.”

(8) A Ktv. 45. §-a a következõ új (11) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(11) A központi hivatal vezetõjének és helyettesének,
testület által vezetett szerv esetében a testület elnökének és
tagjainak, valamint a közigazgatási hivatal vezetõjének és
helyettesének illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója
állapítja meg azzal, hogy az illetmény az illetményalap hu-
szonnyolcszorosát nem haladhatja meg.”

(9) A Ktv. 45. §-a a következõ új (12) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(12) Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-
tára fõigazgatója és fõigazgató-helyettese fõosztályveze-
tõi illetményre jogosult azzal, hogy a fõigazgató alapillet-
ménye az illetményalap 11-szerese, a fõigazgató-helyette-
sé 9,5-szerese, s egyéb juttatásaikat az Országgyûlés elnö-
ke állapítja a meg.”

2. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés
felvezetõ szövege, valamint b)–c) pontjai helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a (4) be-
kezdésben foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szün-
tetheti meg, ha”

„b) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, a központi költségvetési
szerv vezetõje vagy az önkormányzati képviselõ-testület
munkáltatót érintõ döntése – különösen a feladatok válto-
zásából adódó átszervezés vagy a költségvetési támogatás
csökkentése – következtében a közalkalmazott további
foglalkoztatására nincs lehetõség;

c) a magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátásá-
val történõ megbízás visszavonását, határozott idõre szóló
megbízás esetén a határozott idõ leteltét követõen a közal-
kalmazott eredeti vagy más munkakörben való továbbfog-
lalkoztatására nincs lehetõség;”

(2) A Kjt. 37. §-a a következõ új (12) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(12) Ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezett-
ség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési
szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befo-
lyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlag-
keresetre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(3) A Kjt. 37/A. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövege az (1) bekezdés
jelölést kapja:

„(2) A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta egyen-
lõ részletekben jogosult.”

3. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai-
nak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 56. § (1) bekezdés felvezetõ szö-
vege, valamint a) és c) pontjai helyébe a következõ rendel-
kezések lépnek:

„A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya
– az (5) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembevételé-
vel – felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha

a) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje, az országos parancsnok
vagy – a Kormány által meghatározott létszámhatárig – az
önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a fegy-
veres szervnél létszámcsökkentést kell végrehajtani, és
emiatt további szolgálatára nincs lehetõség;”

„c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot;”

(2) A Hszt. 56. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát
felmentéssel meg kell szüntetni, ha)

„c) a vezetõi kinevezés visszavonását követõen a
245/D. § (2) bekezdése szerinti beosztás nem biztosítható.”

(3) A Hszt. 56. § (5) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott al-
kalmatlanság egészségi, pszichikai vagy fizikai ok követ-
kezménye, a hivatásos állomány tagját akkor lehet felmen-
teni, ha

a) állapotának megfelelõ betöltetlen beosztás a fegyve-
res szervnél nincs,

b) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást
a hivatásos állomány tagja visszautasítja, vagy

c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jo-
gosultságot szerzett.”

(4) A Hszt. 63. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötele-
zettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta
egyenlõ részletekben jogosult, részére a végkielégítést a
felmentési idõ utolsó napján kell kifizetni.”

1308 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 9. szám



(5) A Hszt. 63. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kö-
telezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségve-
tési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi
befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló
elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlag-
keresetre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(6) A Hszt. 245/H. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) bekez-
déssel egészül ki:

„(2) E szervek országos parancsnokai és helyettesei il-
letményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró határoz-
za meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi illet-
ményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg.

(3) E szervek területi szerveinek vezetõje – ha törvény
vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik – fõosz-
tályvezetõi, a szervezeti egységek vezetõje fõosztályveze-
tõ-helyettesi vagy osztályvezetõi, a helyi szervek vezetõje
fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi vagy osztály-
vezetõi, a szervezeti egységek vezetõje osztályvezetõi be-
osztási illetményre jogosult.”

4. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény (a továbbiakban: Hjt.) 59. § (1) bekezdés felvezetõ
szövege, valamint c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„Az állomány tagjának szolgálati viszonya – az (5) be-
kezdésben foglalt korlátozás figyelembevételével – fel-
mentéssel akkor szüntethetõ meg, ha”

„c) szolgálati nyugellátásra szerzett jogosultságot;”

(2) A Hjt. 59. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott al-
kalmatlanság egészségi, pszichikai ok következménye, az
állomány tagja akkor menthetõ fel, ha

a) állapotának megfelelõ más betölthetõ beosztás a
Honvédségnél számára nem biztosítható,

b) a felajánlott másik, állapotának megfelelõ beosztást
a hivatásos állomány tagja visszautasítja, vagy

c) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jo-
gosultságot szerzett.”

(3) A Hjt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A hivatásos állomány tagja a munkavégzési kötele-
zettség alóli mentesítés idejére járó távolléti díjra havonta
egyenlõ részletekben jogosult.”

(4) A Hjt. 67. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) Ha a hivatásos állomány tagja a munkavégzési kö-
telezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségve-
tési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi
befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló
elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralevõ idõ tekintetében távol-
léti díjra nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

(5) A Hjt. a következõ új 109/A. §-sal egészül ki:
„109/A. § A Honvéd Vezérkar fõnöke és a katonai nem-

zetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói, valamint helyette-
seik illetményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró
határozza meg azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi il-
letményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg.”

5. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény 193/T. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (4)–(5) bekez-
désekkel egészül ki:

„(3) Az e fejezet alapján foglalkoztatott munkavállalók
esetében alkalmazni kell a Ktv. 14/A. §-ában foglaltakat.

(4) A munkáltató mûködésével összefüggõ okból törté-
nõ felmondás esetén a munkavállaló a 97. § (2) bekezdésé-
ben foglaltaktól eltérõen:

a) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejé-
re járó átlagkeresetre havonta egyenlõ részletben jogosult,

b) a végkielégítést a felmentési idõ utolsó napján kell
kifizetni.

(5) Ha a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség
alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt
álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmun-
kaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul
köteles írásban bejelenteni,

b) a felmondási idõbõl hátralevõ idõ tekintetében átlag-
keresetre nem jogosult,

c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszo-
nyában a végkielégítés alapjául szolgáló idõszak számítá-
sa során a felmondással megszüntetett jogviszony alapján
végkielégítésre jogosító idejét is számításba kell venni.”

6. § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény 18. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A fõtitkár illetménye nyelvpótlék nélkül a köztiszt-
viselõi illetményalap 25,8-szorosa, a fõtitkárhelyettes il-
letménye nyelvpótlék nélkül a köztisztviselõi illetmény-
alap 19,35-szöröse. A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes illet-
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ményét az Akadémia elnöke legfeljebb 30%-kal megemel-
heti. A fõtitkár és a fõtitkárhelyettes egyéb juttatásait az
Akadémia elnöke állapítja meg.”

7. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 1. § (1)–(6) bekezdése, 2. §-a, 3. §
(1)–(5) bekezdése, 4. § (1)–(4) bekezdése és 5. §-a 2007.
január 1-jén lép hatályba.

(3) A Ktv. e törvény 1. § (3) bekezdésével megállapított
18. § (4) bekezdésének, 1. § (4) bekezdésével megállapí-
tott 19. § (7) bekezdésének, 1. § (5) bekezdésével megálla-
pított 19. § (9) bekezdésének, a Kjt. e törvény 2. § (2) be-
kezdésével megállapított 37. § (12) bekezdésének, 2. §
(3) bekezdésével megállapított 37/A. § (2) bekezdésének,
a Hszt. e törvény 3. § (4) bekezdésével megállapított 63. §
(5) bekezdésének, 3. § (5) bekezdésével megállapított
63. § (7) bekezdésének, a Hjt. e törvény 4. § (3) bekezdésé-
vel megállapított 60. § (2) bekezdésének, 4. § (4) bekezdé-
sével megállapított 67. § (8) bekezdésének, valamint az
Mt. e törvény 5. §-ával megállapított 193/T. § (4)–(5) be-
kezdésének rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követõen
közölt felmentésekre, illetve felmondásokra kell alkal-
mazni.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Ktv. 34. § (8)–(9) bekezdése, 61. § (2) bekezdése
és 64. § (4) bekezdése.

(5) 2007. január 1-jén hatályát veszti a Ktv. 17. § (4) be-
kezdése, 20/A. § (1) bekezdésében a „– feltéve, hogy a
17. § (4) bekezdése szerinti munkakör-felajánlás nem ve-
zet eredményre –” szövegrész, 20/A. § (5) bekezdés
b) pontja, 31. § (6) és (8) bekezdésében a „végzettségének,
képzettségének megfelelõ másik vezetõi vagy ennek hiá-
nyában” szövegrészek, a Kjt. 30. § (3) bekezdése, 37. §
(10) bekezdésében az „– eltérõ megállapodás hiányában –”
szövegrész, a Hszt. 56. § (3) bekezdése, 245/D. § (2) be-
kezdésében a „végzettségének, képzettségének és” szö-
vegrész, valamint a Hjt. 59. § (3) bekezdése.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Ktv.
11/A. § (4) bekezdésében az „öt” szövegrész helyébe a
„nyolc” szöveg, 11/A. § (5) bekezdés a) pontjában az
„a miniszterelnök kabinetfõnöke” szövegrész helyébe az
„a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg,
30/A. § (1) bekezdésében a „15%-át” szövegrész helyébe a
„20%-át” szöveg, 30/A. § (2) bekezdésében a „legalább
három éves közigazgatási” szövegrész helyébe a „szak-
mai” szöveg, valamint a „legalább 10 éves közigazgatási”
szövegrész helyébe a „szakmai” szöveg, 43. § (4) bekezdé-
sében az „a 34. § (1) bekezdésben meghatározott teljesít-
mény értékeléstõl függõen” szövegrész helyébe a „szak-
mai munkája értékelése alapján” szöveg lép.

(7) 2007. január 1-jén a Ktv. 19. § (6) bekezdésében a
„17. § (4)–(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „17. §
(5) bekezdése” szöveg, a Kjt. 23. § (5) és (7) bekezdései-
ben, valamint 30. § (6) bekezdésében az „a végzettségé-
nek, illetve képesítésének megfelelõ” szövegrészek helyé-
be a „más” szövegek, a Hszt. 63. § (4) bekezdésében a „(3)
vagy (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés
b) pontja” szöveg lép.

(8) E törvény hatálybalépésétõl számított egy évig a
Ktv. 30/A. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy szakmai tanácsadói és szakmai fõtanácsadói
cím közigazgatási vagy jogi szakvizsgával nem rendelke-
zõ köztisztviselõnek is adományozható, azzal a feltétellel,
hogy a szakvizsgát az adományozástól számított egy éven
belül le kell tennie. E kötelezettség teljesítésének elmu-
lasztása miatt a szakmai tanácsadói vagy fõtanácsadói cím
a törvény erejénél fogva megszûnik. A határidõbe nem
számíthatók be a Ktv. 25. § (4) bekezdésében meghatáro-
zott idõtartamok.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Kormányrendeletek

A Kormány
149/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete
egyes országos hatáskörû államigazgatási szervek

megszüntetésérõl és jogutódlásáról

A Kormány egyes, a kormányzati irányítás korszerûsí-
tésével megszûnõ, országos hatáskörû államigazgatási
szervek feladatainak további ellátása érdekében az alábbi-
akat rendeli el:

1. §

(1) A Kormány
a) a Magyar Turisztikai Hivatalt,
b) a Nemzeti Sporthivatalt,
c) az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt, valamint
d) az Országos Területfejlesztési Hivatalt

(a továbbiakban együtt: Hivatalok)
2006. július 31. napjával megszünteti.

(2) A Hivatalok általános jogutódja – a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével – az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium.

(3) Az Országos Területfejlesztési Hivatal jogutódja
a) a ROP és INTERREG irányító hatóságok által kö-

tött, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a 130/2006.

1310 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 9. szám



(VI. 15.) Korm. rendelet szerinti feladatköre és mûködése
körében létrejött polgári jogi, támogatási, közbeszerzési és
foglalkoztatási szerzõdések tekintetében,

b) a Strukturális Alap Képzõ Központ (SAKK) feladat-
köre és mûködése körében létrejött szerzõdések tekinteté-
ben, valamint

c) a Pályázati Információs Központ (PIK) feladatköre
és mûködése körében létrejött szerzõdések tekintetében
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

2. §

(1) Ahol rendelet Magyar Turisztikai Hivatalt, Nemzeti
Sporthivatalt, Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt, Or-
szágos Területfejlesztési Hivatalt, Nemzeti Területfejlesz-
tési Hivatalt, vagy Magyar Terület- és Regionális Fejlesz-
tési Hivatalt említ, ott az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztériumot kell érteni.

(2) Ahol rendelet ROP és INTERREG irányító hatósá-
got, Strukturális Alap Képzõ Központot (SAKK), Pályá-
zati Információs Központot (PIK) említ, ott a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökséget kell érteni.

3. §

(1) Ez a rendelet 2006. július 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló
135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet, az Országos Lakás-
és Építésügyi Hivatalról szóló 135/2003. (VIII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 361/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet, az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kapcsán
szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrende-
letek módosításáról szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. ren-
delet 22. § (2) bekezdése, a településtervezési és az építé-
szeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki
szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése;

b) a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal-
ról szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet, a Magyar Te-
rület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról szóló 195/2003.
(XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2005.
(III. 10.) Korm. rendelet, az egyes kormányrendeletek mó-
dosításáról szóló 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §
a) pontja, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról
szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 9. §-ának (4) be-
kezdése;

c) a Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004.
(X. 28.) Korm. rendelet;

d) a Nemzeti Sporthivatalról szóló 297/2004. (X. 28.)
Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Sporthivatal felügye-
letének változásával összefüggésben szükséges, valamint

egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 1. §-a és 8. §-ának
a) pontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
151/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete
az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához

szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a követke-
zõket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek alapját a következõ beruházások képezik:

a) észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt,
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálko-

dási projekt.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az egyes
beruházások megvalósításával összefüggõ hatósági
ügyekben eljáró hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, ahol az 1. számú melléklet-
ben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el, a
szakhatóságként közremûködõ szervet a 2. számú mellék-
let határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

3. §

Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult köz-
igazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése
nem érinti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt

Létesítmény
Létesítmény azonosító

adatai

A beruházás megvalósításá-
hoz szükséges hatósági

engedély

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

1. hulladéklerakó telep Királyszentistván
(hrsz. 017)

egységes környezet-
használati engedély

Közép-Dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi Felügye-
lõség (KTVF)

Országos Környe-
zetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügye-
lõség (a továbbiak-
ban: OKTVF)

építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra, köz-
ponti épületre, hul-
ladékválogató
csarnokra, mechani-
kai-biológiai hulla-
dékkezelõ
csarnokra, utóérlelõ
csarnokra, kom-
posztáló csarnokra

Veszprém Megyei
Közigazgatási
Hivatal

önkormányzati
és területfejlesztési
miniszter

vízjogi engedély Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF

2. bekötõút Királyszentistván –
a 7213. sz. úttól a
hulladéklerakó te-
lepre

építési engedély Veszprém Megyei
Közlekedési Fel-
ügyelet

Közlekedési Fõfel-
ügyelet (a további-
akban: KFF)

vízjogi engedély Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF

B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt

Létesítmény
Létesítmény azonosító

adatai

A beruházás megvalósításá-
hoz szükséges hatósági

engedély

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

1. hulladéklerakó telep Nyíregyháza
(hrsz. 02350)

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra, köz-
ponti épületre, hul-
ladékválogató
csarnokra, mechani-
kai-biológiai hulla-
dékkezelõ
csarnokra, utóérlelõ
csarnokra, kom-
posztáló csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Köz-
igazgatási Hivatal

önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
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Létesítmény
Létesítmény azonosító

adatai

A beruházás megvalósításá-
hoz szükséges hatósági

engedély

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

2. bekötõút Nyíregyháza – a
Nyíregyházát elke-
rülõ (épülõ) 4. sz.
úttól a hulladéklera-
kó telepre

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

3. hulladéklerakó telep Kisvárda
(hrsz. 068)

egységes környezet-
használati engedély
(módosítás)

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra, hulla-
dékválogató csar-
nokra,
mechanikai-biológi-
ai hulladékkezelõ
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Köz-
igazgatási Hivatal

önkormányzati
és területfejlesztési
miniszter

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

4. bekötõút Kisvárda – a 4108.
és 4109. sz. úttól a
hulladéklerakó te-
lepre

építési engedély Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Köz-
lekedési Felügyelet

KFF

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

5. hulladéklerakó telep Nagyecsed
(hrsz. 0188)

egységes környezet-
használati engedély
(módosítás)

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

építési engedély
hulladékudvarra,
mérlegházra, hulla-
dékválogató csar-
nokra,
mechanikai-biológi-
ai hulladékkezelõ
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Köz-
igazgatási Hivatal

önkormányzati
és területfejlesztési
miniszter

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

6. bekötõút Nagyecsed – a
4918. sz. úttól a hul-
ladéklerakó telepre

építési engedély Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Köz-
lekedési Felügyelet

KFF

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF
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2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Egységes környezethasználati engedély

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat megyei, fõvárosi inté-
zete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Helyi környezet- és természetvédelem az érintett települési önkormányzat
jegyzõje

illetékes megyei közigazgatási hiva-
tal

Erdõvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Talajvédelem illetékes megyei növény- és talajvédel-
mi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

Termõföldvédelem illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

Ásványi nyersanyag védelem területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Földtani közeg védelem Magyar Geológiai Szolgálat illetékes
területi hivatala

Magyar Geológiai Szolgálat Közpon-
ti Hivatala

Gyógyhelyek védelme Országos Tisztifõorvosi Hivatal Or-
szágos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõ-
ügyi Fõigazgatósága

Egészségügyi Engedélyezési és Köz-
igazgatási Hivatal

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Lakosság életének védelme megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a fõvárosban a Fõvárosi Tûzol-
tó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság

Nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nuk-
leáris Biztonsági Igazgatósága

Országos Atomenergia Hivatal Nuk-
leáris Biztonsági Igazgatósága fõ-
igazgatója

Építésügy illetékes megyei közigazgatási hiva-
tal

önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Állattartás illetékes megyei Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
felügyelõsége

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója

Területrendezés illetékes területi fõépítész önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés

– közút illetékes megyei (fõvárosi) közleke-
dési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasút, hajózás Központi Közlekedési Felügyelet Közlekedési Fõfelügyelet

2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem illetékes Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõ-
ség
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Közlekedés

– közút illetékes megyei (fõvárosi) közleke-
dési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasút, hajózás Központi Közlekedési Felügyelet Közlekedési Fõfelügyelet

– légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan Magyar Geológiai Szolgálat illetékes
területi hivatala

Magyar Geológiai Szolgálat Közpon-
ti Hivatala

Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet

– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapi-
tányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti minisz-
ter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határõrség illetékes határõr igazgatóság Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem illetékes megyei növény- és talajvé-
delmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat megyei, fõvárosi inté-
zete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Taná-
csának elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
felügyelõsége

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója

3. Útügyi építési engedély

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem illetékes Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõ-
ség

Építésügy illetékes megyei közigazgatási hiva-
tal

önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés

– légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság Közlekedési Fõfelügyelet
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

– vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és
a hozzá csatlakozó iparvágányok
esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány, vala-
mint a saját használatú vasút esetén

a) Központi Közlekedési Felügyelet
b) az illetékes megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet

a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) Közlekedési Fõfelügyelet

– vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minõsített belvizet és
kikötõt érintõ ügyekben (az úszómû-
ves kikötõ kivételével)
b) a vízi úttá nem minõsített belvizet
és úszómûves kikötõt érintõ ügyek-
ben

a) Központi Közlekedési Felügyelet
b) illetékes megyei közlekedési fel-
ügyelet

a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan Magyar Geológiai Szolgálat illetékes
területi hivatala

Magyar Geológiai Szolgálat Közpon-
ti Hivatala

Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet

– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapi-
tányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti minisz-
ter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határõrség illetékes határõr igazgatóság Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás illetékes megyei (fõvárosi) földhiva-
tal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem illetékes megyei (fõvárosi) földhiva-
tal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem illetékes megyei növény- és talajvé-
delmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat megyei, fõvárosi inté-
zete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Taná-
csának elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
felügyelõsége

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója
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4. Vízjogi engedély

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Építésügy illetékes megyei közigazgatási hiva-
tal

önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés

– közút illetékes megyei (fõvárosi) közleke-
dési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasút, hajózás Központi Közlekedési Felügyelet Közlekedési Fõfelügyelet

– légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan Magyar Geológiai Szolgálat illetékes
területi hivatala

Magyar Geológiai Szolgálat Közpon-
ti Hivatala

Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet

– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapi-
tányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti minisz-
ter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határõrség illetékes határõr igazgatóság Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a fõvárosban a Fõvárosi Tûzol-
tó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem illetékes megyei növény- és talajvé-
delmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat megyei, fõvárosi inté-
zete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Taná-
csának elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
felügyelõsége

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója
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A Kormány
152/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete
az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény

közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a követke-
zõket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek alapját az M3 autópálya Nyíregyhá-
za–Vásárosnamény közötti szakasz beruházásai képezik.

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az
egyes beruházások megvalósításával összefüggõ hatósági
eljárásokban eljáró hatóságokat.

(3) Azokban az esetekben, ahol az 1. számú melléklet-
ben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el, a
szakhatóságként közremûködõ szervet a 2. számú mellék-
let határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

3. §

Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult köz-
igazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése
nem érinti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz

Létesítmény
Létesítmény azonosító

adatai

A beruházás megvalósításá-
hoz szükséges hatósági

engedély

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú
engedélyezõ hatóság

1. Fõpálya 234 és 279 km szel-
vény között

építési engedély Központi Közleke-
dési Felügyelet

Közlekedési
Fõfelügyelet

vízjogi engedély Felsõ-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi Felügye-
lõség

Országos Környe-
zetvédelmi, Termé-
szetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Útügyi építési engedély

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem illetékes Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõ-
ség

Építésügy illetékes megyei közigazgatási hiva-
tal

önkormányzati és területfejlesztési
miniszter



Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Közlekedés

– légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság Közlekedési Fõfelügyelet

– vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és
a hozzá csatlakozó iparvágányok ese-
tén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány, vala-
mint a saját használatú vasút esetén

a) Központi Közlekedési Felügyelet
b) az illetékes megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet

a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) Közlekedési Fõfelügyelet

– vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minõsített belvizet és
kikötõt érintõ ügyekben (az úszómû-
ves kikötõ kivételével)
b) a vízi úttá nem minõsített belvizet
és úszómûves kikötõt érintõ ügyek-
ben

a) Központi Közlekedési Felügyelet
b) illetékes megyei közlekedési fel-
ügyelet

a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan Magyar Geológiai Szolgálat illetékes
területi hivatala

Magyar Geológiai Szolgálat Közpon-
ti Hivatala

Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet

– rendõrség Országos Rendõr-fõkapitányság igazságügyi és rendészeti miniszter

– határõrség illetékes határõr igazgatóság Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem illetékes megyei növény- és talajvé-
delmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat megyei, fõvárosi inté-
zete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Taná-
csának elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
felügyelõsége

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója
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2. Vízjogi engedély

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Építésügy illetékes megyei közigazgatási hiva-
tal

önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés

– közút illetékes megyei (fõvárosi) közleke-
dési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasút, hajózás Központi Közlekedési Felügyelet Közlekedési Fõfelügyelet

– légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan Magyar Geológiai Szolgálat illetékes
területi hivatala

Magyar Geológiai Szolgálat Közpon-
ti Hivatala

Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet

– rendõrség Országos Rendõr-fõkapitányság igazságügyi és rendészeti miniszter

– határõrség illetékes határõr igazgatóság Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a fõvárosban a Fõvárosi Tûzol-
tó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy

– ingatlan-nyilvántartás illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem Illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem illetékes megyei növény- és talajvé-
delmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat megyei, fõvárosi inté-
zete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Nemzeti Hírközlési Hatóság Taná-
csának elnöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
felügyelõsége

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal fõigazgatója
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A Kormány
155/2006. (VII. 26.) Korm.

rendelete
Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult

rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein
ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett

jelentõs belvíz miatt keletkezett károk enyhítésérõl

A Kormány Magyarország folyóin 2006 tavaszán kiala-
kult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein
ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz
miatt keletkezett károk enyhítése érdekében a következõ-
ket rendeli el:

Magántulajdonban lévõ lakóingatlanok
helyreállításának elõsegítése

1. §

(1) A központi költségvetés támogatást nyújt a 2006 ta-
vaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország
egyes területein ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett
jelentõs belvíz következtében károsodott magántulajdon-
ban lévõ lakóingatlanok helyreállításának, vagy a 2. §
(2) bekezdése esetében használt lakóingatlan vásárlásá-
nak, vagy új lakóingatlan építésének elõsegítése érdeké-
ben. A támogatás célja az ár-, illetve belvíz miatt károso-
dott (2006. június 14-ig felmért) lakóingatlanokban a kár-
esemény idõpontjában életvitelszerûen lakó, arra rászoru-
ló károsult tulajdonos vagy haszonélvezõ lakhatási feltéte-
leinek biztosítása.

(2) A támogatás feltétele, hogy
a) a károsodott ingatlan lakás céljára létesített és az

ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megneve-
zéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró
ingatlan [kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat];

b) a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült vagy
fennmaradási engedéllyel rendelkezik, illetve vélelmezhe-
tõ, hogy építése és használatbavétele megfelelt az akkor
hatályos jogszabályoknak;

c) az ingatlan a káresemény idején a tulajdonos vagy
haszonélvezõ által – a települési önkormányzat jegyzõje
által igazoltan – életvitelszerûen lakott volt, feltéve, hogy
a tulajdonos vagy a haszonélvezõ lakcíme a károsodott
ingatlan címére van bejelentve;

d) a kár a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kiala-
kult rendkívüli árvízzel, vagy az ország egyes területein
ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvízzel
összefüggésben keletkezett és a települési önkormányzat
2006. június 14-ig felmérte;

e) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a
kár keletkezésének idõpontjában volt-e érvényes biztosítá-
sa, illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kár-

talanítási Alappal (a továbbiakban: WMA) kötött érvényes
szerzõdése, továbbá arról, hogy ezek révén milyen össze-
gû kártérítésben részesül, és mekkora a biztosítási önrész
összege. A károsult köteles az önkormányzat felé a bizto-
sítótól származó igazolást benyújtani.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltétel alól men-
tesülhet az a tulajdonos, illetve haszonélvezõ, aki vala-
mely átmeneti ok miatt nem lakta életvitelszerûen a káro-
sodott ingatlant a káresemény idõpontjában (pl. átmeneti-
leg szolgálati lakásban lakik, tartós kórházi kezelés vagy
utógondozás alatt áll).

(4) A támogatás kiterjedhet azokra a nem lakás céljára
szolgáló lakóingatlanokra (üdülõre, nyaralóépületekre),
amelyek építési engedéllyel épültek, vagy fennmaradási
engedéllyel rendelkeznek, illetve vélelmezhetõ, hogy épí-
tésük és használatbavételük megfelelt az akkor hatályos
jogszabályoknak, továbbá az ingatlan tulajdonosa (ha-
szonélvezõje) az ingatlant a káreseményt megelõzõen is
kizárólagos jelleggel – igazoltan – életvitelszerûen lakta,
lakhatása más módon nem megoldható, bejelentett lakcí-
me a nem lakás céljára szolgáló ingatlan, és a kár más mó-
don (biztosítás, WMA) nem térül meg.

(5) A támogatás forrásául a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támo-
gatási fejezetén belül a 12. „Támogatás rendkívüli idõjárás
miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére” címen biz-
tosított keretösszeg szolgál.

2. §

(1) A település támogatási keretösszegének megállapí-
tása az e rendelet hatálybalépését megelõzõen elvégzett
kárfelmérés során jelzett becsült költségek alapján történik
az alábbiak szerint:

a) biztosítással vagy WMA szerzõdéssel nem rendel-
kezõ, helyreállítható lakóingatlanok esetén a felmért hely-
reállítási költség 40%-a;

b) biztosítással vagy WMA szerzõdéssel nem rendel-
kezõ, nem helyreállítható lakóingatlanok esetén a felmért
újjáépítési, vásárlási összeg 50%-a;

c) biztosítással vagy WMA szerzõdéssel rendelkezõ
lakóingatlanok esetén a felmért helyreállítási, újjáépítési,
vásárlási összeg 70%-a.

(2) A támogatás a károsodott lakóingatlanok ár- és bel-
vizet megelõzõ mûszaki tartalom és komfortfokozat sze-
rinti helyreállítását szolgálja. Használt lakóingatlan vásár-
lására, vagy új lakóingatlan építésére kizárólag abban az
esetben nyújtható támogatás, ha a károsodott ingatlant iga-
zoltan – statikai okból vagy árvízvédelmi érdek miatt –
nem lehet helyreállítani, illetve az ingatlan helyreállítása
költségesebb, mint egy hasonló tulajdonságú lakóingatlan
helyi forgalmi értéke.
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3. §

(1) Az egyes károsultak támogatásával, a települési ke-
retösszeg elosztásával kapcsolatos feladatokat a jegyzõ
látja el, melynek során figyelembe kell venni:

a) a károsultak egyedi szociális helyzetét és rászorult-
ságát, illetve önerejét, valamint a helyi szociális ellátáso-
kat szabályozó rendelet vonatkozó rendelkezéseit;

b) az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szempontokat;
c) azt, hogy a támogatás elsõsorban a károsodott ingat-

lan ár-, illetve belvizet megelõzõ mûszaki tartalom és
komfortfokozat szerinti helyreállításához használható fel.
Amennyiben a károsodott ingatlant a 2. § (2) bekezdésé-
ben megjelölt ok miatt nem lehet helyreállítani, úgy a
támogatás új lakás építésére, használt lakás vásárlására is
felhasználható;

d) azt, hogy a támogatás kizárólag a helyreállítási, újjá-
építési, vásárlási költség biztosítással, WMA kártalanítás-
sal nem fedezett (az önrész figyelembevétele után fennma-
radó) részére nyújtható.

(2) Amennyiben a tulajdonos nem rendelkezett biztosí-
tással, illetve WMA-val kötött szerzõdéssel, és a 2. §
(2) bekezdésében megjelölt ok miatt nem helyreállítható
lakóingatlan esetében 2 000 000 forintot meg nem haladó
értékben vásárol használt lakást, úgy 100%-os támogatás
is biztosítható.

(3) Az egyes károsultaknak járó támogatási összeg meg-
állapításánál a 2. § (1) bekezdésében foglalt támogatási
százalékokat kell irányadónak tekinteni, melytõl e §
(1)–(2) bekezdésében foglaltak alapján lehet eltérni.

(4) Ha a tulajdonos használt lakást vásárol, vagy a káro-
sodott ingatlantól eltérõ helyen új lakást épít, és a neki járó
támogatás és a visszamaradó ingatlan értéke együttesen
meghaladná a károsodott ingatlannak a káresemény elõtti
értékét, akkor a tulajdonos választása szerint

a) a visszamaradó ingatlant vagy ingatlanokat (telek és
felépítmény) az illetékes települési önkormányzat részére
ingyenes tulajdonszerzés céljából köteles felajánlani, vagy

b) a támogatási összeget a visszamaradó ingatlan for-
galmi értékére tekintettel arányosan csökkenteni kell.

(5) Amennyiben az önkormányzat az ingatlant a (4) be-
kezdés a) pontjában meghatározott esetben nem fogadja
el, az ingyenesen állami tulajdonba kerül.

(6) Az értékkövetõ biztosítással nem rendelkezõ, illetve
a WMA-hoz nem csatlakozott károsult magánszemély
akkor részesülhet támogatásban, ha vállalja, hogy a hely-
reállított, újjáépített vagy vásárolt ingatlanára olyan hatá-
rozatlan tartamú lakásbiztosítási szerzõdést köt, amely tar-
talmazza az ár- és belvízi károk fedezetét, és a magánsze-
mély vállalja a lakásbiztosítás legalább 10 éven keresztüli
fenntartását, vagy csatlakozik a WMA-hoz. Amennyiben
külön jogszabály szerint a WMA-val nem köthetõ szerzõ-
dés, a biztosítási kötelezettség alól a károsult akkor mente-

sülhet, ha az adott területre nem köthetõ biztosítás egyik
biztosítótársaságnál sem.

(7) A károsultnak a biztosítási, illetve WMA szerzõdés-
kötést legkésõbb 2006. október 15-ig igazolnia kell az ön-
kormányzat felé. Ezt követõen a károsult köteles vala-
mennyi, a szerzõdéssel kapcsolatos változásról tájékoztat-
ni az önkormányzatot. Az önkormányzat jogosult a szerzõ-
dés meglétét ellenõrizni.

(8) Amennyiben nem történik biztosítási szerzõdéskö-
tés, illetõleg a WMA-hoz való csatlakozás, vagy 10 éven
belül az a magánszemély felmondásából, vagy a díj nem
fizetésébõl eredõen megszûnik, akkor a támogatást az
önkormányzat útján idõarányosan vissza kell fizetni a köz-
ponti költségvetés javára.

(9) A helyreállított, újjáépített, vásárolt ingatlanra az
állam javára 10 évre a támogatási összeg erejéig jelzálog-
jogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat kell beje-
gyeztetni, illetve gondoskodni kell annak ingatlan-nyil-
vántartásból történõ törlésérõl. A jelzálogjog, az elidege-
nítési és terhelési tilalom bejegyzésével, törlésével és
érvényesítésével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételé-
re az állam nevében az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter jogosult.

(10) Nem nyújtható támogatás
a) a lakóingatlanon lévõ nem lakás céljára szolgáló

építményekre (pl. gazdasági épületekre, garázsra, mûhely-
re, kerítésre);

b) a nem lakás céljára szolgáló egyéb építményre
[pl. üdülõre – ide nem értve az 1. § (4) bekezdésében fog-
laltakat], illetve a tulajdonos vagy haszonélvezõ által nem
életvitelszerûen lakott ingatlanra (pl. bérlakás céljára
hasznosított lakóingatlanra);

c) annak a tulajdonosnak, akinek a lakcíme nem a káro-
sodott ingatlan címére van bejelentve;

d) a lakhatás tényét nem befolyásoló tisztasági, esztéti-
kai jellegû károkra;

e) a károsult szándékos magatartása vagy bizonyítható
felelõtlensége miatt keletkezett károkra.

(11) Támogatásra a károsodott lakóingatlan tulajdonosa
jogosult, amennyiben – a helyi önkormányzat részére adott
nyilatkozata alapján – neki, az ingatlant életvitelszerûen
lakó haszonélvezõnek vagy vele közös háztartásban élõ
közeli hozzátartozójának nincs egyéb lakóingatlan a tulaj-
donában.

(12) A támogatási megállapodás megkötésére a káro-
sulttal – a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasá-
gi megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû
szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. tör-
vény 139. §-a (1) bekezdésének d) pontjában megállapított
jogkörében eljárva – a polgármester jogosult.

(13) A támogatás folyósításának részleteit, feltételeit, a
részelszámolások teljesítését a támogatási megállapodás-
ban kell rögzíteni.
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4. §

(1) A lakosok támogatásához szükséges települési
keretösszeget a települési jegyzõ 2006. augusztus 15-ig
igényelheti az illetékes megyei újjáépítési bizottság útján.
A megyei újjáépítési bizottság felülvizsgálja az önkor-
mányzatok igényét, és a települési keretösszegekre vonat-
kozó javaslatát 2006. augusztus 31-ig továbbítja az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszternek.

(2) A települési keretösszegrõl az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter 2006. szeptember 15-ig dönt,
majd gondoskodik a támogatás utalványozásáról.

(3) Kivételes esetben, ha a megye valamely településén
maradvány képzõdik, a megyei újjáépítési bizottság javas-
latára az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
engedélyével a maradvány más településre is átcsoporto-
sítható.

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdés szerinti támogatás vissza nem
térítendõ állami támogatás, amelynek folyósítása az ön-
kormányzat útján történik.

(2) Az önkormányzat a település részére megítélt keret-
összeg terhére az e rendelet hatálybalépését megelõzõen
elvégzett kárfelmérés során az általa megbízott, az önkor-
mányzattal foglalkoztatási jogviszonyban nem álló mûsza-
ki szakember megbízásának – a szakember által számlával
igazolt – költségeire károsodott ingatlanonként legfeljebb
bruttó 5000 forintot fordíthat.

(3) Amennyiben a megyei újjáépítési bizottság a 4. §
(1) bekezdése szerinti felülvizsgálat során úgy ítéli meg,
hogy az e § (2) bekezdése szerinti kárfelmérést felülvizs-
gálja, úgy e feladat elvégzésére az önkormányzattal, illet-
ve a megyei területfejlesztési tanáccsal foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló mûszaki szakembert bízhat meg.
A szakember megbízásának – a szakember által számlával
igazolt – költségeire az önkormányzat a megyei újjáépítési
bizottság igazolása alapján a települési keretösszegen felül
károsult ingatlanonként legfeljebb 5000 forintot igényel-
het.

6. §

(1) A jegyzõ a támogatott károsultakról köteles nyilván-
tartást vezetni, amelynek tartalmaznia kell:

a) a támogatott tulajdonos adatait;
b) a lakcímre és az életvitelszerû ottlakásra vonatkozó

igazolásokat;
c) a károsodott ingatlan címét;

d) azt, hogy a támogatás helyreállítást, újjáépítést vagy
használt lakás vásárlását szolgálja;

e) a támogatást megállapító határozat számát;
f) a támogatás összegét;
g) a kifizetések idõpontját, és az azokról szóló bizony-

latokat;
h) a 3. § (6) bekezdése szerinti esetekben a megkötött

biztosításra vagy WMA szerzõdésre vonatkozó adatokat.

(2) Helyreállítás vagy újjáépítés esetén a jegyzõ a támo-
gatási összeg részleteinek kifizetését megelõzõen, vagy
azt követõen jegyzõkönyvben igazolja a kivitelezési mun-
kálatok elvégzését.

(3) A vissza nem térítendõ támogatásban részesült ma-
gánszemély a támogatás felhasználásáról a helyreállítási,
újjáépítési munkálatok befejezését, illetõleg használt lakás
vásárlása esetén a vételár kiegyenlítését követõ 30 napon
belül, de legkésõbb 2007. október 31-ig hiteles számlák,
vagy használt lakás vásárlása esetén a hiteles adásvételi
szerzõdés alapján számol el a jegyzõnek.

(4) A polgármesteri hivatal ügyintézõje a helyszínen
ellenõrzi a kivitelezést, és arról jegyzõkönyvet vesz fel.

(5) Amennyiben a károsult a (3) bekezdésben meghatá-
rozott határidõig nem számol el az önkormányzat felé,
vagy a polgármesteri hivatal ügyintézõje a helyszíni ellen-
õrzés során jogtalan igénybevételt állapít meg, úgy a káro-
sultnak a támogatást vagy annak jogtalanul igénybe vett
részét vissza kell fizetnie az önkormányzati költségvetés
javára.

(6) A jegyzõ – a (2) bekezdésben foglaltakon túl – a tá-
mogatás felhasználásáról 2006. december 15-ig, illetve
– a 2007. évre áthúzódó helyreállítási munkálatok stb. ese-
tén – 2007. november 30-ig támogatottankénti tételes
elszámolást nyújt be a megyei újjáépítési bizottságnak.

(7) A települési keretösszeg felhasználásának jogszerû-
ségét az illetékes megyei újjáépítési bizottság vizsgálja.

(8) A támogatás felhasználására egyebekben az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelke-
zéseit kell alkalmazni.

Az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanok
helyreállításának elõsegítése

7. §

Az önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlanokat sújtó
– az önkormányzati kötelezõ feladat ellátását, illetve a
helyi tömegközlekedés biztonságát veszélyeztetõ – károk
enyhítése a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior
tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
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Az önkormányzatok, magánszemélyek
és gazdálkodó szervezetek által a hitelintézetektõl

igénybe vehetõ kedvezményes hitel

8. §

(1) A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz miatt
elemi kárt szenvedett térségekben az önkormányzatok,
magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek részére a kár
következményeinek felszámolását szolgáló beruházások-
hoz a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban:
MFB Rt.) kedvezményes hitelt biztosít.

(2) A kedvezményes hitel igénylésének feltételei:
a) a károsodott ingatlan (a közutak kivételével) építési

engedéllyel épült, vagy fennmaradási engedéllyel rendel-
kezik, és/vagy az ingatlan-nyilvántartásban szerepel;

b) a kár a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kiala-
kult rendkívüli árvízzel összefüggésben keletkezett, mely-
rõl az ingatlan helye szerinti jegyzõ, illetve – nem helyre-
állítható ingatlanok esetében – az elsõ fokú építésügyi ha-
tóság igazolást ad ki;

c) a hitelkérelmet az ingatlan tulajdonosa/tulajdonosai
nyújthatja/ják be, aki/amely nyilatkozik arról, hogy az
ingatlanra a kár keletkezésének idõpontjában volt-e érvé-
nyes biztosítása, a WMA-val kötött érvényes szerzõdése,
illetve a károsodott ingatlan helyreállításához részesült-e
központi költségvetési támogatásban;

d) gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok esetén,
amennyiben a kedvezményes hitelbõl a megsemmisült tár-
gyi eszköz pótlására, helyreállítására kerül sor, akkor a
hitelfelvételre az eszköz tulajdonosa jogosult, aki ezt a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Számviteli törvény) szerinti nyilvántartással igazolja;

e) amennyiben a tulajdonos rendelkezik a c) pont sze-
rinti biztosítással, szerzõdéssel, illetve a központi költség-
vetésbõl a károsodott ingatlan helyreállításához, újjáépíté-
séhez vagy új lakás vásárlásához központi költségvetési
támogatásban részesült, úgy vállalja, hogy a kedvezmé-
nyes hitelt nyújtó pénzintézetet a hitelkérelem benyújtásá-
val egyidejûleg – amennyiben a kár más forrásból való
megtérülésérõl késõbb szerez tudomást, úgy annak kéz-
hezvételétõl számított öt napon belül – tájékoztatja a bizto-
sítási/kártalanítási szerzõdés, illetve a központi költségve-
tési támogatás keretében megtérülõ kár összegérõl.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az MFB Rt. a hitel
igényléséhez további feltételeket határozhat meg.

(4) Hitelfelvételre nem jogosult az a magánszemély, aki
a) az árvíz miatt elemi kár sújtotta ingatlanra vonatko-

zó tulajdonosi joggal nem rendelkezik;
b) lejárt esedékességû adó vagy adók módjára behajt-

ható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélye-
zett;

c) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozással rendelkezik;

d) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdo-
ni lapján végrehajtás vagy bírósági ítéleten alapuló tulaj-
doni korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajá-
títási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással törté-
nõ eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásár-
lási vagy vételi joggal terhelt;

e) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan te-
kintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel telje-
sítése nem biztosítható.

(5) Hitelfelvételre nem jogosult az a gazdálkodó szerve-
zet, amely

a) az árvíz miatt kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó
tulajdonjoggal nem rendelkezik;

b) cégnyilvántartásban, illetve azzal azonos rendelteté-
sû hatósági nyilvántartásban nem szerepel;

c) lejárt esedékességû adó vagy adók módjára behajt-
ható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélye-
zett;

d) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozása áll fenn;

e) csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll,
illetõleg ellene végrehajtási eljárás van folyamatban;

f) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdo-
ni lapján végrehajtás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni
korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajátítási
eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történõ
eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási
vagy vételi joggal terhelt;

g) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan
tekintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel tel-
jesítése nem biztosítható.

(6) Hitelfelvételre nem jogosult az az önkormányzat,
amely

a) az árvíz miatt kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó
tulajdonjoggal nem rendelkezik;

b) lejárt esedékességû adó vagy adók módjára behajt-
ható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélye-
zett;

c) hitelszerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl
eredõ, lejárt tartozása áll fenn;

d) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelbõl hely-
reállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdo-
ni lapján végrehajtás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni
korlátozás, árverés kitûzése, bármilyen zárlat, kisajátítási
eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történõ
eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási
vagy vételi joggal terhelt;

e) olyan ingatlant kíván a hitelbõl helyreállítani, újjá-
építeni, vagy vásárolni, amely ingatlan tekintetében a 11. §
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(2) bekezdésében rögzített feltétel teljesítése – közutak
kivételével – nem biztosítható.

(7) A kedvezményes hitelt kizárólag a (2) bekezdés
e) pontja szerinti biztosításból, kártalanításból, az e rende-
let 1–6. §-ai alapján igénybe vehetõ támogatásokból – ön-
kormányzati tulajdonban bekövetkezett károk esetén a 7. §
szerinti vis maior támogatásokból –, illetve más források-
ból meg nem térülõ mértékben, a 9. §-ban részletezett
hitelcélokra lehet igénybe venni.

9. §

(1) A kedvezményes hitel – a megjelölt maximális
összegek mellett – az alábbi feltételekkel vehetõ igénybe:

a) magánszemélyek esetében az igényelhetõ kedvez-
ményes hitel összege a kárfelmérési jegyzõkönyv szerinti
helyreállítási érték központi költségvetési támogatással és
a biztosításból/kártalanításból kapott térítéssel csökkentett
összege, amely lakás vagy lakásnak minõsülõ lakóépület
helyreállítása, újjáépítése vagy vásárlása esetén esetlege-
sen növelhetõ a komfortfokozat javításához szükséges
összeggel. A kedvezményes hitel összege nem lehet
nagyobb:

aa) a megrongálódott lakás és lakásnak minõsülõ
lakóépület helyreállítása esetén 6 millió forintnál,

ab) megsemmisült lakás és lakásnak minõsülõ lakó-
épület újjáépítése, vagy helyette másik lakás, lakóépület
vásárlása esetén 15 millió forintnál,

ac) üdülõ helyreállítása, újjáépítése vagy helyette más
üdülõ vásárlása esetén 6 millió forintnál,

ad) a nem lakás célú ingatlan helyreállítása, újjáépítése
esetén 3 millió forintnál;

b) gazdálkodó szervezet esetében:

ba) az árvíz miatt elemi kár következtében megrongá-
lódott vagy megsemmisült, a gazdálkodó szervezet tulaj-
donában lévõ ingatlan helyreállításához, újjáépítéséhez
vagy helyette másik ingatlan vásárlásához,

bb) a Számviteli törvény szerinti, a gazdálkodó szerve-
zet nyilvántartásai alapján beazonosítható, megsemmisült
gépek, berendezések, felszerelések pótlásához;

c) önkormányzatok esetében:

ca) az árvíz miatt elemi kár következtében megrongá-
lódott vagy megsemmisült, az önkormányzat tulajdonában
lévõ ingatlan helyreállításához, újjáépítéséhez vagy
helyette másik ingatlan vásárlásához, és az önkormányzat
tulajdonában lévõ megrongálódott közmûvek, utak helyre-
állításához, újjáépítéséhez,

cb) a Számviteli törvény szerinti, az önkormányzat
nyilvántartásai alapján beazonosítható, megsemmisült
gépek, berendezések, felszerelések pótlásához.

(2) Önkormányzatok esetén az igényelhetõ kedvezmé-
nyes hitel összege a kárfelmérési jegyzõkönyv szerinti
helyreállítási érték központi költségvetési támogatással és
a biztosításból/kártalanításból kapott térítéssel csökkentett
összege. Gazdálkodó szervezetek esetén az igényelhetõ
kedvezményes hitel összege a kárösszeg biztosításból
kapott térítéssel csökkentett összege.

(3) A kedvezményes hitel nem használható fel különö-
sen:

a) a kármegelõzésre, árvízi védekezésre fordított ki-
adásokra;

b) ÁFA finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevõ
ÁFA visszaigénylésére nem jogosult;

c) állami támogatás elõfinanszírozására;
d) más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlá-

sára;
e) elmaradt haszon finanszírozására.

10. §

(1) A kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó
hitelkérelmeket folyamatosan, de legkésõbb 2006. decem-
ber 31-ig lehet benyújtani.

(2) A kedvezményes hitel igényléséhez be kell nyújtani
az alábbi dokumentumokat:

a) igazolást, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
aa) az ingatlan mely folyón és mely idõszakban bekö-

vetkezett rendkívüli árvíz miatt károsodott,
ab) a károsodott ingatlan helyreállítására van-e lehetõ-

ség,
ac) amennyiben a károsodott ingatlan helyreállítására a

2. § (2) bekezdésében megjelölt ok miatt nincs lehetõség,
annak rövid indoklását,

ad) az árvíz következtében keletkezett kár összegét,
ae) önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek esetén

a károsodott tárgyi eszközök jegyzékét,
af) az újjáépítésre vonatkozó terveket, költségbecslést,
ag) építési hatósági engedély számát;
b) a biztosítási kötvény vagy a WMA szerzõdés számát

és nyilatkozatot vagy igazolást az azokból kapott kártérí-
tés összegérõl;

c) a helyreállítás, újjáépítés tervezett költségvetését,
vásárlás esetén az adásvételi szerzõdést vagy szándéknyi-
latkozatot;

d) a hitelképesség vizsgálatához szükséges, az MFB Rt.
által meghatározott dokumentumokat.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolás kiadására
magánszemélyek hitelkérelme esetében az ingatlan helye
szerinti jegyzõ, gazdálkodó szervezetek és önkormányza-
tok hitelkérelme esetében az ingatlan helye szerinti elsõ
fokú építésügyi hatóság jogosult.
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11. §

(1) A kedvezményes hitel nyújtására az MFB Rt. jogo-
sult, de a hitelezési folyamat lebonyolítására pénzügyi
szolgáltatás közvetítésére jogosítvánnyal rendelkezõ gaz-
dálkodó szervezetet, illetõleg szervezeteket is igénybe
vehet.

(2) A kedvezményes hitelbõl végrehajtott beruházás tár-
gyára a kedvezményes hitel futamidejére árvíz okozta ká-
rokra is érvényes biztosítási szerzõdést kell kötni, vagy a
WMA-val kötött érvényes szerzõdéssel kell rendelkezni,
és a biztosítás kártérítési összegét a mindenkor fennálló
hitel erejéig az MFB Rt.-re kell engedményezni.

12. §

E rendelet alkalmazásában:
a) gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyv sze-

rinti gazdálkodó szervezet, valamint a Magyarországon
fiókteleppel vagy kereskedelmi képviselettel rendelkezõ
külföldi vállalkozás;

b) természetes személy/magánszemély: a magyar ál-
lampolgárok, illetõleg EGT tagállam állampolgárai, kül-
földiek esetében legalább egy éve életvitelszerûen
Magyarországon tartózkodó külföldiek;

c) épület: az olyan építmény, amely a környezõ külsõ
tértõl épületszerkezetekkel részben vagy egészben elvá-
lasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy idõszakos tar-
tózkodás, illetõleg használat feltételeit biztosítja, ideértve
az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes
belmagasságával a környezõ csatlakozó terepszint alatt
van. Épületrész az épület mûszakilag elkülönített, külön
bejárattal ellátott része, amely azzal felel meg lakásnak
vagy üdülõnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló
ingatlanként nem szerepel;

d) lakóépület: túlnyomórészt (a hasznos alapterület
50%-át meghaladó mértékben) lakást tartalmazó épület;

e) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvényben foglaltak alapján ilyennek
minõsülõ és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakó-
épület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyil-
vántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,
továbbá minden, az ingatlan-nyilvántartásban más megne-
vezéssel nyilvántartott, de használatbavételi, fennmaradá-
si engedélye szerint lakásnak minõsülõ ingatlan;

f) üdülõ: az ingatlan-nyilvántartásban üdülõként (üdü-
lõépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, vadászház stb.)
feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró, ennek hiá-
nyában hatósági engedély alapján üdülõnek épült épület;

g) lakóépületrész: a lakóépületnek a lakástól végleges
falsíkokkal elkülönített, önálló bejárattal ellátott, lakás-
nak, üdülõnek nem minõsülõ helyisége vagy helyiségcso-
portja;

h) nem lakás céljára szolgáló helyiség: amely kizáró-
lag ipari, építõipari, mezõgazdasági, vízgazdálkodási,
kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédel-
mi, rendészeti, mûvelõdési, oktatási, kutatási, egészség-
ügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
165/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

feladat- és hatáskörérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkör-
ében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) a Kormány

a) környezetvédelemért,
b) természetvédelemért,
c) vízgazdálkodásért, és
d) ûrkutatásért

felelõs tagja.

2. §

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban,
valamint a Kormány határozataiban meghatározott fel-
adatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,
b) elõkészíti a törvények és kormányrendeletek terve-

zeteit,
c) elõkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határo-

zatait,
d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeletet ad ki,
e) kezdeményezi és elkészíti a nemzetközi szerzõdése-

ket, megköti a nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ
tárcamegállapodásokat,
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f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a kül-
kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami
kormányzati részvétellel mûködõ döntéshozó és dön-
tés-elõkészítõ tevékenysége keretében képviselendõ kor-
mányzati álláspont elõkészítésérõl és annak az Európai
Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel
mûködõ döntés-elõkészítõ fórumokon való képviseletérõl,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint
képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) közremûködik a nemzeti fejlesztési terv elõkészíté-
sében és megvalósulásának nyomon követésében,

j) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsola-
tos statisztikai információrendszer kialakításáról, mûköd-
tetésérõl és fejlesztésérõl.

3. §

(1) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében elõkészíti különösen

a) a környezet védelmének általános szabályairól,
b) a hulladékgazdálkodásról,
c) a környezet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó

eszközökrõl,
d) az integrált szennyezés és az országhatárokon átter-

jedõ szennyezések megelõzésérõl,
e) a felszíni és felszín alatti vizek védelmérõl,
f) a vízminõségi kárelhárításról,
g) a termõföldnek nem minõsülõ földterületek talajvé-

delmi követelményeirõl,
h) a levegõ és a klíma védelmérõl,
i) a zaj és rezgés káros hatásai elleni védelemrõl,
j) a környezetre súlyos veszélyt jelentõ anyagok és ter-

mékek, továbbá technológiák alkalmazásáról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.

(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében együttmûködik az Országos Atomenergiai Hiva-
tal felügyeletét ellátó miniszterrel a környezet radioaktív
szennyezése elleni védelemmel, illetve a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszterrel a vizek mezõgazdasági
eredetû nitrát-szennyezéssel szembeni védelemmel kap-
csolatos jogszabályok elõkészítésében, illetve – felhatal-
mazás alapján – megalkotásában.

(3) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében

a) elemzi és értékeli a környezetvédelem gazdasági
szabályozó eszközeit, javaslatot tesz azok továbbfejleszté-
sére;

b) javaslatot tesz – a gazdasági és közlekedési minisz-
terrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az

üvegházhatású gázok ingyenesen ki nem osztott kibocsá-
tási egységeinek értékesítésére.

(4) A miniszter a természetvédelemért való felelõssége
körében elõkészíti különösen

a) a természeti értékek és természeti területek védel-
mérõl,

b) a tájvédelemrõl,
c) a Natura 2000 területekrõl,
d) a vadon élõ szervezetek védelmérõl,
e) a természet védelmét szolgáló gazdasági szabályozó

eszközökrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.

(5) A miniszter a természetvédelemért való felelõssége
körében együttmûködik a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszterrel a természetvédelmi szempontból vé-
detté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág
(vadászható, halászható vad- és halfajok, háziasított állat-
fajok és ezek génkészletei) védelmével, a növényvédõ sze-
rekkel, a termésnövelõ anyagokkal kapcsolatos jogszabá-
lyok elõkészítésében, illetve – felhatalmazás alapján –
megalkotásában.

(6) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelõssége
körében elõkészíti különösen

a) a vízgazdálkodás, valamint a vízügyi igazgatás álta-
lános szabályairól,

b) az ár- és belvízvédekezésrõl, beleértve az árvízi biz-
tonság növelését is,

c) a víziközmû szolgáltatásról (ívóvízellátás, valamint
szennyvízelvezetés és -kezelés),

d) a vizekkel és közcélú vízilétesítményekkel kapcso-
latos feladatokról,

e) a vízgazdálkodási társulatokról,
f) sajátos építményfajtákra vonatkozó szabályokról,
g) a víz mennyiségi védelmét szolgáló gazdasági sza-

bályozó eszközökrõl
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény
vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri
rendeletet ad ki.

(7) A miniszter a vízgazdálkodásért való felelõssége
körében a külön jogszabályban meghatározott termékekre,
szolgáltatásokra hatósági árat állapít meg.

4. §

A miniszter az ûrkutatásért való felelõssége körében
a) ellátja az ûrkutatási tárgyú két- és sokoldalú nemzet-

közi szerzõdésekkel kapcsolatos, továbbá az európai
integrációból adódó ûrkutatási és ûrpolitikai program-elõ-
készítési és harmonizációs feladatokat, külön felhatalma-
zás alapján képviseli a Kormányt a nemzetközi szerveze-
tekben,
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b) kidolgozza az ûrkutatás fõ irányait és programjait,
c) biztosítja az Ûrkutatási Tudományos Tanács mûkö-

désének feltételeit.

5. §

(1) A miniszter a környezetvédelemért, természetvéde-
lemért és vízgazdálkodásért való felelõssége körében irá-
nyítja

a) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõséget,

b) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fej-
lesztési Igazgatóságát,

c) a Vízügyi Központ és Közgyûjteményeket,
d) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi

felügyelõségeket,
e) a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat,
f) a nemzeti park igazgatóságokat.

(2) A miniszter a környezetvédelemért való felelõssége
körében felügyeli az Országos Meteorológiai Szolgálatot.

6. §

A miniszter a környezetvédelemért, természetvédele-
mért való felelõssége körében felel a környezet és termé-
szet állapotáért, e körben

a) elemzi és értékeli a környezet, a természet állapotát,
annak az emberi egészségre gyakorolt hatását, védelmé-
nek helyzetét, a környezeti és természeti értékekkel, ter-
mészeti erõforrásokkal való gazdálkodás folyamatait, a
környezet és természet védelmének, szabályozott haszná-
latának és tervszerû fejlesztésének tapasztalatait; javasla-
tot dolgoz ki a tapasztalatok hasznosítására, értékeli azok
megvalósulását;

b) összehangolja, illetõleg feladatkörében mûködteti a
környezet és a természet állapotának felmérését és értéke-
lését szolgáló mérõ-, megfigyelõ-, ellenõrzõ-, értékelõ- és
információs rendszert, statisztikai adatszolgáltató rendsze-
reket, valamint irányítja az ezekkel kapcsolatos labortevé-
kenységet;

c) figyelemmel kíséri és ösztönzi a környezet védelmét
szolgáló berendezések, eszközök, módszerek és eljárások
fejlesztését, azok alkalmazását, a környezetkímélõ, termé-
szetkímélõ anyag-, energia- és víztakarékos, hulladéksze-
gény technológiák bevezetését, értékeli az egyes anyagok,
termékek és technológiák környezetre, természetre gyako-
rolt hatását.

7. §

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
171/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelete
a miniszterek feladat- és hatáskörérõl szóló

kormányrendeletek deregulációjáról*

A Kormány
174/2006. (VIII. 11.) Korm.

rendelete
az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról

és azok feltételeirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, va-
lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (1) és (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján a következõket ren-
deli el:

1. §

Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köz-
tisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok felté-
teleirõl szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) 7. §-ának (2)–(5) bekezdése helyébe
(2)–(6) bekezdésként a következõ rendelkezések lépnek,
egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdésének számozása
(7) bekezdésre változik:

„(2) A költségtérítés magában foglalja
a) a külföldi napidíjat,
b) a szállásköltséget,
c) a kiküldetés helyére történõ kiutazási és hazautazási

költségeket, valamint az utas- és poggyászbiztosítást,
d) a kiküldetés teljesítésével összefüggésben felmerülõ

egyéb indokolt költségek számviteli bizonylatnak megfe-
lelõ okmánnyal vagy költségkifizetést alátámasztó egyéb
bizonylattal igazolt összegének megtérítését.

(3) A külföldi napidíj egy napra esõ összegének orszá-
gonkénti és valutanemek szerinti mértékét – az egyes or-
szágok ár- és jövedelmi viszonyainak alapulvételével,
40–100 euró közötti összegben – a külügyminiszter álla-
pítja meg.

(4) Ha a kiküldött a kiküldetés idõtartama alatt külföl-
dön térítésmentesen teljes élelmezési ellátásban részesül,
napidíjának egynegyede illeti meg. A részleges ellátás cí-
mén történõ levonás mértékét belsõ szabályzatban kell
meghatározni.

* A kormányrendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. július 28-i
93. számában jelent meg.
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(5) A kiküldött a számlával igazolt szállásköltség meg-
térítésére jogosult, amennyiben a feladatát a külföldre ér-
kezés napján nem tudja befejezni, illetõleg a feladata befe-
jezése napján hazautazni nem tud. Ha a kiküldött a külföldi
tartózkodása alatt térítésmentes elszállásolásban részesül,
szállásköltség-térítésre nem tarthat igényt.

(6) A szállás, illetõleg a szálloda kategóriáját a kiküldõ
szerv vezetõje által – belsõ szabályzatban – meghatározott
szempontok alapján kell megválasztani. A küldöttség tag-
jai számára indokolt esetben a küldöttség vezetõjét megil-
letõ szállodában történõ elhelyezés is biztosítható.”

2. §

Az R. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a miniszter (a feje-

zet felügyeletét ellátó szerv vezetõje) engedélyével el lehet
térni, amennyiben azt a protokolláris elõírások és az ellá-
tandó feladatok indokolják.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit az ideiglenes külföldi kiküldetés folya-
matban lévõ teljesítésével és elszámolásával kapcsolatos
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
9. §-ának (1) bekezdésében a „külképviseleti vezetõket”
szövegrész helyébe a „külképviselet-vezetõket” szöveg-
rész lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Miniszteri rendeletek

Az egészségügyi miniszter, valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM
együttes rendelete

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM

együttes rendelet módosításáról

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

1. §

Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes ké-
szítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korláto-
zásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes ren-
delet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (3) bekezdés-
sel egészül ki:

„(3) A rendelet nem érinti a környezetben tartósan meg-
maradó szerves szennyezõ anyagokról szóló 850/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben egyes anyagok
gyártása, forgalomba hozatala és használata betiltására,
mielõbbi fokozatos kivonására, illetve korlátozására
vonatkozóan megállapított rendelkezéseket.”

2. §

Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában gyermekápolási cikk-

nek minõsül minden olyan termék, amelyet arra szántak,
hogy elõsegítse a gyermekek alvását, pihenését, testápolá-
sát, etetését, vagy az a gyermekeknek szopogatásra
szolgál.”

3. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerinti 48–49. pontokkal egészül ki.

(2) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti 50. ponttal egészül ki.

(3) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 3. számú mel-
léklete szerinti 51–51a. pontokkal egészül ki.

4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
telekkel – 2007. január 16-án lép hatályba.

(2) E rendelet
a) 3. §-ának (1) bekezdése 2007. június 15-én,
b) 3. §-ának (2) bekezdése 2010. január 1-jén

lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 4. §-ának (6) bekezdése a „2004/98/EK” szövegrészt

követõen a „ , 2005/59/EK, 2005/69/EK, 2005/84/EK”
szövegrésszel egészül ki;

b) 1. számú mellékletének 29.1., 30.1. és 31.1. pontjá-
ban „az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzéké-
rõl szóló EüM tájékoztatóban” szövegrész helyébe „az Eu-
rópai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzéké-
rõl szóló külön jogszabályban” szövegrész lép;

c) 1. számú mellékletének 30. és 31. pontjában „az
EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló
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EüM tájékoztató” szövegrész helyébe „az Európai Unió-
ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló
külön jogszabály” szövegrész lép.

(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/59/EK irány-
elve (2005. október 26.) az egyes veszélyes anyagok és
készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásá-
nak korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv 28. módosításáról (toluol
és triklór-benzol);

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/69/EK irány-
elve (2005. november 16.) az egyes veszélyes anyagok és
készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásá-
nak korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti

és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosításá-
ról (lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található
egyes policiklusos aromás szénhidrogének);

c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/84/EK irány-
elve (2005. december 14.) az egyes veszélyes anyagok és
készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásá-
nak korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal
történõ módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és
gyermekápolási cikkek).

Dr. Molnár Lajos s. k., Dr. Persányi Miklós s. k.,
egészségügyi miniszter környezetvédelmi és vízügyi

miniszter
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1. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 1. számú melléklete az alábbi 48–49. pontokkal egészül ki:

[Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

Korlátozás területe, módja]

...

,,48. Toluol
CAS szám: 108–88–3

48.1. Nem hozható forgalomba, illetve készítmények
anyagaként vagy összetevõjeként nem használható fel
0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentráció-
ban a lakosság számára eladásra szánt ragasztóanyagok-
ban és szórófestékekben.

49. Triklór-benzol
CAS szám: 120–82–1

Nem hozható forgalomba, illetve készítmények anyaga-
ként vagy összetevõjeként nem használható fel 0,1 tömeg-
százalékos vagy annál nagyobb koncentrációban,
kizárólag csak
– szintézisek féltermékeként, vagy
– klórozási reakciók célját szolgáló zárt kémiai rendsze-
rekben folyamat-oldószerként, vagy
– az 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzol (TATB) gyártá-
sához.”

2. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 1. számú melléklete az alábbi 50. ponttal egészül ki:

[Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

Korlátozás területe, módja]

...

,,50. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)
1. Benzo(a)pirén (BaP)

CAS szám: 50–32–8
2. Benzo(e)pirén (BeP)

CAS szám: 192–97–2
3. Benzo(a)antracén (BaA)

CAS szám: 56–55–3

50.1. A lágyítóolajok nem hozhatók forgalomba és nem
használhatók fel gumiabroncsok vagy gumiabroncsok
részeinek elõállításához, amennyiben
– több mint 1 mg/kg BaP-t, vagy
– az összes felsorolt PAH-kból több mint 10 mg/kg-ot
tartalmaznak.



4. Krizén (CHR)
CAS szám: 218–01–9

5. Benzo(b)fluorantén (BbFA)
CAS szám: 205–99–2

6. Benzo(j)fluorantén (BjFA)
CAS szám: 205–82–3

7. Benzo(k)fluorantén (BkFA)
CAS szám: 207–08–9

8. Dibenzo(a, h)antracén (DBahA)
CAS szám: 53–70–3

E határértékek betartottnak tekintendõk, ha a policiklusos
aromás (PCA-) kivonat a 3 tömegszázalékot nem haladja
meg az Ásványolaj-intézet (Institute of Petroleum)
IP346: 1998 szabványa szerint mérve (A PCA meghatáro-
zása a fel nem használt kenõalapolajokban és aszfaltmen-
tes petróleumfrakcióban – dimetil-szulfoxid extrakciós
refraktív index módszer), amennyiben a BaP és a felsorolt
PAH-k határértékeinek betartását, valamint a PCA-kivo-
nat és a mért értékek korrelációját hathavonta vagy min-
den jelentõs mûködési változtatás után (amennyiben az
korábban történt) ellenõrzi a gyártó vagy az importõr.

50.2. A gumiabroncsok és a 2010. január 1. után végrehaj-
tandó újrafutózáshoz felhasznált futófelület továbbá nem
hozhatók forgalomba, amennyiben az 50.1. pontban fog-
lalt határértékeket meghaladó mennyiségben tartalmaznak
lágyítóolajat. E határértékek betartottnak tekintendõk, ha
a vulkanizált gumi vegyületek nem haladják meg az
ISO 21461 (Vulkanizált gumi – olaj aromatikusságának
meghatározása a vulkanizált gumi vegyületekben) szerint
mért és kiszámított 0,35%-os Bay-proton-határt.

50.3. Az 50.2. pontban foglaltak nem vonatkoznak azokra
az újrafutózott gumiabroncsokra, amelyek futófelülete
nem tartalmaz az 50.1. pontban foglalt határértékeket
meghaladó mennyiségû lágyítóolajat.”

3. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 1. számú melléklete az alábbi 51–51a. pontokkal egészül ki:

[Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

Korlátozás területe, módja]

...

,,51. A következõ ftalátok (vagy más CAS
és EINECS számokkal jelzett ilyen anyagok):
1. di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)

CAS szám: 117–81–7
EINECS szám: 204–211–0

2. dibutil-ftalát (DBP)
CAS szám: 84–74–2
EINECS szám: 201–557–4

3. benzil-butil-ftalát (BBP)
CAS szám: 85–68–7
EINECS szám: 201–622–7

51.1. Nem használható anyagként vagy készítmények
összetevõjeként a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál
nagyobb koncentrációban játékokban és gyermekápolási
cikkekben.
Az elõzõekben említett határértéknél nagyobb koncentrá-
cióban ilyen ftalátokat tartalmazó gyermekjátékszerek
vagy gyermekápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.

51a. A következõ ftalátok (vagy más CAS
és EINECS számokkal jelzett ilyen anyagok):
1. diizononil-ftalát (DINP)

CAS szám: 28553–12–0 és 68515–48–0
EINECS szám: 249–079–5 és 271–090–9

2. diizodecil-ftalát (DIDP)
CAS szám: 26761–40–0 és 68515–49–1
EINECS szám: 247–977–1 és 271–091–4

3. di-n-oktil-ftalát (DNOP)
CAS szám: 117–84–0
EINECS szám: 204–214–7

Nem használható anyagként vagy készítmények összete-
võjeként a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb
koncentrációban az olyan játékszerekben és gyermekápo-
lási cikkekben, amelyeket a gyermekek a szájba vehetik.
Az elõzõekben említett határértéknél nagyobb koncentrá-
cióban ilyen ftalátokat tartalmazó gyermekjátékszerek
vagy gyermekápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
32/2006. (VII. 26.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok

felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és az
államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi
CXVI. törvény 112. §-ának (3) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok felhasz-
nálásának és ellenõrzésének szabályairól szóló 3/2004.
(II. 24.) KvVM rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„ 9. § (1) A Kövi-bõl támogatást – amennyiben nemzet-
közi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – belföldi szék-
helyû jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó, valamint természetes személy
kaphat.

(2) Nem nyújtható támogatás a pályázó részére, ha nem
felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok általános és különös feltételeinek, illetõleg
ezen feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogsza-
bályban meghatározott módon igazolja.”

2. §

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

Kovács Kálmán s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi

államtitkár

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
33/2006. (VII. 26.) KvVM

rendelete
a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
módosításáról

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl szóló
1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. és
67. §-aiban, valamint a Kvt. 10. számú mellékletének
18–21. pontjaiban foglaltak alapján – figyelemmel az
egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi
LXXXIII. törvény 120. §-a (7) bekezdésének c) és d) pont-
jában kapott felhatalmazásra – a következõket rende-
lem el:

1. §

A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999.
(XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-ának
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A kiszámított VKJ-t, késedelmi pótlékot, adóbírsá-
got és mulasztási bírságot a fizetési kötelezettség keletke-
zésének helye szerint illetékes vízügyi hatóság által kezelt
– a Magyar Államkincstárnál vezetett – e rendelet 3. szá-
mú mellékletében meghatározott számlára kell befizetni.”

2. §

Az R. kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt
3. számú melléklettel.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, egyidejûleg

a) az R. 2. §-ának (1) és (2) bekezdésében, a 3. §-ában,
az 5. §-a (1) bekezdése e) és g) pontjában, a 9. § -ának
(1) bekezdésében a vízügyi felügyelet szövegrész vízügyi
hatóságra változik,

b) az R. 10. §-ának (3) bekezdése, továbbá az egyes
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és
hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosítá-
sáról szóló 1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet 16. §-a (3) be-
kezdésének b) pontja hatályát veszti.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 33/2006. (VII. 26.) KvVM rendelethez

[3. számú melléklet a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelethez]

Intézmények Számla megnevezése Számlaszámok

Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Bajai Felügyelõség 10025004-01850626-00000000

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Budapesti Felügyelõség 10032000-01850729-00000000

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Debreceni Felügyelõség 10034002-01850688-00000000

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Gyõri Felügyelõség 10033001-01850671-00000000

Körös-vidéki Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Gyulai Felügyelõség 10026005-01850633-00000000

Észak-magyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Miskolci Felügyelõség 10027006-01850640-00000000

Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Nyíregyházi Felügyelõség 10044001-01850695-00000000

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Pécsi Felügyelõség 10024003-01850619-00000000

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Szegedi Felügyelõség 10028007-01850657-00000000

Közép-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Székesfehérvári Felügye-
lõség

10029008-01850664-00000000

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Kövice Szolnoki Felügyelõség 10045002-01850705-00000000

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
34/2006. (VIII. 1.) KvVM

rendelete
a Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület

természetvédelmi kezelésérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 36. §-ának
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

(1) Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hiva-
tal 15/1978. (XII. 19.) határozatával védetté nyilvánított,
Sopron belterület 7183 és 7192 ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 17,2 hektár kiterjedésû Soproni
Botanikus Kert Természetvédelmi Terület természetvé-
delmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédel-
mi kezelési tervet e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

A terület természetvédelmi kezelését – a természetvé-
delmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelõen – a Fer-
tõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba.

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

Melléklet
a 34/2006. (VIII. 1.) KvVM rendelethez

A Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések

Õrizze meg
– a területen elõforduló, az eredeti termõhelyre jellem-

zõ védett növény- és állatfajokat.
Biztosítsa
– a veszélyeztetett hazai növényfajok ex situ megõr-

zését,

– a területen fészkelõ és vonuló madárállomány védel-
mét,

– az oktatási, kutatási feladatok ellátásához a megfelelõ
kereteket.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A meglévõ és a tervezett növényállománynak megfe-
lelõ termõhelyi adottságú területek fenntartása.

– Sziklakertek felújítása, a vízkedvelõ mocsári növé-
nyek élõhelyének (medencék) felújítása, fejlesztése.

– A különleges értéket jelentõ egyes öreg fák (pl. Segu-
oiadendron, Ginkgo stb.) kiemelt védelme.

– Agresszív fajok terjeszkedésének megakadályozása.
– A káros emberi hatások csökkentése, korlátozása.
– A terület táj- és kultúrtörténeti értékeit jelentõ szob-

rok, épületek, uszoda karbantartása, esetleges felújítása.
– A Magyarországon veszélyeztetett, ritkuló növé-

nyekbõl törzstelepeknek alkalmas növényállományok lé-
tesítése.

– A termõhelyjelzõ növények gyûjteményeinek bõvíté-
se, fejlesztése.

– A hagymás, gumós növények gyûjteményének fej-
lesztése.

– Eurázsia jellegzetes, alapvetõ fái, cserjéi, évelõ lágy-
szárú gyûjteményeinek fejlesztése.

– A botanikus kerti gyûjtemény oktató kertté fejleszté-
se.

– Oktatási tevékenység megszervezése az iskolai kor-
csoport számára, valamint szakképzési gyakorlati bemuta-
tóhelyként való mûködés (terepi növénytár) a közép- és
felsõfokú szakképzés számára.

– A terület látogathatóságának megszervezése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra,
tilalmakra vonatkozó elõírásokat – a természetvédelmi ke-
zelési tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vonat-
kozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet
2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékle-
tének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1–3.6. fe-
jezet tartalmazza.

3.1. Élõhelyek kezelése, fenntartása
– Folyamatosan biztosítani kell a mocsári növényzet

élõhelyeként fenntartott medence vízellátását megfelelõ
minõségû vízzel.

– Biztosítani kell a gyepterületek évente legalább egy-
szeri kaszálását.

– Tilos a gallyégetés és a gyepterületek égetése. A
gallyhulladékot aprítással kell a termõhelyre visszajut-
tatni.

– A Botanikus Kert területén tilos növényvédõ szerek
alkalmazása.
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– A gyepterületre mûtrágya és hígtrágya kijuttatása
tilos.

– A fás területek kezelésével kapcsolatos munkálatok
(fakivágás, gyérítés, szálalás stb.) kizárólag szeptember 1.
és február 28. között végezhetõk.

– A fás területek kezelését a gyepszintben elõforduló
értékes lágyszárú növényzet minél nagyobb fokú kíméle-
tével kell elvégezni.

– A Botanikus Kert területén el kell végezni az idõs fák
ápolását, a balesetveszélyes (száraz, korhadt) ágak levágá-
sát és a sebek kezelését.

3.2. Fajok védelme
– Biztosítani kell a teljes területen az adventív és ag-

resszíven terjedõ növényfajok terjedésének megakadályo-
zását.

3.3. Oktatás, bemutatás
– A Botanikus Kert – nyitvatartási idejében – szabadon

látogatható.

3.4. Közlekedés
– A területen tilos az átmenõ közúti forgalom.
– A meglévõ sétautakon gépjármûvel közlekedni kizá-

rólag a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vagy a
Nyugat-Magyarországi Egyetem hozzájárulásával, a terü-
leten található infrastruktúra, kulturális és természeti érté-
kek fenntartása érdekében szabad.

– Gyalogos közlekedés csak az aszfaltozott utakon és a
sétányokon megengedett. Kerékpáros közlekedés csak az
aszfaltozott utakon megengedett, a gyalogos járdákon, sé-
tautakon, parcellákon kerékpárral közlekedni tilos.

3.5. Terület- és földhasználat
– A terület további beépítése tilos, kivéve, ha ez a vé-

dett természeti értékek fennmaradásának biztosításához
elengedhetetlen.

– Csak a Botanikus Kert fenntartásához szükséges, il-
letve a természetvédelmi célkitûzések megvalósulását elõ-
segítõ építmények létesítése engedélyezhetõ területen.

– Újabb aszfaltozott út és sétány építése tilos.
Amennyiben a sétányok bõvítése indokolt, akkor kizáró-
lag kaviccsal, kõzúzalékkal, térkõvel, illetve más tájba il-
lõ, természetes anyaggal burkolt sétányok létesítése meg-
engedett.

– Új légvezeték a területen nem létesíthetõ, az egyete-
mi épületek mûködéséhez szükséges közmûvek kizárólag
a földben vezethetõk.

– A területen ipari jellegû tevékenységet kizárólag a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Tanmûhelyében
lehet folytatni, az oktatási tevékenység keretei között. Az
üzem területe nem bõvíthetõ a terület termõhelyeinek ro-
vására.

3.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
– A terület jelenlegi tájképi karakterét meg kell õrizni,

a kultúrtörténeti értékek, objektumok megmaradásáért
minden szükséges intézkedést meg kell tenni.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
35/2006. (VIII. 11.) KvVM

rendelete
az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédelmi

és vízügyi területeken szakértõi tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú
jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.)
31. §-ának (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint
az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai felté-
telekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 7. számú mel-
lékletében meghatározott környezetvédelmi, természetvé-
delmi és vízügyi szakterületeken az igazságügyi szakértõi
tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat
szakirányú jellegének igazolására irányuló eljárás során
e rendelet szabályai az irányadóak.

(2) E rendelet alkalmazásában kérelmezõ: aki a Szaktv.
3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az (1) bekezdésben
meghatározott igazságügyi környezetvédelmi, természet-
védelmi vagy vízügyi területeken szakértõi tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jel-
legének igazolása iránti kérelmet nyújt be.

2. §

(1) Az igazságügyi környezetvédelmi, természetvédel-
mi vagy vízügyi területeken szakértõi tevékenység folyta-
tásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegét
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF) igazolja,
errõl hatósági bizonyítványt ad ki.

(2) A hatósági bizonyítványt az OKTVF a kérelem elõ-
terjesztésétõl számított 30 napon belül adja ki.

3. §

(1) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ
aa) személyazonosító adatait (név, születési idõ, anyja

neve),
ab) külön jogszabály szerinti1 képesítési feltételnek

megfelelõ végzettségét igazoló oklevelének (bizonyítvá-
nyának) számát és keltét (szak, kar feltüntetésével),

1 Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kap-
csolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.)
IM rendelet.
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ac) szakképesítésének megnevezését,
ad) tudományos fokozatát (amennyiben ilyennel

rendelkezik),
ae) jelenlegi foglalkozását, beosztását,
af) lakcímét vagy értesítési címét;

b) az engedélyezni kért igazságügyi szakértõi szakterü-
let(ek) megnevezését.

(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosí-

tott okirat esetében a magyar nyelvû fordítás hiteles máso-
latát);

b) a tanulmányok, illetve végbizonyítvány (abszoluto-
rium) igazolására szolgáló közokiratot (leckekönyv) (ho-
nosított okirat esetében a magyar nyelvû fordítás hiteles
másolatát);

c) a kérelem benyújtásáig terjedõ idõszakban végzett
szakmai tevékenység részletes leírását (szakmai önélet-
rajz). A szakmai önéletrajznak munkahelyenként, illetve
munkakörönként – a szakaszhatárokra vonatkozó dátum
pontos megadásával – részleteznie kell, hogy a kérelmezõ
milyen szakmai gyakorlatot szerzett, különös tekintettel
a kérelemben megjelölt igazságügyi szakértõi szakterület-
tel/területekkel való kapcsolódásokra;

d) a kérelmezõ nevéhez (önállóan, illetve szerzõtárs-
ként vagy társszerzõként) köthetõ, a szakmai mûködés és
a szaktudás magas színvonalát alátámasztó publikációkat,
azok hozzáférhetõségének megjelölésével;

e) a szakmai gyakorlat idõtartamának igazolását.

(3) A szakmai gyakorlat idõtartamát közszolgálati, köz-
alkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
munkaviszonyban álló kérelmezõ esetén a munkáltató,
a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról szóló szer-
zõdés vagy egyéb, a munkavégzés igazolására alkalmas és
a szakmai gyakorlat idõtartamát alátámasztó dokumentum
igazolja.

4. §

(1) Szakmai gyakorlati idõn az
a) egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben szer-

zett, szakterületnek megfelelõ szakirányú végzettség,
b) mûszaki, illetve természettudományos felsõoktatás-

ban alapképzésben szerzett egyetemi vagy fõiskolai vég-
zettség, és szakterületnek megfelelõ

ba) szakirányú továbbképzési szakon szerzett vég-
zettség, vagy

bb) felsõfokú iskolai végzettségre épülõ OKJ-ben
szereplõ szakirányú szakképesítés

megszerzése után, a kérelem benyújtását megelõzõen
meglévõ, a megjelölt szakterületen eltöltött gyakorlati idõt
kell érteni.

(2) A különbözõ munkahelyeken szerzett gyakorlat ide-
jét össze kell adni.

(3) A szakmai gyakorlat megkezdése után a fizetés nél-
küli és a rendkívüli szabadság, a munkaviszony szünetelé-
se, a katonai szolgálat, a szülési szabadság, a gyermekgon-
dozási díj, a gyermekgondozási segély és a táppénz, vala-
mint az ösztöndíj folyósításának idejét összesen legfeljebb
3 hónap, az egyetemi doktori (PhD) képzés idejét legfel-
jebb 12 hónap tartamáig lehet a gyakorlat idejébe
beszámítani.

(4) Szakmai gyakorlati idõként szakértõjelölt esetében
az alkalmazotti vagy más jogviszonyban, legalább napi
6 órás idõtartamban végzett tevékenységet kell figyelembe
venni.

5. §

A szakmai gyakorlat szakirányú jellegérõl szóló hatósá-
gi bizonyítvány az alábbiakat tartalmazza:

a) a kérelmezõ személyazonosító adatait (név, születési
hely és idõ, anyja neve);

b) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazság-
ügyi szakértõi szakterület(ek) megnevezését;

c) a figyelembe vett szakmai gyakorlati idõ meghatáro-
zását és szakirányú jellegének igazolását;

d) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazság-
ügyi szakértõi szakterületen fennálló terület megnevezé-
sét, amennyiben van olyan terület, ahol a kérelmezõ
kiemelkedõ gyakorlattal, tudományos fokozattal rendel-
kezik.

6. §

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

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
36/2006. (VIII. 11.) KvVM

rendelete
a Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület

létesítésérõl szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet
módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– 36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen –
a következõket rendelem el:
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1. §

A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület
létesítésérõl szóló 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet (a to-
vábbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„3. § (1) A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi
Terület természetvédelmi kezelését – a természetvédelmi
kezelési tervben foglaltaknak megfelelõen – a Balatoni
Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédel-
mi kezelési tervet a melléklet tartalmazza.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg az R. e rendelet mellékletével egé-
szül ki.

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

Melléklet
a 36/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelethez

[Melléklet
a 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez]

A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések

– Õrizze meg a területen található meszes talajú kék-
perjés láprét, illetve magassásos, zsombékos és nádas élõ-
helyeket, valamint ezek növény- és állatvilágát, így példá-
ul a hússzínû ujjaskosbort (Dactylorhiza incarnata), a bug-
lyos szegfüvet (Dianthus superbus), a kornistárnicsot
(Gentiana pneumonanthe), a szibériai nõszirmot (Iris sibi-
rica), vitézkosbort (Orchis militaris), a gerinctelen állatok
közül elsõsorban a vérfûboglárkát (Maculinea teleius) és
a szürkés hangyaboglárkát (Maculinea alcon).

– A réten lévõ cserjés és fás mozaikok fenntartásával
növelje a biológiai sokféleséget és a táji változatosságot
úgy, hogy hosszú távon fás kaszáló alakuljon ki.

– Segítse elõ a terület természetes élõvilágát veszélyez-
tetõ invazív növényfajok visszaszorítását.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A terület melioráció elõtti vízháztartásának visszaál-
lítása vízlefolyás késleltetésével, az árkok vizének vissza-
duzzasztásával.

– A gyepek fenntartása tervszerû, az élõhelyek védel-
méhez és a védett fajok életciklusához igazított kaszálás-
sal.

– Az erõsen terjedõ, idegenhonos gyomok, így különö-
sen a magas aranyveszõ (Solidago gigantea) visszaszorítá-
sa aktív természetvédelmi kezeléssel.

– A magassásos, zsombéksásos, serevényfüzes élõ-
helytöredékek háborítatlanságának biztosítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra,
tilalmakra vonatkozó elõírásokat – a természetvédelmi
kezelési tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vo-
natkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM ren-
delet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mel-
lékletének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1. és
3.2. fejezet tartalmazza.

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

3.1.1. Élõhelyek kezelése, fenntartása
– A területen melioráció és vízlevezetés tilos.
3.1.2. Látogatás
– A taposási károk megelõzése érdekében a terület ter-

mészetvédelmi kezelõje a területre való belépést és a terü-
leten való tartózkodást korlátozhatja.

3.1.3. Oktatás és bemutatás
– A területet oktatási és bemutatási céllal elsõsorban

a szakemberképzés érdekében lehet hasznosítani.
3.1.4. Kutatás, vizsgálatok
– A területen engedélyezett kutatási tevékenység a ter-

mészetvédelmi kezelõvel egyeztetett módon, részletes ku-
tatási tervvel végezhetõ. A kutatási jelentés egy példányát
a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság részére át kell adni.

3.1.5. Tájképi értékek
– Egy fás kaszáló távlati kialakítása érdekében a meg-

lévõ fákat, facsoportokat és cserjés élõhelyfoltokat fenn
kell tartani.

3.1.6. Vadgazdálkodásra vonatkozó kezelési elõírások
– A területen sózó, szóró és egyéb vadgazdálkodási

létesítmény – magasles kivételével – nem építhetõ.
3.1.7. Vízgazdálkodást érintõ kezelési elõírások
– A terület élõhelyeinek természetes állapotára jellem-

zõ vízgazdálkodás biztosítása érdekében a Holt-tó kút
vizének visszaduzzasztásával az árkokon keresztül kell
megemelni a talajvíz szintjét.

3.1.8. Közlekedést érintõ kezelési elõírások
– A területre a természetvédelmi kezelés során használt

jármûveken, gépeken kívül egyéb jármûvel behajtani tilos.

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

Gyepek kezelése
– A gyep mûvelési ágat megváltoztatni, a gyepet feltör-

ni tilos.
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– A gyepet vegyszerezni tilos.
– A gyepet nem helyi származású növények magjaival

felülvetni tilos, a tudományos kutatás eredményeként
javasolt fajok tudatos visszatelepítését kivéve.

– A kaszálást tervszerûen, idõben és térben mozaiko-
san kell végezni, figyelembe véve a védett növény- és
állatfajok szaporodási ciklusát, valamint az özönnövény-
állományok visszaszorításának igényét.

– A kaszálás hatását legalább 3 évente monitorozni
kell, és ennek eredménye alapján – ha szükséges – új ka-
szálási módszert kell bevezetni és alkalmazni.

– A sásos élõhelyeket tilos géppel kaszálni, ezeken erõs
gyomosodás esetén kézi kaszálást kell végezni.

– A kékperjés láprét serevényfüzes részeit tilos ka-
szálni.

A gazdasági és közlekedési miniszter
58/2006. (VIII. 11.) GKM

rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal

kapcsolatos eljárási rendrõl*

Kormányhatározatok

A Kormány
1070/2006. (VII. 21.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.

határozat módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:

1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mellékletének
„II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem miniszté-
riumi formában mûködõ központi közigazgatási szervek
és területi, helyi közigazgatási szervek” részében a
„Magyar Turisztikai Hivatal”, a „Nemzeti Sporthivatal”,

az „Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal”, valamint az
„Országos Területfejlesztési Hivatal” szövegrész hatályát
veszti.

2. Ez a határozat 2006. július 31-én lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1071/2006. (VII. 21.) Korm.

határozata
a 2006. évi kormányzati létszámcsökkentések

végrehajtásáról a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ
Tanácsban, 2006. július 5-én született megállapodás

végrehajtásáról*

A Kormány
1073/2006. (VII. 26.) Korm.

határozata
a Kormány ügyrendjérõl szóló

1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat
módosításáról

A Kormány a Kormány ügyrendjérõl szóló 1088/1994.
(IX. 20.) Korm. határozatot (a továbbiakban: H.) a követ-
kezõk szerint módosítja:

1. A H. 4. pontjának elsõ mondata helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„A munkaterv és a Kormány törvényalkotási programja
egymással összehangolt tervezetét a Miniszterelnöki
Hivatal az elfogadott kormányprogram alapján – a minisz-
terek és a kormánybiztosok javaslatainak figyelembevéte-
lével – készíti el.”

2. A H. 10. pontjának második mondata helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Ha jogszabály vagy nemzetközi szerzõdés az Európai
Unió jogából eredõ tagállami kötelezettségeket érint, az
elõterjesztésben tájékoztatást kell adni arról is, hogy a
javasolt szabályozás összeegyeztethetõ-e az Európai Unió
jogával, az európai uniós jogi aktusok átültetését vagy
végrehajtását szolgáló jogszabály-tervezetekre vonatkozó
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elõterjesztésekhez pedig részletes táblázatot kell csatolni,
amelyben fel kell tüntetni, hogy az uniós jogi aktus egyes
rendelkezéseinek a tervezet mely rendelkezései felelnek
meg (megfelelési táblázat).”

3. A H. 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. Az elõterjesztéshez – kivéve a kis terjedelmû, egy-

szerû megítélésû elõterjesztéseket – vezetõi összefoglalót
kell készíteni, amely tartalmazza az elõterjesztés rövid tar-
talmi összefoglalását, a kormányprogramhoz való viszo-
nyát, elõzményeit, a várható gazdasági, költségvetési, tár-
sadalmi és szakmai hatásokat, az Európai Unió jogával va-
ló összeegyeztethetõségre vonatkozó nyilatkozatot, illetve
a tervezettel átültetett, végrehajtott európai uniós jogi ak-
tusok megjelölését, – ha a jogszabály-tervezetet az európai
közösségi jog által meghatározottak szerint elõzetesen
meg kell küldeni véleményezésre az Európai Bizottság-
nak, az Európai Központi Banknak, illetve az Európai
Unió tagállamainak – a megküldési kötelezettség teljesíté-
sére vonatkozó nyilatkozatot, a más elõterjesztéshez, illet-
ve döntéshez való kapcsolódását, a fennmaradt vitás kér-
dések bemutatását és a sajtó tájékoztatására vonatkozó
javaslatot.”

4. A H. 18–20. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„18. a) Az elõterjesztés tervezetének közigazgatási
egyeztetésre és a miniszteri rendelet tervezetének vélemé-
nyezésre bocsátásáról – a kormányprogrammal való össz-
hang, az idõszerûség, továbbá a jogi, szakmai és pénzügyi
feltételek meglétének elõzetes vizsgálatával, az elõterjesz-
tõ javaslata alapján – a Miniszterelnöki Hivatalban szerve-
zett, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, a minisz-
terelnököt helyettesítõ miniszter, az igazságügyi és rendé-
szeti miniszter, valamint a pénzügyminiszter által kijelölt
vezetõkbõl álló munkacsoport dönt, illetõleg a miniszteri
rendeletek esetében véleményt nyilvánít (szakmapolitikai
egyeztetés). A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
egyes elõterjesztéseket (miniszteri rendeleteket) halaszt-
hatatlan esetben mentesíthet a szakmapolitikai egyeztetés
alól.

b) A munkacsoport rendszeresen – általában heten-
ként – ülésezik. A munkacsoportot a Miniszterelnöki
Hivatal Kormányirodájának (a továbbiakban: Kormány-
iroda) vezetõje vezeti.

c) A munkacsoport ülésén, állandó meghívottként,
tanácskozási joggal részt vesz a Miniszterelnöki Hivatal
koalíciós koordinációért felelõs államtitkárának, valamint
– feladatkörét érintõen – az államreform elõkészítõ mun-
káinak operatív irányításáért felelõs kormánybiztos meg-
bízottja. A munkacsoport ülésére – kérésére – az elõter-
jesztõ által kijelölt vezetõt meg kell hívni.

d) A szakmapolitikai egyeztetés keretében tárgyalni
kért anyagokat legkésõbb az egyeztetés idõpontját meg-
elõzõ második munkanapon a munkaidõ végéig, elektroni-
kus formában meg kell küldeni a Kormányiroda vezetõjé-
nek, továbbá egyidejûleg a munkacsoport tagjainak és
meghívottainak. Az ülés résztvevõi a tárgyalásra kerülõ

anyagokról az ülést megelõzõ munkanapon elektronikus
úton tájékoztatást kapnak. A munkacsoport döntésérõl az
elõterjesztõt a Kormányiroda vezetõje tájékoztatja.

19. A szakmapolitikai egyeztetést követõen az elõter-
jesztés és a miniszteri rendelet tervezetét – ha törvény vagy
e határozat eltérõen nem rendelkezik – észrevételezés, ille-
tõleg véleménynyilvánítás céljából meg kell küldeni

a) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek
(a Kormányiroda vezetõjének), a Miniszterelnöki Hivatal
koalíciós koordinációért felelõs államtitkárának, a feladat-
körében érintett miniszternek, kormánybiztosnak és kor-
mányhivatal vezetõjének, akik a tervezetre észrevételt
tehetnek, valamint

b) a határidõ megjelölésével a többi miniszternek és
kormánybiztosnak, akik a tervezetrõl véleményt nyilvánít-
hatnak, illetve – ha megjelölik, hogy a tervezet a feladat-
körüket miként érinti – észrevételt tehetnek.

Az a) pont szerint minden, az Európai Unió jogi aktusai-
nak átültetésével, illetve végrehajtásával kapcsolatos és az
uniós vívmányok tárgykörét érintõ elõterjesztés és minisz-
teri rendelet tervezetét meg kell küldeni az igazságügyi és
rendészeti miniszternek, valamint a külügyminiszternek.

Az elõterjesztés és a miniszteri rendelet tervezetét meg
kell küldeni a Miniszterelnöki Hivatal koalíciós koordiná-
cióért felelõs államtitkárának.

20. A bíróságok és az ügyészségek hatáskörét érintõ
tervezetet a Legfelsõbb Bíróság elnökének, illetõleg a leg-
fõbb ügyésznek, az Alkotmánybíróságot, az Állami Szám-
vevõszéket, a Magyar Nemzeti Bankot és a Gazdasági
Versenyhivatalt érintõ tervezetet az érintett szerv elnöké-
nek is meg kell küldeni, akik a tervezetre észrevételt tehet-
nek.”

5. A H. 25–26. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„25. Az elõterjesztés és a miniszteri rendelet tervezetére
tett észrevételeket az elõterjesztõ köteles egyeztetni.

26. Az észrevételezési jogot
a) a miniszter, az államtitkár vagy a kijelölt szakállam-

titkár, illetõleg a miniszter rendelkezése alapján a kabinet-
fõnök,

b) a kormánybiztos, vagy
c) a kormányhivatal vezetõje, illetõleg – akadályozta-

tása esetén – erre kijelölt helyettese
gyakorolja.”

6. A H. a következõ új 32. ponttal egészül ki:
„32. Az észrevételekrõl folytatott közigazgatási egyez-

tetés keretében lehetõség szerint minden szakmai, jogi és
kodifikációs kérdést le kell zárni és a lehetséges mértékig
egyetértésre kell jutni. A miniszter, illetõleg az elõterjesz-
tés benyújtására jogosult más személy a közigazgatási
egyeztetést követõen fennmaradt észrevételekkel kapcso-
latos vitás kérdéseket az elõterjesztésben csak akkor viheti
döntésre a Kormány elé, ha az ezek tekintetében általa,
illetõleg – miniszter esetében – az õt helyettesítõ államtit-
kár által a 19. a) és a 25. pontban írtak figyelembevételével
folytatott személyes egyeztetés is sikertelenül zárult.”
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7. A H. 34. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. A Kormányhoz elõterjesztést nyújthat be – a Kor-

mány tagjain kívül – a Miniszterelnöki Hivatal koalíciós
koordinációért felelõs államtitkára, a Kormány döntése
alapján vagy a miniszterelnök megbízásából a Miniszter-
elnöki Hivatal államtitkára, feladatkörében a kormánybiz-
tos és a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, továbbá a
Kormány döntése alapján vagy a miniszterelnök elõzetes
hozzájárulásával más szervek és személyek. A kormányhi-
vatal által elõkészített elõterjesztést a kormányhivatal fel-
ügyeletét ellátó miniszter nyújtja be és képviseli a Kor-
mány elõtt.”

8. A H. 35. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. Az elõterjesztéseket legalább két munkanappal az

államtitkári értekezlet idõpontja elõtt, hetvenöt példány-
ban – további egy példányt az elõterjesztõ eredeti aláírásá-
val ellátva –, valamint elektronikusan meg kell küldeni a
Miniszterelnöki Hivatalnak. Az elõterjesztés átdolgozott
változatát, illetve írásbeli kiegészítését e szabályok megfe-
lelõ alkalmazásával, legkésõbb a kormányülés idõpontját
megelõzõ második munkanapon kell benyújtani.”

9. A H. 37. pontjának második mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Ha az elõterjesztés e határozat elõírásainak nem felel
meg, errõl tájékoztatja az elõterjesztõt, és egyúttal javasla-
tot tesz az elõterjesztéssel kapcsolatos tennivalókra.”

10. A H. a 39. pontját követõen a következõ új alcím-
mel és 39/A. ponttal egészül ki:

„A módosító javaslatokkal
és a képviselõi önálló indítványokkal kapcsolatos

kormányzati álláspont kialakítása

39/A. A törvényjavaslatokhoz benyújtott módosító és
kapcsolódó módosító javaslatokkal, valamint a képviselõi
módosító indítványokkal kapcsolatos kormányzati állás-
pontról – az Országgyûlésnek a támogatott javaslatokról
való tájékoztatását megelõzõen, e határozatnak az elõter-
jesztésekre irányadó rendelkezései megfelelõ alkalmazá-
sával – a Kormány dönt. Halaszthatatlan esetben, a tör-
vényjavaslattal összefüggésben a Kormányt az Ország-
gyûlés elõtti tárgyalása során képviselõ miniszter a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel, a miniszter-
elnököt helyettesítõ miniszterrel, az igazságügyi és rendé-
szeti miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel együt-
tesen alakítja ki a képviselendõ kormányzati álláspontot;
véleményeltérés esetén a miniszterelnök döntését kell
kérni.”

11. A H. 44. pontját megelõzõ alcím és a 44–45. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az államtitkári értekezlet

44. A Kormány ülésére benyújtott minden elõterjesz-
tést és jelentést, ideértve a kormánybiztosok elõterjeszté-

seit (jelentéseit) is, elõzetesen államtitkári értekezleten
kell megtárgyalni, amely a Kormány általános hatáskörû
döntés-elõkészítõ testületeként a kormányülések elõkészí-
tésének általános szakmai, politikai, szervezõ, egyeztetõ
és ellenõrzõ fórumaként mûködik. Az államtitkári értekez-
let az elõterjesztéseket és jelentéseket a Kormány ülését
közvetlenül megelõzõen tárgyalja meg.

45. Az államtitkári értekezlet feladata a Kormány ülé-
sének elõkészítése. Ennek keretében állást foglal az elõter-
jesztések és jelentések kormánydöntésre való alkalmassá-
gáról, napirendre vételérõl, illetõleg a további egyezteté-
sek, valamint az elõterjesztés átdolgozásának, kiegészíté-
sének szükségességérõl. Ha az államtitkári értekezlet ülé-
sén az elõterjesztéssel (jelentéssel) kapcsolatban – elõké-
szítési vagy egyeztetési hiányosságokból adódóan – jelen-
tõsebb új elem merülne fel, az államtitkári értekezlet az
elõterjesztést (jelentést) leveheti a napirendjérõl.”

12. A H. 47–51. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„47. Az államtitkári értekezletet a Miniszterelnöki
Hivatal kormányzati munka stratégiai irányítását ellátó
államtitkára (a továbbiakban: Államtitkár) hívja össze,
szervezi és vezeti.

48. Az államtitkári értekezlet napirendjét – a Kormány-
iroda vezetõjének javaslatára – az Államtitkár állapítja
meg.

49. Az államtitkári értekezlet napirendjére csak elõze-
tesen egyeztetett, illetõleg a 32. pont szerinti személyes
egyeztetés sikertelenségét kifejezetten feltüntetõ, az e ha-
tározatban foglalt követelmények megtartásával benyúj-
tott elõterjesztés és jelentés vehetõ fel. E szabály alkalma-
zása alól a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter kivé-
telt tehet.

50. Az államtitkári értekezlet résztvevõi a minisztériu-
mok és a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárai, a Kor-
mányiroda vezetõje, az államreform elõkészítõ munkáinak
operatív irányításáért, továbbá a fejlesztéspolitikáért fele-
lõs kormánybiztos, illetve az általa kijelölt személy. Az
államtitkári értekezleten a Miniszterelnöki Hivatal kijelölt
szakállamtitkára és a Központi Statisztikai Hivatal elnöke
állandó meghívottként vesz részt. Az államtitkári értekez-
letre a feladatkörét érintõ elõterjesztések tárgyalásához a
Miniszterelnöki Hivatal más szakállamtitkárát, a nem
állandó résztvevõ kormánybiztost, a kormányhivatal veze-
tõjét, valamint a Magyar Nemzeti Bank alelnökét meg kell
hívni. Az Államtitkár az államtitkári értekezletre más sze-
mélyt is meghívhat.

51. Az államtitkári értekezleten az államtitkárt a
minisztérium szakállamtitkára, kabinetfõnöke csak kivéte-
lesen, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter engedé-
lyével helyettesítheti. E rendelkezést a Miniszterelnöki
Hivatal államtitkárai esetében is megfelelõen alkalmazni
kell. Az állandó meghívottak közül a Központi Statisztikai
Hivatal elnökét a kijelölt elnökhelyettes helyettesítheti.”
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13. A H. 53. pontjának elsõ mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„53. Az államtitkári értekezlet kezdeményezheti, hogy
az általa tárgyalt elõterjesztést (jelentést) a Kormány ülése
elõtt – feladatkörében – a Kormány kabinetje, a kormány-
bizottság, az Államreform Bizottság vagy a Fejlesztéspoli-
tikai Irányító Testület is vitassa meg. A feladatkörükbe tar-
tozó elõterjesztések (jelentések) megtárgyalásáról e testü-
letek önállóan is dönthetnek.”

14. A H. 57–57/A. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„57. Az elõterjesztõnek a Kormány ülését megelõzõen
további személyes egyeztetés útján kell megkísérelnie az
államtitkári értekezletet, illetõleg más döntés-elõkészítõ
testületek ülését követõen esetlegesen még fennmaradt
nézetkülönbségek tisztázását és a viták lezárását.

57/A. Az államtitkári értekezletre a külügyminiszter
rendszeresen írásbeli jelentést nyújt be az európai uniós
tagsággal összefüggõ aktuális kül- és Európa-politikai kér-
désekrõl, valamint az azokból eredõ hazai feladatokról.”

15. A H. 58. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. Az elõterjesztés vagy jelentés a kormányülés napi-

rendjére akkor vehetõ fel, ha az államtitkári értekezlet
– illetõleg az 53. pontban foglaltak szerint feladatkörében
a Kormány kabinetje, az Államreform Bizottság vagy a
Fejlesztéspolitikai Irányító Testület is – megtárgyalta és
napirendre tûzését javasolta. E szabály alkalmazása alól a
miniszterelnök kivételt tehet. Az államtitkári értekezlet
állásfoglalásáról a kabinetet, az Államreform Bizottságot,
illetve a Fejlesztéspolitikai Irányító Testületet az elõter-
jesztõ tájékoztatja. A döntés-elõkészítõ testületek eltérõ
állásfoglalása esetén a vitás kérdésrõl a Kormány dönt.”

16. A H. 59. pontjának elsõ mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„Az ülés napirendjének javaslatát az államtitkári érte-
kezlet állásfoglalásának figyelembevételével a Kormány-
iroda készíti el és – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter jóváhagyása után – küldi ki az ülés résztvevõinek.”

17. A H. 61. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61. A Kormány ülésére állandó meghívottak:
a) a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárai,
b) a Kormányiroda vezetõje,
c) az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irá-

nyításáért felelõs kormánybiztos,
d) a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos,
e) a kormányszóvivõ.”

18. A H. 64. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„64. A 2006. évi LVII. törvény 31. §-ának (1) és (5) be-
kezdésében foglaltak alapján a Kormány ülésén a minisz-
tert – akadályoztatása esetén – az államtitkár, a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezetõ minisztert az általa rendeletben
kijelölt államtitkár helyettesíti.”

19. A H. 71/A. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„71/A. A külügyminiszter az 57/A. pont szerinti jelen-
tésben tájékoztatja a Kormányt az európai uniós tagsággal
összefüggõ aktuális kül- és Európa-politikai kérdésekrõl,
valamint az azokból eredõ hazai feladatokról.”

20. A H. a következõ 71/B. ponttal egészül ki:
„71/B. A Kormány az ülésein rendszeresen konzultációt

folytat az államreform és a fejlesztéspolitika aktuális kér-
déseirõl.”

21. A H. 89. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„89. Az összefoglaló egy-egy példányát a Kormány tag-
jai, a Kormány üléseinek állandó meghívottai, valamint az
államtitkárok kapják meg. Az Államtitkár az összefoglaló
megküldését másnak is engedélyezheti.

22. A H. 99. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„99. A Kormány döntéseit elõkészítõ testületek ülései-
rõl emlékeztetõ készül, amely tartalmazza az ülésen részt
vevõk felsorolását, a testület állásfoglalását és az esetlege-
sen fennmaradt vitás kérdések lényegi bemutatását. Az
államtitkári értekezlet és a Gazdasági Kabinet üléseirõl ké-
szített emlékeztetõnek az érdekeltek részére történõ meg-
küldésérõl a Kormányiroda a kormányanyagok terjesztési
rendje szerint, a többi testület emlékeztetõje esetében a
testület titkársága gondoskodik.”

23. A VIII. fejezet Záró rendelkezések címe elé beiktat-
va a H. a következõ új 100. ponttal egészül ki:

„100. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységé-
ben való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó koordinációs
eljárásrendrõl, valamint az európai uniós tagságból eredõ
jogharmonizációs feladatok meghatározásának, progra-
mozásának és teljesítésük ellenõrzésének rendjérõl külön
kormányhatározat rendelkezik.”

24. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba,
egyidejûleg

a) hatályát veszti
– a H. 5., 23–24. és 93–97. pontja;
– az 1130/1998. (X. 6.) Korm. határozat 8. pontja;
– az 1092/2002. (VI. 8.) Korm. határozat 4., 5. és

9. pontja;
– az 1023/2003. (II. 27.) Korm. határozat 1. és 2. pontja;
– az 1036/2004. (IV. 27.) Korm. határozat 15. pontja;
– az 1102/2004. (X. 20.) Korm. határozat 1. és 2. pontja;
– az 1023/2005. (III. 10.) Korm. határozat 22–25. pontja;
b)
– a H. 4. pontjában az „Igazságügyi Minisztérium” szö-

vegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium”, valamint a „jogalkotási feladatok tervének” szö-
vegrész helyébe a „jogalkotási feladatok jegyzékének”,

9. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1341



– a H. 28. pontjában „az országos hatáskörû szervek
vezetõinek” szövegrész helyébe „a kormányhivatalok
vezetõinek”, valamint az „országos hatáskörû szervek
vezetõitõl” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok ve-
zetõitõl”,

– a H. 30. pontjában „az országos hatáskörû szerv veze-
tõje” szövegrész helyébe „a kormányhivatal vezetõje”,

– a H. 41. pontjában „az országos hatáskörû szervek
vezetõi” szövegrész helyébe „a kormányhivatalok veze-
tõi”,

– a H. 56., 74. és 80. pontjában a „Miniszterelnöki
Hivatal közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a
„Kormányiroda vezetõje”,

– a H. 71. és 87. pontjában „a Miniszterelnöki Hivatal
közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe „az
Államtitkár”,

– a H. 75. pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal köz-
igazgatási államtitkárához” szövegrész helyébe a „Kor-
mányiroda vezetõjéhez”,

– a H. 79. b) pontjában „az országos hatáskörû szervek
vezetõi” szövegrész helyébe „a kormányhivatalok és a
rendvédelmi szervek vezetõi”,

– a H. 83. pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal jogi he-
lyettes államtitkára” szövegrész helyébe a „Kormányiroda
vezetõje”,

– a H. 90. pontjában „a Miniszterelnöki Hivatal köz-
igazgatási államtitkáránál” szövegrész helyébe „az Állam-
titkárnál”, valamint „a Miniszterelnöki Hivatal közigazga-
tási államtitkárának” szövegrész helyébe „az Államtitkár”,

– a H. 92. pontjában „az országos hatáskörû szerv veze-
tõjét” szövegrész helyébe „a kormányhivatal vezetõjét”
szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1077/2006. (VII. 27.) Korm.

határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.

határozat módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:

1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mellékletének

„II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem miniszté-
riumi formában mûködõ központi közigazgatási szervek
és területi, helyi közigazgatási szervek” részének a „Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma Külföldi Magyar
Kulturális Intézetek Igazgatósága és külföldi kulturális in-
tézetei” szövegrésze helyébe a magyar abc által meghatá-
rozott felsorolás rendje szerint az „Oktatási és Kulturális
Minisztérium Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igaz-
gatósága és külföldi kulturális intézetei” szövegrész lép.

2. Ez a határozat 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2132/2006. (VII. 26.) Korm.

határozata
a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult

rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein
ezen év elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz

miatt keletkezett károk enyhítéséhez biztosítandó
támogatásáról

1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 51. § (1) be-
kezdés b) pontjában biztosított jogkörében a XI. Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet (amely
tartalmazza a volt BM államháztartási tartalékát is)
212. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 31. Fejezeti tar-
talék alcím, 1. Fejezeti államháztartási tartalék jogcímcso-
port elõirányzatából – a melléklet szerint – 3100,0 millió
forint átcsoportosítását rendeli el a Magyarország folyóin
2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az or-
szág egyes területein ezen év elsõ hónapjaiban bekövetke-
zett jelentõs belvíz miatt keletkezett károk enyhítésére
szolgáló támogatások biztosításához.

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

2. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 20. §-ának (6) bekezdése alapján a Ma-
gyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005.
évi CLIII. törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi ön-
kormányzatok támogatásai fejezetét a 12. „Támogatás
rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk eny-
hítésére” címmel kiegészíti.

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 2132/2006. (VII. 26.) Korm. határozathoz

IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2006.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai

269790 12 Támogatás rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 3 100,0

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

31 Fejezeti tartalék

265001 1 Fejezeti államháztartási tartalék – 3 100,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat
száma

Kiemelt elõirányzat neve

XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

31 Fejezeti tartalék

265001 1 Fejezeti államháztartási tartalék – 3 100,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/—) Összesen I.

negyedév
II.

negyedév
III.

negyedév
IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb: azonnal 3 100,0 3 100,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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Miniszteri utasítások 
 

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
17/2006. (MK 94.) KvVM 

u t a s í t á s a 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 
 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezeti felépítéséről és 
működéséről, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 65. §-ának (2) bekezdése 
alapján a miniszterelnök jóváhagyásával, figyelemmel az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm rendelet 10. §-ának (4) bekezdésére, a 
következő utasítást adom ki: 
 

1. § 
 

(1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szervezetét, működésének 
rendjét a jelen utasítás mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat 
(a továbbiakban: Szabályzat) szerint határozom meg. 

(2) Az ügyintézés részletes szabályait, valamint a Minisztérium vezetőit segítő 
munkaértekezletek – a miniszteri értekezlet, az államtitkári értekezlet, valamint a 
vezetői értekezlet – működésének szabályait külön miniszteri utasítás (ügyrend) 
állapítja meg. 
 
 

2. § 
 

(1) Ez az utasítás 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.  
(2) A Szabályzatban nem szabályozott közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos 

esetekben a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény, valamint a köztisztviselők 
jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény, a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezekhez kapcsolódó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2005. (K. V. Ért. 2.) 
KvVM utasítás (a továbbiakban: Ut.), valamint az Ut. módosításáról szóló 7/2005. 
(K. V. Ért. 8.) KvVM utasítás, 3/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás, 16/2006. 
(K. V. Ért. 7.) KvVM utasítás hatályát veszti. 

 

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

miniszter 
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Melléklet a 17/2006. (MK 94.) KvVM utasításhoz 
 

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
 

I. Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. §  (1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: 
Minisztérium), az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) egyszemélyi vezetése alatt álló, központi 
államigazgatási szerv. Alapító okiratának kelte: 2006. április 13., száma: KJHF-
567/2/2006. 
 (2) A Minisztérium állami feladatként ellátott alaptevékenysége: a 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet 
által a miniszter feladat- és hatáskörébe utalt – a VII. fejezetben részletezett – 
feladatok ellátása.  
 (3) A (2) bekezdésben megjelölt feladatok forrása a költségvetési előirányzat, 
az előirányzat felhasználási keretszámla száma: 10032000-01468216-00000000. 
 (4) A Minisztérium telephelyei: 
 1011 Budapest, Fő u. 44-50. 
 1011 Budapest, Iskola utca 8. 
 1025 Budapest, Szépvölgyi út 162/b. 
 (5) A Minisztériumhoz rendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervek: 
 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság (1016 
Budapest, Mészáros u. 58/a.),  
 Vízügyi Központ és Közgyűjtemények (1016 Budapest, Márvány u. 1/c.).  
 (6) Az (5) bekezdés szerinti költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági 
tevékenységét ellátó személyek feladatkörét a Minisztérium és a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, illetve a Minisztérium és a Vízügyi 
Központ és Közgyűjtemények közötti, a munkamegosztás és a felelősségvállalás 
rendjét rögzítő megállapodás tartalmazza. 

 
 

II. Fejezet 
 

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA 
 

2. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 
hatálya kiterjed a Minisztérium valamennyi szervezeti egységére. 
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 (2) A miniszter irányítása alatt álló területi közigazgatási szervekre 
– környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségre, nemzeti park 
igazgatóságra, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságra (a továbbiakban 
együtt: területi szervek) –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőségre (a továbbiakban: Főfelügyelőség), a Vízügyi Központ és 
Közgyűjteményekre (a továbbiakban: VKK), az Országos Meteorológiai Szolgálatra 
(a továbbiakban: OMSZ) és a Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságára a Szabályzat 
hatálya csak akkor terjed ki, ha arról a Szabályzat így rendelkezik. 
 (3) A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan gazdálkodó szervezetekre, 
amelyek tekintetében a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja. 

 
 

III. Fejezet 
 

A MINISZTÉRIUM ÁLLAMI VEZETŐINEK FELADATKÖRE 
 

Miniszter 
 

3. § (1) A miniszter  
 a) a Kormány általános politikájának keretei között vezeti a Minisztériumot, 
 b) gyakorolja az irányítási, felügyeleti, tulajdonosi jogokat a külön 
jogszabályban meghatározott vagy általa alapított szervek és szervezetek felett, 
 c) irányítja az államtitkár, a kabinetfőnök, az alárendelt szervezeti egységek 
vezetőinek tevékenységét, 
 d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 
 (2)  A miniszter az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
 a) meghatározza a Minisztérium szervezeti felépítését és működésének főbb 
szabályait; a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei minisztériumi 
előkészítésének, egyeztetésének rendjét, a költségvetési gazdálkodás, a munkavégzés, 
az ügykezelés előírásait; 
 b) megállapítja a Minisztérium szervezeti egységei felügyeleti rendjét és 
meghatározza a Minisztérium létszám-, bér- és jutalomkeretét, illetve a 
szakállamtitkárok esetében dönt a bér- és jutalomkeret felosztásáról. A Minisztérium 
létszámkeretét a Szabályzat 1. számú melléklet tartalmazza; 
 c) jóváhagyja a Minisztérium munkatervét, ellenőrzési tervét. 
 (3) A miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében a 
szervezetirányítást a Főfelügyelőség, a VKK és a területi szervek tekintetében a 
szakállamtitkárok közreműködésével látja el. 
 (4) A miniszter 
 a) a központi költségvetés Minisztérium fejezetének (a továbbiakban: KvVM 
fejezet) felügyeletét ellátó szerv vezetője, 
 b) gyakorolja a költségvetési törvény Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium fejezetén belül a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
igazgatása” előirányzatai tekintetében a korlátlan kötelezettségvállalási jogkört. 
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 (5)  A miniszter részletes feladat- és hatáskörét a környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet állapítja 
meg. 
 (6) A miniszter 
 a) személyes hatáskörében jár el mindazokban az ügyekben, amelyekben 
jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze az intézkedés jogát személyes 
hatáskörébe utalja, vagy amelyekben a döntés jogát a maga részére fenntartotta, 
 b) az intézkedés jogát – a jogszabályok keretei között – bármely ügyben 
magához vonhatja, meghatározott ügy intézésére a Minisztérium bármely 
köztisztviselőjét kijelölheti, és az ügyintézés módjára is utasítást adhat. 
 
 

Államtitkár 
 

4. § (1) Az államtitkár – a köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezése 
és intézkedése ellenjegyzésének kivételével – teljes jogkörrel helyettesíti a minisztert. 
 (2) Az államtitkár részt vesz az Országgyűlés és illetékes bizottságai ülésein, 
távollétében helyettesíti a minisztert, válaszol a kérdésekre és az azonnali kérdésekre. 
 (3) Az államtitkár képviseli a tárcát az Államtitkári Értekezleten, amelyről 
beszámol a miniszternek, illetőleg tájékoztatja a szakállamtitkárokat, és meghatározza 
az ebből következő elvégzendő feladatokat. 
 (4) A (3) bekezdésben foglaltak érdekében a szakállamtitkároktól tájékoztatást 
kér, részükre szükség szerint megbeszélést tart. 
 (5) Az államtitkár – a szakállamtitkárok közreműködésével – eljár a miniszter 
által meghatározott egyes kiemelt ügyekben. 
 (6) Az államtitkár – a miniszter egyedi megbízása alapján – több 
szakállamtitkárt érintő ügyben koordinálja azok tevékenységét, vitáik rendezését 
elősegíti. 
 
 

Szakállamtitkár 
 

5. § (1) A szakállamtitkár a Kormány általános politikájának keretein belül a 
jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően irányítja a miniszter 
feladat- és hatáskörének a Szabályzatban meghatározott része tekintetében a szakmai 
munkát, valamint dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, gondoskodik a feladatkörébe 
tartozó jogi szabályozás szakmai előkészítéséről. 
 (2) A szakállamtitkár közvetlenül irányítja a feladatkörébe tartozó szakmai 
feladatot ellátó főosztályok főosztályvezetőinek tevékenységét. 
 (3)  A szakállamtitkárt akadályoztatása esetén az általa kijelölt, az irányítása alá 
tartozó főosztályvezető helyettesíti. 
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A MINISZTÉRIUM VEZETŐINEK FELADATKÖRE 
 

Kabinetfőnök 
 

6. § (1) A kabinetfőnök  
 a) közvetlenül vezeti a miniszteri kabinetet, 
 b) közvetlenül irányítja a miniszteri titkárság vezetőjének, valamint a miniszteri 
kabinetbe tartozó főosztályok vezetőinek tevékenységét. 
 (2) A kabinetfőnököt a miniszteri kabinet általa kijelölt köztisztviselője 
helyettesíti. 
 
 

Főosztályvezető 
 

7. § (1) A főosztályvezető a Szabályzat szerinti szakállamtitkár vagy a 
kabinetfőnök irányításával vezeti a minisztériumi főosztályt. 
 (2) A főosztályvezető felelős a főosztály tevékenységének megszervezéséért, a 
munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás 
biztosításáért, a főosztály ügykörébe tartozó feladatok ellátásának jogszerűségéért és 
szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért. 
 (3) A főosztályvezető intézkedést köteles kezdeményezni az irányítását ellátó 
vezetőnél a feladatellátást veszélyeztető körülmény észlelése esetén. 
 
 

Főosztályvezető-helyettes 
 

8. § (1) A főosztályvezető-helyettes – a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel –  
 a) a főosztályvezető irányításával vezeti az osztályokra tagozódó főosztály 
Szabályzatban meghatározott osztályát, 
 b) helyettesíti a főosztályvezetőt annak távolléte vagy akadályoztatása esetén. 
 (2) A Szabályzat 2. számú mellékletben felsorolt főosztályokon egy, osztályt 
nem vezető főosztályvezető-helyettes  
 a) ellátja a főosztályvezető általános helyettesítését, 
 b) önállóan eljár – a főosztályvezető általános felelősségének fenntartásával – a 
főosztályvezető által meghatározott esetekben. 
 (3) A miniszteri titkárságot vezető főosztályvezető-helyettes a kabinetfőnök 
irányításával vezeti a miniszteri titkárságot. 
 (4) Az államtitkári titkárságot vezető főosztályvezető-helyettes az államtitkár 
irányításával vezeti az államtitkári titkárságot. 
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Osztályvezető 
 

9. § (1) Az osztályvezető – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a 
főosztályvezető irányításával vezeti az osztályokra tagozódó főosztály Szabályzatban 
meghatározott osztályát. 
 (2) Az osztályvezető 
 a) felelős az osztály feladatainak jogszerű, a szakmai követelményeknek 
megfelelő, határidőben történő teljesítéséért; 
 b) köteles az osztály feladatainak teljesítését akadályozó körülmény észlelése 
esetén haladéktalanul intézkedést kezdeményezni az irányítását ellátó 
főosztályvezetőnél. 
 (3) Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető 
által megbízott osztályt vezető főosztályvezető-helyettes vagy másik osztályvezető 
helyettesíti. 
 (4) A szakállamtitkár titkárságát vezető osztályvezető a szakállamtitkár 
irányításával vezeti a szakállamtitkári titkárságot. 
 
 
A MINISZTÉRIUM NEM VEZETŐ BEOSZTÁSÚ DOLGOZÓINAK FELADATKÖRE 

 
Ügyintéző 

 
10. § (1) Az ügyintéző gondoskodik a minisztériumi szervezeti egységek 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek közül a közvetlen vezetője általi kijelölés szerinti 
ügyek érdemi döntésre való előkészítéséről, felhatalmazás esetén kiadmányozásról, 
valamint a végrehajtás szervezéséről. Ennek érdekében különösen: 
 a) ellátja a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat, illetőleg a 
munkakörével összefüggő vagy – átmenetileg – azzal össze nem függő azon 
feladatokat, amelyeknek végzésével vezetője megbízza; 
 b) felelős feladatainak a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek 
megfelelő, határidőben történő teljesítéséért; 
 c) jogosult és köteles intézkedést kezdeményezni munkavégzését akadályozó 
körülmény esetén vezetőjénél. 
 (2) Az ügyintézőt akadályoztatása vagy távolléte esetén a közvetlen felettese 
által kijelölt másik ügyintéző helyettesíti. 
 
 

Ügykezelő 
 

 11. § Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a 
közvetlen vezetője által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők 
figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával 
végzi. 
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Fizikai alkalmazott 

 12. § A fizikai alkalmazott tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői, 
ügyviteli feladatok ellátását, és ellátja mindazokat a kisegítői feladatokat, amellyel – a 
munkaköri leírásában foglaltak szerint – a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 

 
 

IV. Fejezet 
 

MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA 
 

 13. § A munkáltatói jogok gyakorlására a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. 
törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. 
törvény (a továbbiakban: Ktv.) és a külön jogszabályok  rendelkezései az irányadók. 
 
 

V. Fejezet 
 

AZ ÜGYINTÉZÉS FŐBB SZABÁLYAI 
 

A koordinációért felelős vezető és ügyintéző kijelölése 
 

 14. § (1) Az ügy elintézéséért a miniszter, az államtitkár vagy a Szabályzat 
szerint illetékes szakállamtitkár által kijelölt szervezeti egység vezetője felelős.  
 (2) Több szakállamtitkárt érintő ügy esetében a miniszter vagy az államtitkár 
jelöli ki az ügyintézés koordinálására jogosult és köteles vezetőt. 
 (3) A koordinációval megbízott vezető által kijelölt ügyintéző vagy vezető az 
egységes állásfoglalás kialakítása céljából köteles egyeztetni az ügy tartalma szerint 
érintett minisztériumi szervezeti egységgel. Eltérő vélemény esetén meg kell kísérelni 
a vélemény egyeztetését, ennek hiányában a véleményeltérést és a vitás kérdéseket az 
ügyiraton rögzíteni kell. 

 
 

Tájékoztatási kötelezettség 
 

 15. § (1) A vezető köteles az irányítása alá tartozó munkatársakat rendszeresen 
tájékoztatni a feladataik ellátásához szükséges döntésekről és utasításokról, továbbá az 
egyes konkrét ügyek és feladatok megoldásához nélkülözhetetlen tényekről, elvekről 
és döntésekről. 
 (2) Amennyiben a vezető az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a 
beosztott vezető vagy ügyintéző írásbeli kérelme ellenére sem tesz eleget, a beosztott 
vezető és az ügyintéző az irányítást gyakorló vezető feletteséhez fordulhat. 
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 (3) A munkatársak haladéktalanul kötelesek tájékoztatni vezetőjüket, 
amennyiben a munkájuk során szakmai vagy közéleti szempontból érzékeny ügyben 
érkezik hozzájuk megkeresés, illetve ilyen ügyben intézkedést kell tenniük. 
 (4) A sajtó részéről érkező megkeresésekről a munkatársak (szakállamtitkári 
szintig bezárólag) kötelesek tájékoztatni felettesüket és a Sajtó osztályt. 
 
 

Felelősség az ügyintézés színvonaláért és az ügyintézési határidők betartásáért 
 

 16. § (1) A megbízott vezető vagy ügyintéző köteles az ügy elintézése 
érdekében a jogszabályok, szakmai követelmények, valamint a Ktv.-ben és a 
Minisztérium belső szabályzataiban meghatározott általános előírások betartásával, az 
érdekelt szervezeti egységekkel, vezetőkkel, ügyintézőkkel együttműködve a 
szükséges intézkedéseket megtenni. 
 (2) Amennyiben jogszabály vagy az erre jogosult vezető az ügy elintézésére 
határidőt állapít meg, és a határidő betartására valamilyen okból előreláthatólag nincs 
lehetőség, az ügy intézésével megbízott köteles ezt a tényt az okok megjelölésével 
együtt felettesével írásban közölni és intézkedést kezdeményezni. 
 (3) Amennyiben a szervezeti egységek vezetői a munkafeltételeket tekintve az 
ügyintézés színvonalát és a határidők betartását akadályozó vagy lehetetlenné tevő 
körülményt észlelnek, kötelesek erről – a szolgálati út betartásával – haladéktalanul 
tájékoztatni az irányításukat ellátó vezetőt. 
 (4) Az ügyintézés színvonaláért és a határidők betartásáért az ügy intézésével 
megbízott személy jogszabályban megállapított felelősséggel tartozik. 
 (5) Az ügyintézés szakmai követelményeit, beleértve az ügyiratok kezelését, az 
államtitok és a szolgálati titok megőrzését, az adatvédelem és a közérdekű adatok 
nyilvánosságának biztosítását jogszabályok, valamint utasítások és szabályzatok 
tartalmazzák. 
 (6) Feladat ellátására irányuló intézkedés általában írásban tehető. Szóban 
történt intézkedés tartalmát az utasított köteles az ügyiraton rögzíteni. 
 
 

A kiadmányozás rendje 
 
 17. § (1) A miniszter – akadályoztatása esetén az államtitkár – kiadmányozza a 
jogszabály kiadására, a kormány-előterjesztés (jelentés) benyújtására irányuló vagy a 
köztársasági elnök, az Országgyűlés, annak tisztségviselői és bizottságai, az 
országgyűlési képviselők, a megyei közgyűlések elnökei, a Kormány tagjai, az 
Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, az Állami Számvevőszék 
elnöke, a legfőbb ügyész, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a külön 
biztosok, valamint a politikai pártok vezetői részére küldendő iratot. 
 (2) Az államtitkár kiadmányozza a képviselői kérdésekre adott válaszokat, 
továbbá a feladatkörében keletkezett és az (1) bekezdésben nem említett iratokat.  
 (3) A kabinetfőnök kiadmányozza a feladatkörébe keletkezett (1) és 
(2) bekezdésben nem említett iratokat. 
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 (4) A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva a jogi és 
koordinációs szakállamtitkár – akadályoztatása esetén a miniszter, illetőleg az 
államtitkár által kijelölt szakállamtitkár – kiadmányozza  
 a) a közigazgatási egyeztetés során a más minisztérium által küldött 
megkeresésre adandó választ; 
 b) a miniszter, illetve minisztérium hatáskörébe tartozó hatósági, szakhatósági, 
és a szabálysértésekről szóló 1999. évi törvény 116. §-a (2) bekezdésének c) pontja 
alapján a miniszter által gyakorolható méltányossági döntéseket; 
 c) a miniszter által irányított államigazgatási szervek tevékenységének 
törvényességi, hatékonysági ellenőrzésével kapcsolatos intézkedéseket; 
 d) jogszabályban meghatározott esetben a miniszter irányítása alá tartozó 
államigazgatási szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása iránti 
intézkedést; 
 e) feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására irányuló, a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelősége) részére 
adott egyedi utasítást; 
 f) a felügyelőségek jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezését. 
 (5) A szakállamtitkár kiadmányozza:  
 a) a miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva a 3. számú 
mellékletben meghatározott ügyekben keletkezett iratokat; 
 b) a saját szakmai területét érintő, a miniszter, az államtitkár, a 
szakállamtitkárok részére készített javaslatokat, véleményeket, valamint az 5. § 
(2) bekezdése szerinti irányítási jogköréből adódó iratokat, továbbá a kizárólag saját 
szakmai területét érintő, az (1)-(4) bekezdésben nem említett iratokat; 
 c) a kizárólag saját szakmai területét érintően a (4) bekezdés e) és f) pontjában 
meghatározott intézkedéseket és utasításokat a területi szervek tekintetében.  
 (6) A területi szervek összességét érintő intézkedés (utasítás) kiadmányozása 
előtt annak tartalmát egyeztetni kell a jogi és koordinációs szakállamtitkárral. 
 (7) A főosztályvezető kiadmányozza a miniszter által átruházott jogkörben, a 
miniszter nevében eljárva a 3. számú mellékletben meghatározott ügyekben, valamint 
a vezetése alatt álló főosztály ügykörébe tartozó, továbbá az irányítását gyakorló 
vezető által hatáskörébe utalt ügyben keletkezett, más kiadmányozási jogkörébe nem 
tartozó iratokat. 
 (8)  A Miniszteri titkárságot, illetve az Államtitkári titkárságot vezető 
főosztályvezető-helyettes kiadmányozza a feladatkörét érintő ügyekben keletkezett 
iratokat. 
 (9) A főosztályvezető-helyettes, az osztályvezető kiadmányozza az irányítást 
gyakorló vezető által meghatározott ügyben keletkezett iratokat. 
 (10) A közbenső intézkedést az ügyintéző külön felhatalmazás nélkül 
kiadmányozhatja, felelős azonban intézkedésének szakszerűségéért és célszerűségéért, 
valamint az ügyintézési határidő megtartásáért. 
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VI. Fejezet 
 

A MINISZTÉRIUM KÉPVISELETE 
 

 18. § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben minisztériumi 
nyilatkozatot tenni a miniszter, illetve a miniszter hozzájárulásával vagy 
akadályoztatása esetén az államtitkár, a szakállamtitkárok jogosultak. 
 (2) A Minisztériumot más szerv előtt, illetőleg más szerv által szervezett 
rendezvényen a képviseletre jogosult kifejezett felhatalmazása esetén az 
(1) bekezdésben fel nem sorolt vezető vagy ügyintéző is képviselheti (kiküldött 
minisztériumi képviselő). 
 (3) A kiküldött minisztériumi képviselő felhatalmazása körében, illetőleg a 
beosztásából következő hatáskörében nyilváníthat véleményt. A képviselt 
álláspontjáról a képviseleti felhatalmazást adó vezetőt és közvetlen felettesét 
tájékoztatni köteles. 
 (4) A Minisztérium más – hazai vagy külföldi – szerv által létesített 
bizottságban, testületben történő állandó képviseletéhez a miniszter hozzájárulása 
szükséges. A testületi képviselet naprakész nyilvántartásáról a jogi és koordinációs 
szakállamtitkár gondoskodik. 
 
 

VII. Fejezet 
 

A MINISZTÉRIUM SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA ÉS AZ EGYES SZERVEZETI 
EGYSÉGEK FELADATAI 

 
 19. § (1) A Minisztérium a miniszteri kabinetre, főosztályokra és titkárságokra, 
a főosztály osztályokra tagozódik. 
 (2) A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 
 A) Miniszteri kabinet, amelynek vezetője, a kabinetfőnök által közvetlenül 
irányított szervezeti egységek: 
 a) Miniszteri titkárság 
 b) Stratégiai főosztály 
 ba) Környezetpolitikai osztály 
 bb) Szakmai kapcsolatok osztály 
 c) Kommunikációs főosztály 
 ca) Sajtó osztály  
 cb) Lakossági kapcsolatok osztály 
 B) Ellenőrzési főosztály 
 a) Belső ellenőrzési osztály 
 b) Fejezeti ellenőrzési osztály 
 (3) Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 
 Államtitkári titkárság 
 (4) A jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek: 
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 a) Jogi és koordinációs szakállamtitkári titkárság 
 b) Közigazgatási, jogi és koordinációs főosztály 
 ba) Jogszabály-előkészítő osztály 
 bb) Közigazgatási, koordinációs és hatósági osztály 
 c) Közösségi és nemzetközi főosztály 
 ca) EU osztály 
 cb) Nemzetközi kapcsolatok osztálya 
 cc) Űrkutatási osztály 
 d) Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési főosztály 
 da) Humánpolitikai osztály 
 db) Informatikai osztály 
 dc) Üzemeltetési osztály 
 (5) A környezetgazdasági szakállamtitkár irányításával működő szervezeti 
egységek: 
 a) Környezetgazdasági szakállamtitkári titkárság 
 b) Környezetgazdasági főosztály 
 ba) Gazdasági szabályozási osztály 
 bb) Hulladékmegelőzési és kezelési osztály 
 bc) Környezeti kármentesítési osztály 
 c) Környezetfejlesztési főosztály 
 ca) Levegő, zaj és közlekedési osztály 
 cb) Klimavédelmi és energia osztály 
 cc) Fejlesztéskoordinációs és környezettechnológiai osztály 
 d) Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály 
 da) Fejezeti költségvetési osztály 
 db) Pénzügyi osztály 
 dc) Számviteli osztály 
 dd) Beruházási osztály 
 de) Tulajdonosi osztály 
 (6) A természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkár irányítása alá tartozó 
szervezeti egységek: 
 a) Természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkári titkárság 
 b) Természetmegőrzési főosztály 
 ba) Ökológiai osztály 
 bb) Natura 2000 osztály 
 bc) Birtokügyi osztály 
 c) Nemzeti parki és tájvédelmi főosztály 
 ca) Agrárharmonizációs és vagyonkezelési osztály 
 cb) Tájvédelmi és ökoturisztikai osztály 
 cc) Természetvédelmi őrszolgálati és erdészeti osztály 
 cd) Barlang- és földtani osztály 
 d) Környezetmegőrzési főosztály 
  da) Integrált szennyezés-megelőzési osztály 
 db) Környezeti állapot és hatásvizsgálati osztály 
 dc) Kutatási és oktatási osztály 
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 (7) A vízügyi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 
 a) Vízügyi szakállamtitkári titkárság 
 b) Víz- és környezeti kárelhárítási főosztály 
 ba) Árvízvédelmi és környezeti kárelhárítási osztály 
 bb) Vízrendezési osztály 
 c) Víz Keretirányelv főosztály 
 ca) Vízgyűjtőgazdálkodási osztály 
 cb) Felszíni vizek osztály 
 cc) Felszín alatti vizek osztály 
 cd) Monitoring osztály 
 d) Vízgazdálkodási főosztály 
 da) Vízellátási osztály 
 db) Szennyvízelvezetési és -tisztítási osztály 
 dc) Vízügyi koordinációs osztály 
 (8) A jogi és koordinációs szakállamtitkár felügyeli – a szakállamtitkárok 
bevonásával – a felügyelőségeket, valamint a Főfelügyelőséget és ellátja a 
Főfelügyelőség tekintetében a felettes államigazgatási szerv feladatait. 
 (9) A környezetgazdasági szakállamtitkár felügyeli – a szakállamtitkárok 
bevonásával – Fejlesztési Igazgatóságot, amely szervezet a Minisztérium szervezeti 
egységeivel Együttműködési Megállapodásban rögzítettek szerint működik együtt. 
 (10) A természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkár felügyeli – a 
szakállamtitkárok bevonásával – a nemzeti park igazgatóságokat. 
 (11) A vízügyi szakállamtitkár felügyeli – a szakállamtitkárok bevonásával – a 
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat, valamint a VKK-t, amely szervezet a 
Minisztérium szervezeti egységeivel Együttműködési Megállapodásban rögzítettek 
szerint működik együtt. 
 
 
A MINISZTER IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 

 
Miniszteri kabinet 

 
 20. § (1) A Miniszteri kabinet a kabinetfőnök vezetésével működő önálló 
szervezeti egység, amelynek feladata a miniszter szakmai és politikai munkájának 
közvetlen támogatása. E feladatkörében szakmapolitikai stratégiát és elemzéseket 
készít, előterjesztéseket véleményez, tárgyalásokat készít elő, kapcsolatot tart a 
médiával, tanácsokat és javaslatokat fogalmaz meg. 
 (2) A Miniszteri kabinet feladata naprakész információk szerzése, háttér-
információk összeállítása, döntés-előkészítés, kutatások és elemzések végzése, a 
végrehajtott döntések hatásainak vizsgálata, a Minisztérium által kidolgozandó 
jogszabályok és miniszteri utasítások alapelveinek és koncepciójának a miniszteri, 
valamint az államtitkári értekezletre benyújtott egyéb előterjesztések véleményezése. 
 (3) A Miniszteri kabinet  
 a) előkészíti a miniszter szakmai és politikai tárgyalásait, programjait, 
rendelkezésére bocsátja a szükséges háttéranyagokat; 
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 b) képviseli a miniszter érdekeit a szakmai és politikai egyeztetések során;  
 c) kapcsolatot tart a politikai pártokkal és egyéb – szakmai – szervezetekkel;  
 d) egyeztetést kezdeményez szakmai és politikai kérdésekben a Minisztérium 
állami vezetőinél; 
 e) szervezi a Minisztérium állami vezetőinek a nyilvánosság előtt történő 
megjelenését, ellátja a tv- és rádióreklámok, -szpotok gyártásával, a sajtóhirdetések 
megjelentetésével kapcsolatos technikai és szervezési teendőket. Felelős a 
minisztérium megjelenésekor annak arculatáért (rendezvények, kiadványok, 
szóróanyagok, hirdetések, stb.); 
 f) kiadja a sajtóban és más médiában megjelent valótlan, vagy valós tényt hamis 
színben feltüntető közleményekkel kapcsolatos, külön törvényben meghatározott 
helyreigazítási kérelmeket; 
 g) összeállítja a minisztériumi eseménynaptárt (a Minisztérium számára jelentős 
események menetrendje), és figyelemmel kíséri a megvalósulást. 

 
 

Miniszteri titkárság 
 

 21. § A Miniszteri titkárság 
 a) gondoskodik a miniszterhez érkező iratok intézéséről, a titkársági ügyviteli 
munka ellátásáról, továbbítja a miniszter által meghatározott feladatokat, ellenőrzi 
azok végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet; 
 b) figyelemmel kíséri a miniszter napi programjának alakulását, a programok 
megvalósításához szükséges feltételek biztosítását; 
 c) ellátja a miniszter személyi titkári feladatait; 
 d) közreműködik a feladatmeghatározó miniszteri megbeszélések 
előkészítésében és az ezekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában; 
 e) működteti a nemzeti titkos ügykezelés (TÜK), valamint a NATO, EU és 
NYEU nyilvántartókat; 
 f) érvényesíti a NATO Biztonsági Beruházás ágazati követelményrendszerét; 
 g) felügyeli a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok 
megismeréséhez való jog érvényesülését. 
 
 

Stratégiai főosztály 
 

 22. § (1) A Stratégiai főosztály környezetpolitikai feladatkörében szakmailag 
előkészíti, szervezi a miniszter stratégiaalkotási feladatait, – a szakállamtitkárokkal 
együttműködve – gondoskodik az elfogadott stratégiai döntéseknek a minisztériumi 
előterjesztésekben és programokban való megjelenéséről, végrehajtásáról. Ennek 
keretében 
 a) irányítja és összehangolja a miniszter hatáskörébe tartozó – több szakterületet 
érintő – szakmapolitikákkal, különösen a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal 
összefüggő feladatokat (a továbbiakban: NKP), és ellátja az ezekkel kapcsolatos hazai, 
EU vonatkozású és egyéb nemzetközi együttműködési feladatokat; 
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 b) irányítja és összehangolja az átfogó, hosszú távú programokkal, tervekkel 
kapcsolatos környezetpolitikai feladatok ellátását és biztosítja a tárca képviseletét a 
környezetpolitika tárcaközi integrációját szolgáló testületekben, illetve erre 
vonatkozóan közreműködik a Minisztérium képviseletének biztosításában a közösségi 
és nemzetközi testületekben; 
 c) közreműködik a környezeti szempontok horizontális integrációjával 
összefüggő tárca feladatokban; 
 d) koordinálja az NKP-hoz kapcsolódó helyi és regionális környezetvédelmi 
programok kidolgozását és végrehajtását támogató tárcaszintű feladatokat, 
közreműködik a környezetpolitikai regionális összefüggéseinek feltárásában, valamint 
a regionális szervezetekkel való kapcsolattartásban és az együttműködés 
fejlesztésében; 
 e) közreműködik a miniszter kiemelt feladatainak, egyes szakmai területek 
alapvető célkitűzéseinek és az azokat megvalósító ágazati intézkedések, munkatervek 
összhangjának biztosításában, a hangsúlyok kijelölésében és a munkatervekben való 
érvényesítésében; 
 f) együttműködik a minisztériumi döntés-előkészítő tevékenységben, az érintett 
szakmai egységektől döntés-előkészítő anyagok készítését kéri, valamint szakmai és 
stratégiai szempontból értékeli azt, javaslatot tesz annak elfogadására, módosítására; 
 g) a Minisztérium által készített jelentések alapján elemzi a stratégiai 
célkitűzések, kiemelt feladatok megvalósulásának helyzetét; 
 h) közreműködik a miniszter szakmai, szakmapolitikai érdekeinek 
érvényesítésében a tárcaközi, közösségi és nemzetközi együttműködésben; 
 i) stratégiai jelentőségű ügyekben közreműködik a döntési alternatívák 
kidolgozásában, kezdeményezi a szakmapolitikai szempontok érvényesítését szolgáló 
intézkedéseket. 
 (2) A Stratégiai főosztály szakmapolitikai kapcsolatok feladatkörében 
 a) kapcsolatot tart a környezetvédő társadalmi szervezetekkel, irányítja és 
koordinálja a miniszter civil stratégiájának kidolgozását és megvalósítását; 
 b) részt vesz a környezeti ügyekben a társadalom részvételével és 
információhoz való hozzájutásával kapcsolatos nemzetközi egyezmények 
végrehajtásának stratégiai kidolgozásában és közreműködik a végrehajtásában; 
 c) segíti a helyi önkormányzatok környezetügyi tevékenységét; kapcsolatot tart 
az önkormányzati szövetségekkel; irányítja és koordinálja a Minisztérium 
önkormányzatokkal való kapcsolattartás stratégiájának kidolgozását és megvalósítását; 
 d) kapcsolatot tart és együttműködik a szakmai és egyéb érdekképviseleti 
szervekkel, irányítja és koordinálja a Minisztérium gazdasági szférával való 
kapcsolattartásának stratégiája kidolgozását és megvalósítását; 
 e) közreműködik a Minisztérium és a tárcák, valamint a társadalmi szervezetek 
közötti megállapodások megkötésében és végrehajtásában; 
 f) kidolgozza a kormányzati kapcsolattartás stratégiáját, s felügyeli, segíti annak 
megvalósulását; 
 g) ellátja az Országos Környezetvédelmi Tanács titkársági feladatait; 
 h) ellátja a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek esélyegyenlőségének 
növelésével kapcsolatos feladatokat. 
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Kommunikációs főosztály 
 

 23. § (1) A Kommunikációs főosztály általános kommunikációs feladatkörében 
 a) az egységes kormányzati kommunikáció érdekében szervezi az 
együttműködést a Miniszterelnöki Hivatal kormányzati kommunikációért felelős 
államtitkára irányítása alá tartozó szervezeti egységekkel;  
 b) kidolgozza a Minisztérium kommunikációs stratégiáját; 
 c) elkészíti a minisztériumi javaslatokhoz, előterjesztésekhez kapcsolódó 
kommunikációs tervet; 
 d) szervezi és irányítja a Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek 
médiával kapcsolatos tevékenységét; 
 e) napi kapcsolatot tart a médiával, tájékoztatja a sajtó képviselőit a 
Minisztérium tevékenységéről; 
 f) közreműködik a minisztériumi javaslatokhoz, előterjesztésekhez kapcsolódó 
kommunikációs tervek elkészítésében; 
 g) hírfigyelést végez, hírarchívumot hoz létre és üzemeltet; 
 h) sajtóterveket készít, sajtótájékoztatókat és egyéb sajtóeseményeket szervez, 
közleményeket, sajtóanyagokat készít; 
 i) folyamatosan frissíti sajtóhírekkel a Minisztérium honlapját; 
 j) szervezi és bonyolítja a Minisztériumot érintő kormányzati 
protokolleseményeket, fogadásokat. 
 (2) A Kommunikációs főosztály lakossági kommunikációs feladatkörében 
előkészíti a Minisztérium valamennyi lakossági tájékoztató kampányát és működteti a 
Zöld Pont Szolgálatot, mely feladatok keretében 
 a) közreműködik  
 aa) külső marketingkommunikációs tanácsadó cégekkel kötendő 
megállapodások előkészítésében, valamint 
 ab) kommunikációs témájú pályázatok lebonyolításában és a szerződések 
előkészítésében; 
 b) javaslatot tesz a Minisztérium arculatát érintő kérdésekben és végzi a grafikai 
és nyomdai termékekkel kapcsolatos feladatokat; 
 c) szerkeszti a Minisztérium honlapját és gondoskodik arculatának, tartalmának 
folyamatos frissítéséről; 
 d) megszervezi a „Zöld-Pont” irodák országos hálózatát, közreműködik 
működtetésükben, folyamatos kapcsolatot tart fent azokkal és a zöld hatóságokkal, 
valamint a szaktárcák és a civil szervezetek hasonló feladatot ellátó szervezeti 
egységeivel, hálózataival; 
 e) a szakmai főosztályokkal együttműködve intézi, kielemzésre és hasznosításra 
alkalmas módon összesíti a lakossági közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és 
panaszokat; 
 f) igény szerint létrehoz és folyamatosan frissít, illetve szolgáltat tematikus 
adatbázisokat, ugyanezen célból koncentrálja és rendszerezi a szakfőosztályok által 
gyűjtött aktuális környezeti adatokat, információkat és kiadványokat, működteti a 
Minisztérium honlapján létrehozott Zöld Fórumot és a Minisztérium éves kiemelt 
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feladataihoz, illetve a zöld jeles napokhoz szorosan kötődő ingyenes „forró drót”-ot, 
továbbá kapcsolódó tematikus, információs lakossági fórumokat szervez; 
 g) szervezi és bonyolítja a Minisztérium külső és belső rendezvényeit 
(ünnepségek, tárcaszintű – nagyrendezvénynek minősülő – bel- és külföldi 
szakkiállítások); 
 h) megtervezi és működteti a Zöld Galéria kiállításait és médiaeseményeit. 
 
 

Ellenőrzési főosztály 
 
 24. § A miniszter által közvetlenül irányított Ellenőrzési főosztály  
 a) a jogszabályok és a belső szabályzat szerint ellátja a Minisztérium belső 
ellenőrzését, valamint a Minisztériumnál és a miniszter által irányított költségvetési 
intézményeknél szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-teljesítmény ellenőrzéseket, 
informatikai rendszerellenőrzéseket végez; 
 b) a Minisztérium szervezeti egységeinél, illetve a miniszter irányítása alá 
tartozó költségvetési intézményeknél vizsgálja és értékeli a folyamatba épített előzetes 
és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek (FEUVE) kiépítésének, működésének, 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; 
 c) elvégzi a nemzetközi támogatás útján a Minisztérium rendelkezésére 
bocsátott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését, beleértve a Strukturális Alapok 
és a Kohéziós Alapok rendszerellenőrzését; 
 d) elvégzi a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az éves 
beszámoló megbízhatósági vizsgálatát, ennek keretében igazolásokat bocsát ki; 
 e) részt vesz a külső ellenőrző szervezetek (ÁSZ, KEHI, stb.) által végzett 
ellenőrzések végrehajtásában, a Minisztériumot érintő, külső szervek által végzett 
ellenőrzésekről nyilvántartást vezet, illetve koordinálja a jelentéseikben feltárt 
javaslatok alapján az intézkedési tervek elkészítését és azok végrehajtásának 
ellenőrzését. 
 
 

Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egység feladata 
 
 25. § (1) Az Államtitkári titkárság segíti az államtitkárt tevékenységének 
ellátásában, ennek keretében 
 a) gondoskodik az államtitkárhoz érkező iratok feldolgozásáról, intézéséről, a 
titkársági ügyviteli munka ellátásáról; 
 b) továbbítja az államtitkár által meghatározott feladatokat, ellenőrzi azok 
végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet; 
 c) figyelemmel kíséri az államtitkár napi programjának alakulását, a programok 
megvalósításához szükséges feltételek biztosítását; 
 d) az államtitkár által meghatározott témakörökben véleményező, javaslattevő, 
illetve döntés-előkészítő tevékenységet végez; 
 e) ellátja az államtitkár tevékenységével összefüggő operatív feladatokat; 
 f) szervezi az államtitkár által vezetett minisztériumi munkaértekezleteket. 
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 (2) Az Államtitkári titkárság ellátja az Országgyűlés törvényalkotási és 
kormányzati munkát ellenőrző szerepéből adódóan a Minisztériumot érintő 
feladatokat, ezen belül 
 a) koordinálja a választ igénylő megkeresésre adandó válasz elkészítését, 
elkészíti a szakmai és közéleti szempontoknak megfelelően – szükség szerint szakmai 
kommentárral és változatokkal ellátott – választervezetet, valamint gondoskodik a 
válaszadó felkészítéséről; 
 b) az Országgyűlés és a parlamenti bizottságok ülésein gondoskodik a 
Minisztérium képviseletének megszervezésről; 
 c) a miniszter feladatkörét érintően figyelemmel kíséri, és az ügyben érintett 
önálló szervezeti egységnek eljuttatja az Országgyűlés és a bizottságok üléseinek 
napirendjén szereplő tárgyalási anyagokat, ügyeket; 
 d) az Országgyűlés és az illetékes országgyűlési bizottságok határozati 
javaslatai és más hasonló dokumentumok esetében az Országgyűlés döntéséig, és a 
döntés kihirdetéséig ellátja a Minisztériumra háruló összehangoló, egyeztető 
feladatokat; 
 e) szakmai és szervezési támogatást nyújt a miniszter, az államtitkár, a 
szakállamtitkárok parlamenti munkájához; 
 f) szervezi és elkészíti a képviselői fogadóórára érkező kérdésekre a válaszokat. 
 
 

A JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ 
SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 

 
Jogi és koordinációs szakállamtitkári titkárság 

 
 26. § A Jogi és koordinációs szakállamtitkári titkárság segíti a jogi és 
koordinációs szakállamtitkárt tevékenységének ellátásában, ennek keretében 
 a) gondoskodik a szakállamtitkárhoz érkező iratok feldolgozásáról, intézéséről, 
a titkársági ügyviteli munka ellátásáról; 
 b) továbbítja a szakállamtitkár által meghatározott feladatokat, ellenőrzi azok 
végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet; 
 c) figyelemmel kíséri a szakállamtitkár napi programjának alakulását, a 
programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását; 
 d) a szakállamtitkár által meghatározott témakörökben véleményező, 
javaslattevő, illetve döntés-előkészítő tevékenységet végez; 
 e) ellátja a szakállamtitkár tevékenységével összefüggő operatív feladatokat; 
 f) ellátja a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletének végrehajtásából eredő 
kormányzati feladatokat, valamint a Balaton tárcaközi bizottság titkársági feladatait. 
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Közigazgatási, jogi és koordinációs főosztály 
 
 27. § A Közigazgatási, jogi és koordinációs főosztály  
 a) előkészíti a miniszter feladatkörébe tartozó jogszabályok és az állami 
irányítás egyéb jogi eszközeinek, valamint a jogalkotással összefüggő, felsőbb szintű 
előterjesztések tervezeteit, nyilvántartja a miniszter feladatkörére vonatkozó, illetve az 
azt érintő jogszabályokat és az állami irányítás egyéb jogi eszközeit, továbbá a 
Minisztérium hivatalos lapjában való közzétételre előkészíti az állami irányítás egyéb 
jogi eszközeit és a közleményeket, szerkeszti a Minisztérium hivatalos lapját; 
 b) összefoglaló tervezetet készít a más minisztériumok által megküldött 
előterjesztésekre (jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei, szakmai 
beszámolók, jelentések) vonatkozóan a Minisztérium szervezeti egységei által 
kialakított álláspontokból, és azokat a kiadmányozásra előkészíti; 
 c) gondoskodik a Minisztérium jogi képviseletéről, továbbá a Minisztérium által 
kötött szerződések jogi felülvizsgálatáról, valamint a Minisztérium által kötött, 
kötelezettségvállalással járó szerződések nyilvántartásáról; 
 d) ellátja a miniszter, illetve a Minisztérium hatósági, szakhatósági hatáskörébe 
tartozó feladatokat; 
 e) szervezi a Minisztérium vezetőinek a kormányzati testületi ülésekre 
(kormánykabinetek, kormányzati államtitkári értekezlet, kormányülés) történő 
rendszeres szakértői felkészítését, egyidejűleg végzi az ezzel járó technikai és egyéb 
nyilvántartási teendőket. 
 
 

Közösségi és nemzetközi főosztály 
 

 28. § (1) A Közösségi és nemzetközi főosztály európai koordinációs 
feladatkörben:  
 a) kialakítja az európai uniós döntéshozatal valamennyi fórumán képviselendő 
tárcaálláspontot, ideértve mind az Európai Unió (a továbbiakban: Unió) belső, mind 
pedig a harmadik államokkal kapcsolatos környezetvédelmi tevékenységét;  
 b) az a) pont szerinti tevékenysége keretében felügyeli a döntéshozatallal 
kapcsolatos minisztériumon belüli, tárcaközi és a nem kormányzati szervezetekkel 
való koordinációt;  
 c) felügyeli a minisztériumnak az Unió valamennyi szervével, így különösen az 
Európai Bizottsággal, a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel való kapcsolattartását; 
 d) biztosítja a tárca képviseletét az Európai Koordinációs Tárcaközi 
Bizottságban; 
 e) európai uniós szakpolitikai ügyekben biztosítja a tárca képviseletét, illetve a 
képviselet megfelelő szakmai előkészítését az Országgyűlés bizottságaiban; 
 f) irányítja és felügyeli a környezetvédelmi és vízügyi szakattasék 
tevékenységét; 
 g) tárcán belül és – a vonatkozó kormányzati munkamegosztásnak 
megfelelően – az érintett tárcák között koordinálja az európai közösségi jog 
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alkalmazásával kapcsolatos valamennyi kérdést, különös tekintettel a jogsértés 
megállapítására irányuló (infringement) eljárásokra; 
 h) európai közösségi jogi szempontból véleményezi a tárca hatáskörébe tartozó 
jogszabálytervezeteket és jogharmonizációs javaslatokat; 
 i) közreműködik az EU és más pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos 
szakmai feladatok ellátásában a tervezés, pályázat kiválasztás és ellenőrzés területén. 
 (2) A Közösségi és nemzetközi főosztály nemzetközi koordinációs 
feladatkörben: 
 a) összehangolja a nemzetközi együttműködésben való részvételt és átfogóan 
elősegíti a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi érdekek képviseletét a 
nemzetközi szervezetekben és a kétoldalú kapcsolatokban, ezzel összefüggésben: 
 aa) elkészíti és elfogadásra előterjeszti a minisztérium nemzetközi 
együttműködési stratégiáját; 
 ab) elősegíti, szervezi, illetőleg ellátja a Minisztérium két- és többoldalú 
nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat, biztosítja az összeköttetést a külföldi 
partner intézményekkel, az itthoni és külföldi diplomáciai képviseletekkel; 
 ac) szervezi és előkészíti a Minisztérium vezetőinek a nemzetközi 
kapcsolattartás keretében megvalósuló itthoni és külföldi programjait, elkészíti, illetve 
elősegíti a tárgyalások eredményeinek dokumentálását, különös tekintettel a Kormány 
részére készülő tartalmi és operatív jelentésekre; 
 ad) szervezi és irányítja a miniszter hatáskörébe tartozó kétoldalú kormány- és 
tárcaközi egyezmények, megállapodások, valamint más, két- és többoldalú 
együttműködési dokumentumok létrehozását, a hazai és nemzetközi előkészítési és 
egyeztetési feladatok végrehajtását; 
 b) szakmailag összehangolja az egyes nemzetközi egyezményekből a 
Minisztériumra háruló feladatokat; 
 c) közreműködik – a természetvédelmi helyettes államtitkárral egyeztetve – az 
UNESCO Világörökség természeti és táji értékek védelmével összefüggő feladatok 
ellátásában; 
 d) ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő pénzügyi tervezési, 
elemző és összefoglaló feladatokat, valamint kezeli a nemzetközi tagdíj keret 
tervezését és felhasználását, továbbá elemzéseket készít a nemzetközi együttműködés 
fejlesztéséhez biztosított erőforrások felhasználásáról; 
 e) ellátja a hivatalos külföldi kiküldetésekkel járó utazásszervezési feladatokat; 
továbbá ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő rendezvényszervezési 
feladatokat és szervezi a tolmácsolási és fordítási munkákat; 
 f) működteti és fejleszti a nemzetközi együttműködési tapasztalatok, 
információk és eredmények széles körű megismertetése érdekében a Minisztérium 
Nemzetközi Információs Rendszerét; 
 g) ellátja a miniszter űrkutatással és űrkutatási tevékenységgel kapcsolatos 
külön jogszabály szerinti feladatait.  
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Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési főosztály 
 
 29. § (1) A Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési főosztály 
humánpolitikai feladatkörében 
 a) végzi a Minisztérium köztisztviselői és munkaviszonyban lévő alkalmazottai, 
továbbá a miniszter kinevezési jogkörébe külön jogszabály alapján tartozó más 
személyek esetében a jogviszony létesítésével, megszüntetésével, módosításával 
kapcsolatos személyügyi feladatokat, arról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezet; 
 b) kialakítja a Minisztérium humán erőforrásokkal kapcsolatos stratégiáját, 
intézi a köztisztviselők utánpótlásával, a vezetők kiválasztásával – pályáztatásával – 
kapcsolatos szervezési, kapcsolattartási ügyeket, ellátja a kiemelt főtisztviselői karba 
kinevezett köztisztviselőkkel kapcsolatos feladatokat; 
 c) gondoskodik a Minisztériummal munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban állók alkalmazásáról; 
 d) közreműködik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben előírt 
nemzetbiztonsági ellenőrzések lebonyolításában, a Ktv.-ben előírt vagyonnyilatkozat-
tétellel, illetve teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátásában; 
 e) elkészíti az éves létszámtervet, ez alapján végzi a létszámgazdálkodással 
összefüggő feladatokat, felügyeli és ellenőrzi a státuszbetöltések helyzetét, 
engedélyezi az üres státuszok betöltését; 
 f) elkészíti az éves személyi juttatási keret jogcímenkénti felhasználási tervét, 
nyomon követi és ellenőrzi a személyi juttatási keret évközi felhasználását, 
előterjesztéseket készít a közigazgatási államtitkár felé a szabad pénzeszközök 
célirányos felhasználására; 
 g) külön szabályzat alapján intézi a köztisztviselők munkavégzésével, 
juttatásaival és kedvezményeivel, a vezetők pihenőidejével, továbbá jutalmazásával 
kapcsolatos ügyeket, részt vesz a Minisztérium köztisztviselőit és munkavállalóit 
érintően az éves szabadságolási terv elkészítésében; 
 h) külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodik a miniszter által 
adományozható kitüntetések, egyéb elismerések rendszerének összehangolt 
működtetéséről és fejlesztéséről; 
 i) biztosítja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működését, koordinálja a 
Minisztérium egészségügyi, jóléti, szociális tevékenységét, működteti a Szociális 
Bizottságot; 
 j) koordinálja a Minisztérium szakterületeit érintő szakmai tanfolyamok, 
továbbképzések és konferenciák szervezését, intézi a Minisztérium köztisztviselőivel 
kötött tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos ügyeket, közreműködik az ügykezelői és 
közigazgatási alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga megszervezésében; 
 k) koordinálja, szervezi az idegen nyelvi és integrációs képzéssel kapcsolatos 
tevékenységet, és részt vesz a tagállami működés személyi feltételeinek biztosításában; 
 l) előkészíti a Minisztériumon belüli és külső képviseletében ellátott 
tisztségekkel kapcsolatos, valamint a Minisztériumban működő bizottságok külső 
képviselőinek felkérésével, kinevezésével kapcsolatos ügyeket, továbbá ezekről 
nyilvántartást vezet. 
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 (2) A Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési főosztály az (1) bekezdés 
szerinti feladatokat – értelemszerűen és összhangban az egységes Közszolgálati 
Szabályzatban, valamint a Közalkalmazotti Szabályzatban foglaltakkal – a 
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságánál, valamint a VKK-nál foglalkoztatott 
közalkalmazottak esetében is ellátja. 
 (3) A Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési főosztály informatikai 
feladatkörében 
 a) összehangolja a szakterületi információs rendszerek fejlesztését és 
működtetését, irányítja az integrált Környezeti Információs Rendszer kialakítását és 
működtetését; 
 b) javaslatot tesz az informatikára fordítható belső és külső erőforrások 
megtervezésére és elosztására, kialakítja az ágazati informatikai stratégiát és 
informatikai biztonsági stratégiát; 
 c) a külön jogszabályban meghatározott szerv közreműködésével irányítja a 
miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervek informatikai tevékenységét; 
 d) koordinálja a környezettel, természettel kapcsolatos adatgyűjtést és 
feldolgozást; 
 e) irányítja a meglévő szakterületi információs rendszerek állapotának és 
működésének elemzését; 
 f) koordinálja a környezetpolitikát, a döntéshozatalt és a tájékoztatást szolgáló 
mutatók kifejlesztését; koordinálja a miniszter Országos Statisztikai Adatgyűjtő 
programmal kapcsolatos feladatainak végrehajtását; 
 g) koordinálja a magyarországi EIONET-hálózat kialakítását, valamint az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel történő együttműködést; 
 h) koordinálja, illetőleg az érintett szervezeti egységekkel való együttműködés 
keretében elősegíti a nemzetközi egyezményekből fakadó jelentési, adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítését, valamint az OECD és az EU számára történő környezeti 
statisztikai adatszolgáltatási feladatokat; 
 i) együttműködik a szakterületét érintő tevékenységet folytató országos és 
regionális intézményekkel; 
 j) összehangolja a miniszter távérzékeléssel összefüggő feladatait; 
 k) irányítja és koordinálja a Minisztérium és a miniszter által irányított 
szervezetek által gyűjtött környezeti adatok nyilvánosságra hozatalát a külön 
jogszabályok szerint; 
 l) felügyeli a magyarországi GRID-központot; 
 m) szerkeszti a Minisztérium intranet rendszerét; 
 n) gondoskodik a Minisztérium saját számítógépes hálózatának és 
számítógépparkjának működtetéséről, a szükséges karbantartásról, felújításról és 
annak fejlesztéséről. 
 (4) A Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési főosztály üzemeltetési 
feladatkörében biztosítja a Minisztérium működéséhez szükséges ellátási és műszaki-
gazdasági üzemeltetési feltételeket. 
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A KÖRNYEZETGAZDASÁGI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ 
SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 

 
Környezetgazdasági szakállamtitkári titkárság 

 
 30. § A Környezetgazdasági szakállamtitkári titkárság segíti a 
környezetgazdasági szakállamtitkárt tevékenységének ellátásában, ennek keretében 
 a) gondoskodik a szakállamtitkárhoz érkező iratok feldolgozásáról, intézéséről, 
a titkársági ügyviteli munka ellátásáról; 
 b) továbbítja a szakállamtitkár által meghatározott feladatokat, ellenőrzi azok 
végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet; 
 c) figyelemmel kíséri a szakállamtitkár napi programjának alakulását, a 
programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását; 
 d) a szakállamtitkár által meghatározott témakörökben véleményező, 
javaslattevő, illetve döntés-előkészítő tevékenységet végez; 
 e) ellátja a szakállamtitkár tevékenységével összefüggő operatív feladatokat. 
 
 

Környezetgazdasági főosztály 
 
 31. § A Környezetgazdasági főosztály 
 a) meghatározza a hulladékgazdálkodás átfogó stratégiai céljait, különös 
tekintettel a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésére, 
valamint a hulladék hasznosítására; 
 b) gondoskodik a hulladékgazdálkodási célok elérését biztosító országos 
programok kidolgozásáról; 
 c) gondoskodik a célok elérését biztosító programok kidolgozásáról, javaslatot 
tesz hulladékgazdálkodási rendszerek és létesítmények létrehozására vagy 
átalakítására annak érdekében, hogy a gyűjtő és hasznosító rendszerek az ország egész 
területét lefedjék; 
 d) ellátja a szakterületi hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel 
kapcsolatos feladatokat; 
 e) elkészíti a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi gazdasági 
szabályozó eszközökre (különös tekintettel a termékdíjra, környezetterhelési díjakra, a 
környezetvédelmi betétdíjra, az igénybevételi járulékra, a vízkészletjárulékra, a 
környezetvédelmi és természetvédelmi biztosítékadás, környezetvédelmi céltartalék 
képzés a gazdátlan környezeti terhek kezelésére, valamint a környezetileg és 
gazdaságilag egyaránt hatékony támogatásokra), a szabályozó eszközök módosítására 
vonatkozó javaslatot; 
 f) ellátja a miniszter hatáskörébe tartozó területeken az árhatósági feladatokat, 
irányítja a koncessziós pályázatok kiírását; 
 g) gondoskodik az Országos Környezeti Kármentesítési Program 
aktualizálásáról és az alprogramok koordinációjáról; 



 
 
 
 
1366 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTŐ 9. szám 

 h) kidolgozza az OKKP végrehajtása gyorsításának jogi és közgazdasági 
hátterét, meghatározza a program súlypontjait, kijelöli az állami felelősségi körbe 
tartozó projektek prioritásait és gondoskodik a projektek végrehajtásáról. 
 
 

Környezetfejlesztési főosztály 
 
 32. § A Környezetfejlesztési főosztály 
 a) kidolgozza a levegőtisztaság-védelem, a zaj és rezgés elleni védelem átfogó 
stratégiai céljait; 
 b) irányítja az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat működését, adatainak 
értékelését, hasznosítását, és felügyeli az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését; 
 c) ellátja a szakterületi hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel 
kapcsolatos feladatokat; 
 d) ellátja a környezetbarát termékminősítéssel kapcsolatos minisztériumi 
feladatokat; 
 e) gondoskodik arról, hogy az országos fejlesztési programok céljai és 
végrehajtásának feltételei között megfelelő hangsúlyt kapjon a hazai környezetipar és 
környezettudomány eredményeinek hasznosítása, valamint a legjobb elérhető 
technológia alkalmazása; 
 f) elvégzi a levegőminőség-védelmi és a klímavédelmi nemzetközi 
egyezmények végrehajtásával kapcsolatos hazai feladatokat, mindenekelőtt kidolgozza 
a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát és a kibocsátás-kereskedelem 
szabályrendszerét; 
 g) ellátja a miniszter hatáskörébe utalt közlekedéssel kapcsolatos feladatokat; 
 h) ellátja az átfogó gazdasági-társadalmi fejlesztési tervekkel és programokkal, 
különösen a Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcsolatos tárcaszintű feladatokat; 
 i) részt vesz a miniszter hatáskörébe tartozó stratégiai anyagok, elgondolások 
közgazdasági, makrogazdasági kérdéseket érintő részének kidolgozásában; 
 j) meghatározza a Minisztérium fejlesztési forrásainak felhasználásával 
kapcsolatos stratégiát, összehangolja az állami, más hazai, európai uniós és egyéb 
fejlesztési források felhasználását, ellátja a kormányzati fejlesztéspolitikai 
koordinációs testületi és bizottsági tagságból adódó feladatok Minisztériumon belüli 
irányítását és koordinálását; 
 k) felügyeli a Minisztérium közreműködő szervezetei, valamint a fejezethez 
tartozó intézmények kedvezményezetti tevékenységét. 
 
 

Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály 
 

 33. § A Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály 
 a) irányítja és segíti a KvVM fejezet felügyelete alá tartozó szervek, illetve 
területi szervek költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységét; 
 b) elemzi a Minisztérium különböző időtávú szakmai programjainak 
költségvetési, gazdasági kihatásait, javaslatot tesz a finanszírozásra, kezdeményezi 
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ezek beépítését az államháztartás alrendszereibe, gondoskodik gazdasági 
értékelésükről, közgazdasági szempontú összehangoltságukról; 
 c) javaslatokat tesz a Minisztérium szakmai feladatainak megvalósítása 
érdekében a központi költségvetés KvVM fejezetéhez tartozó kiadási előirányzatokra, 
a szükségessé váló előirányzat-módosításokra; 
 d) gondoskodik a KvVM fejezet költségvetésének megtervezéséről, a 
költségvetési beszámoló és zárszámadás elkészítéséről, a fejezethez tartozó 
költségvetési címek és intézmények, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok 
tervezési és beszámolási munkájának irányításáról; 

e) kialakítja a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére beérkezett pályázatok 
értékelésének rendjét, elvégzi a pályázatok előkészítésével, lebonyolításával és 
értékelésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a pályázati döntéseket, ellátja a 
pályázók kiértesítésével, a szerződéskötéssel, a kifizetéssel, a módosítási kérelmekkel 
és a pályázatok lezárásával kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és döntés-
előkészítő feladatot; 
 f) gondoskodik a fejezet közbeszerzési, beszerzési tevékenységéről; 
 g) koordinálja az ágazat kiemelt fejlesztési, beruházási tevékenységét; 
 h) bonyolítja a Minisztérium rekonstrukciós, beruházási, vagyongazdálkodási, 
közbeszerzési, beszerzési feladatait; 
 i) végzi a KvVM fejezet jogszabályokban és külön szabályzatokban 
meghatározott költségvetési, pénzügyi és számviteli feladatait; 
 j) irányítja a miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szervek intézményi 
beruházási, vagyongazdálkodási tevékenységét; 
 k) a miniszter tulajdonosi jogainak gyakorlása érdekében ellátja a 
vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatokat, előkészíti az alapítói hatáskörbe 
tartozó döntéseket és határozatokat; 
 l) a fejezet költségvetési szerveinek többségi vagy kisebbségi tulajdonában álló 
gazdasági társaságok vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatai tekintetében 
irányelveket készít, javaslatokat fogalmaz meg; 
 m) a gazdálkodás eredményének felhasználására, illetve a társaságok 
költségvetési támogatására azon gazdasági társaságok esetében, melyek tulajdonosi 
jogait közvetlenül a miniszter gyakorolja, javaslatot tesz, más gazdasági társaságok 
esetében véleményezi a javaslatokat; 
 n) kezdeményezi gazdasági társaságok alapítását és megszüntetését, illetve 
véleményezi az erre vonatkozó javaslatokat. 
 
 
A TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETMEGŐRZÉSI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA 

ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 
 

Természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkári titkárság 
 

 34. § A Természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkári titkárság segíti a 
természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkárt tevékenységének ellátásában, ennek 
keretében 
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 a) gondoskodik a szakállamtitkárhoz érkező iratok feldolgozásáról, intézéséről, 
a titkársági ügyviteli munka ellátásáról; 
 b) továbbítja a szakállamtitkár által meghatározott feladatokat, ellenőrzi azok 
végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet; 
 c) figyelemmel kíséri a szakállamtitkár napi programjának alakulását, a 
programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását; 
 d) a szakállamtitkár által meghatározott témakörökben véleményező, 
javaslattevő, illetve döntés-előkészítő tevékenységet végez; 
 e) ellátja a szakállamtitkár tevékenységével összefüggő operatív feladatokat. 
 
 

Természetmegőrzési főosztály 
 
 35. § A Természetmegőrzési főosztály 
 a) kidolgozza a természet védelmének szakmai koncepciójához tartozó 
élővilág-védelmi és fajmegőrzési terveket, fejezeteket, átfogó stratégiai céljait, 
irányítja a célok elérését biztosító országos programok, tervek kidolgozását, valamint 
közreműködik az EU és más pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátásában a tervezés, pályázat kiválasztás és ellenőrzés területén; 
 b) megállapítja és nyilvántartja a kiemelt oltalmat igénylő természeti értékek 
körét, ellátja azok védetté vagy fokozottan védetté nyilvánítása előkészítésének 
szakmai irányítását, képviseli a természetvédelem szakmai érdekeit a kormányzati és a 
társadalmi szféra valamennyi területén; 
 c) irányítja és ellenőrzi a védett élő természeti értékeket veszélyeztető 
tevékenységek, jelenségek okainak feltárását, a károsodások megelőzését, a károk 
elhárítását, csökkentését, illetve megszüntetését, továbbá figyelemmel követi az 
élőhelyek rekonstrukcióját, fenntartható használatát; 
 d) ellátja a védett természeti területeken felmerülő birtokügyek irányítását, 
összefogja az ingatlanok tulajdonviszonyaival kapcsolatos feladatok végzését, 
közreműködik a védett és védelemre tervezett területek földtulajdon-viszonyainak 
alakításában; 
 e) irányítja az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer önálló 
részeként működtetett Természetvédelmi Információs Rendszert (TIR), ellátja a 
természetvédelmi információs és monitorozási feladatok szakmai felügyeletét és 
irányítását, továbbá gondoskodik azok folyamatos fejlesztéséről, vezeti a védett 
természeti területek és értékek törzskönyvét; 
 f) ellátja a szakterületi hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel 
kapcsolatos feladatokat; 
 g) ellátja a nemzeti park igazgatóság vagyonkezelésben lévő területeken 
folytatott fenntartási tevékenységek élővilág-védelmi szempontú szakmai irányítását 
és felügyeletét; 
 h) irányítja és koordinálja az EU természetvédelmi irányelveiből következő 
feladatokat, gondoskodik az EU Natura 2000 hálózat kialakításával, védelmével és 
működtetésével kapcsolatos tevékenységekről, ellátja a szakterületével kapcsolatos 
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nemzetközi szerződésekből és természetvédelmi egyezményekből és 
együttműködésekből fakadó szakmai feladatokat; 
 i) ellátja a talajvédelemmel kapcsolatos, a miniszter feladatkörébe tartozó hazai 
és nemzetközi feladatokat. 
 
 

Nemzeti parki és tájvédelmi főosztály 
 

 36. § A Nemzeti parki és természetvédelmi bemutató főosztály 
 a) ellátja a védett természeti területeken álló erdők és a védett természeti 
területeken kialakított vadászterületek természetvédelmi szakmai felügyeletét, az 
erdővagyon természetvédelmi szempontú védelmét, irányítja a nemzeti park 
igazgatósági vagyonkezelésben levő erdők fenntartását, szakkezelését, a nemzeti park 
igazgatóságok vadászatra jogosultsága alatt álló vadászterületeken folytatott 
vadállomány-fenntartást; 
 b) ellátja a Természetvédelmi Őrszolgálat szakmai irányítását; 
 c) irányítja a védett és védendő élettelen természeti értékek megőrzésével, 
fenntartásával, kezelésével és bemutatásával kapcsolatos tevékenységeket, vezeti a 
barlangok nyilvántartását, megállapítja a források, víznyelők, kunhalmok, földvárak 
körét, illetve jegyzékét;  
 d) irányítja a védett és nem védett tájak védelmét, az egyedi tájértékek 
nyilvántartásba vételével és fenntartásával kapcsolatos tevékenységeket; ellátja az 
Európai Tájegyezménnyel kapcsolatos feladatokat; 
 e) irányítja a természetvédelmi tervezést és természetvédelmi szabványosítási 
tevékenységet; ellátja a természetvédelmi és természetvédelmi kezelési tervek 
készítésének koordinációját; 
 f) ellátja az országos, kiemelt térségi, megyei, területrendezési, fejlesztési és 
más gazdasági tervekben a táj-, természetvédelem képviseletét; 
 g) irányítja és koordinálja a természetvédelem ökoturisztikai tevékenységét, a 
nemzeti park igazgatóságok által folytatott ökoturizmus tárcaszintű képviseletét; 
 h) ellátja a kiemelt oltalmat igénylő természeti területek védetté vagy 
fokozottan védetté nyilvánítását, a naturparkok jogszabály-megfeleltetésének 
előkészítését; 
 i) ellátja az 1698/2005 „az Európai mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról” szóló EK rendelet és a végrehajtási 
szabályokból a miniszterre háruló feladatokat, különös tekintettel az agrár-
környezetgazdálkodási és Natura 2000 jogcímek esetében; 
 j) részt vesz a nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő területeken 
folytatott fenntartási tevékenységek szakmai irányításában és felügyeletében, a 
fenntartható és természetkímélő mezőgazdálkodás szakmai szabályozási, tervezési 
feladataiban, valamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv végrehajtásában. 
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Környezetmegőrzési főosztály 
 
 37. § A Környezetmegőrzési főosztály 
 a) ellátja az integrált szennyezésmegelőzés és -csökkentés szabályozási 
területén az egységes környezethasználati engedélyezési eljárással kapcsolatos 
minisztériumi feladatokat; 
 b) ellátja a nukleáris biztonsággal a levegőbe és vízbe történő radioaktív 
kibocsátásokkal és azok ellenőrzésével kapcsolatos, a miniszter hatáskörébe tartozó 
feladatokat; 
 c) ellátja a miniszter feladatkörébe tartozó környezet-egészségügyi feladatokat;  
 d) ellátja a miniszter honvédelmi, rendvédelmi koordinációs feladatait, valamint 
a tárca tűz- és munkavédelmi feladatait; 
 e) fejleszti a teljes integrált szennyezőanyag-kibocsátási adatbázist (PRTR); 
 f) irányítja a beruházások környezeti hatásvizsgálatára, valamint a tervek, 
programok (stratégiai) környezeti vizsgálatára vonatkozó szabályozás fejlesztését; 
 g) irányítja a környezeti hatásvizsgálati és a (stratégiai) környezeti vizsgálati 
szabályozás alkalmazásával kapcsolatban felmerülő minisztériumi feladatok ellátását; 
 h) koordinálja az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló 
ENSZ EGB egyezményből (Espooi egyezményből) és a hozzá csatolt Stratégiai 
környezeti vizsgálati jegyzőkönyvből fakadó feladatok végrehajtását; 
 i) irányítja és ellátja a környezetirányítási rendszerekkel és környezetvédelmi 
szempontú termékminősítéssel kapcsolatos, a miniszter feladatkörébe tartozó 
feladatokat; 
 j) ellátja a szakterületi hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel 
kapcsolatos feladatokat; 
 k) átfogóan értékeli a környezet állapotát; 
 l) közreműködik az országos kutatás-fejlesztési, nevelési, oktatási, képzési 
koncepciók kidolgozásában; 
 m) koordinálja a környezeti neveléssel kapcsolatos országos és nemzetközi 
programok megvalósítását, valamint közreműködik diákpályázatok, országos 
tanulmányi versenyek előkészítésében, lebonyolításában; 
 n) ellátja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó oktatással, képesítéssel, 
szakképesítéssel kapcsolatos feladatokat; 
 o) közreműködik a Kormány középtávú tudomány- és technológiapolitikai 
stratégiájának és akcióterveinek kidolgozásában; 
 p) továbbfejleszti a Minisztérium K+F koncepcióját, kialakítja az irányított 
szakterületek kutatási és műszaki fejlesztési fő irányait, érvényesíti a tárca 
szempontrendszerét a hazai tudomány- és innovációspolitikában; 
 q) közreműködik a Nemzeti Környezettechnológiai Akcióterv (ETAP) K+F 
feladatainak végrehajtásában; 
 r) koordinálja a nemzetközi tudományos és technológiai két- és többoldalú 
együttműködések végrehajtását, szervezi és elősegíti az Európai Unió Kutatási, 
Fejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában, az Európai Kutatási Térség 
fejlesztésében való hazai részvételt. 
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A VÍZÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI 
EGYSÉGEK FELADATAI 

 
Vízügyi szakállamtitkári titkárság 

 
 38. § A Vízügyi szakállamtitkári titkárság segíti a vízügyi szakállamtitkárt 
tevékenységének ellátásában, ennek keretében 
 a) gondoskodik a szakállamtitkárhoz érkező iratok feldolgozásáról, intézéséről, 
a titkársági ügyviteli munka ellátásáról; 
 b) továbbítja a szakállamtitkár által meghatározott feladatokat, ellenőrzi azok 
végrehajtását, e jogkörében eljárva a kijelölt felelősöktől tájékoztatást kérhet; 
 c) figyelemmel kíséri a szakállamtitkár napi programjának alakulását, a 
programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását; 
 d) a szakállamtitkár által meghatározott témakörökben véleményező, 
javaslattevő, illetve döntés-előkészítő tevékenységet végez; 
 e) ellátja a szakállamtitkár tevékenységével összefüggő operatív feladatokat. 

 
 

Víz- és környezeti kárelhárítási főosztály 
 

 39. § A Víz- és környezeti kárelhárítási főosztály 
 a) irányítja az árvízvédelmi és vízrendezési koncepció, valamint stratégia 
meghatározását, az országos és térségi vízkárelhárítás, vízrendezési programok és 
fejlesztési tervek kidolgozását, végrehajtását és értékelését; 
 b) felügyeli a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő 
felszíni vizek, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemelését és a 
rekonstrukciós feladatokat; 
 c) végzi az árvízvédekezés országos irányítását, ellátja az Országos Műszaki 
Irányító Törzs feladatait; 
 d) koordinálja a folyók, tavak állapotrögzítésének felmérését, a folyó és vízi út 
kataszterek kidolgozását, a folyók hosszú távú hasznosíthatósága feltételei felmérését; 
 e) irányítja az integrált folyógazdálkodási feladatok végzését a vízgyűjtő-
gazdálkodás keretein belül; koordinálja és felügyeli a hajóút-kitűzési, a víziút 
fenntartási tevékenységeket; 
 f) felügyeli a természetes nagy tavakon, többcélú tározókon a vízügyi 
intézkedési tervek végrehajtását, a part-, meder- és vízszint-szabályozási feladatokat, a 
partvonal-szabályozási teendőket; 
 g) felügyeli a védekezés humán erőforrásainak rendelkezésre állását, a 
védekező személyzet kiképzését; 
 h) irányítja a lokalizációs tervek korszerűsítését, a lokalizációs fejlesztéseket; 
 i) ellátja a vízminőségi kárelhárítás végrehajtásához szükséges szakmai – a 
területi szervekre háruló feladatok – felügyeletét és koordinációját; 
 j) irányítja a környezeti kárelhárítási feladatok ellátását; 
 k) részt vesz a szomszédos országokkal létesített vízgazdálkodási egyezmények 
végrehajtásában. 
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Víz Keretirányelv főosztály 
 
 40. § A Víz Keretirányelv főosztály 
 a) koordinálja az EU vízpolitikájának hazai megvalósítását, a Víz-Keretirányelv 
(és az annak megfelelő hazai jogszabályok) előírásai szerint a vizek 2015-re való jó 
állapota elérése érdekében végrehajtandó intézkedési programokat; 
 b) irányítja az országos szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervezést; 
 c) meghatározza a felszíni és felszín alatti vizek vízkészlet-gazdálkodási, 
vízvédelmi stratégiáját; 
 d) irányítja az ivóvízbázis-védelmi célprogramot; 
 e) irányítja a vizeket terhelő és veszélyeztető tevékenységekre és hatásokra 
vonatkozó adatok gyűjtését és értékelését; 
 f) irányítja a vizek állapotának figyelemmel kísérése érdekében a mérő-, 
megfigyelő és ellenőrző rendszerek létrehozását, fejlesztését, működtetését, valamint 
az adatok értékelését, beleértve a vízrajzi tevékenységet; 
 g) ellátja a szakterületi hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel 
kapcsolatos feladatokat; 
 h) ellátja a két- és többoldalú nemzetközi egyezményekből adódó szakterületi 
feladatokat. 

 
 

Vízgazdálkodási főosztály 
 
 41. § A Vízgazdálkodási főosztály 
 a) ellátja a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 
Programhoz kapcsolódó feladatokat; 
 b) ellátja a miniszter által gyakorolt többségi állami tulajdonosi jog kapcsán 
érintett szolgáltató szervezetek körében a szakterületi feladatokat; 
 c) részt vesz a víziközmű szolgáltatás területén a települési önkormányzatok és 
fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban; 
 d) végrehajtja az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos feladatokat; 
 e) ellátja a víziközmű társulatokkal kapcsolatos szakterületi feladatokat; 
 f) előkészíti a vízügyi beruházások engedélyezését; 
 g) közreműködik az EU és más pénzügyi eszközök felhasználásával kapcsolatos 
szakmai feladatok ellátásában a tervezés, pályázat kiválasztás és ellenőrzés területén; 
 h) irányítja a vízügyi szakállamtitkár felelősségi körébe tartozó fejlesztések és 
fenntartások tárgyévi előirányzatok alapján történő végrehajtását, valamint a 
védekezési feladatok tekintetében a pénzügyi szükségletek és lehetőségek 
összehangolását; 
 i) ellátja a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez 
kapcsolódó feladatokat; 
 j) koordinálja a vízügyi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek tevékenységét; 
 k) részt vesz a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában. 
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1. számú melléklet 
 

A Minisztérium létszámkerete 
 

A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 13 
A kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 46 
Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 8 
A jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 109 
A környezetgazdasági szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 119 
A természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek: 66 
A vízügyi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 51 
 
 

2. számú melléklet 
 

Főosztályok, ahol osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes működhet 
 

Kommunikációs főosztály 
Közigazgatási, jogi és koordinációs főosztály 
Közösségi és nemzetközi főosztály 
Környezetgazdasági főosztály 
Környezetfejlesztési főosztály 
Víz Keretirányelv főosztály 
 
 

3. számú melléklet 
 

A miniszter hatáskörébe tartozó egyes ügyek kiadmányozási rendje 
 
I. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva a természet- 
és környezetmegőrzési szakállamtitkár kiadmányozza az alábbi 
 1. egyetértési jogkörben hozott döntéseket: 
 a) az állami tulajdonban lévő védett természeti területek és értékek, erdők, 
véderdők, a Natura 2000 területek elidegenítése [az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109/I. §-a (1)-(2) bekezdései]; 
 b) az állami tulajdonban lévő védett természeti területek és értékek, erdők, 
véderdők, a Natura 2000 területek esetén a vagyonkezelő személyének kijelölése, 
megváltoztatása, továbbá a vagyonkezelési megállapodás, illetve a vagyonkezelési 
szerződés megkötése [Áht. 109/I. § (4) bekezdés]; 
 c) az állami tulajdonban levő erdő és az azzal szerves egységet képező egyéb 
földterületek esetében a vagyonkezelési szerződésnek a 100%-os állami tulajdonban 
lévő erdőgazdasági társasággal a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet által kötött 
vagyonkezelési szerződés [Áht. 109/F. § (2) bekezdés c) pont]; 
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 d) kincstári vagyoni körbe tartozó védett természeti területek tekintetében a 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság által kötött vagyonkezelési szerződés [Áht. 109/F. § 
(2) bekezdés e) pont]; 
 e) állami tulajdonban álló védett természeti terület védett természeti területtel 
történő cseréje vagy törvényben meghatározott elidegenítése [a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (7) bekezdés]; 
 f) az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 
(a továbbiakban: Evt.) 17. § (2) bekezdés i) pontjában, illetve (3) bekezdésében 
felsorolt erdők erdőtervének megállapítása [Evt. 24. § (4) bekezdés]; 
 g) társult vadászati jog esetén a Magyar Államot tulajdonjoga alapján megillető 
vadászati jog hasznosításával kapcsolatos jognyilatkozat megtétele védett természeti 
terület esetén [a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 11. §-a (3) bekezdés]; 
 h) védett természeti területekre vonatkozó vadgazdálkodási terv kiadása [Vtv. 
42. § (3) bekezdés]; 
 i) a vízügyi szakállamtitkár véleményének kikérésével védett természeti, illetve 
Natura 2000 területen lévő halászati vízterületen a Magyar Államot megillető halászati 
jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozat tétele [a halászatról és a horgászatról 
szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Htv.) 10. §]; 
 j) a vízügyi szakállamtitkár véleményének kikérésével védett természeti, illetve 
Natura 2000 területen lévő halászati vízterületen a Magyar Államot megillető halászati 
jog haszonbérbe adására vonatkozó pályázat elbírálása [a Htv. végrehajtásának egyes 
szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 6. § (1) bekezdés]; 
 k) állami tulajdonban lévő védett természeti területek és értékek, erdők, 
véderdők megterhelése [a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. 
(IV. 4.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés]; 
 2. hozzájárulási jogkörben hozott döntéseket: 
 a) az állam tulajdonában lévő és az Evt. hatálybalépésekor művelés alól 
kivettként nyilvántartott terület erdő művelési ágba vonása [Evt. 73. § (2) bekezdés 
c) pont]; 
 b) védett természeti területen lévő ingatlan használó tulajdonába adása 
[társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének 
rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény 5. § (2) bekezdés]; 
 3. véleményezési jogkörben hozott döntéseket: 
 – a körzeti erdőterv megállapítása [Evt. 24. § (4) bekezdés]; 
 4. engedélyezési jogkörben hozott döntéseket: 
 – önkormányzati tulajdonba került védett természeti terület elidegenítése, 
kezelői vagy használati jogának átadása [egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 7. §-a 
(4) bekezdés]; 
 5. egyéb jogkörben hozott döntéseket: 
 – a környezetgazdasági szakállamtitkár véleményének kikérésével a 
természetvédelmi oltalom alatt álló területek értékesítése esetén az elővásárlási jog 
gyakorlása [a csődeljárásról, a felszámolási eljárásáról és a végelszámolásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény 49/C. § (1) és (2) bekezdés]. 
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II. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva a vízügyi 
szakállamtitkár kiadmányozza az alábbi, egyetértési jogkörben hozott döntéseket: 
 a) a nem védett természeti, illetve Natura 2000 területen lévő halászati 
vízterületen a Magyar Államot megillető halászati jog gyakorlásával kapcsolatos 
jognyilatkozat tétele [a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) 10. §]; 
 b) a nem védett természeti, illetve Natura 2000 területen lévő halászati 
vízterületen a Magyar Államot megillető halászati jog haszonbérbe adására vonatkozó 
pályázat elbírálása [a Htv. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) 
FM rendelet 6. § (1) bekezdés]. 
 
III. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva a 
környezetgazdasági szakállamtitkár kiadmányozza az alábbi ügyekben keletkezett 
intézkedéseket: 
 a) a költségvetési szerv felújítási előirányzatának csökkentése a működési 
költségvetés javára [Áht. 24. § (4) bekezdés]; 
 b) az ágazathoz, illetve fejezethez tartozó költségvetési előirányzatok 
tervezésének és az azt megalapozó koncepciók kidolgozásának szervezése és 
összehangolása [Ámr. 21. § (3) bekezdése]; 
 c) az intézmények felújítási előirányzata felújítási tervének és módosításainak 
jóváhagyása [Ámr. 63. § (3) bekezdés]; 
 d) az intézmények költségvetési javaslatainak összeállításához szükséges 
tervezési követelmények és a feladatellátásban megvalósítandó változások és azok 
feltételeinek meghatározása [Ámr. 25. §]. 
 
IV. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva a jogi és 
koordinációs szakállamtitkár kiadmányozza: 

– a költségvetési szerv alapításához, megszüntetéséhez, az alapító okirat 
módosításához a pénzügyminiszter egyetértésének megszerzése iránti megkereséseket 
[Áht. 88. § (2) bekezdés, illetve Ámr. 10. § (3) bekezdés]. 
 
V. A miniszter által átruházott jogkörben, a miniszter nevében eljárva a a 
Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály főosztályvezetője kiadmányozza 
az alábbi ügyekben keletkezett intézkedéseket: 
 a) a költségvetési szervek bevonásával a költségvetési javaslat véglegezése 
[Ámr. 27. § (6) bekezdés]; 
 b) a fejezeti kezelésű előirányzatok egyes jogcímcsoportjain vagy annak 
jogcímein belül az előirányzatcsoportok, illetve a kiemelt előirányzatok között év 
közbeni átcsoportosítás [Áht. 24. § (5) bekezdés]; 
 c) az intézmény házipénztárába befolyt összeg készpénzben tartására az Ámr.-
ben meghatározott forint értékhatár felemelésének engedélyezése [Ámr. 133. § 
(6) bekezdés]; 
 d) a kincstári vagyon kezelőjének kijelöléséhez és a kincstári vagyon 
elidegenítéséhez egyetértés [Áht. 109/C. § (2) bekezdés; valamint Áht. 109/K. §]; 
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 e) a kincstári vagyon kezelői jogának elismeréséhez és a vagyonkezelési 
szerződés megkötéséhez, valamint a kincstári vagyon értékesítéséhez, selejtezéséhez a 
minisztérium tulajdonosi jogkörébe tartozó közhasznú társaságok, valamint az állam 
tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 
alapján az egyszemélyes, vagy többségi állami tulajdonú részvénytársaság állami 
tulajdonosi joggyakorlója részéről szükséges egyetértés [Áht. 109/F. § (2) bekezdés 
b) pont, valamint Áht. 109/K. §]; 
 f) a kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel tekintetében a 
visszahagyási kérelem benyújtása [Ámr. 638. § (3) bekezdés]; 
 g) a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél az előirányzat-felhasználási 
keretszámla megnyitása, illetve megszüntetése iránti intézkedés [Ámr. 99. § 
(2) bekezdés]; 
 h) a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél az előirányzat-felhasználási 
keretszámla, a fedezetbiztosítási számla, a célelszámolási forintszámla, a központi 
beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla, a feladatfinanszírozási előirányzat-
felhasználási keretszámla, a kincstári kártyafedezeti számla és a devizaszámla 
megnyitása, illetve megszüntetése iránti intézkedés [Ámr. 99. § (3) bekezdés]; 
 i) a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél a költségvetési szerv 
költségvetésén kívüli pénzeszközök kezelésére szolgáló letéti számla megnyitása, 
illetve megszüntetése iránti intézkedés [Ámr. 99. § (4) bekezdés]; 
 j) a fejezethez tartozó költségvetési szervek részére az évközi és az éves 
beszámolók, valamint az egyéb adatszolgáltatások beküldési határidejének 
meghatározása, a felülvizsgálat időpontjának kitűzése [Ámr. 149. § (2) bekezdés 
a) pont]; 
 k) a fejezethez tartozó költségvetési szervek részére az éves költségvetési 
beszámoló szöveges indokolása részletes – a szakmai feladatok és a költségvetés 
teljesítésére vonatkozó – tartalmi és formai követelményeinek meghatározása [Ámr. 
149. § (2) bekezdés b) pont]; 
 l) a központilag előírt nyomtatványokon túl a költségvetési beszámoló 
összeállításához szükséges a számszaki és szöveges beszámolók – felügyeleti 
hatáskörben elrendelt – további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjainak 
megküldése [Ámr. 149. § (2) bekezdés c) pont]. 
 

4. számú melléklet 
 

Az adományozható közigazgatási szakmai tanácsadói, főtanácsadói címek 
számának meghatározásáról 

 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/A. § 

(1) bekezdése alapján a Minisztériumban legfeljebb 50 fő számára adományozható 
szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói cím. 
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5. számú melléklet 
 

A képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek 
 
 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 48/A. § 
(3) bekezdése alapján meghatározható, képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és 
képzettségeket a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Közszolgálati 
Szabályzatában kell rögzíteni. 
 
 

6. számú melléklet 
 

A politikai tanácsadók, főtanácsadók számáról és munkaköréről 
 
 1. A Minisztériumban legfeljebb 10 fő politikai tanácsadó vagy főtanácsadó 
alkalmazható a miniszteri kabinetben. 
 2. A politikai tanácsadók, főtanácsadók munkakörei: 
 a) a miniszter megbízása alapján képviseli a Minisztériumot tanácskozásokon 
és rendezvényeken. A tevékenysége által megkívánt körben kapcsolatot tart a 
Miniszterelnöki Kabinetirodával és más minisztériumok kabinetfőnökeivel; 
 b) feladata az ágazatközi együttműködés elősegítése és figyelemmel kísérése; 
 c) részt vesz a társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartás koordinálásában; 
 d) részt vesz a Minisztérium által nyújtott támogatások szakmai 
előkészítésében. Segíti a Minisztérium EU-integrációs munkáját a miniszter és a 
kabinetfőnök eseti felkérése alapján; 
 e) koordinálja a miniszter által felügyelt költségvetési és gazdálkodó 
szervezetekkel történő kapcsolattartást. A miniszter és kabinetfőnök eseti felkérése 
alapján segíti ezen szervezetek munkáját és szakmai tevékenységét, 
 f) ellátja a miniszter által kiadott feladatokat. 

 
 

7. számú melléklet 
 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 
 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. § 
(8) bekezdésének e)-h) pontjai alapján az egyes szervezeti egységek 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei: 
 
Miniszter, illetve a kabinetfőnök irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
 
Miniszteri kabinet 
– valamennyi munkakör 
Miniszteri titkárság 
– valamennyi munkakör 
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Stratégiai főosztály  
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei 
 
Kommunikációs főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök 
felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök 
 
Ellenőrzési főosztály 
– I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők 
 
 
Államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
 
Államtitkári titkárság 
– valamennyi munkakör 
 
Jogi és koordinációs szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
 
Jogi és koordinációs szakállamtitkári titkárság 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei 
 
Közigazgatási, jogi és koordinációs főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők 
 
Közösségi és nemzetközi főosztály 
– valamennyi munkakör 
 
Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök 
felhasználására jogosító, valamint a humánpolitikai munkakörök 
 
 
Környezetgazdasági szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
 
Környezetgazdasági szakállamtitkári titkárság 
– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás 
ellenőrzésére jogosító munkakörök 
 
Környezetgazdasági főosztály 
– munkaköri közbeszerzési eljárásban közreműködők leírás alapján a pénzeszközök 
felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök 
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Környezetfejlesztési főosztály 
– munkaköri közbeszerzési eljárásban közreműködők leírás alapján a pénzeszközök 
felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök 
 
Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök 
felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök 
 
 
Természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti 
egységek 
 
Természet- és környezetmegőrzési szakállamtitkári titkárság 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei 
 
Természetmegőrzési Főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei, a 
pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök 
 
Nemzeti parki és tájvédelmi főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei 
 
Környezetmegőrzési főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei 
 
 
Vízügyi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
 
Vízügyi szakállamtitkári titkárság 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei 
 
Víz- és környezeti kárelhárítási főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök 
felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök 
 
Víz Keretirányelv főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök 
felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök 
 
Vízgazdálkodási Főosztály 
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök 
felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök 
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8. számú melléklet 
 
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) működése 

során észlelt szabálytalanságok kezelésének rendje 
 

I. Bevezetés 
 
Szabálytalanság fogalma: 
A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében valamely létező szabálytól 
(törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való eltérést jelent, amely megjelenhet a 
költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás 
bármely tevékenységében, az egyes műveletekben, stb. 
 
Formái: 
- a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve  
- a fegyelmi, büntető, szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó 

cselekmények. 
 
Alapesetei: 

1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, 
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 

2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag 
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó 
szabálytalanság)  

 
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy: 

• hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott 
előírások sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának 
megakadályozásához (megelőzés), 

• keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő 
állapot helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a 
felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.  

 
A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. 
 
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések 
meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített 
nyilvántartása) a miniszter, mint a költségvetési szerv vezetőjének (a továbbiakban: 
költségvetési szerv vezetője) a feladata, mely átruházható. 
 
 
II. A szabálytalanságok megelőzése 
 
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a 
költségvetési szerv vezetőjének felelőssége. 
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A megelőzés körébe tartozó tevékenységek elvégzésre vonatkozó jogosultságot, 
valamint a szankcionálás nélkül orvosolható korrekciót a költségvetési szerv vezetője a 
kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek 
megfelelően Minisztérium állami és nem állami vezetőire (a továbbiakban: vezetői) 
ruházhatja át. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: Áht.) 97. §-a 
szerint: 
„(1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv 
vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az 
alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a 
szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a 
tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak 
teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 
összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony 
működtetéséért. 
(2) A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol 
a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésének, 
valamint belső ellenőrzésének működtetéséről.” 
 
Az Áht.-ban meghatározott kötelezettség, a költségvetési szerv vezetőjének feladata, a 
vezetők hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán 
keresztül valósul meg. A Minisztérium ügyintézőinek, ügykezelőinek, fizikai 
alkalmazottainak (a továbbiakban együtt: munkavállaló) konkrét feladatát, hatáskörét, 
felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a közszolgálati 
jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a 
jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 
 
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a költségvetési szerv vezetője 
felelős azért, hogy:  

• a szervezet a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön, 
• a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának folyamatosan figyelemmel 

kíséréséért, 
•  szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság a 

szabálytalansággal arányban álló mértékben kerüljön korrigálásra. 
 
 
III. A szabálytalanságok észlelése  
 
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzés rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató részéről egyaránt, valamint 
a belső ellenőrzés is felfedhet szabálytalanságokat. 
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1. A költségvetési szerv valamely munkatársa által észlelt szabálytalanság 
 
Amennyiben a szabálytalanságot valamely munkavállaló észleli, köteles írásban 
értesíteni a közvetlen vezetőjét. 
 
Amennyiben a közvetlen vezető az adott ügyben érintett, a munkavállalónak a vezető 
felettesét kell értesítenie. Ha az értesített személy megalapozottnak találja a 
szabálytalanságot, úgy erről értesíti a költségvetési szerv vezetőjét. 
 
A költségvetési szerv vezetőjének kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések 
meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. 
 
2. A költségvetési szerv vezetője, valamint a vezetők által észlelt szabálytalanság 
 
A költségvetési szerv vezetője, illetve a vezetők észlelése alapján a feladat, hatáskör és 
felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, 
megszüntetésére. 
 
3. A költségvetési szerv belső ellenőrzése által észlelt szabálytalanság 
 
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot 
tapasztal, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Ber.) rendelkezéseinek, valamint a belső ellenőrzési 
kézikönyvben foglaltaknak megfelelően jár el. A költségvetési szerv vezetőjének 
intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az 
intézkedési tervet végre kell hajtania. 
 
Az éves ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmazza 
az ellenőrzések során a büntető-, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 
jelentések számát. 
 
4. Külső ellenőrzési szerv által észlelt szabálytalanság 
 
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési 
jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az 
ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az 
EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások 
alapján a költségvetési szervnek intézkedési tervet kell kidolgozni. 
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IV. Intézkedések, eljárások megindítása 
 
A költségvetési szerv vezetője felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. 
 
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatalát jelenti 
az arra illetékes szervek értesítése (feljelentés, bejelentés) annak érdekében, hogy 
megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. 
 
Fegyelmi ügyek felmerülése esetén a költségvetési szerv vezetője a fegyelmi eljárás 
megindítása előtt vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való 
részvételre – a jogszabályi előírásokra figyelemmel – külső szakértőt is felkérhet. A 
vizsgálat eredménye alapján sor kerülhet további vizsgálat elrendelése is.  
 
Vizsgálat alapján, vagy egyértelmű, tisztázott tényállás esetén a szabálytalanság 
eredményeként – külön vizsgálat lefolytatása nélkül – sor kerülhet a fegyelmi eljárás 
megindítására, és az ügy fegyelmi eljárás keretében történő kivizsgálására. 
Vizsgálat lefolytatására szabálytalanság megállapítását követően akkor kerülhet sor, ha 
a felelősség eldöntéséhez és a hasonló esetek megelőzéséhez szükséges intézkedések 
meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ. Az ügy körülményeinek 
kivizsgálására – a fegyelmi vétség elkövetése alapos gyanújának megállapítása 
céljából – külső szakértő is felkérhető. A fegyelmi eljárásra irányadó szabályok 
megtartását azonban ilyenkor is biztosítani kell. 
 
Amennyiben a szabálytalanság következtében kár keletkezik, a kártérítési felelősséget 
– a fegyelmi eljárásra irányadó szabályok alapján lefolytatott – kártérítési eljárás 
keretében kell megállapítani. A feltételek fennállása esetén a kár megtérítése 
követelhető a mulasztó köztisztviselőtől. 
 
 
V. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése 
 
A költségvetési szerv vezetőjének feladatai: 

• nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a 
megindított eljárások helyzetét; 

• figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatot végzők által tett javaslatok 
végrehajtását; 

• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-
lehetőségeket” (a hasonló témák, kockázatok) meghatározza,  

• információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban 
lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő 
eseményekre való nagyobb rálátást. 

 
Az intézkedést tevő vezetők saját hatáskörükben is kötelesek az általuk megtett 
intézkedéseket nyomon követni. 
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VI. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása 
 
A költségvetési szerv vezetője: 

• gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok 
nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről; 

• gondoskodik a kapcsolódó írásos dokumentumoknak elkülönített 
nyilvántartásban való iktatásáról; 

• nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; 
• a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok 

tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a 
Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, 
számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 233/2003. (XII. 16.) 
Korm. rendelet VII. Szabálytalanságok kezelése című fejezetében 
meghatározottakat. 

 
A nyilvántartások készítése, iktatása, kezelése az Ellenőrzési főosztályon történik. A 
nyilvántartásoknak tartalmaznia kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, 
feltételezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben, illetve a költségvetési szerv 
vezetője által megtett intézkedéseket. 
 
 
VII. Jelentési kötelezettségek tartalma 
 
Jelentési kötelezettsége van: 

– a költségvetési szerv vezetőjének, 
– a vezetőknek, 
– a munkavállalóknak, 
– a belső ellenőrnek, 
– külső ellenőrző szervnek. 
 

A munkavállaló által észlelt szabálytalanságról készült jelentés, valamint a vezető által 
önállóan észlelt szabálytalanság esetén a vezetőnek eljárási, illetve saját jelentéstételi 
kötelezettsége van. 
A szabálytalanságok kezelése körében a vezetőknek jelentéstételi kötelezettsége van a 
költségvetési szerv vezetője felé az észlelt szabálytalanságokról, a megtett 
intézkedésekről, valamint hatáskörük hiánya esetén a szükséges intézkedésekről. 
A jelentésnek tartalmaznia kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, 
feltételezett vagy tényleges okait, a megtett intézkedéseket, valamint a költségvetési 
szerv vezetőjének hatáskörében szükséges döntéseket, intézkedéseket. 
 
A belső ellenőrzés vizsgálata során az általa tapasztalt szabálytalanságokat belső 
ellenőrzési jelentésében jelenteni köteles. A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések 
ellenőrzési jelentései alapján a Ber. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének a szükséges intézkedések 
végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével az 
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ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 (kivételes esetben 30) munkanapon 
belül intézkedési tervet kell készítenie.  
 
A költségvetési szerv vezetőjének a Ber. 31. § (3) bekezdés ba) és bb) pontjai alapján 
éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett 
megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, 
az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az 
ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.  
 
A külső ellenőrzési szerv vizsgálatáról jelentést készít, melyben külön kitér a 
szabálytalanság észlelésére. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozóan a 
költségvetési szerv intézkedési tervet készít. 
 
 

9. számú melléklet 
 

A Minisztérium ellenőrzési nyomvonala 
 

Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a Minisztérium működésében 
 
Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a 
tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó 
dokumentumokat öleli fel: 
– a Minisztérium működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő 
eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az 
ellenőrzési pontok (típusok) összességét; 
– kialakításával a Minisztériumra jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi 
„szereplő”, funkció együttes koordinálására kerül sor; 
– valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő 
eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák, 
dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak, 
– megmutatja a Minisztérium folyamatba épített ellenőrzési rendszerének 
hiányosságait, így felgyorsítja a pénzügyi irányítás folyamatainak megfelelő 
átalakítását, és a működtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését 
segíti elő. 
 
A felelősségi szintek terén: 
 
– az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek 
alapján meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, ellenőrzési pontok, 
– az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás 
működés, a hozzá tartozó felelős, 
– megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységekért felelős 
közreműködőkön is múlik. 
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Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott tevékenységcsoportok 
meghatározása 
 
Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének felépítésénél alapkövetelmény 
olyan tevékenységcsoportok kialakítása, melyek több elemi tevékenységet 
összefoglalóan képesek leírni. 
 
Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal kialakításának 
gyakorlati megvalósítása a tervezés, végrehajtás és beszámolás folyamataihoz 
igazodóan határozza meg azokat a folyamatokat, melyek a rendszer alapjául 
szolgálnak. 
 

A tervezésre vonatkozó FEUVE rendszer és ellenőrzési nyomvonal 
 
Ss
z. 

A folyamat lépései Hivatkozás Dokumen-
tum 

Feladat-gazda Ellenőrző Ellenőrzési 
mód 

1. Költségvetési koncepció 
készítés 

Áht., Ámr, 
PM irányelv 

kalkulációk Költségvetési, 
beruházási és 
tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár  

felülvizsgálat 
– vezetői 
ellenőrzés 

2.  Források felosztása jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

belső 
kalkulációk 

Költségvetési, 
beruházási és 
tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

felülvizsgálat 
– vezetői 
ellenőrzés 

3.  Költségvetési javaslat 
elkészítése 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

belső 
kalkulációk, 
szabályzatok 
előző évi 
teljesítések  

Költségvetési, 
beruházási és 
tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár 
 

Felülvizsgálat 
– vezetői 
ellenőrzés 

4.  Költségvetési javaslat 
elfogadása 

jogszabá-
lyok 

javaslat 
teljes anyaga 

miniszter miniszter felülvizsgálat 
jóváhagyással 

 
Rövidítések jegyzéke: 
 Áht. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
 Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 
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A végrehajtásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenőrzési nyomvonal 

 
Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumen-

tum 
Feladat-

gazda Ellenőrző Ellenőrzési 
mód 

1. Rendszeres és nem 
rendszeres személyi 
juttatások folyósításának 
előkészítése 

Áht., Ámr, 
Ktv, Mt, belső 
szabályozá-
sok  

kinevezési 
okirat  

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

felülvizsgálat 
– vezetői  
ellenőrzés 

2.  Megbízásokkal kapcsolatos 
feladatok  

Áht, Ámr megbízási 
szerződés 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

felülvizsgálat 
– vezetői 
ellenőrzés 

3.  Dologi jellegű kiadások  
teljesítése 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

megrendelés 
szerződés  

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

felülvizsgálat 
– vezetői  
ellenőrzés 

4.  Közbeszerzések 
lebonyolítása 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

teljes 
iratanyag 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

felülvizsgálat 
– vezetői 
ellenőrzés 

5.  Beruházások, felújítások  
lebonyolítása 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

teljes 
iratanyag 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár 

felülvizsgálat 
– vezetői 
ellenőrzés 

6. Vagyongazdálkodással 
összefüggő feladatok 
elvégzése  

jogszabályok 
belső 
szabályzatok 

teljes 
iratanyag és 
analitika 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár  

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés  

7.   Vagyonnyilvántartással  
összefüggő feladatok 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
KVI 
útmutatók  

teljes irat 
anyag és 
analitika 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 
 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár 

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés  

8.  Kötelezettségvállalás, 
utalványozás, érvényesítés 
szabályainak betartása 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

teljes 
iratanyag és 
analitika 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés  

9.  Kötelezettségvállalás 
nyilvántartása 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

alapbizony-
latok  

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

10.  Könyvelés, számviteli 
tevékenység  

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
(számviteli 
politika) 

alapbizony-
latok  

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

11.  Banki pénzügyi tevékenység  jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
(pénzkezelési 
szabályzat)  

alapbizony-
latok, 
bevallások   

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 
 
 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 



 
 
 
 
1388 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTŐ 9. szám 

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumen-
tum 

Feladat-
gazda Ellenőrző Ellenőrzési 

mód 
12.   Pénztári tevékenység  jogszabá-

lyok, belső 
szabályzatok 
(pénzkezelési 
szabályzat) 

alapbizony-
latok  

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

13.  Pénzügyi (pénztári) 
tevékenység és a könyvvitel 
kapcsolata, egyeztetések 
elvégzése 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
ügyrend 

alapbizony-
latok, 
könyvelési 
naplók, 
analitikus 
nyilvántartá- 
sok   

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

14.  Bérszámfejtés és TB 
ügyintézés 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

alapbizony-
latok, 
bevallások  

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

15.  Bérszámfejtés és könyvelés 
kapcsolata, egyeztetések 
elvégzése 

belső 
szabályzatok 
(ügyrend) 

alapbizony-
latok, 
bérfeladás, 
könyvelési 
naplók 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

16.  Személyügyi ügyintézés jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

alapbizony-
latok 

Humán- 
politikai, 
informati- 
kai és 
üzemeltetési 
főosztály 
vezetője 

jogi és 
koordinációs 
szakállamtit-
kár 

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

 
 Rövidítések jegyzéke: 
 Áht. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
 Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
 Ktv. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
 Mt. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
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A beszámolásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenőrzési nyomvonala  
 

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumen-
tum 

Feladat-
gazda Ellenőrző Ellenőrzési 

mód 
1. Főkönyvi kivonat 

egyeztetése  
jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
(számviteli 
politika, 
ügyrend) 

könyvelési 
naplók, 
alapbizony-
latok  

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

2.  Leltározás, egyeztetés, leltár 
jóváhagyása  

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
(leltározási)  

analitikák 
listái, 
leltározás 
bizonylatai 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

Munkafolya- 
munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

3.  Könyvviteli mérleg 
összeállítása, jóváhagyása 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
(számviteli 
politika, 
ügyrend)  
 
 

főkönyvi 
kivonat, 
leltár, mérleg 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

4.  Pénzforgalmi jelentés 
összeállítása 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
(számviteli 
politika, 
ügyrend) 

főkönyvi 
kivonat, 
pénzforgalmi 
jelentés 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

5.  A pénzforgalmi jelentés 
tájékoztató adatai  

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

főkönyvi 
kivonat, 
bevallások, 
analitikák 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

6. Kiegészítő mellékletek 
összeállítása   

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 

teljes 
iratanyag, 
analitikák, 
főkönyvi 
kivonat 

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői  
ellenőrzés 

7.   A beszámoló szöveges 
indoklásának összeállítása 

jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
felügyeleti 
irányelvek 

teljes 
beszámoló  

Költségveté-
si, beruházási 
és tulajdonosi 
főosztály 
vezetője 

környezet- 
gazdasági 
szakállamtit-
kár   

munkafolya-
matba épített 
vezetői 
ellenőrzés 

8.  A beszámoló jóváhagyása jogszabá-
lyok, belső 
szabályzatok 
felügyeleti 
irányelvek 

teljes 
beszámoló és 
szöveges 
indoklás 

miniszter  miniszter a beszámoló 
jóváhagyása 

 



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
18/2006. (K. V. Ért. 9.) KvVM

utasítása
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló

6/2002. (K. Ért. 4.) KöM utasítás
módosításáról

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének
szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendeletben elõírt
feladatok végrehajtása és a hatósági nyilvántartás egysé-
ges szabályozása érdekében a következõ utasítást adom ki.

1. §

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló
6/2002. (K. Ért. 4.) KöM utasítás (a továbbiakban: Utasí-
tás) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az utasítás hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium hatósági jogkört gyakorló szervezeti egysé-
gére, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõségre és a környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi felügyelõségekre (a továbbiak-
ban együtt: környezetvédelmi hatóság) terjed ki.”

2. §

Az Utasítás 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A hatósági nyilvántartásban a határozatok ügykör
szerint kerülnek rögzítésre. A környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi hatósági ügyek ügyköreit az utasí-
tás 1. számú melléklete tartalmazza.”

3. §

(1) Jelen utasítás kiadmányozása napján* lép hatályba.
(2) Az Utasítás 1–3. sz. melléklete helyébe ezen utasítás

1–3. sz. melléklete lép.
(3) A környezetvédelmi hatóságok által 2005. január

1-jétõl kiadott természetvédelmi, illetve vízügyi témájú
határozatok adatait pótlólagosan 2006. december 31-ig, je-
len utasítás hatályba lépését követõen pedig folyamatosan
kell rögzíteni az 1. sz. mellékletben szabályozott ügykö-
rök alapján a Hatósági Nyilvántartási Rendszerben.

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

* A kiadmányozás napja: 2006. augusztus 2.
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1. számú melléklet a 18/2006. (K. V. Ért. 9.) KvVM utasításhoz

A Hatósági Nyilvántartó Rendszerben (HNYR) használt ügykörök listája

A dõlt betûvel jelzett tételek közvetlenül nem választhatók, a besorolást az alábontott tételekbe kell elvégezni!
1. KTJ megadása kötelezõ (X jel)
2. Csak a Fõfelügyelõség választhatja ki az adott ügykört (I = igen)

Ügykör megnevezése 1. 2.

Határozat kiadásával járó ügy

Engedélyezés

Levegõtisztaság-védelmi engedélyezés

Légszennyezõ forrás létesítési engedélyezés

Légszennyezõ forrás mûködési engedélyezés X

Eltérõ adatszolgáltatás teljesítésének engedélyezése X

Kibocsátás -csökkentési terv engedélyezése X

Üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenység engedélyezése X I

Szabályozott anyagok felhasználásnak engedélyezése

Egyéb levegõtisztaság-védelmi engedélyezés

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos engedélyezés

Nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése

Nem veszélyes hulladék begyûjtése



Ügykör megnevezése 1. 2.

Nem veszélyes hulladék szállítása

Nem veszélyes hulladék elõkezelése X

Nem veszélyes hulladék hasznosítása X

Nem veszélyes hulladék égetése X

Nem veszélyes hulladék lerakása X

Nem veszélyes hulladék tárolása X

Nem veszélyes hulladék egyéb kezelésének engedélyezése X

Veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése

Veszélyes hulladék begyûjtése

Veszélyes hulladék szállítása

Veszélyes hulladék elõkezelése X

Veszélyes hulladék hasznosítása X

Veszélyes hulladék égetése X

Veszélyes hulladék lerakása X

Veszélyes hulladék tárolása X

Veszélyes hulladék kísérleti kezelése X

Veszélyes hulladék egyéb kezelésének engedélyezése X

Veszélyes és nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése

Veszélyes és nem veszélyes hulladék begyûjtése

Veszélyes és nem veszélyes hulladék szállítása

Veszélyes és nem veszélyes hulladék elõkezelése X

Veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása X

Veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolása X

Veszélyes és nem veszélyes hulladék egyéb kezelésének engedélyezése X

Hulladék országhatárt átlépõ szállítása

Behozatal engedélyezése I

Kivitel engedélyezése I

Átszállítás engedélyezése I

Hulladéklerakó létesítésének engedélyezése

Inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó létesítésének engedélyezése

Nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó létesítésének en -
gedélyezése

Szervetlen nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó
létesítésének engedélyezése

Vegyes összetételû nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló
hulladéklerakó létesítésének engedélyezése

Veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó létesítésének engedé -
lyezése

Titán-dioxid gyártásából származó hulladék lerakásának engedélyezése X

Hulladéklerakó lezárásának, rekultivációjának engedélyezése

Hulladéklerakó lezárásának engedélyezése

Hulladéklerakó rekultivációjának engedélyezése
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Ügykör megnevezése 1. 2.

Vizekkel kapcsolatos engedélyezés

Felszíni vizek védelmével kapcsolatos engedélyezés

Eltérõ adatszolgáltatás engedélyezése X

Szennyvízkibocsátás engedélyezése

Közvetlen bevezetés esetén X

Közvetett bevezetés esetén X

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos engedélyezés

Szennyezõanyag elhelyezés, bevezetés felszín alatti közegbe X

Vízügyi engedélyezés

Vízjogi engedélyezés

Elvi vízjogi engedélyezés

Létesítési vízjogi engedélyezés

Üzemeltetési vízjogi engedélyezés

Fennmaradási vízjogi engedélyezés

Egyéb vízjogi engedélyezés

Vízi létesítményhez csatlakozás engedélyezése

Eltérõ adatszolgáltatás engedélyezése (önellenõrzés)

Vizekkel kapcsolatos egyéb engedélyezés

Komplex, több környezeti elemet érintõ engedélyezés

Elõzetes vizsgálati eljárás X

Környezeti hatásvizsgálati eljárás X

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Új létesítmény egységes környezethasználati engedélyezési eljárása X

Meglévõ létesítmény egységes környezethasználati engedélyezési eljárása X

Engedély módosításához kapcsolódó eljárások

Felülvizsgálatot követõ módosítás X

Nem jelentõs változás miatti módosítás X

Engedély felülvizsgálata X

Összevont eljárás X

Összekapcsolt eljárás X

Környezetvédelmi mûködési engedélyezés

Környezetvédelmi mûködési engedélyezés felülvizsgálat alapján

Felülvizsgálat hatásvizsgálat elmulasztása miatt X

Felülvizsgálat komplex engedély érvényességének lejárta, ill. engedély-
tõl eltérés miatt

X

Felülvizsgálat környezetveszélyeztetés, szennyezés, károsítás miatt X

Felülvizsgálat környezeti hatások megismerése érdekében X

Felülvizsgálat egyéb okból X

Környezetvédelmi mûködési engedélyezés teljesítményértékelés alapján X
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Ügykör megnevezése 1. 2.

Természetvédelemmel kapcsolatos engedélyezés (területen a mûvelési ág, és a rendel -
tetés változtatást is ideértve)

Természeti területen tevékenység engedélyezése

Védett természeti területen tevékenység engedélyezése

Fokozottan védett természeti területen tevékenység engedélyezése

Natura 2000 területen tevékenység engedélyezése

Védett, illetve EU Közösségi/nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény-
fajokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése

Fokozottan védett, illetve EU Közösségi/nemzetközi egyezmény hatálya alá tarto-
zó növényfajokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése

I

Védett, illetve EU Közösségi/nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó állatfa-
jokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése

Fokozottan védett, illetve EU Közösségi/nemzetközi egyezmény hatálya alá tarto-
zó állatfajokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése

I

Barlangokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése

Ásványokkal, õsmaradványokkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése

Állatkert, állatgyûjtemény létesítésének engedélyezése

Az egész ország területére kiterjedõ, természetvédelemmel kapcsolatos tevékeny-
ség engedélyezése

I

Egyéb természetvédelmi engedélyezés

Engedélyezés más jogszabályok alapján

Mosó- és tisztítószerek forgalmazásának engedélyezése

Jóváhagyás

Hulladékokkal kapcsolatos jóváhagyás

Nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos jóváhagyás

Egyedi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása X

Biohulladék-kezelõ telep üzemeltetési szabályzat jóváhagyása X

Hulladéklerakó üzemeltetési terv jóváhagyása X

Lerakó felhagyási (rekultivációs) terv jóváhagyása X

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos jóváhagyás

Hulladéklerakó üzemeltetési terv jóváhagyása X

Üzemi gyûjtõhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyása X

Egyedi hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása X

Lerakó felhagyási (rekultivációs) terv jóváhagyása X

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyéb jóváhagyás

Vizekkel kapcsolatos jóváhagyás

Felszíni vízzel kapcsolatos jóváhagyás

Önellenõrzésre vállalkozás jóváhagyása

Önellenõrzési terv jóváhagyása

Üzemi vízminõségi kárelhárítási terv jóváhagyása X

Vízi közmû üzemeltetési szabályzat jóváhagyása

Szennyezéscsökkentési ütemterv jóváhagyása
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Ügykör megnevezése 1. 2.

Szennyvíztisztítás átvállalásával kapcsolatos szolgáltatási szerzõdés vagy
megállapodás jóváhagyása

Felszín alatti vízzel kapcsolatos jóváhagyás

Tényfeltárási terv elfogadása

Tényfeltárási záródokumentáció elfogadása

Mûszaki beavatkozási terv elfogadása

Mûszaki beavatkozási záródokumentáció elfogadása

Kármentesítési monitoring terv elfogadása

Kármentesítési monitoring záródokumentáció elfogadása

Kármentesítés befejezése

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos egyéb jóváhagyás

Egyéb jóváhagyás

Teljesítményértékelés jóváhagyása X

Légszennyezési mérési terv jóváhagyása X

Felszámolás, Végelszámolás

Határozat kiadásával járó nyilvántartásba vétel

Koordináló szervezet nyilvántartásba vétele

Akkumulátor hulladék hasznosítását koordináló szervezet I

Csomagolási hulladék hasznosítását koordináló szervezet I

Elektronikai hulladék hasznosítását koordináló szervezet I

Gumiabroncs hulladék hasznosítását koordináló szervezet I

Hulladékká vált gépjármûvek hulladék hasznosítását koordináló szervezet I

Betétdíjas termék visszavételét koordináló szervezet I

Gyártó nyilvántartásba vétele

Akkumulátorgyártó nyilvántartásba vétele I

Csomagolásgyártó nyilvántartásba vétele I

Elektronikai berendezést gyártó nyilvántartásba vétele I

Gépjármûgyártó nyilvántartásba vétele I

Betétdíjas termék gyártó nyilvántartásba vétele I

Névjegyzékbe történõ felvétel

Építési mûszaki ellenõr és felelõs mûszaki vezetõ névjegyzékbe történõ felvétele

Környezetvédelmi szakértõi jogosultság engedélyezése I

Környezetvédelmi felülvizsgálói jogosultság engedélyezése I

Megállapítás

Határérték megállapítása

Levegõtisztaság-védelemmel kapcsolatos határérték megállapítása

Felszíni vízvédelemmel kapcsolatos határérték megállapítása

Felszín alatti vízvédelemmel vagy talajvédelemmel kapcsolatos határérték megál-
lapítása

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos határérték megállapítása

Egyéb határérték megállapítása
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Ügykör megnevezése 1. 2.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapítás

Hulladék veszélyességének megállapítása

Besorolás

Be nem sorolható veszélyes hulladék minõsítése

Veszélyes hulladék kezelési technológia minõsítése

Termékdíj mentességre jogosultság megállapítása

Akkumulátor termékdíj mentességre jogosultság megállapítása I

Csomagolás termékdíj mentességre jogosultság megállapítása

Elektronikai berendezés termékdíj mentességre jogosultság megállapítása I

Gumiabroncs termékdíj mentességre jogosultság megállapítása I

Hûtõberendezés termékdíj mentességre jogosultság megállapítása I

Kereskedelmi csomagolás termékdíj mentességre jogosultság megállapítása

Termékdíj visszaigénylési jogosultság megállapítás

Levegõtisztaság-védelemmel kapcsolatos megállapítás

Levegõtisztaság-védelmi védelmi övezet megállapítása

Vizekkel kapcsolatos megállapítás

Felszíni vízzel kapcsolatos megállapítás

Önellenõrzésre kötelezettség, és tartalmának megállapítása

Felszín alatti vízzel kapcsolatos megállapítás

Terület érzékenységének meghatározása vagy érzékenységi besorolás megál-
lapítása

Tartós környezetkárosítás megállapítása, törlése

Vízi létesítményekkel kapcsolatos egyéb megállapítás

Természetvédelemmel kapcsolatos megállapítás

Természeti vagy védett természeti területek megállapítása és törlése (ex lege és
Natura 2000 is beleértendõ)

Védetté nyilvánítás átmenetileg

Védetté nyilvánítás ideiglenesen

Egyéb határozat kiadásával járó ügy

Igazolás

Hatósági bizonyítvány

Hatósági igazolás

Hulladékkezelés kedvezõbb módjáról igazolás

Egyéb

Nádminõsítés

Védõterület, védõidom, védõsáv, ingatlan használatának korlátozása

Partvonal meghatározás

Földrészletek árvízi tározóba történõ besorolása

Természetvédelmi kártalanítás, támogatás

Elkobzott védett természeti érték elhelyezése, hasznosítása

Egyéb, érdemi döntést tartalmazó határozat kiadása
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Ügykör megnevezése 1. 2.

Adatbejelentés, nyilvántartás

Levegõtisztaság-védelemmel kapcsolatos nyilvántartás

Levegõtisztaság-védelmi alap és változásjelentés X

Légszennyezés mértéke éves jelentés X

Ózonkárosító anyagok bejelentése I

Üvegház hatású gáz kibocsátással kapcsolatos jelentés I

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartás, és bejelentés

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás X

Akkumulátorral kapcsolatos adatszolgáltatás I

Csomagolóanyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatás I

PCB anyagokkal kapcsolatos adatbejelentés

Hulladéklerakókra vonatkozó éves adatszolgáltatás X

Hulladékká vált gépjármûvekkel kapcsolatos adatszolgáltatás I

Elektronikai hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás I

Termékdíjjal kapcsolatos adatszolgáltatás

Termékdíj átvállalási szerzõdések jóváhagyása

Vízgazdálkodással, vízvédelemmel kapcsolatos adatbejelentés, nyilvántartás

VAL bejelentéssel kapcsolatos ügy X

Felszín alatti vízzel kapcsolatos nyilvántartás

FAVI-ENG alap bejelentéssel kapcsolatos ügy X

FAVI-ENG éves bejelentéssel kapcsolatos ügy X

FAVI-ENG részletes bejelentéssel kapcsolatos ügy X

FAVI-KÁRINFO bejelentéssel kapcsolatos ügy X

FAVI egyéb bejelentéssel kapcsolatos ügy X

VKJ nyilvántartás

Hatósági ellenõrzés

Környezethasználat felügyelete levegõtisztaság-védelmi jogszabályok alapján

Levegõtisztaság-védelmi felügyelet, mérés nélkül

Levegõtisztaság-védelmi felügyelet, méréssel

Rendkívüli környezeti állapot, esemény, levegõtisztaság-védelemmel összefüggésben

Környezethasználat felügyelete hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján

Nem veszélyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos felügyelet

Veszélyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos felügyelet

Rendkívüli környezeti állapot, esemény, hulladékgazdálkodással összefüggésben

Környezethasználat felügyelete felszíni vizek védelmével kapcsolatban

Felszíni vízbe kibocsátók ellenõrzése mintavétellel

Felszíni vízbe kibocsátók ellenõrzése mintavétel nélkül

Környezethasználat felügyelete felszín alatti vizek védelmével kapcsolatban

Komplex, több környezeti elemet érintõ felügyelet

Egységes környezethasználati engedélyezéssel kapcsolatos felügyelet X

Komplex, több környezeti elemet érintõ felügyelet
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Ügykör megnevezése 1. 2.

Környezetvédelmi engedélyezéssel kapcsolatos felügyelet

Környezetvédelmi mûködési engedélyezéssel kapcsolatos felügyelet

Környezethasználat felügyelete zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok alapján

Zaj- és rezgésvédelmi felügyelet, mérés nélkül

Zaj- és rezgésvédelmi felügyelet, méréssel

Rendkívüli környezeti állapot, esemény, zaj- és rezgésvédelemmel összefüggésben

Természetvédelemmel kapcsolatos felügyelet

Környezethasználat felügyelete más jogszabályok alapján

Szervezet megszûnésével kapcsolatos felügyelet

Közérdekû bejelentés kivizsgálása

Panaszbejelentés kivizsgálása

Vízügyi felügyelet

Rendkívüli környezeti állapot, esemény

Kárelhárítás

Büntetõ eljárás kezdeményezése

Szabálysértés

Szakhatósági állásfoglalás kiadásával járó ügy

Területi mûszaki biztonsági felügyelet eljárásában

Villamos vezetékjogi eljárás

Tartályok engedélyezése

Erõmûvek engedélyezése

Távhõ-létesítmények

Állásfoglalás vámügyi eljárásban

Állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hatóság eljárásában

Bányakapitányság eljárásában

Szénhidrogén-szállító vezeték engedélyezése

Bányászati eljárásban

Tájrendezés

Építésügyi hatóság eljárásában

Elvi

Építési

Használatbavételi

Fennmaradási

Rendeltetés megváltoztatása

Bontási

Építésügyi kötelezés eljárásában

Erdészeti hatóság eljárásában

Jegyzõ eljárásában

Telephely engedélyezés X

Telekalakítás

Állatotthon
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Ügykör megnevezése 1. 2.

Nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely üzemeltetési engedélye országos je-
lentõségû védett természeti területen

Veszélyes állatok tartása

Közegészségügyi eljárásban

Gyógyhellyé nyilvánítási eljárás

Radioaktív (sugárzó) anyagokkal kapcsolatos engedélyezés

Közlekedési hatósági eljárásban

Út-, járdaépítési engedélyezés

Kikötõ, komp-, révátkelõhely engedélyezése

Légügyi engedélyezés

Vasúti építmény engedélyezés

Úszómûves rakodóhely, hajóállomás, úszómûállás, hajóhíd, veszteglõhely, vízi sport-
pálya, vízi repülõtér engedélyezése

Növény- és talajvédelmi eljárásban

Növényvédõszerek magyarországi forgalomba hozatalának engedélyezése I

Termésnövelõ szerek magyarországi forgalomba hozatalának engedélyezése I

Sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi, katonai létesítmények engedélyezése

Más hatóság eljárásában

Ásványvíz gyógyvíz minõsítés

Hírközlési, távközlési létesítmények (vezetékek, adatátviteli berendezések)

Hulladék-kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele

Vadászati eljárás

Halászati eljárás

Földhivatali eljárásban való közremûködés

Radiológiai eljárás

Géntechnológiai eljárás I

Egyéb eljárás

2. számú melléklet a 18/2006. (K. V. Ért. 9.) KvVM utasításhoz

A környezetvédelmi hatóságok KVTSZ-kódjai

01 Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
02 Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
03 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
04 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
05 Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
06 Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
07 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
08 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
09 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
10 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
11 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
12 Körös-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
13 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
14 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
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3. számú melléklet a 18/2006. (K. V. Ért. 9.) KvVM utasításhoz

Határozatba, szakhatósági állásfoglalásba foglalt intézkedések és bírságok típusa

I. Határozatba, szakhatósági állásfoglalásba foglalt intézkedések típusa

A határozat rendelkezõ részét kell tipizálni az alábbi táblázat szerint. Egy határozathoz több tétel is megadható. A dõlt
betûvel jelzett tételek közvetlenül nem választhatók, a besorolást az alábontott tételekbe kell elvégezni!

Intézkedéstípus megnevezése

Korábbi döntés/szakhatósági állásfoglalás rendelkezéseit nem érintõ intézkedés

Határozatban

Engedélyezés

Levegõtisztaság-védelemmel kapcsolatos engedély megadása

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos engedély megadása

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos engedély megadása

Vízjogi engedély megadása

Egyéb vízügyi engedély megadása

Természetvédelemmel kapcsolatos engedély megadása

Komplex, több környezeti elemet érintõ engedély megadása

Egységes környezethasználati engedély megadása

Engedély megadása környezeti hatásvizsgálat alapján

Elõzetes vizsgálatot lezáró határozat kiadása

Egyéb engedély megadása

Jóváhagyás

Kérelem elutasítása

Engedély visszavonása

Kötelezés

Levegõtisztaság-védelemmel kapcsolatos kötelezés

Jogszabálytól eltérõ levegõtisztaság-védelmi adatszolgáltatásra kötelezés

Légszennyezési intézkedési terv készítésére kötelezés

Légszennyezési intézkedési tervben foglaltak végrehajtására kötelezés

Levegõtisztaság-védelmi intézkedési programban meghatározott feladatok végrehajtására kötelezés

Levegõtisztaság-védelmi (emisszió, immisszió) mérésre kötelezés

Légszennyezést csökkentõ technológia alkalmazására, betartására kötelezés

Korlátozás, felfüggesztés, tiltás levegõtisztaság-védelmi jogszabályok alapján

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezés

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kötelezés

Veszélyes hulladékos tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása

Hulladékgazdálkodási kötelezettségek betartására kötelezés

Közterületen elhagyott hulladék elszállítására kötelezés

Tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, eredeti állapot helyreállítására kötelezés hulladék -
gazdálkodási jogszabályok alapján

Hulladéklerakó lezárására, felhagyására (rekultivációjára) kötelezés
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Intézkedéstípus megnevezése

Egyéb hulladékgazdálkodási intézkedés megtételére kötelezés

Vizekkel kapcsolatos kötelezés

Felszíni vizek védelmével kapcsolatos kötelezés

Vízszennyezõ tevékenység korlátozása, felfüggesztése, betiltása

Szennyezéscsökkentési ütemterv készítésére kötelezés vízvédelmi jogszabályok alapján

Szennyezéscsökkentési intézkedésekre kötelezés vízvédelmi jogszabályok alapján

Üzemi vízminõségi kárelhárítási terv készítésére kötelezés

Felszíni vizek védelmével kapcsolatos egyéb kötelezés

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos kötelezés

Adatszolgáltatásra kötelezés felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos jogszabályok alapján

Tényfeltárási terv elkészítésére kötelezés

Tényfeltárás elrendelése

Mûszaki beavatkozási terv elkészítésére kötelezés

Mûszaki beavatkozás elrendelése

Kármentesítési monitoring terv elkészítésére kötelezés

Kármentesítési monitoring elrendelése

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos egyéb kötelezés

Vízjogi kötelezés

Komplex, több környezeti elemet érintõ kötelezés

Környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezés

Tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása

Környezetvédelmi, egységes környezethasználati engedélytõl eltérés esetén intézkedési terv ké -
szítésére kötelezés

Környezeti állapotvizsgálatra kötelezés (felszámolás)

Környezeti terhek rendezésére kötelezés (felszámolás)

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos kötelezés

Zaj- és rezgésvédelmi kötelezés

Veszélyes mértékû zajt és rezgést okozó tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása

Természetvédelemmel kapcsolatos kötelezés

Védett területen tevékenység tiltása, korlátozása, felfüggesztése

Fokozottan védett területen tevékenység tiltása, korlátozása, felfüggesztése

Natura 2000 területen tevékenység tiltása, korlátozása, felfüggesztése

Eredeti állapot helyreállítására kötelezés

Földterület tulajdonosának kötelezése munka elvégzésére

Védett állat-, növényfaj érdekében tevékenységtõl eltiltás

Védett természeti érték lefoglalása, elkobzása

Fokozottan védett faj élõhelye körüli korlátozás elrendelése

Természetvédelemmel kapcsolatos egyéb kötelezés

Egyéb

Vízkészletjárulék fizetésére történõ kötelezés

Tevékenység tiltása, korlátozása, felfüggesztése egyéb jogszabályok alapján
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Intézkedéstípus megnevezése

Egyéb kötelezés

Kötelezés bírság megfizetésére (külön listán részletezve)

Kötelezettség teljesítésének jóváhagyása

Végzések

Eljárás felfüggesztése

Eljárás megszüntetése

Egyéb, fentiekbe nem sorolható végzés

Szakhatósági állásfoglalásban

Hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás megadása

Feltétellel hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás megadása

Elutasító szakhatósági állásfoglalás meghozatala

Korábbi döntés/szakhatósági állásfoglalás rendelkezéseire vonatkozó intézkedés

Saját hatáskörben

Határozat kiegészítése

Határozat kijavítása

Határozat módosítása

Határozat visszavonása

Szakhatósági állásfoglalás kiegészítése

Szakhatósági állásfoglalás kijavítása

Szakhatósági állásfoglalás módosítása

Szakhatósági állásfoglalás visszavonása

Végzésre vonatkozó intézkedés

II fokú eljárás keretében

I fokú határozat helybenhagyása

I fokú határozat megváltoztatása

I fokú határozat megsemmisítése

I fokú határozat megsemmisítése és új eljárásra utasítás

I fokú szakhatósági állásfoglalás helybenhagyása

I fokú szakhatósági állásfoglalás megváltoztatása

I fokú szakhatósági állásfoglalás megsemmisítése

I fokú szakhatósági állásfoglalás megsemmisítése és új eljárásra utasítás

Végzésre vonatkozó II fokú intézkedés

I fokú végzés helybenhagyása

I fokú végzés megváltoztatása

I fokú végzés megsemmisítése

I fokú végzés megsemmisítése és új eljárásra utasítás

II fokú eljárás megszüntetése

II fokú eljárás felfüggesztése

Egyéb

Határidõkésés miatt a fellebbezés elutasítása

Igazolási kérelem elutasítása
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II. Bírságtípusok

A dõlt betûvel jelzett tételek közvetlenül nem választhatók, a besorolást az alábontott tételekbe kell elvégezni!

Bírságtípus megnevezése

Hulladékgazdálkodási bírság

Besorolási kötelezettséggel kapcsolatos bírság

Tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentkezési kötelezettséggel kapcsolatos bírság

Hulladékgazdálkodási tervezéssel kapcsolatos bírság

Hulladékkezelési feladatok nem, vagy nem megfelelõ teljesítése miatt kiszabott bírság

Hulladékkezelõ létesítmény jogellenes létesítése miatt kiszabott bírság

Hulladékkezelésnek minõsülõ tevékenység jogellenes folytatása miatt kiszabott bírság

Települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése miatt kiszabott bírság

Hulladékgazdálkodási tevékenységbõl adódó környezetveszélyeztetés miatt kiszabott bírság

Hulladékgazdálkodási tevékenységbõl adódó környezetkárosítás miatt kiszabott bírság

Nem veszélyes hulladék országhatárt átlépõ jogellenes szállítása miatt kiszabott bírság

Veszélyes hulladék országhatárt átlépõ jogellenes szállítása miatt kiszabott bírság

Elhagyott gépjármûhulladékkal kapcsolatos bírság

Elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos bírság

Elemekkel és akkumulátorokkal kapcsolatos bírság

Hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggõ egyéb jogsértés miatt kiszabott bírság

Levegõtisztaság-védelmi bírság

Helyhez kötött légszennyezõ pontforrásra vonatkozó éves légszennyezési bírság

Helyhez kötött diffúz légszennyezõ forrásra vonatkozó éves légszennyezési bírság

Levegõvédelmi követelményeket megszegõkkel szemben alkalmazott eseti légszennyezési bírság

Ózonvédelmi bírság

Emisszió-kereskedelemmel kapcsolatos bírság

Adatszolgáltatások késedelme vagy elmulasztása miatt kivetett bírság

Kibocsátási engedély nélküli üzemelés miatt kivetett bírság

Kibocsátások nem megfelelõ nyomon követése és jelentése miatt kivetett bírság

Kibocsátási egységek visszaadására irányuló kötelezettség nem teljesítése miatt kivetett bírság

Felszíni vízvédelmi bírság

Felszíni vízszennyezési bírság

Rendkívüli felszíni vízszennyezési bírság

Csatornabírság

Rendkívüli csatornabírság

Önellenõrzési terv készítésének és jóváhagyatásának elmulasztása miatt kivetett bírság

Önellenõrzési terv készítés felügyelõségi felszólítás ellenére történt elmulasztása miatt kivetett bírság

Önellenõrzési tervben foglaltak teljesítésének elmulasztása miatt kivetett bírság

Vízhasználatra és kibocsátott szennyvízre vonatkozó valótlan adatok közlése miatt kivetett bírság

Határidõn túli szennyezés-csökkentési ütemterv készítés miatt kivetett bírság

Szennyezés-csökkentési ütemtervben foglalt ütemezéstõl való eltérés miatt kivetett bírság

Szennyvízkibocsátásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt kivetett bírság

Engedélyköteles tevékenység, technológia engedély nélküli üzemeltetése miatt kivetett bírság
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Bírságtípus megnevezése

Adatokban bekövetkezett változások bejelentésének elmulasztása miatt kivetett bírság

Engedély nélkül bevezetés megszüntetésének elmulasztása miatt kivetett bírság

Közcsatornába történt hulladék kibocsátás miatt kivetett bírság

Felszín alatti vízvédelmi bírság

Jogszabályban megállapított tilalmak megszegése miatt kivetett bírság

Kármentesítési mûszaki beavatkozásra vonatkozó határozat végre nem hajtása miatt kivetett bírság

Adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt kivetett bírság

Jogszabályban megállapított elõírások megszegése miatt kivetett bírság

Vízjogi bírság

Vízkészletjárulék mulasztási bírság

Vízkészletjárulék adóbírság

Vízi létesítménnyel kapcsolatos fennmaradási bírság

Zaj- és rezgésvédelmi bírság

Zaj- és rezgésvédelemmel összefüggõ környezetvédelmi bírság

Természetvédelmi bírság

Jogszabály, illetve egyedi határozat elõírásainak megsértése miatt kivetett bírság

Védett természeti értékhez kapcsolódó bírság

Védett természeti területtel kapcsolatos bírság

Barlangokkal kapcsolatos bírság

Védett élõ szervezet, életközösség élõhelyének, illetõleg élettevékenységének jelentõs mértékû zavarása miatt
kivetett bírság

Engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérõen végzett tevékenyég miatt kivetett bírság

Fokozottan védett természeti értékkel, területtel kapcsolatos bírság

Egyéb természetvédelmi bírság

Komplex, több környezeti elemet érintõ bírság

Elõzetes vizsgálat lefolytatása, környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenység engedély nélküli végzése miatt kivetett bírság

Környezetvédelmi, egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérõen végzett tevékenység miatt
kivetett bírság

Egyéb elõírások megszegésért kirótt környezetvédelmi bírság

Környezet védelmével kapcsolatos egyéb bírság

Végrehajtási/eljárási bírság

Hulladékgazdálkodással összefüggõ végrehajtási/eljárási bírság

Levegõtisztaság-védelemmel összefüggõ végrehajtási/eljárási bírság

Emisszió-kereskedelemmel összefüggõ végrehajtási/eljárási bírság

Felszíni vízminõség-védelemmel összefüggõ végrehajtási/eljárási bírság

Felszín alatti vízminõség-védelemmel összefüggõ végrehajtási/eljárási bírság

Vízügyi igazgatással kapcsolatos végrehajtási/eljárási bírság

Zaj- és rezgésvédelemmel összefüggõ végrehajtási/eljárási bírság

Természetvédelmi végrehajtási/eljárási bírság

Környezet hatásvizsgálattal, egységes környezethasználati engedélyezéssel összefüggõ végrehajtási/eljárási
bírság
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Tájékoztatók

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8003/2006. (K. V. Ért. 9.) KvVM

tájékoztatója
a „Nemzetközi jelentõségû Vadvizek Jegyzéké”-be

bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek
körének bõvítésérõl

A nemzetközi jelentõségû vadvizekrõl, különösen mint
a vízimadarak tartózkodási helyérõl szóló, Ramsarban,
1971. február 2-án elfogadott egyezmény és annak 1982.
december 3-án és 1987. május 28.–június 3. között elfoga-
dott módosításai egységes szerkezetben történõ kihir-
detésérõl szóló 1993. évi XLII. törvény hatálya alá a
8004/2003. (K. Ért. 11.) KvVM tájékoztatóban megjelen-
tetett területek köre a következõ védett vizekkel és vadvíz-
területekkel bõvül:

1.Nyirkai-Hany Ramsari terület. Kiterjedése: 433,7 ha
2. Rába-völgy Ramsari terület. Kiterjedése: 9475,0 ha
3. Felsõ-Kiskunsági szikes puszták Ramsari terület. Ki-

terjedése: 13 632,1,ha
4. A Tatai Öreg-tó Ramsari terület bõvítése. A bõvítés

kiterjedése: 1364,3 ha

Az 14. pontokban megnevezett területek bejegyzése a
„Nemzetközi Jelentõségû Vadvizek jegyzéké”-be 2006-
ban történik meg.

A területekhez tartozó helyrajzi számos jegyzéket a
melléklet tartalmazza.

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

Melléklet a 8003/2006. (K. V. Ért. 9.) KvVM
tájékoztatóhoz

1. Nyirkai-Hany Ramsari terület
(kiterjedése: 433,7 ha)

Csorna

0535/5, 0535/6a, 0535/6b, 0535/6c, 0555, 0556a,
0556b, 0556c, 0560, 0563a, 0563b, 0565, 0567/1,
0567/2a, 0567/2b, 0568, 0569, 0572, 0573, 0575, 0577,
0578/10, 0578/11, 0578/2, 0579a, 0579b, 0579c, 0579d,
0581a, 0581b, 0581c, 0584/1, 0584/2, 0585

2. Rába-völgy Ramsari terület
(kiterjedése: 9475,0 ha)

Alsószölnök

05/2, 05/3, 05/4, 05/5, 05/7, 05/13, 06, 07/2, 07/3, 07/4,
07/5, 07/9, 012/2, 012/3, 014/1, 014/2, 020/7, 022/2, 025,
027/5, 027/6, 027/10, 027/11, 029/1, 029/2,

Alsóújlak

0204/2, 0204/3, 0204/4, 0204/5, 0204/6, 0204/7,
0216/1, 0216/2, 0216/3, 0216/4, 0216/5, 0216/6, 0216/8,
0216/9, 0216/10, 0216/11, 0216/12, 0219, 0220/2, 0220/3,
0220/4, 0220/5, 0220/6, 0221, 0222, 0233, 0234/1,
0234/2, 0234/3, 0234/4, 0234/5, 0234/6, 0234/7, 0235,
0236, 0237/2, 0237/3, 0237/4, 0237/7, 0237/10, 0237/11,
0237/12, 0238, 0246, 0247, 0249, 0250, 0251, 0252/2,
0252/3, 0252/4, 0255, 0256, 0257, 0258, 0260, 0264,
0269/2, 0269/3, 0269/4, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274/1,
0274/2, 0275, 0276, 0277/1, 0277/2, 0277/3, 0277/4,
0278, 0280, 0281, 0282, 0283/1, 0283/2, 0283/7, 0283/8,
0283/9, 0283/10, 0284/1, 0284/2, 0285

Bejcgyertyános

02/1, 05/2, 05/4, 05/6, 05/7, 05/8, 05/9, 06/2, 08/38,
08/39, 08/40, 08/41, 08/42, 08/43, 08/44, 08/45, 08/47,
08/48, 010, 013/3, 013/4, 014/1, 014/2, 015, 016, 017/1,
017/2, 018, 019/1, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 021/2,
022/2, 022/5, 022/8, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4, 026,
027/5, 027/6, 027/7, 027/8, 027/9, 028, 031/1, 031/2, 032,
033/4, 033/7, 033/8, 033/11, 033/12, 033/15, 033/16, 034,
035, 036/1, 036/2, 036/3, 036/4, 036/5, 036/6, 036/7, 037,
038/2, 040, 041, 042, 043/1, 043/2, 044, 045/1, 045/2, 046,
047/1, 047/2, 052, 054/25, 054/44, 054/46, 054/47, 054/48

Csákánydoroszló

083, 0100, 0102, 0103/2, 0107, 0109, 0112/1, 0112/2,
0222/2, 0236/4, 0236/11, 0236/12, 0237, 0238/1, 0238/2,
0238/4, 0238/5, 0238/7, 0238/9, 0238/10, 0238/12,
0238/13, 0238/14, 0238/15, 0238/16, 0238/17, 0238/18,
0238/19, 0238/20, 0238/21, 0238/22, 0238/23, 0238/24,
0238/26, 0238/27, 0238/28, 0238/29, 0238/30, 0263,
0264/9, 0264/10, 0264/11, 0264/12, 0264/13, 0264/14,
0264/15, 0295, 0296/4, 0296/5, 0308/1, 0308/2, 0312/9,
0317/3, 0318, 0374/1, 0377/1, 0377/2, 0377/4, 0377/5,
0377/6, 0386, 0388, 0389, 0390/3, 0390/5, 0390/6,
0390/7, 0394, 0395/1, 0419/2, 0426, 0427/12, 0427/13,
0427/14, 0427/15, 0427/16, 0427/17, 0427/25, 0427/26

Csörötnek

050, 053/8, 056/2, 056/3, 056/4, 056/5, 056/6, 0456/7,
056/8, 056/9, 056/10, 057/3, 058, 065/8, 065/9, 065/10,
065/11, 065/12, 065/13, 067, 0272/4, 0272/5, 0272/6,
0272/7, 0272/9, 0272/10, 0272/11, 0272/12, 0272/13,
0272/14, 0273, 0274, 0275, 0276/3, 0277, 387, 608
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Döröske

03/2, 03/4, 03/7, 03/8, 07/1, 08, 09/1, 09/2, 09/4

Egyházashollós

0146/5, 0146/6, 0146/8, 0146/9, 0146/10, 0146/15,
0146/21, 0146/23, 0146/25, 0146/26, 0148, 0156/9,
0156/10, 0156/11, 0156/12, 0156/13, 0156/15, 0156/16,
0166/1, 0166/3, 0166/4, 0166/11, 0166/14, 0166/15,
0166/16, 0166/17, 0166/18, 0166/19, 0167/2, 0167/3,
0167/4, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 0167/8, 0167/9, 0167/10,
0167/11, 0167/12, 0167/13, 0167/14, 0167/15, 0167/16,
0167/17, 0167/18, 0167/19, 0167/20, 0167/21, 0167/22,
0167/23, 0167/24, 0167/25, 0167/26, 0167/27, 0167/28,
0167/29, 0167/30, 0167/31, 0167/32, 0167/33, 0167/34,
0170, 0175/1, 0175/4, 0181/3, 0181/4, 0181/6, 0181/7,
0182/2, 0183/1, 0184, 0185, 0186, 0187/5, 0187/6,
0187/7, 0187/8, 0187/9, 0189, 0191/2, 0191/3, 0195/4,
0195/5, 0195/7, 0195/8, 0195/9, 0195/10, 0208, 0210,
0211/3, 0219/1, 0219/2, 0220, 0229/3, 0229/4, 0229/5,
0229/6, 0229/7, 0229/8, 0229/9, 0229/10, 0229/11,
0229/12, 0229/13, 0229/14, 0229/15, 0229/16, 0229/18,
0229/19, 0229/20, 0229/21, 0229/22, 0229/23, 0229/24,
0229/25, 0229/26, 0229/27, 0229/28, 0236, 0238, 0239/3,
0239/4, 0239/5, 0239/6, 0239/7, 0240, 0241/3, 0241/4,
0241/8, 0241/9, 0241/10, 0241/11, 0241/12, 0241/13,
0241/14, 0241/15, 0241/16, 0241/17, 0242, 0248, 0276/1,
0276/2, 0276/3, 0278, 0288, 0290/1, 0290/2, 0290/3,
0290/4, 0290/5, 0290/6, 0290/7, 0290/8, 0290/9, 0291,
0292/5, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0296, 0298/2, 0298/3,
0298/4, 0300/2, 0301/3, 0301/4, 0301/5, 0301/6, 0302/1,
0302/2, 0302/3, 0302/4, 0302/5, 0302/6, 0302/7, 0302/8,
0302/9, 0303/2, 0303/3, 0303/6, 0303/7, 0303/8, 0303/9,
0303/10, 0303/11, 0303/12, 0303/13, 0303/14, 0303/15,
0304, 0308/5, 0309, 0310/1, 0310/3, 0310/4, 0310/5,
0310/6, 0310/7, 0310/8, 0310/9, 0314/1, 0314/2, 0314/3,
0314/4, 0325, 0329/1, 0329/2, 0329/3, 0330/19, 0330/20,
0330/21, 0330/22, 0330/23, 0330/39, 0330/40, 0330/41

Gasztony

010/11, 010/21, 010/22, 010/24, 064/9, 067/1, 067/3,
067/4, 068, 0106/2, 0107, 0108

Halogy

052/1, 052/2, 052/3, 053

Hegyhátszentmárton

016, 017/8, 017/11, 017/12, 017/46, 017/47, 017/48,
017/49, 017/50, 017/51, 017/52, 017/53, 017/58, 025/1,
025/2, 072/9, 072/10, 072/11, 072/12, 072/13, 072/14,
072/15, 072/16, 072/17, 072/18, 072/19, 072/20

Ikervár

02/5, 03, 04, 05/9, 05/10, 05/13, 06, 0131/1, 0134, 0135,
0136, 0137, 0138/1, 0138/2, 0139/7, 0139/8, 0139/9,
0139/10, 0139/11, 0139/12, 0139/13, 0139/14, 0139/15,
0144/2, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157,

0158/2, 0159, 0160, 0161/2, 0165, 0166/2, 0168/1,
0168/2, 0169/3, 0169/4, 0169/2, 0193/1, 0171, 0174,
0175, 0176, 0177, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184,
0185, 0186, 0187, 0189, 0192, 0190/1, 0190/2, 0193/2,
0194, 0196, 0201/4, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216,
0217/1, 0217/2, 0217/3, 0218/3, 0218/4, 0219, 0220,
0221, 0225, 0226, 0227/10, 0227/11, 0227/12, 0227/13,
0227/14, 0227/15, 0227/16, 0227/17, 0227/18, 0227/19,
0227/20, 0227/21, 0227/22, 0227/23, 0227/8, 0227/9,
0229/7, 0230, 0231/1, 0231/2, 0234, 0235/2, 0236, 0237,
0238/1, 0238/2, 0238/3, 0238/4, 0241, 0242, 0244/3,
0244/4, 0244/5, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0252,
0254, 0258, 0259, 0260/2, 0260/10, 0260/13, 0260/14,
0260/18, 0260/19, 0260/21, 0260/22, 0260/24, 0261/9,
0261/10, 0261/11, 0261/14, 0261/15, 0261/16, 0261/17,
0263, 0264/1, 0264/2, 0265, 0266/1, 0266/2, 0267,
0269/2, 0269/4, 0270, 0271, 0272, 0273, 0275, 0276/1,
0276/2, 0276/3, 0277, 0278/2, 0285/1, 0281, 0282, 0283,
0284, 0285/2, 0287/7, 0287/8, 0287/9, 0287/11, 0287/13,
0287/15, 0287/16, 0287/17, 0287/18, 0287/19, 0287/20,
0287/21, 0287/22, 0287/23, 0287/24, 0287/25, 0287/26,
0290/1, 0290/2, 0291, 0292/1, 0292/2, 0292/3, 0293/1,
0293/2, 0298, 0299, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307,
0308/3, 0308/4, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313/6, 0313/8,
0315, 0321, 0322, 0323, 0339, 0340/1, 0341/1, 0341/2,
0341/3, 0341/4, 0342/1, 0342/2, 0342/3, 0342/4, 0342/5,
0348/1, 0348/2, 0348/3, 0349, 0350/2, 0350/4, 0350/5,
0350/6, 0350/7, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355/32, 0356/1,
0356/4, 0356/6, 0356/10, 0356/11, 0356/18, 0356/19,
0356/22, 0356/26, 0356/34, 0356/35, 0356/37, 0356/38,
0356/39, 0356/40, 0356/41, 0356/43,0356/44, 0356/45,
0357, 0358/1, 0358/2, 0359, 0360, 0361/1, 0361/2, 0362,
0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370/1,
0370/2, 0371, 0372, 0373, 0377/3, 0377/4, 0377/5,
0377/6, 0377/7, 0377/9, 0377/10, 0377/12, 0378/1, 0379,
0380, 0381/1, 0381/3, 0381/4, 0381/5, 0381/6, 0382,
0383, 0384, 0386, 0387/2, 0387/1, 0388/1, 0388/2,
0388/3, 0388/4, 0388/5, 0389/20, 0389/21, 0389/22,
0389/23, 0389/24, 0389/25, 0390/1, 0390/2, 0391/4,
0391/6, 0391/7, 0391/8, 0392, 0396/4, 0396/5, 0396/6,
0397, 0398/1, 0398/2,0399/1,0399/2, 0399/3, 0399/4,
0399/6, 0401/2, 0401/1, 0402, 0403, 0404/4, 0404/6,
0404/7, 0404/8, 0404/9, 0404/10, 0404/11, 0404/12,
0404/13, 0405, 0406/1, 0406/2, 0406/3, 0406/4, 0406/5,
0406/6, 0406/7, 0406/8, 0406/9, 0406/10, 0406/11,
0406/12, 0406/13, 0406/14, 0406/15, 0406/16, 0406/17,
0406/18, 0406/19, 0406/20, 0407/1, 0407/2, 0407/3, 0408,
0409/3, 0409/4, 0410, 0411, 0413, 0414, 0415/1, 0415/3,
0415/4, 0418, 0419, 0420, 0421/2, 0421/3, 0421/7,
0421/8, 0421/9, 0421/11, 0421/12, 0424/2, 0424/3,
0424/4, 0424/5, 0425, 0426, 0427, 0429/1, 0433, 0434,
0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443,
0444, 0445/1, 0445/3, 0446, 0447/1, 0448/2, 0448/3,
0449/2, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456/1,
0456/2, 0464, 0465, 0466//1, 0466/2 0467/1, 0467/2,
0467/3, 0468, 0469, 0470, 0476, 0489/4, 0491/1, 0492/2,

9. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1405



0492/3, 0493, 0494, 0495, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501,
0502, 0503, 0504/7, 0506, 0517, 0519, 0421/6, 0423/1,
0423/2, 0429/3, 0432, 0533, 0536, 0537, 0538, 0539,
0540, 0541, 0542, 0543, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552,
0553/3, 0553/5, 0553/8, 0553/11, 0553/10, 0553/14, 0554

Ivánc

054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 054/8, 055, 058/27, 058/28,
058/29, 058/30, 058/31, 058/32, 058/33, 058/34, 058/35,
080, 081, 082/21, 082/22, 083

Kám

029/3, 029/7, 029/8, 029/9, 029/10, 029/11, 031, 040,
044, 046, 048, 049, 060, 061, 062, 073, 074, 075, 093, 095,
0101, 0102/1, 0102/3, 0102/4, 0103, 0104, 0120, 0121,
0124, 0125, 0126, 0127, 0159, 0184, 0185, 0189, 0190,
0195, 034/2, 034/3, 034/5, 041/1, 041/2, 041/3, 041/4,
041/5, 043/2, 047/1, 047/2, 050/2, 052/2, 053/1, 064/10,
064/11, 064/6, 064/7, 064/8, 064/9, 079/1, 079/6, 079/7,
095, 0100/10, 0100/11, 0100/12, 0100/13, 0100/14,
0100/15, 0100/16, 0100/17, 0100/18, 0100/19, 0100/2,
0100/20, 0100/22, 0100/23, 0100/24, 0100/25, 0100/26,
0100/27, 0100/6, 0100/7, 0100/9, 0106/2, 0123/2, 0123/3,
0123/4, 0123/5, 0123/6, 0123/7, 0129/14, 0129/15,
0129/4, 0129/5, 0129/52, 0129/53, 0129/54, 0129/7,
0129/8, 0129/9, 0131/1, 0161/12, 0161/13, 0129/11,
0129/12, 0129/13, 0180/4, 0180/6, 0180/7, 0180/8,
0182/1, 0183/1, 0183/2, 0188/19, 0188/2, 0198/2

Katafa

011/1, 012/1, 012/2, 013, 014, 015, 016, 017, 020/1,
021/1, 023/1, 028, 032/1, 033/1, 037/2, 037/3, 039/3,
040/1, 041/11, 041/19, 041/20, 041/21, 041/22, 041/7,
042/2

Körmend

06/6, 036/1, 037, 038/2, 040/7, 042/2, 045/1, 045/2,
046/1, 046/2, 047/1, 048/5, 048/6, 048/7, 048/9, 048/10,
049, 050/2, 050/3, 050/4, 050/5, 050/6, 050/7, 050/8,
050/9, 050/10, 051/2, 054, 055/1, 055/2, 055/3, 056/3,
056/4, 056/6, 056/7, 056/8, 056/9, 060/1, 060/3, 060/4,
060/5, 060/6, 061, 063/1, 064/1, 064/2, 068/2, 068/3,
068/4, 069, 070/1, 071, 073/1, 073/2, 073/3, 0104/1,
0105/6, 0105/7, 0105/8, 0105/9, 0105/10, 0105/11,
0105/12, 0108/1, 0110, 0119/6, 0119/7, 0119/8, 0119/9,
0124/1, 0124/2, 0125/2, 0126/1 a, 0126/2, 0127/1, 0127/2,
0128/1, 0128/3, 0128/5, 0128/6, 0128/7, 0128/8, 0129/1,
0129/3, 0131/4, 0131/5, 0133/2, 0133/3, 0135/4, 0135/7,
0135/8, 0135/12, 0135/13, 0136/1, 0136/2, 0136/4,
0138/3, 0138/10, 0138/11, 0138/12, 0138/13, 0138/14,
0145/1, 0145/3, 0149/5, 0149/6, 0149/7, 0151/2, 0152/1,
0152/5, 0154/11, 0154/13, 0154/14, 0154/15, 0154/18,
0157/25, 0158, 0160/35, 0160/37, 0160/39, 0160/40,
0162/5, 0162/6, 0162/7, 0170/6, 0172/2, 0172/11,
0172/15, 0172/16, 0172/17, 0172/18, 0172/19, 0172/20,
0172/21, 0172/22, 0172/23, 0172/24, 0172/25, 0172/26,

0172/27, 0172/28, 0173/5, 0177, 0178/4, 0178/5, 0178/6,
0178/7, 0178/8, 0178/9, 0178/11 b, 0178/11 c, 0178/11 d,
0178/12 b, 0178/13 b, 0178/13 c, 0218/21, 0218/22,
0218/23, 0218/25, 0218/26, 0218/27, 0218/28, 0218/29,
0224/10, 0226/1, 0226/2, 0227/8, 0227/9, 0228/4, 0228/5,
0228/6, 0228/7, 0228/8, 0228/9, 0228/12, 0229, 0230/6,
0230/7, 0230/9, 0230/10, 0231/1, 0231/3, 0231/4, 0231/5,
0231/6, 0254/185, 0259/1, 0259/13, 0259/14, 0261/2,
0263/14, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9, 0292/11,
0292/12, 0292/13, 0292/14, 0292/15, 0292/16, 0292/17,
0292/18, 0292/19, 0292/20, 0292/21, 0292/22, 0292/23,
0292/24, 0292/25, 0292/26, 0292/28, 0292/29, 0292/30,
0292/31, 0292/32, 0292/33, 0498/3, 0498/8, 0512/1,
0512/3, 0526, 0534/7, 0539, 0540/6, 0540/7, 0541/1,
0541/2, 0541/3, 0541/4, 0541/5, 0541/6, 0541/8, 0541/9,
0541/10, 0541/11, 0541/12, 0544, 0548/2, 0549, 0550,
0551/1, 0551/2, 0551/3, 0551/5, 0551/10, 0551/15,
0551/18, 0551/19, 0551/21, 0551/22, 0551/23, 0555,
0557, 0559, 0561/3, 0563/3, 0563/6, 0563/7, 0563/8,
0563/9, 0563/11, 0563/12, 0563/14, 0565, 0571, 0573/1,
0573/2, 0573/3, 0577/3, 0578/1, 0578/2, 0615/2, 0632/5,
0635, 0637/1, 0637/2, 0634/1, 0634/2, 0634/3, 0634/4,
0634/5, 0634/6, 0634/7, 0634/8, 0634/9, 0644, 0646,
0647, 0648, 0664, 0666, 0667, 0668

Magyarlak

04/1, 05/1, 05/2, 010, 017/1, 017/2, 021/1, 021/2, 021/3,
023/2, 024, 025/1, 025/2, 027/9, 027/10, 027/11, 027/12,
027/13, 0105/4, 0108/13, 0108/14, 0222/12, 0222/13,
0222/14, 0222/15, 0225, 0226/2

Magyarnádalja

019/2

Magyarszecsõd

011/2, 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 011/14, 011/15,
011/16, 011/17, 011/18, 011/19, 011/20, 014/1, 015/1,
0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0104/8, 0104/10,
0104/11, 0104/12, 0104/14, 0104/15, 0104/16, 0104/17,
0104/18, 0118/5, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14,
0125/3, 0125/4, 0184/5

Meggyeskovácsi

08, 09, 010/1, 010/2, 010/3, 011, 012, 013/23, 013/24,
016/3, 016/5, 016/17, 016/8, 019, 020, 025, 028, 029,
030/2, 030/4, 030/7, 030/9, 030/11, 030/12, 030/13,
030/14, 034, , 035/21, 036, 037, 045, 046, 047, 048, 055,
056/1, 056/2, 056/3, 0173/3, 0173/4, 0175, 0177/1,
0177/2, 0177/3, 0179, 0181/1, 0181/2, 0181/3, 0182,
0184, 0185, 0195/4, 0195/5, 0195/6, 0195/7, 0195/8,
0195/9, 0195/10, 0195/11, 0195/12, 0195/14, 0195/15,
0195/16, 0195/17, 0195/20, 0195/21, 0195/23, 0195/24,
0195/26, 0195/27, 0195/31, 0195/32, 0195/29, 0195/3,
0195/30, 0197, 0199/3, 0199/4, 0199/5, 0199/6, 0199/7,
0199/8, 0206, 0209, 0211/1, 0211/2, 0213, 0217, 0219,
0221, 0222, 0230, 0231/1, 0232/1, 0232/2, 0233/2,
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0233/3, 0233/4, 0235/2, 0235/3, 0235/4, 0236, 0237,
0238/11, 0240/8, 0317/4, 0317/5, 0317/6, 0317/7, 0318/4,
0318/5, 0318/19, 0318/20 0318/21, 0318/22, 0318/23,
0318/24, 0318/25, 0318/26, 0318/27, 0318/29, 0318/30,
0328, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0343/1,
0343/10, 0343/11, 0343/12, 0343/2, 0343/3, 0343/4,
0343/6, 0343/7, 0343/8, 0343/9, 0344, 0345, 0346, 0347,
0349, 0350, 0351, 0353, 0355, 0360, 0361/1, 0361/2,
0363/1, 0374, 0375, 0376, 0377, 0383, 0388, 0384/1,
0384/2, 0384/3, 0384/4, 0389/3, 0389/4, 0389/10,
0389/11, 0389/12, 0389/13, 0389/6, 0389/7, 0389/8,
0389/9, 0394, 0395, 0396/1, 0396/2, 0396/3, 0396/5,
0396/6, 0396/7, 0396/8, 0396/9

Molnaszecsõd

02/18, 0119/2, 0121/1, 0121/2, 0121/3, 0121/4, 0122,
0123, 0126, 0127, 0128/2, 0128/3, 0128/4, 0128/5,
0128/6, 0128/7, 0128/8, 0128/9, 0128/10, 0128/11, 0129,
0130/2, 0130/3, 0130/6, 0130/8, 0130/22, 0130/23,
0130/25, 0130/26, 0130/27, 0130/33, 0130/34, 0130/35,
0130/36, 0130/38, 0130/39, 0130/40, 0130/41, 0136/2,
0139, 0142, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0145/6, 0145/7,
0145/11, 0145/12, 0145/13, 0145/14, 0154, 0155/1,
0155/3, 0156, 0157/2, 0157/3, 0157/4, 0157/5, 0157/6,
0157/8, 0157/9, 0157/10, 0160/9, 0161/3, 0161/4, 0161/5,
0163/3, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0164, 0170,
0171/13, 0171/14, 0171/15, 0171/16, 0171/18, 0171/19,
0182, 0183/1, 0183/2, 0185, 0186/6, 0186/7, 0186/8, 0201

Nádasd

0168, 0170, 0171, 0172/9, 0173, 0175/5, 0177,
0182/10, 0182/12, 0183/2, 0184, 0185, 0186, 0187,
0188/1, 0188/2, 0189/2, 0206/1, 0206/4, 0207/2, 0208/2,
0209/2, 0210/2, 0211/2, 0212, 0213, 0239, 0305, 0306/4,
0306/9, 0306/10, 0306/11, 0306/25, 0306/26, 0306/27,
0306/28, 0306/29, 0306/30, 0306/31, 0309, 0310

Nagymizdó

095/1, 095/2, 097, 099/1, 0100/1, 0100/2, 0103, 0105/6,
0105/7, 0105/8, 0105/9, 0105/10, 0105/11, 0105/12,
0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0106,
0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0125/6

Nyõgér

09, 010, 011, 012, 020, 021, 022, 023, 024, 025/1,
025/2, 025/3, 025/4, 025/5, 025/6, 026, 027, 028, 029/1,
029/2, 029/3, 029/4, 030, 031, 035/5, 035/6, 035/8, 035/9,
036, 038, 039/1, 039/2, 040/1, 040/3, 040/5, 040/7, 040/8,
040/9, 040/10, 040/11, 040/12, 040/13, 040/14, 040/15,
040/16, 040/17, 040/18, 041, 042/1, 042/2, 043/1, 043/2,
043/3, 043/4, 043/5, 044, 045, 046, 048/2, 049/1, 049/2,
050, 055, 056, 057, 062/1, 062/4, 062/5, 063, 064, 065,
066/1, 066/2, 066/3, 069, 070, 073, 074, 075/1, 075/2, 076,
077, 078, 081, 082, 084, 085/1, 085/2, 086, 087, 088,
089/2, 089/3, 089/4, 089/5, 089/6, 089/7, 089/8, 089/9,
090, 091, 096, 098, 0101, 019/2, 019/3, 019/4

Püspökmolnári

06/2, 010/1, 010/3, 010/4, 0160/2, 0160/4, 0160/5,
0161/2, 0162, 0167/1, 0167/2, 0167/3, 0167/4, 0167/5,
0167/6, 0169/1, 0169/2, 0169/3, 0170, 0173/12, 0173/13,
0173/14, 0173/15, 0173/16, 0173/17, 0173/18, 0173/19,
0173/20, 0173/21, 0173/22, 0173/34, 0173/4, 0173/5,
0173/6, 0177/1, 0177/2, 0178/1, 0178/2, 0178/3, 0181/2,
0181/3, 0181/4, 0181/5, 0181/6, 0181/7, 0181/8, 0181/9,
0181/10, 0181/11, 0181/12, 0181/13, 0181/14, 0181/15,
0181/16, 0181/17, 0181/18, 0181/19, 0181/20, 0181/21,
0181/22, 0181/27, 0181/44, 0181/45, 0181/52, 0181/53,
0181/47, 0181/48, 0181/50, 0181/51, 0187/1, 0187/2,
0187/4, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0187/9, 0187/10,
0187/11, 0190, 0191/1, 0191/2, 0203/13, 0205/2, 0205/8,
0205/9, 0214/3, 0214/4, 0214/5, 0218/24, 0218/21,
0218/22, 0218/23

Rábagyarmat

03/1, 03/2, 03/3, 06/1, 013/1, 014/4, 014/14, 014/15,
014/20, 017/3, 017/9, 027/2, 028, 037/1, 037/22, 043/16,
043/17, 043/18, 043/19, 043/20, 0295/1, 0299/17, 0321/1,
0321/3, 0321/6, 0321/7, 0343/2

Rábahídvég

03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/9, 03/10, 03/11,
03/12, 03/17, 03/18, 03/19, 03/20, 04, 09/6, 014/3, 017/2,
017/6, 017/7, 017/16, 017/17, 017/18, 017/19, 017/20,
017/22, 017/23, 024/2, 026/10, 026/12, 026/13, 026/14,
026/15, 026/17, 026/18, 026/20, 026/22, 026/26, 026/27,
026/28, 026/29, 026/30, 026/31, 026/32, 026/33, 026/34,
026/35, 026/36, 028, 029/2, 032/3, 032/4, 032/5, 032/7,
032/8, 032/9, 032/10, 032/11, 035/9, 0266/14, 0274,
0275/1

Rátót

072/33, 072/46, 072/53, 072/54, 072/55, 072/63,
072/64, 099/2, 0125/23, 0125/24

Rum

0105/2, 0106, 0107, 0108/4, 0109/1, 0109/3, 0109/4,
0109/5, 0109/6, 0109/7, 0109/8, 0110/1, 0110/2, 0110/3,
0110/4, 0114/1, 0114/2, 0113, 0122/1, 0124, 0128/12,
0128/13, 0128/14, 0128/15, 0128/18, 0128/19, 0128/22,
0128/23, 0128/24, 0128/25, 0128/26, 0135/17, 0135/4,
0135/5, 0135/7, 0145/4, 0145/5, 0145/6, 0151, 0153,
0154, 0158/4, 0158/5, 0158/6, 0168/3, 0168/5, 0168/6,
0168/7, 0170/1, 0170/2, 0172/1, 0173, 0176, 0183/6,
0183/7, 0192/1, 0192/2, 0195, 0197, 0206, 0208, 0209,
0211, 0213, 0203/2, 0203/5, 0203/6, 0210/1, 0210/2,
0210/3, 0210/4, 0212/1, 0212/3, 0212/4, 0212/5, 0214/1,
0215/1, 0215/2, 0218/11, 0218/12, 0218/14

Sárvár

020/1, 020/2, 021/1, 021/5, 021/8, 022, 023/1, 023/2,
024, 026/2, 021/3, 021/4, 026/1, 026/2, 027/4, 027/7,
027/9, 027/10, 027/11, 027/12, 027/31, 027/32, 041/2,
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042, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278,
0390, 0391, 0392, 0279/5, 0279/6, 0279/7, 0279/8,
0279/9, 0279/10, 0279/11, 0279/12,0280, 0281/1, 0281/3,
0281/4, 0285/1, 0287/14, 0287/15, 0288, 0329, 0330/2,
0336/2, 0336/3, 0338/1, 0338/2, 0342/3, 0342/5, 0343/1,
0343/2, 0345/4, 0345/6, 0346/1, 0346/2, 0350/9, 0351,
0352/10, 0352/12, 0352/15, 0352/16, 0352/18, 0352/19,
0352/21, 0352/22, 0352/23, 0352/24, 0352/25, 0352/6,
0352/7, 0352/8, 0352/9, 0354/1, 0354/3, 0354/4, 0354/5,
0355/1, 0356/1, 356/2, 0358/3, 0358/14, 0358/32,
0358/33, 0358/34, 0358/35, 0358/36, 0358/37, 0358/38,
0358/39, 0358/40, 0360/3, 0360/4, 0361, 0393/2, 0393/3,
0393/4, 0393/5, 0393/6, 0393/7, 0394, 0395, 0396, 0397,
0398, 0399, 0400/1, 0400/2, 0401/1, 0415, 0416, 0417,
0422/11, 0422/12, 0423, 0427/1, 0427/3, 0427/4, 0427/5,
0427/6, 0427/7, 0427/8, 0427/9, 0427/10, 0435/21,
0435/22, 0435/23, 0437/2, 0437/3

Sótony

037/2, 039/2, 040, 041/1, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6,
041/7, 041/8, 041/9, 041/10, 041/11, 041/12, 041/13,
041/14, 041/15, 041/16, 041/17, 044, 045/2, 045/3, 045/4,
047/1, 047/3, 047/2,, 048/7, 048/8, 050/3, 050/4, 050/5,
050/6, 050/7, 050/8, 050/9, 050/11, 050/10, 051/1, 051/2,
052/1, 052/2, 056, 057/2, 057/3, 057/6, 057/7, 057/8,
057/9, 057/10, 057/11, 057/12, 060/2, 061/2, 061/3,,
061/4, 062,, 063/4, 063/5, 063/6, 063/8, 063/9

Szakonyfalu

020/2, 020/3, 020/4, 020/5, 022/1, 022/2, 022/5, 023,
025, 026/2, 027/6, 027/7, 027/8, 028, 032, 033/1, 033/2,
033/7, 033/10, 034/1, 034/3, 034/4, 034/5, 035, 036/1,
036/2, 037/1, 037/2, 037/3

Szarvaskend

0194/10, 0208/7, 0208/9, 0208/13, 0208/14

Szentgotthárd

012/45, 012/46, 012/47, 012/49, 012/50, 016/3, 024/72,
024/93, 024/94, 033/1, 033/2, 0170, 0171, 0172, 0207/1,
0291, 0292, 0293, 0298, 0299, 0305, 0313, 0318, 0321,
0568, 0572, 0670, 0674, 0682/8, 0682/9, 0682/13,
0682/14, 0682/15, 0683, 0685/2, 0685/3, 0685/4, 0685/6,
0685/7, 0685/8, 0685/9, 0685/11, 0911/1, 0911/9, 0911/10

Vasszentmihály

0118/12, 0118/13, 0118/14

Vasvár

03/15, 03/16, 03/17, 03/18, 03/19, 04, 05, 06, 07/25,
013/2, 013/3, 013/5, 013/6, 013/8, 015, 016, 017/1, 017/3,
019/2, 019/4, 019/5, 019/6, 019/10, 019/11, 019/12,
019/13, 020, 021/1, 021/2, 021/3, 022/1, 022/2, 023/2,
023/5, 023/6, 023/7, 023/8, 023/9, 023/10, 024, 029, 030,
031/1, 031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8,

031/9, 031/10, 032, 033, 034/1, 034/2, 034/3, 035/1,
035/2, 035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 035/7, 035/8, 035/9,
036/2, 036/3, 036/4, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/11,
036/12, 036/13, 036/14, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 045,
046, 047, 048/2, 049/1, 052/1, 052/9, 052/10, 052/14,
052/15, 053, 054, 055, 056/2, 056/3, 056/4, 057/2, 057/7,
057/8, 057/11, 057/12, 057/13, 057/14, 057/15, 057/19,
057/20, 057/23, 057/24, 057/25, 057/26, 057/28, 058,
0324/1, 0324/7, 0325, 0326/2, 0326/3, 0326/4, 0326/5,
0326/6, 0326/7, 0326/8, 0326/15, 0326/16, 0326/17, 0331,
0332, 0333/1, 0333/2, 0333/3, 0333/4, 0333/5, 0333/6,
0334/1, 0334/2, 0335, 0336, 0337/1, 0337/2, 0338, 0339,
0340, 0341/1, 0341/2, 0341/3, 0342, 0343/1, 0343/2,
0343/3, 0343/4, 0343/5, 0344, 0345/1, 0345/2, 0345/3,
0345/4, 0345/5, 0345/6, 0345/7, 0345/8, 0345/9, 0345/10,
0345/11, 0345/12, 0346, 0347/2, 0351/27, 0351/28,
0351/29, 0351/30, 0351/31, 0351/32, 0351/33, 0351/34,
0351/35, 0351/36, 0351/37, 0351/38, 0351/39, 0351/40,
0351/41, 0351/42, 0351/43, 0351/44, 0351/45, 0351/46,
0351/47, 0351/48, 0351/49, 0351/50, 0351/51, 0351/52,
0351/53, 0357/2, 0358/4, 0358/12, 0358/14, 0358/16,
0358/17, 0358/28, 0358/29, 0358/31, 0374, 0375, 0376/2,
0376/3, 0376/5, 0376/6, 0376/7, 0376/8, 0377, 0378,
0379, 0380/1, 0380/2, 0381, 0391/3, 0391/5, 0391/6,
0391/8, 0391/9, 0391/11, 0391/12, 0391/13, 0391/14,
0391/15, 0391/16, 0391/17, 0391/18, 0391/19, 0391/20,
0391/21, 0391/22, 0391/23, 0391/24, 0391/25, 0391/26,
0391/27, 0392, 0393/2, 0394, 0395, 0396, 0397/1, 0397/2,
0397/3, 0398/1, 0398/2, 0399, 0400, 0401/1, 0401/2,
0401/3, 0401/4, 0402, 0403, 0404/1, 0404/2, 0404/3,
0404/4, 0404/5, 0404/6, 0404/7, 0404/8, 0404/9, 0404/10,
0404/11, 0404/12, 0404/13, 0404/14, 0404/15, 0404/16,
0404/17, 0404/18, 0404/19, 0404/20, 0404/21, 0404/22,
0404/24, 0404/25, 0404/26, 0405, 0406/1, 0406/2, 0406/3,
0408, 0409, 0410, 0411, 0412/1, 0412/2, 0413/1, 0413/2,
0413/4, 0413/5, 0413/6, 0413/8, 0413/9, 0413/10,
0413/11, 0413/12, 0415/1, 0415/2, 0416, 0417, 0422/5,
0422/6, 0422/7, 0422/8, 0422/9, 0422/10, 0422/11,
0422/12, 0422/13, 0422/15, 0422/16, 0422/18, 0422/19,
0422/20, 0422/21, 0422/22, 0422/23, 0422/24, 0422/25,
0423, 0425/4, 0425/6, 0425/8, 0425/9, 0425/10, 0425/11,
0425/12, 0425/13, 0425/14, 0425/15, 0425/20, 0425/21,
0425/22, 0425/23, 0425/24, 0425/25, 0425/26, 0425/27,
0430/3, 0430/4, 0430/5, 0430/6, 0430/7, 0430/8, 0430/21,
0430/23, 0430/24, 0430/25, 0430/26, 0432/2, 0433, 0453,
0454, 0495/7, 0495/10, 0495/16, 0495/17, 0495/18,
0495/20, 0495/23, 0495/24, 0495/25, 0496/1, 0496/2,
0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504/1,
0504/2, 0505, 0506/3, 0506/6, 0506/7, 0506/8, 0506/9,
0506/10, 0506/11, 0506/12, 0506/13, 0506/14, 0507

Zsennye

047/3, 049/8, 050/2, 051, 055/1, 057/1, 057/2, 057/3,
060, 061, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074/2,
075/1, 075/2, 076, 077/1, 077/2, 078, 079, 080, 082/3, 084,
085/1, 096/13, 096/15, 096/16, 096/17, 096/18, 096/22
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3. Felsõ-Kiskunsági szikes puszták Ramsari terület
(kiterjedése: 13 632,1 ha)

Apaj

057, 060, 061, 0226, 0233, 0332, 0629, 0512, 0611,
0312, 0196, 0207, 0206, 0197, 0255, 0254, 0257, 0253,
0258, 0252, 0251, 0250, 0249, 0248, 0259, 0260, 0261,
0262, 0271, 0270, 0276, 0235, 0279, 0237, 0272, 0278,
0280, 0281, 0277, 0282, 0631, 0634, 0639, 0640, 0655,
0358, 0642, 0643, 0644, 0641, 0637, 0341, 0656, 0654,
0653, 0652, 0344, 0346, 0349, 0535, 0363, 0545, 0362,
0388, 0543, 0539, 0595, 0361, 0630, 0360, 0353, 0635,
0638, 065, 062, 059, 064, 063, 054, 055/3, 072, 0317,
0316, 0318, 051, 053, 054, 0202, 0233, 0582, 0556, 0581,
0555, 0594, 0538, 0595, 0588, 0587, 0606, 0607, 0608,
0609, 0596, 0597, 0586, 0585, 0390, 0597, 0389, 0591,
0380, 0379, 0584, 0602, 0599, 0603, 0554, 0610, 0605,
0604, 0370, 0371, 0368, 0367, 0377, 0550, 0549, 0372,
0552, 0617, 0618, 0553, 0551, 0619, 0583, 0534, 0533,
0540, 0541, 0580, 0579, 0564, 0578, 0621, 0622, 0378,
0627, 0616, 0623, 0624, 0548, 0547, 0625, 0537, 0615,
0614, 0626, 0613, 0612, 0529, 0527, 0365, 0366, 0628,
0532, 0636, 0531, 0309, 0304/1, 0304/1, 0304/1, 0304/1,
0304/1, 0376, 0546, 0530, 0542, 0536, 0544, 0364, 0528,
0350, 0351, 0356, 0357, 0348, 0373, 0354, 0352, 0651,
0645, 0657, 0646, 0347, 0345, 0343, 0342, 0647, 0648,
0649, 0650, 0340, 0658, 0633, 0339, 0338, 0337, 0336,
0325, 0324, 0632, 020, 0662, 0663, 0333, 0334, 0323
,0335, 0322, 0267 ,0268, 0269, 0263, 0266, 0247, 0246,
0264, 0266, 0256, 0245, 0244, 0243, 0242, 0232, 0273,
0274, 0241, 0240, 0203, 0226, 0225, 0228, 0311, 0308,
0239, 0238, 0275, 0672, 0664, 0665, 021, 0666, 0667,
049, 0329, 019, 0327, 050, 0326, 0321, 0661, 0320, 0328,
0330, 0331, 0668, 0669, 0670, 0671, 0673, 0674, 056,
055/1, 0319, 055/2, 052, 058, 0200, , 0283, 0236, 0284,
0201, 0199, 0198, 0285, 0307, 0306, 0310, 0314, 0304/2,
0313, 0559, 0570, 0572, 0600, 0601, 0374, 0573, 0369,
0568, 0577, 0382, 0387, 0592, 0593, 0590, 0589, 0523,
0522, 0525, 0558, 0526, 0557, 0388, 0521, 0524, 0575,
0574, 0513, 0560, 0561, 0567, 0562, 0569, 0563, 0497,
0491, 0498, 0495, 0496, 0502, 0501, 0500, 0503, 0504,
0505, 0494, 0493, 0507, 0508, 0514, 0515, 0492, 0509,
0510, 0511, 0520, 0384, 0517, 0516, 0518, 0571, 0519,
0576, 0565/2, 0566, 0375, 0620, 0204, 0304/1

Bugyi

0779, 0781, 0780, , 01110/63, 01110/64, 01110/66,
01110/67, 01110/68, 0782, 0783, 01112

Kiskunlacháza

0556/5

Kunszentmiklós

0156/17, 0156/46, 0156/14, 0156/18, 0125, 0135/2,
039/6, 0156/53, 0156/36, 039/4, 097/30, 0152/4, 0152/6,
0390/32, 0402/5, 0406/26, 0371/2, 0358/3, 0132/2,

0294/17, 0390/24, 0390/14, 0320/15, 0390/13, 0152/5,
0152/2, 0301/41, 0305/19, 0302, 0156/10, 0170/12,
0156/40, 0170/11, 0170/10, 0305/12, 0381/1, 034, 0136,
0390/7, 0304/24, 0391, 0390/20, 0390/28, 02/20, 0138,
0387/4, 0307/5, 0370/2, 0366/8, 0156/49, 0162/32,
0170/9, 0156/6, 0170/8, 0170/7, 0168/1, 0169/3, 0151/4,
0381/2, 0366/17, 0366/18, 0304/10, 0304/17, 028/2, 0161,
0304/28, 0301/38, 0301/37, 0308/1, 0304/27, 097/9,
039/12, 0128/7, 0129, 0162/27, 0170/20, 0156/38, 0174,
0164/5, 0153/1, 0164/3, 0170/6, 0292/2, 0170/5, 0162/10,
0170/4, 0294/13, 0162/12, 0296, 0294/8, 0293, 097/8,
037, 029, 0142, 0141, 039/13, 0132/1, 097/6, 0126, 0127,
097/4, 0133, 0134, 0135/3, 030, 036, 035, 0170/39,
0156/33, 0166/8, 0156/3, 0169/15, 0162/31, 0170/25,
0162/34, 0162/15, 0301/43, 0137, 0139, 028/1, 027, 032,
0128/8, 0128/5, 0148, 0307/2, 0304/18, 0304/9, 0304/8,
0147, 0156/48, 0169/10, 0160, 0294/18, 0294/5, 0301/34,
0304/23, 0366/4, 0362/20, 0363, 0366/5, 0366/6, 0152/3,
0304/22, 0167/3, 0156/52, 0156/12, 0166/4, 0156/51,
0167/4, 0156/50, 0156/55, 0166/5, 0166/2, 0166/3,
0156/54, 0170/24, 0156/15, 0156/44, 0156/19, 0166/24,
0170/23, 0156/20, 0156/21, 0170/35, 0166/23, 0170/22,
0156/22, 0166/22, 0156/23, 0166/21, 0156/24, 0166/20,
0166/25, 0169/17, 0169/16, 0170/13, 0162/18, 0162/16,
0162/17, 0299/19, 0305/15, 0305/18, 0305/14, 0305/13,
0156/25, 0166/19, 0166/18, 0156/26, 0170/34, 0166/17,
0166/16, 0170/44, 0156/16, 0156/27, 0166/15, 0305/22,
0305/23, 0390/31, 0404, 0403, 0402/8, 0402/7, 0402/6,
0387/7, 0156/28, 0170/43, 0156/29, 0164/6, 0169/2,
0164/4, 0166/14, 0170/42, 0170/33, 0156/30, 0166/13,
0170/41, 0156/31, 0362/24, 0364/17, 0362/25, 0364/18,
0364/19, 0382/5, 0382/10, 0362/17, 0364/16, 0362/18,
0170/40, 0156/43, 0156/32, 0166/12, 0170/32, 0166/11,
0170/38, 0166/10, 0156/34, 0166/9, 0364/6, 0364/7,
0362/14, 0362/13, 0364/11, 0362/15, 0362/16, 0364/12,
0364/13, 0364/14, 0169/13, 0294/11, 0156/35, 0166/6,
0170/29, 0170/37, 0170/27, 0166/26, 0166/7, 0165,
0170/36, 0162/26, 0162/29, 0169/21, 0170/19, 0170/18,
0162/28, 0170/17, 0164/1, 0163, 0162/24, 0170/16,
0162/23, 0169/20, 0162/22, 0170/15, 0162/21, 0162/4,
0169/19, 0162/20, 0170/14, 0162/19, 0169/18, 0162/8,
0170/31, 0170/26, 0162/33, 0156/39, 0294/12, 0170/3,
0294/10, 0169/14, 0294/2, 0169/23, 0157, 0162/13,
0162/14, 0294/3, 0294/9, 0294/24, 0162/3, 0169/22, 0359,
0362/3, 0358/6, 0352, 0353, 0382/2, 0358/5, 0162/9,
0168/2, 0169/7, 0294/22, 0294/21, 0305/11, 0387/6,
0371/1, 0294/20, 0294/6, 0305/21, 0305/9, 0305/7,
0294/16, 0305/5, 0294/19, 0294/15, 0299/20, 0305/10,
0300/2, 0301/42, 0305/20, 0305/17, 0305/8, 0360,
0364/20, 0364/21, 0364/22, 0364/15, 0364/29, 0301/39,
0301/40, 0304/21, 0301/36, 0301/35, 0304/20, 0304/19,
0304/7, 0304/5, 0320/17, 0304/26, 0304/16, 0304/15,
0304/25, 0304/14, 0304/13, 0304/29, 0390/12, 0318/2,
0390/11, 0304/6, 0304/30, 0390/10, 0390/23, 0320/8,
0319, 0390/30, 0390/22, 0390/9, 0390/8, 0390/29,
0390/21, 390/19, 0313, 0318/1, 0314, 0317, 0390/6,
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0390/15, 0390/27, 0332/1, 0402/3, 0389/4, 0333, 0331,
0417/3, 0370/1, 0390/17, 0390/16, 0357, 0390/18, 0315,
0316, 0332/2, 0308/2, 0356, 0402/4, 0387/9, 0387/8,
0389/3, 0355, 0387/5, 0354, 0389/2, 0387/3, 0389/6,
0401/19, 0401/18, 0387/2, 0389/5, 0382/12, 0351,
0401/11, 0401/7, 0362/23, 0371/3, 0401/17, 0162/30,
0169/24, 0292/1, 0150, 0167/5, 0397, 0397, 0306, 0149,
0156/41, 0401/9, 0143/2, 0130, 0156/37, 0131, 0135/1,
031, 0140, 0146, 0167/2, 0309/4, 0405, 0307/4, 0365/1,
0156/42, 0382/11, 0369, 0388, 0387/1, 0386, 0372,
0401/16, 0402/1, 0348/1, 0415, 0401/15, 0401/14,
0401/12, 0401/20, 0383, 0417/1, 0416, 0401/2, 0362/1,
0362/2, 0362/22, 0358/4, 0362/4, 0362/21, 0382/10,
0362/5, 0382/9, 0362/6, 0362/7, 0362/8, 0364/3, 0362/9,
0382/8, 0364/8, 0362/10, 0364/9, 0382/6, 0368/2, 0382/7,
0362/11, 0364/10, 0364/5, 0358/7, 0362/12, 0382/4,
0364/28, 0364/24, 0364/25, 0367, 0366/7, 0366/10,
0366/11, 0366/12, 0366/13, 0364/26, 0366/14, 0364/27,
0366/15, 0366/16, 0374, 0373, 0366/9, 0366/19, 039/11,
039/12, 417/2, 0382/13, 0151/3, 0295, 0300/1, 0385/1,
0384, 0401/21, 0364/4, 0368/1, 0376, 0365/2, 0380,
0294/25, 0145, 0307/3, 0389/7, 0401/13

Szalkszentmárton

0155/2, 0154, 0153/2, 0153/5, 0153/4, 0153/3

4. A Tatai Öreg-tó Ramsari terület bõvítése
(a bõvítés kiterjedése: 1364,3 ha)

Almásfüzitõ

028, 029/8, 029/4, 029/11, 029/10, 029/9, 029/7, 029/6,
029/5, 029/3

Naszály

025, 026/2, 041, 022/2, 023, 042, 044, 051/2, 051/3,
053/1, 053/10, 053/11, 053/12, 053/13, 053/14, 053/15,
053/16, 053/17, 053/18, 053/19, 053/2, 053/20, 053/21,
053/22, 053/23, 053/24, 053/25, 053/26, 0200/19,
0200/20, 053/10, 061, 058, 0144/2, 061/2, 0145/7, 0174,
0175, 0177, 0203, 0202/1, 0202/2, 020/2, 019, 05/2,
060/1, 026, 025, 049, 047, 053/27, 053/3, 053/4, 053/5,
053/6, 053/7, 053/8, 053/9, 059/4, 074/1, 074/2, 090/1,
022/4, 022/5, 026/1, 027, 030/2, 030/3, 045, 046/38, 048,
050/1, 050/2, 051/1, 059/1, 075/1, 022/10, 022/11, 022/12,
022/13, 022/14, 022/15, 022/16, 022/17, 022/18, 022/7,
022/8, 022/9, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4, 024/5, 024/6,
024/7, 028/18, 029, 30/4, 050/3, 07/2, 0144/1, 059/2, 06,
030/1, 050, 05/4, 0144/1, 0145/13, 0178/30, 0178/29,
0200/17, 0200/21, 0195/1, 0195/2, 0182, 0183, 0178/2,
0178/1, 0144/1, 05/5, 075/3, 075/4, 075/5, 075/6, 075/7,
075/8

Szomód

0190, 0193/1, 0193/2, 0193/3, 0194/2, 0194/3, 0197/3,
0199, 0181, 0182, 0185, 0192, 0194/6, 0195, 0196,

0197/10, 0197/11, 0197/12, 0197/13, 0197/14, 0197/16,
0197/8, 0197/9, 0200/1, 0200/2, 0201, 0202/3, 0202/4,
0202/5, 0202/6, 0202/7, 0203/10, 0205, 0211, 0183, 0186,
0187, 0188, 0189, 0191, 0194/5, 0197/5, 0198, 0203/2,
0203/5, 0203/7, 0203/8, 0204, 0206/2, 0207, 0209,
0210/2, 0197/17, 0197/18, 0197/19, 0203/12, 0203/13,
0203/14, 0203/15, 0203/16, 0203/17, 0203/18, 0203/9,
0206/1, 0210/1, 0210/3

Tata

057/11, 058/38, 058/39, 059/2, 060/12, 062/2, 073, 078,
088/6, 088/6, 1363/10, 1363/13, 1363/14, 1363/16,
1363/18, 1363/20, 1363/21, 1363/23, 1363/24, 1363/26,
1363/30, 1363/37, 1363/41, 1363/47, 1363/49, 1363/5,
1363/54, 1363/56, 1363/57, 1363/62, 1363/63, 1363/66,
1363/67, 1363/8, 089/3, 089/7, 084, 068, 082/3, 081/18,
080, 060/4, 061/2, 071/4, 088/10, 088/11, 088/12, 088/13,
088/14, 088/15, 088/16, 088/17, 088/18, 088/19, 088/8,
088/9, 1363/11, 1363/17, 1363/22, 1363/31, 1363/36,
1363/44, 1363/45, 1363/52, 1363/6, 058/24, 57/27,
058/23, 067/20, 075, 076, 077, 081/16, 081/18, 089/2,
089/4, 089/8, 089/9, 1363/29, 1363/46, 1363/48, 1363/50,
1363/51, 1363/53, 1363/58, 1363/64, 1363/68, 1363/9,
057/10, 057/12, 057/14, 057/15, 057/16, 057/18, 057/19,
057/21, 057/22, 057/26, 057/29, 057/30, 057/5, 057/6,
057/7, 057/8, 058/10, 058/11, 058/12, 058/13, 058/14,
058/15, 058/16, 058/17, 058/18, 020/4, 020/4, 05/1, 05/3,
058/19, 058/20, 058/21, 058/26, 058/28, 058/29, 058/3,
058/30, 058/33, 058/34, 058/36, 058/37, 058/4, 058/40,
058/41, 058/5, 058/8, 058/9, 058/9, 060/10, 060/11,
060/13, 060/14, 060/6, 060/7, 060/8, 060/9, 067/15,
067/16, 067/17, 067/19, 067/21, 067/22, 067/23, 067/24,
067/25, 067/26, 069/1, 069/2, 069/3, 069/4, 069/5, 069/6,
070, 072/1, 072/2, 072/3, 074/1, 020/4, 074/2, 074/3, 079,
081/10, 081/11, 081/12, 081/13, 081/14, 081/15, 081/17,
081/19, 081/20, 081/21, 081/22, 081/23, 081/25, 081/7,
081/8, 081/84, 081/9, 083/10, 083/11, 083/12, 083/13,
083/14, 083/15, 083/16, 083/17, 083/18, 083/19, 083/20,
083/6, 083/7, 083/8, 083/9, 089/1, 089/4, 089/5, 089/6,
089/7, 1363/12, 1363/55

Tájékoztató
a hatósági közvetítõi vizsga
követelményrendszerérõl*

* A tájékoztató teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. július 19-i 87. szá-
mában jelent meg.
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Közlemények

A Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács
közleménye

a Kormányzati és a Munkavállalói Oldal közötti
megállapodásról*

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
közleménye

a Kormány 2006. II. félévi munkatervébõl származó
jogalkotási feladatok jegyzékérõl

(Kivonatos közlés)

… Elõterjesztés a csomagolásról és a csomagolási hul-
ladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002.
(V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a felszíni vizek minõsége védelmének sza-
bályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módo-
sításáról

Felelõs: KvVM …

… Elõterjesztés az Országos Katasztrófavédelmi Fõ-
igazgatóság hatósági, szakhatósági és szakértõi feladatai-
ról, hatásköreirõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: ÖTM …

… Elõterjesztés a környezetvédelmi vezetési és hitelesí-
tési rendszerben (EMAS) részt vevõ szervezetek nyilván-
tartásáról szóló 74/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosí-
tásáról

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a védett állatfajok védelmére, tartására,
bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabá-
lyokról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû termé-
szetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés az egyes létesítmények üvegházhatású
gáz-kibocsátásának engedélyezésérõl, nyomon követésé-
rõl és jelentésérõl szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rende-
let módosításáról

Felelõs: KvVM …

* A közlemény teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. július 21-i 88. szá-
mában jelent meg.

… Elõterjesztés az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-
egyezmény Kiotói Jegyzõkönyvével kapcsolatos keret-
rendszer felállításáról szóló törvényjavaslatról

Felelõs: KvVM
IRM

Elõterjesztés a víziközmûvekrõl szóló törvényrõl
Felelõs: KvVM

IRM

Elõterjesztés a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló
267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés az üvegházhatású gázkibocsátásokkal
kapcsolatos nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló
projekttevékenységekre vonatkozó részletes szabályokról
szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû termé-
szetvédelmi rendeltetésû területek részletes földhasználati
szabályairól szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KvVM …

… Elõterjesztés a balatoni vízpart-rehabilitációs szabá-
lyozási követelményekrõl szóló 283/2002. (XII. 21.)
Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: ÖTM …

… Elõterjesztés a környezeti zaj és rezgés elleni véde-
lem szabályairól szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KvVM …

… Elõterjesztés a repülõterek környezetében létesíten-
dõ zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának
és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.)
Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM …

… Elõterjesztés a környezeti hatásvizsgálati és az egy-
séges környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a levegõ védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet mó-
dosításáról

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyez-
mény Kiotói Jegyzõkönyvével kapcsolatos keretrendszer
felállításáról szóló törvény végrehajtásáról szóló kor-
mányrendeletrõl

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a nemzeti parkról, valamint a natúrparkról
szóló törvényrõl

Felelõs: KvVM
IRM …

Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
18/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a pécsi Hullámfürdõ számára gyógyfürdõ megnevezés

használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Pécsi Fürdõ
KFT (7623 Pécs, Szendrey J. u. 7.) fenntartásában lévõ és
üzemeltetésében mûködõ pécsi Hullámfürdõ számára
– „Hullám Uszoda, Strand- és Gyógyfürdõ” elnevezés-
sel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát en-
gedélyezte (95/Gyf/2006.). A gyógyfürdõt a gyógyászati
ellátás szempontjából körzeti kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
19/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a Budapest XX. B-137 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei RT. (1138 Budapest, Nép-
fürdõ u. 38.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûkö-
dõ Budapest XX. B-137 OKK számú (Pesterzsébeti ter-
mál) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásánál
- „Szent Erzsébet gyógyvíz” elnevezéssel – a „gyógyvíz”
megnevezés használatát engedélyezte (9/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
20/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a zalakarosi Hotel Forrás Szálloda számára gyógyszálló

megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Vasutas Önkéntes

Támogatási Alap Közhasznú Egyesület (1145 Budapest,
Amerikai út 42.) tulajdonában álló zalakarosi Hotel For-
rás Szálloda számára „Hotel Forrás Zalakaros Gyógy-
szálló” elnevezéssel a gyógyszálló megnevezés használa-
tát engedélyezte (64/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
21/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a Kiskõrös B-1128 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az All Stars Drink
KFT (6200 Kiskõrös, Sárkány J. u. 2.) tulajdonában és
üzemeltetésében lévõ Kiskõrös B-1128 OKK számú
(Aquasol) kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú
felhasználásban – „AquaSol” elnevezéssel – a természe-
tes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(151/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
22/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a Mátészalka B-98 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Mátészalka Vá-
ros Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hõsök tere 1.) tu-
lajdonában álló és Lengyel Ferenc (4700 Mátészalka,
Kraszna u. 41.) üzemeltetésében mûködõ Mátészalka
B-98 OKK számú (Lajos) kút vizének külsõ (fürdési célú)
felhasználásánál – ,,Szatmár Kincse” elnevezéssel –
a „gyógyvíz” megnevezés használatát engedélyezte
(66/Gyf/2006.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
23/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a Bõsárkány K-17 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Kurcsics László
(6200 Kiskõrös, Sárkány J. u. 2.) tulajdonában álló Bõsár-
kány K-17 OKK számú (Tóstrand) kút vizének belsõ, ki-
zárólag palackozási célú felhasználásban – „Sárkány-
víz” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés
használatát engedélyezte (144/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
24/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a Lajosmizse K-110 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Magyarvíz KFT
(1106 Budapest, Keresztúri út 210.) tulajdonában álló La-
josmizse K-110 OKK számú (2. sz.) kút vizének belsõ,
kizárólag palackozási célú felhasználásban – „Primave-
ra” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés
használatát engedélyezte (117/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságának

25/2006. (EüK. 12.) Gyf.
közleménye

a Cegléd B-115 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szegedi Ká-
roly egyéni vállalkozó (2700 Cegléd, Mizsei út 34.) tulaj-
donában álló Cegléd B-115 OKK számú (SzeSzóAqua)

kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhaszná-
lásban – „SzeSzóAqua” elnevezéssel – a természetes
ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(32-2/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
26/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a Harkányi Gyógy- és Strandfürdõ számára

gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Harkány Város
Önkormányzata (7815 Harkány, Kossuth L. u. 2.) és a
Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi
tér 9.) fenntartásában és a Harkányi Gyógyfürdõ Rész-
vénytársaság (7815 Harkány, Kossuth L. u. 7.) üzemelte-
tésében mûködõ Harkányi Gyógy- és Strandfürdõ számára
– „Harkányi Gyógy- és Strandfürdõ” elnevezéssel – a
gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát továbbra
is engedélyezte (61/Gyf/2006.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából or-
szágos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
27/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
az egri Hunguest Hotels Zrt. Hotel Flóra Gyógyfürdõ

számára gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hunguest Hotel
Zrt. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) fenntartásában
lévõ és üzemeltetésében mûködõ egri Hotel Flóra számára
„Hunguest Hotel Zrt. Hotel Flóra Gyógyfürdõ” elneve-
zéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát
engedélyezte (96-3/Gyf/2006.).

A gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából or-
szágos kategóriába sorolta.
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
28/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a Bükkszék B-9 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a SALVUS KFT
(2084 Pilisszentiván, Szabadság út 16.) tulajdonában és
üzemeltetésében mûködõ Bükkszék B-9 OKK számú
(Salvus) kút vizének külsõ (fürdési célú) és belsõ (palac-
kozási célú) felhasználásánál – „SALVUS” elnevezéssel
– a „gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra is enge-
délyezte (21/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
29/2006. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
a Csokonyavisontai Gyógyfürdõ számára gyógyfürdõ

megnevezés használatát engedélyezõ határozat
módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Thermalfürdõ
KFT (7555 Csokonyavisonta, Fürdõtelep) fenntartásában
és üzemeltetésében mûködõ Csokonyavisontai Gyógy-
fürdõ számára a gyógyfürdõ intézmény megnevezés hasz-
nálatát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét módosí-
totta, mely szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati ellátás
szempontjából a helyi kategóriából a körzeti kategóriába
sorolta át (65-2/Gyf/2006.).
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Cikk, tanulmány

Dr. Bércesi Ferenc:

Ellentmondások a területi államigazgatási szervek rendszerében –
a területi szinten mûködõ, államigazgatási feladatot ellátó szervek katalógusa*

* A cikk teljes szövege a Magyar Közigazgatás 2006. július 7-i számában jelent meg.



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 3024 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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A szerkesztésért felelõs: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. Telefon: 457-3311.
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Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2006. évi éves elõfizetési díj: 13 608 Ft áfával. Egy példány ára: 1218 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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