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Tör vé nyek

2007. évi CXXIII.
tör vény

a kisajátításról*

* A Tör vény tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. no vem ber 13-i
152. szá má ban je len t meg.

2007. évi CXXIV.
tör vény

a termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
módosításáról*

* A Tör vény tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. no vem ber 14-i
153. szá má ban je len t meg.

2007. évi CXXIX.
tör vény

a termõföld védelmérõl*

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) A tör vény ha tá lya ki ter jed a ter mõ föld re, va la -
mint – ha e tör vény így ren del ke zik – a ter mõ föld nek nem
mi nõ sü lõ in gat la nok ra.

(2) E tör vény a ter mõ föl dek hasz no sí tá sá ra, a föld vé de -
lem re, a föld mi nõ sí tés re és a ta laj vé de lem re vo nat ko zó
ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(3) A ter mõ föld re vo nat ko zó ren del ke zé se ket – a föld -
vé de lem re e tör vény ben meg ál la pí tott sza bá lyok ki vé te lé -
vel – al kal maz ni kell a me zõ-, er dõ gaz da sá gi mû ve lés alatt 
ál ló bel te rü le ti föld re is.

(4) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki
a) az er dõ lé te sí té sé re, ren del te té sé re, ke ze lé sé re, hasz -

ná la tá ra, ér té ke lé sé re és meg szün te té sé re, az er dõ gaz dál ko -

dás ra, az er dõ vé del mé re, az er dõ mû ve lé si ágú föld rész le -
tek bel te rü let be vo ná sá ra, az er dõ mû ve lé si ágá nak meg vál -
toz ta tá sá ra, idõ le ges igény be vé te lé re és ter me lés bõl va ló ki -
vo ná sá ra, to váb bá az ezek kel kap cso la tos térí tési díj és bír -
ság meg fi ze té sé re és az er dõ va gyon vé del mé re;

b) a föld mint kör nye ze ti elem vé del mé re.

(5) A ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt ál ló ter mõ föld re
– ha a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló tör vény más ként nem
ren del ke zik – e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(6) E tör vény ren del ke zé se it más tör vények ta laj vé del -
mi elõ írásaival együt te sen kell al kal maz ni.

(7) Ahol jog sza bály zárt kert re vo nat ko zó ren del ke zést
tar tal maz, ott a továb biak ban zárt ker ten a kül te rü le ti föl det 
kell ér te ni.

Fogalommeghatározások

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban

a) ter mõ föld: a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör -
vény (a továb biak ban: Tft.) 3.  § a) pont já ban meg ha tá ro -
zott föld rész let;

b) me zõ-, er dõ gaz da sá gi mû ve lés alatt álló bel te rü le ti
föld: a Tft. 3.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott föld rész let;

c) ter mõ föld nek nem mi nõ sü lõ in gat lan: a Tft. 3.  §
q) pont já ban meg ha tá ro zott föld rész let;

d) föld vé del mi el já rás: a ter mõ föld mennyi sé gi vé del -
mé nek ér vény re jut ta tá sá val, va la mint a ter mõ föld más
célú hasz no sí tá sá nak en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos ha tó -
sá gi el já rás;

e) igény be ve võ: ter mõ föl det – en ge déllyel vagy en ge -
dély nél kül – más cél ra hasz no sí tó ma gán sze mély, jogi
sze mély, illetve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ más
szer ve zet;

f) át la gos mi nõ sé gû ter mõ föld: az adott te le pü lés azo -
nos mû ve lé si ágú ter mõ föld je i nek 1 hek tár ra ve tí tett
arany ko ro na ér té ke i nek át la ga;

g) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség: a Tft. 3.  § k) pont já ban
meg ha tá ro zott te vé keny ség;

h) ta laj: fel té te le sen meg úju ló ter mé sze ti erõ for rás,
amely egy ben a me zõ- és er dõ gaz da sá gi ter me lés alap ve tõ
ter me lõ esz kö ze, a Föld szi lárd fel szí né nek élõ kö zeg e,
amely nek a leg fon to sabb tu laj don sá ga a ter mé keny ség;

i) ta laj vé de lem: a ter mõ föld ter mé keny sé gé nek és mi -
nõ sé gé nek meg óvá sa, ja ví tá sa, fi zi kai, ké mi ai és bi o ló gi ai
rom lá sá nak meg elõ zé se;

j) hu mu szos ter mõ ré teg: a ta laj fel sõ, bi o ló gi a i lag ak -
tív, szer ves anya got tar tal ma zó ré te ge;

k) ül tet vény: az in gat lan-nyil ván tar tás ban szõ lõ, gyü -
möl csös, to váb bá fá sí tott te rü let mû ve lé si ág ban nyil ván -
tar tott föld rész let;

l) ta laj vé del mi terv: a ta laj vé del mi ha tó sá gi el já rá so kat
meg ala po zó szak anyag.
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II. Fejezet

A FÖLDHASZNOSÍTÁS, A FÖLDVÉDELEM
ÉS A FÖLDMINÕSÍTÉS

A TERMÕFÖLD HASZNOSÍTÁSA

A mûvelési ág megváltoztatása

3.  § A ter mõ föld mû ve lé si ágá nak meg vál toz ta tá sát – az
erre vo nat ko zó kü lön jog sza bály ren del ke zé se i nek meg -
fele lõen – be kell je len te ni az in gat lan ügyi ha tó ság nak,
amely a be je len tés el mu lasz tá sa ese tén föld vé del mi bír -
ság gal sújt ja a föld hasz ná lót.

4.  § Ha a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ban nincs be jegy -
zett föld hasz ná ló, a föld vé del mi bír sá got a tu laj do nos sal
(az ál lam tu laj do no si jo ga it gya kor ló szerv vel, va gyon ke -
ze lõ vel) szem ben kell ki szab ni. Ha az érin tett föld rész let -
nek a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás sze rint több föld hasz ná -
ló ja van, ille tõ leg az érin tett föld rész let kö zös tu laj don ban
áll, a föld vé del mi bír ság meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge a
föld hasz ná ló kat, ille tõ leg a tu laj do no so kat egye tem le ge -
sen ter he li.

Hasznosítási kötelezettség, ideiglenes hasznosítás,
mellékhasznosítás

5.  § (1) A föld hasz ná ló – ha e tör vény más ként nem ren -
del ke zik, vá lasz tá sa sze rint – kö te les a ter mõ föl det mû ve -
lé si ágá nak meg fe le lõ ter me lés sel hasz no sí ta ni, vagy ter -
me lés foly ta tá sa nél kül a ta laj vé del mi elõ írások be tar tá sa
mel lett a gyom nö vé nyek meg te le pe dé sét és ter je dé sét
meg aka dá lyoz ni (hasz no sí tá si kö te le zett ség).

(2) Szõ lõt és gyü möl csöst a mû ve lé si ágá nak meg fe le lõ
ter me lés sel kell hasz no sí ta ni.

(3) Ha a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sát en ge dé lyez -
ték, a föld hasz ná ló kö te les a ter mõ föld en ge dé lye zett célú
fel hasz ná lá sá ig a hasz no sí tá si kö te le zett sé gét tel je sí te ni
(ide ig le nes hasz no sí tás).

(4) A föld hasz ná ló kö te les a ter mõ föld nek nem mi nõ sü -
lõ in gat la non a nö vény zet gon do zá sát rend sze re sen el vé -
gez ni, ha ez az in gat lan más célú hasz no sí tá sá nak meg fe le -
lõ te rü let fel hasz ná lást nem aka dá lyoz za, ille tõ leg nem
kor lá toz za (mel lék hasz no sí tás).

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben elõ ír ta kat az in gat lan ügyi
ha tó ság rend sze re sen ellen õr zi. Mu lasz tás ese tén az in gat -
lan ügyi ha tó ság föld vé del mi bír ság gal sújt ja a föld hasz ná -
lót. Ha a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ban nincs be jegy zett
föld hasz ná ló, a föld vé del mi bír sá got a tu laj do nos sal szem -
ben kell ki szab ni. Ha az érin tett föld rész let nek a föld hasz -
ná la ti nyil ván tar tás sze rint több föld hasz ná ló ja van, ille tõ -

leg az érin tett föld rész let kö zös tu laj don ban áll, a föld vé -
del mi bír ság a föld hasz ná ló kat, ille tõ leg tu laj do no so kat
egye tem le ge sen ter he li.

Az újrahasznosítás

6.  § (1) A más célú hasz no sí tás meg szün te té se után az
igény be ve võ kö te les a te rü le tet me zõ- vagy er dõ gaz da sá gi
mû ve lés re al kal mas sá ten ni, és annak hasz no sí tá sá ról gon -
dos kod ni (új ra hasz no sí tás).

(2) A más célú hasz no sí tás meg szün te té sét az igény be -
ve võ kö te les az in gat lan ügyi ha tó ság nak be je len te ni. A be -
je len tés hez mel lé kel ni kell az új ra hasz no sí tás ér de ké ben
el vég zen dõ mun kák ra ké szí tett ter vet. A be je len tés el mu -
lasz tá sa ese tén az in gat lan ügyi ha tó ság föld vé del mi bír -
ság gal sújt ja az igény be ve võt.

(3) Mû ve lés alól ki vett te rü let új ra hasz no sí tá sá ra ké szí -
tett ter vet – a bá nya te rü le tek re vo nat ko zó ter vek ki vé te lé -
vel – az in gat lan ügyi ha tó ság hagy ja jóvá, és az er rõl  szóló
ha tá ro za tá ban

a) meg ál la pít ja az új ra hasz no sí tás cél ját, va la mint
b) elõ ír ja az új ra hasz no sí tás ér de ké ben az igény be ve võ 

kö te le zett sé ge it.

(4) Az új ra hasz no sí tást az in gat lan ügyi ha tó ság a ta laj -
vé del mi ha tó ság gal le foly ta tott kö zös hely szí ni szem lé vel
ellen õr zi.

A TERMÕFÖLD VÉDELME

Földvédelmi eljárás

7.  § (1) A föld vé del mi el já rást az in gat lan ügyi ha tó ság
foly tat ja le.

(2) Az in gat lan ügyi ha tó ság a föld vé del mi el já rás so rán
min den eset ben hely szí ni szem le alap ján dönt. Az in gat -
lan ügyi ha tó ság az el já rás ban köz re mû kö dõ kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szak ha tó sá go kat ér te sí ti a hely szí -
ni szem le té nyé rõl és idõ pont já ról. A hely szí ni szem lén
részt vevõ szak ha tó sá gok az ál lás fog la lá su kat a hely szí ni
szem lé rõl fel vett jegy zõ könyv be is fog lal hat ják.

(3) A hi va tal ból in dult, ille tõ leg foly ta tott föld vé del mi
el já rás so rán a hely szí ni szem le és a mû sze res vizs gá la tok
költ sé gei, to váb bá a tény ál lás tisz tá zá sa so rán fel me rült
sze mé lyi és do lo gi költ sé gek egyéb el já rá si költ ség nek mi -
nõ sül nek.

8.  § (1) Ha más ha tó sá gok en ge dé lye zé si el já rá sa i ban az 
in gat lan ügyi ha tó ság szak ha tó ság ként mû kö dik köz re, a
ter mõ föld vé del mé nek ér vé nye sí té se ér de ké ben ér vény re
kell jut tat ni, hogy az en ge dé lye zé si el já rás alá esõ te vé -
keny ség vég zé se, lé te sít mény el he lye zé se, jo go sult ság
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gya kor lá sa le he tõ ség sze rint a gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ -
föl de ken, a le he tõ leg ki sebb mér té kû ter mõ föld igény be -
vé te lé vel tör tén jen.

(2) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ki ala kí tá sa so rán fi gye -
lem mel kell len ni to váb bá arra, hogy az érin tett és szom -
szé dos ter mõ föl dek meg fe le lõ me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá -
sát a ter ve zett te vé keny ség, lé te sít mény ne aka dá lyoz za.
A szak ha tó sá gi hoz zá já ru lást meg kell ta gad ni, ha az en ge -
dé lye zés irán ti ké re lem át la gos nál jobb mi nõ sé gû ter mõ -
föl det érint, azon ban a ter ve zett te vé keny ség vég zé sé re, lé -
te sít mény el he lye zé sé re, jo go sult ság gya kor lá sá ra ha son ló 
kö rül mé nyek és fel té te lek ese tén át la gos mi nõ sé gû vagy
át la gos nál gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föl de ken is sor ke rül -
het.

A termõföld (idõleges, ille tõ leg végleges) más célú
hasznosítására vonatkozó közös szabályok

9.  § (1) In gat lan ügyi ha tó sá gi en ge déllyel le het ter mõ -
föl det más cél ra hasz no sí ta ni. Az en ge dély hi á nya ese tén a
más ha tó sá gok ál tal ki adott en ge dé lyek nem men te sí tik az
igény be ve võt az e tör vény ben fog lalt jog kö vet kez mé nyek
alól. Az in gat lan ügyi ha tó ság en ge dé lye nem men te sít a
kü lön jog sza bá lyok sze rint szük sé ges más ha tó sá gi en ge -
dé lyek meg szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól.

(2) Más ha tó sá gok a ter mõ föl det érin tõ en ge dé lye zé si
el já rá suk so rán kö te le sek meg gyõ zõd ni ar ról, hogy ren del -
ke zés re áll-e a ter mõ föld más cé lú hasz no sí tá sá nak en ge -
dé lye zé sé rõl  szóló in gat lan ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat. Ter -
mõ föld más cé lú hasz no sí tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló
in gat lan ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat hi á nya ese tén a ha tó ság -
nak – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (Ket.)
32.  § (1) be kez dé se alap ján – az el já rást fe l kell függesz -
tenie.

(3) A más célú hasz no sí tás meg kez dé sé nek nap ját az
igény be ve võ kö te les elõ ze tesen az in gat lan ügyi ha tó ság -
nak be je len te ni. En nek el mu lasz tá sa ese tén az in gat lan -
ügyi ha tó ság az igény be ve võt föld vé del mi bír ság gal
 sújtja.

10.  § (1) Ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá nak mi nõ sül:
a) a hasz no sí tá si kö te le zett ség tõl tör té nõ olyan idõ -

leges vagy vég le ges el té rés, amellyel a ter mõ föld a továb -
biak ban me zõ gaz da sá gi hasz no sí tás ra al kal mat lan ná
 válik;

b) ter mõ föld bel te rü let be vo ná sa;
c) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi

LIV. tör vény ha tá lya alá nem tar to zó üzem-, ma jor fá sí tás,
va la mint az út, vas út és egyéb mû sza ki lé te sít mény tar to -
zé kát ké pe zõ fá sí tás te le pí té se.

(2) Nem mi nõ sül a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá nak
a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi 
II. tör vény ha tá lya alá tar to zó, a rész arány föld ki adá si el já -

rás so rán, to váb bá a rész arány föld ki adá si el já rás ban ke let -
ke zett osz tat lan kö zös tu laj do nok meg szün te té se so rán ke -
let ke zõ új föld rész le tek meg kö ze lí té sét szol gá ló utak ki -
ala kí tá sa.

(3) A ter mõ föld más célú hasz no sí tá sa idõ le ges vagy
vég le ges le het.

11.  § (1) Ter mõ föl det más cél ra csak ki vé te le sen – el sõ -
sor ban a gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föld igény be vé te lé -
vel – le het fel hasz nál ni.

(2) Az át la gos nál jobb mi nõ sé gû ter mõ föl det más cél ra
hasz no sí ta ni csak idõ le ge sen, ille tõ leg hely hez kö tött
igény be vé tel cél já ból le het. A ter mõ föld nek hul la dék le ra -
kó cél já ra tör té nõ igény be vé te le ese tén a kör nye zet vé del -
mi és ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sa mel lett,
me zõ gaz da sá gi mû ve lés re al kal mat lan vagy át la gos nál
gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föld más cé lú hasz no sí tá sa en -
ge dé lyez he tõ.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból hely hez
kö tött igény be vé tel nek kell te kin te ni kü lö nö sen a meg lé võ 
lé te sít mény bõ ví té sét, köz le ke dé si és köz mû kap cso la ta i -
nak ki épí té sét, va la mint a bá nya üze met és az egyéb ter mé -
sze ti kin csek ki ter me lé sé hez szük sé ges lé te sít ményt is.

(4) Az igény be vé telt az in do kolt szük ség let nek meg fe -
le lõ leg ki sebb te rü let re kell kor lá toz ni.

12.  § (1) A más célú hasz no sí tás irán ti ké re lem nek tar -
tal maz nia kell:

a) az érin tett föld rész le tek hely raj zi szá mát;
b) a más célú hasz no sí tás hoz szük sé ges tel jes te rü let -

igényt;
c) a más célú hasz no sí tás pon tos cél ját, és ter ve zett idõ -

tar ta mát, ha idõ le ges;
d) az igény be ve võ meg ne ve zé sét és lak cí mét (szék -

helyét).

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép nek a más célú hasz -

no sí tás ra ter ve zett te rü le tet fel tün te tõ má so la tát és az eh -
hez tar to zó te rü let ki mu ta tást, ki vé ve, ha a ké re lem ki zá ró -
lag az érin tett föld rész let(ek) tel jes te rü le té re vo nat ko zik;

b) a 21.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett ség vál la ló
nyi lat ko za tot a já ru lék men tes ség igény be vé te lé hez.

13.  § (1) A ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá ra ki adott
en ge dély, ha e hasz no sí tás meg kez dé sé re négy év alatt
nem ke rül sor, ér vé nyét vesz ti. Ér vé nyét vesz ti az en ge -
dély ak kor is, ha az en ge dély jo go sult ja írás ban nyi lat ko -
zik ar ról, hogy az en ge dély ben fog lalt jo go sult sá gá ról le -
mond. Az in gat lan ügyi ha tó ság a le mon dás  miatt ho zott ér -
vény te le ní tõ ha tá ro za tát köz li azok kal, akik a jog erõs en -
ge dé lye zõ ha tá ro zat ról ér te sül tek.

(2) A ha tá ro zat ér vé nyes sé gi ide jén be lül azo nos te rü -
let re be nyúj tott más cé lú hasz no sí tás irán ti ké rel met ér de -
mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni.
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(3) A hon vé del mi vagy ren dé sze ti fel ada tok el lá tá sá val
kap cso la tos más célú hasz no sí tás ra kü lön jog sza bá lyok
ren del ke zé sei az irány adó ak.

(4) Az in gat lan ügyi ha tó ság a vég le ges más célú hasz -
no sí tás en ge dé lye zé sé rõl  szóló jog erõs ha tá ro za tát tá jé -
koz ta tás cél já ból köz li a ta laj vé del mi ha tó ság gal és az ille -
té kes te le pü lé si – a fõ vá ros ban a ke rü le ti – ön kor mány zat -
tal (a továb biak ban: ön kor mány zat) is.

Az idõleges más célú hasznosítás

14.  § (1) A ter mõ föld-igény be vé tel ak kor mi nõ sül idõ -
le ges más célú hasz no sí tás nak, ha az érin tett te rü le ten

a) a lá bon álló ter mény meg sem mi sül, vagy
b) ter més ki esés kö vet ke zik be, vagy
c) az idõ sze rû me zõ gaz da sá gi mun kák aka dá lyo zá sá ra

ke rül sor, vagy
d) a ta laj szer ke zet ká ro so dik.

(2) A ter mõ föld idõ le ges más cé lú hasz no sí tá sa csak
meg ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb 5 év re en ge dé lyez he tõ. Az 
idõ le ge sen más cél ra hasz no sí tott ter mõ föl dön – az en ge -
dé lye zõ ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár idõ le jár tá ig – az
igény be ve võ kö te les az in gat lan-nyil ván tar tás ban rög zí tett 
elõ zõ ál la po tot hely re ál lí ta ni, és a ter mõ föl det me zõ- vagy
er dõ gaz da sá gi ter me lés cél já ra al kal mas sá ten ni (a továb -
biak ban: ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sa).

(3) Az idõ le ges más cé lú hasz no sí tás ak kor en ge dé lyez -
he tõ, ha a ké re lem hez a 12.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kon 
túl mel lé ke lik a te rü let ere de ti ál la po tá nak hely re ál lí tá sá ra
ké szí tett ter vet, amely elõ irá nyoz za a hely re ál lí tás hoz
szük sé ges mun kák el vég zé sét.

(4) Az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát az in gat lan ügyi ha -
tó ság a ta laj vé del mi ha tó ság gal le foly ta tott kö zös hely szí -
ni szem lé vel ellen õr zi. Ha az in gat lan ügyi ha tó ság az ere -
de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el fo gad ta, ezzel egy ide jû leg ha -
tá ro za tot hoz a fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék ról és
– amennyi ben e tör vény úgy ren del ke zik – a bír ság ki sza -
bá sá ról. Ha az in gat lan ügyi ha tó ság a hely re ál lí tást nem
fo gad ja el, ha tá ro za tot hoz, mely ben újabb ha tár idõ meg je -
lö lé sé vel a hely re ál lí tás ér de ké ben szük sé ges to váb bi
mun kák el vég zé sét ír ja elõ.

(5) Idõ le ges más cé lú hasz no sí tás nak kell te kin te ni a
vil la mos be ren de zé sek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti
jog, a ve ze ték jog, a víz ve ze té si és bá nya szol gal mi jog
olyan gya kor lá sát is, amely a ter me lés foly ta tá sát, ille tõ leg 
a ta laj vé del mi elõ írások be tar tá sát nem te szi le he tõ vé.
Ezen idõ le ges más cé lú hasz no sí tás nem en ge dély kö te les;
a más cé lú hasz no sí tást az em lí tett jog gya kor lá sá nak meg -
kez dé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a jo go sult kö te les
az in gat lan ügyi ha tó ság nak be je len te ni. Ugyan így kell el -
jár ni az azon na li in téz ke dés meg té te lét igény lõ ve szély -
hely zet (ha va ria) ese tén tör té nõ idõ le ges ter mõ föld-igény -
be vé tel so rán. A be je len tés el mu lasz tá sa ese tén a föld vé -
del mi já ru lé kon fe lül, annak há rom szo ros össze gét föld vé -
del mi bír ság ként kell meg fi zet ni.

A belterületbe vonásra, mint a végleges más célú
hasznosítás egyik esetére vonatkozó külön szabályok

15.  § (1) A bel te rü let be vo nás ese tén a 9–13.  §-ban fog -
lal ta kat az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Kül te rü le ti ter mõ föld bel te rü let be vo ná sa irán ti ké -
rel met ki zá ró lag az ön kor mány zat ter jeszt het elõ. A ké re -
lem meg ala po zott sá gát az ön kor mány zat nak – az érin tett
föld rész le tek hely raj zi szá ma it és a te rü let fel hasz ná lá si
célt tar tal ma zó – kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés sel, va la mint a
te le pü lés szer ke ze ti terv ki vo na tá val kell iga zol nia. A ké re -
lem hez az ön kor mány zat nak mel lé kel nie kell ar ra vo nat -
ko zó írás be li nyi lat ko za tát, mi sze rint a föld rész le te ket az
(5) be kez dés sze rint kí ván ja bel te rü let be von ni.

(3) Bel te rü le ti, ille tõ leg be épí tés re szánt te rü le ti fel -
hasz ná lás ra ke rü lõ te rü le tek fo lya ma to san, a te le pü lés fej -
lesz tés meg va ló sí tá sá tól füg gõ en von ha tók a bel te rü let be.

(4) Bel te rü let be vo nás irán ti ké re lem el bí rá lá sa so rán el -
uta sí tá si ok le het, ha a ké re lem mel érin tett ter mõ föl dek
nem szom szé do sak bel te rü le ti föl rész le tek kel, to váb bá a
ké rel me zett, az át la gos nál jobb mi nõ sé gû ter mõ föl dek
mel lett gyen gébb mi nõ sé gû ter mõ föl dek is szom szé do sak
bel te rü le ti föld rész le tek kel. E be kez dés al kal ma zá sa so rán
szom szé dos föld rész le tek nek mi nõ sül nek azok a föld rész -
le tek is, ame lye ket ön ál ló hely raj zi szá mon nyil ván tar tott
út (árok, csa tor na) vá laszt el a bel te rü let tõl.

(5) El kell uta sí ta ni a bel te rü let be vo nás irán ti ké rel met,
ha az nem olyan föld rész le tek re vo nat ko zik, ame lye ket az
ön kor mány zat a te le pü lés szer ke ze ti terv ben meg ha tá ro -
zott cél ra 4 éven be lül tény le ge sen fel hasz nál ni ter vez.

(6) Új köz ség ala kí tá sa, te le pü lés egye sí tés meg szün te -
té se ese tén a bel te rü let be vo nás so rán a (2) be kez dés utol só 
mon da tát, to váb bá a (3)–(5) be kez dés ren del ke zé se it nem
kell al kal maz ni.

Más célú hasznosítás engedély nélkül

16.  § (1) A más cél ra en ge dély nél kül hasz no sí tott ter -
mõ föl det ere de ti ál la po tá ba hely re kell ál lí ta ni, ki vé ve, ha
az in gat lan ügyi ha tó ság – föld vé del mi szem pon tok mér le -
ge lé se alap ján, in do kolt eset ben – ké re lem re a más cé lú
hasz no sí tás foly ta tá sá hoz hoz zá já rul. A más cé lú hasz no -
sí tás foly ta tá sá ra irá nyuló ké rel met az en ge dély nél kü li
más cé lú hasz no sí tás sal kap cso la tos el sõ in gat lan ügyi ha -
tó sá gi in téz ke dés köz lé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül le het 
elõ ter jesz te ni. Az igény be ve võ nek a ké re lem hez mel lé kel -
nie kell a tu laj do nos, ille tõ leg ha szon él ve zet fenn ál lá sa
ese tén a ha szon él ve zõ hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát.

(2) Az en ge dély nél kü li más cé lú hasz no sí tás  miatt in -
dult el já rást az igény be ve võ vel szem ben kell le foly tat ni.
Az igény be ve võ sze mé lyé nek meg ál la pí tá sa cél já ból az
in gat lan ügyi ha tó ság a tu laj do nost (ha szon él ve zõt) nyi lat -
ko zat meg té te lé re hív hat ja fel. Ha az igény be ve võ sze mé -
lyé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyuló el já rás ered mény te len,
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úgy az igény be ve võ nek a tu laj do nost (ha szon él ve zõt) kell
te kin te ni.

(3) Ter mõ föld en ge dély nél kü li hasz no sí tá sá nak mi nõ -
sül, ha

a) a más célú hasz no sí tás meg kez dé se kor az en ge dé -
lye zés még nem tör tént meg, vagy

b) az igény be ve võ az en ge dély elõ írásaitól el té rõ en
hasz no sít ja más cél ra a ter mõ föl det.

(4) Ha az igény be ve võ a ré szé re en ge dé lye zett más cé lú
hasz no sí tás nál na gyobb te rü let nagy ság ban vesz igény be
ter mõ föl det, az in gat lan ügyi ha tó ság az en ge dély nél kü li
más cé lú hasz no sí tás sal kap cso la tos el já rást csak a ko ráb -
ban ki adott ér vé nyes en ge dély ben meg ha tá ro zott te rü let -
nagy sá got meg ha la dó an igény be vett te rü let re foly tat hat -
ja le.

(5) Mel lõz ni kell az en ge dély nél kü li más cé lú hasz no sí -
tás sal kap cso la tos el já rás le foly ta ta tá sát, ha a (3) be kez -
dés ben fog lalt va la me lyik eset 10 éve be kö vet ke zett.
A 10 éves idõ tar tam be áll tá nak bi zo nyí tá sa az igény be ve -
võt, ille tõ leg a tu laj do nost (ha szon él ve zõt) ter he li.

17.  § (1) Ha a ter mõ föld más cé lú hasz no sí tá sá val kap -
cso lat ban az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el ren del ték
vagy az in gat lan ügyi ha tó ság a más cé lú hasz no sí tás foly -
ta tá sá hoz hoz zá já rult – a (2) be kez dés ben fog lalt ese tet ki -
vé ve –, a föld vé del mi bír sá got és a ter mõ föld idõ le ges
vagy vég le ges más cé lú hasz no sí tá sá ért a föld vé del mi já -
ru lé kot meg kell fi zet ni.

(2) Ha az azon na li in téz ke dés meg té te lét igény lõ ve -
szély hely zet (ha va ria) ese tén tör té nõ ter mõ föld-igény be -
vé tel alap ján az ere de ti ál la pot nem ál lít ha tó hely re, a más
cé lú hasz no sí tás foly ta tá sá hoz va ló hoz zá já ru lás mel lett az 
in gat lan ügyi ha tó ság ki zá ró lag a ter mõ föld vég le ges más
cé lú hasz no sí tá sá ért fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék ki sza -
bá sá ról ren del ke zik.

(3) Az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát – ha tár idõ meg je lö -
lé sé vel – az in gat lan ügyi ha tó ság ha tá ro zat tal ren de li el.

(4) A kö te le zett az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát – annak 
el vég zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül – kö te les az in gat lan ügyi
ha tó ság nak be je len te ni. A be je len tés alap ján az in gat lan -
ügyi ha tó ság hely szí ni szem lét tar t, a hely re ál lí tás el fo ga -
dá sa ese tén dönt a fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék és bír ság
kér dé sé ben, vagy újabb ha tár idõ meg je lö lé sé vel a hely re -
ál lí tás ér de ké ben szük sé ges to váb bi mun kák el vég zé sét ír -
ja elõ. A hely szí ni el len õr zés rõl ér te sí te ni kell az en ge dé -
lye zé si el já rás ban egyéb ként köz re mû kö dõ, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szak ha tó sá go kat is.

(5) Ha az in gat lan ügyi ha tó ság a más célú hasz no sí tás
foly ta tá sá hoz hoz zá já rult, ezzel egy ide jû leg ren del ke zik a
fi ze ten dõ föld vé del mi já ru lék ról és bír ság ról.

(6) Az in gat lan ügyi ha tó ság az ere de ti ál la pot hely re ál -
lí tá sá nak el ren de lé sé rõl, ille tõ leg a más cé lú hasz no sí tás
foly ta tá sá hoz va ló hoz zá já ru lás ról  szóló ha tá ro za tát tá jé -
koz ta tás cél já ból köz li a ta laj vé del mi ha tó ság gal és az ille -
té kes ön kor mány zat tal is.

A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja

18.  § (1) Az elsõ fo kon ké re lem re in dult el já rá sért
15 000 fo rint össze gû dí jat kell fi zet ni.

(2) A föld vé del mi el já rás ban igény be ve he tõ va la -
mennyi jog or vos la tért 15 000 fo rint dí jat kell fi zet ni.

(3) A föld vé del mi el já rá sért fi ze tett díj az in gat lan ügyi
ha tó ság sa ját be vé te lét ké pe zi, amely a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott szám la szám ra fi ze ten dõ meg. A díj be -
vé tel 25%-á t a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter jo go sult köz -
pon to sí ta ni, amely ki zá ró lag a föld ügyi szak igaz ga tá son
be lül hasz nál ha tó fe l.

19.  § (1) A dí jat a föld vé del mi el já rás le foly ta tá sát ké -
rel me zõ nek kell meg fi zet nie.

(2) A díj fi ze té si kö te le zett ség – ide ért ve a jog or vos la ti
el já rást is – ki zá ró lag az in gat lan ügyi ha tó ság nál a ké re lem 
elõ ter jesz tésével egy ide jû leg a pénz tá rá ba tör té nõ kész -
pénz be fi ze tés sel vagy az in gat lan ügyi ha tó ság elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja ja vá ra tör té nõ kész -
pénz-át uta lá si meg bí zás sal, illetve át uta lá si meg bí zás sal
tel je sít he tõ. A díj nak az in gat lan ügyi ha tó ság elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ja ja vá ra tör té nõ kész -
pénz-át uta lá si meg bí zás sal, illetve át uta lá si meg bí zás sal
tör té nõ meg fi ze té se ese tén a ké re lem elõ ter jesz tésekor
mel lé kel ni kell a díj meg fi ze té sét iga zo ló ok ira tot.

(3) A díj meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa ese tén az in gat -
lan ügyi ha tó ság a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 15 na -
pon be lül hi ány pót lá si fel hí vást bo csát ki. A ké rel me zõ a
hi ány pót lá si fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon
be lül kö te les a dí jat meg fi zet ni, illetve iga zol ni annak
meg fi ze té sét.

(4) Ha az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg nem fi ze té se
el le né re az in gat lan ügyi ha tó ság el jár, a meg nem fi ze tett
díj adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül.

20.  § (1) A jog or vos la ti el já rás ban meg fi ze tett dí jat az
ügy fél nek vissza kell té rí te ni, ha a fel ügye le ti szerv vagy a
bí ró ság ál tal fe lül vizs gált ha tá ro zat az ügy fél hát rá nyá ra
rész ben vagy egész ben jog sza bály sér tõ nek bi zo nyult.

(2) Ha a ké re lem és a be fi ze tést iga zo ló ok ira tok alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy az ügy fél a tör vényes mér té ket meg -
ha la dó össze gû dí jat fi ze tett, a több le tet vissza kell té rí te ni.

(3) A vissza té rí tést hi va tal ból kell el ren del ni, és annak
tel je sí té sé rõl 30 na pon be lül in téz ked ni kell.

A FÖLDVÉDELMI JÁRULÉK ÉS BÍRSÁG

A földvédelmi járulék

21.  § (1) A ter mõ föld más cé lú hasz no sí tá sa ese tén egy -
sze ri föld vé del mi já ru lé kot (a továb biak ban: já ru lék) kell
fi zet ni.

(2) A já ru lék mér té két e tör vény 1. mel lék le te tartal mazza.
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(3) Nem kell já ru lé kot fi zet ni, ha a ter mõ föld más célú
hasz no sí tá sát

a) ta laj vé del met szol gá ló lé te sít mény,
b) ta laj vé del met szol gá ló véd er dõ,
c) ön tö zõ csa tor na és bel víz csa tor na,
d) köz üze mi la kos sá gi ivó víz el lá tást, va la mint szenny -

víz el ve ze tést és -tisz tí tást szol gá ló mû tár gyak és azok vé -
dõ te rü le te,

e) ter mé szet vé del mi be ru há zás, ille tõ leg ter mé szet vé -
del mi hasz no sí tás,

f) 2 hek tárt meg nem ha la dó nagy sá gú te rü le ten te le pü -
lé si vagy me gyei (fõ vá ro si) szo ciá lis in téz mény, egész ség -
ügyi, sport lé te sít mény épí té se, te me tõ lé te sí té se, bõ ví té se,

g) víz kár el há rí tá si töl tés és mû tár gyai lé te sí té se vagy
bõ ví té se,

h) ál lan dó jel le gû hegy- és domb vi dé ki víz kár el há rí tá si 
tá ro zó lé te sí té se vagy bõ ví té se,

i) bel te rü let be vo nás ese tén az ön kor mány za ti bér la -
kás épí tés meg va ló sí tá sa,

j) bel te rü let be vo nás ese tén új köz ség ala kí tá sa, te le pü -
lés egye sí tés meg szün te té se cél já ból,

k) ma gán sze mély tu laj do nos (ha szon él ve zõ) ré szé re,
400 négy zet mé ter nél nem na gyobb te rü let re,

l) kü lön jog sza bály sze rin ti ügy fél-nyil ván tar tás ban re -
giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ ma gán sze mély tu laj do -
nos (ha szon él ve zõ) ré szé re, me zõ gaz da sá gi te vé keny ség
cél já ra és 1000 négy zet mé ter nél nem na gyobb te rü let re,
illetve

m) leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben lé te sí ten -
dõ ipar i par kok 10 hek tárt meg nem ha la dó nagy sá gú te rü -
le té re
en ge dé lye zik.

(4) A (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ta laj vé -
del met szol gá ló lé te sít mény nek mi nõ sül: a me li o rá ci ós
ter vek ben elõ irány zott mun ká lat, lé te sít mény, va la mint a
ká ros bel vi zek el ve ze té sét szol gá ló csa tor na és víz fo lyás
lé te sí té se.

(5) A (3) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott in téz -
mény, lé te sít mény épí té se cél já ra en ge dély ak kor ad ha tó, ha 
az en ge dély jo go sult ja írás ban kö te le zett sé get vál lal ar ra,
hogy az épít ményt a hasz ná lat ba vé te li en ge dély jog erõ re
emel ke dé sé nek nap já tól szá mí tott 15 évig ren del te tés sze rû -
en csak az en ge dély ben meg ha tá ro zott cél ra hasz nál ja.

(6) Az (5) be kez dés ben sze rep lõ en ge dély jo go sult ja
kö te les kér ni – az épít mény (lé te sít mény) vég le ges hasz ná -
lat ba vé te li en ge dé lye jog erõ re emel ke dé se nap já tól szá mí -
tott 30 na pon be lül –, hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ba je -
gyez zék fe l a te rü let hasz no sí tá sá nak az en ge dély ben meg -
ha tá ro zott kor lá to zá sa té nyét. E kö te le zett ség meg sze gé se, 
to váb bá az en ge dély tõl el té rõ hasz no sí tás ese tén a já ru lé -
kot utó lag, az en ge dé lye zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se
nap já tól szá mí tott, a min den ko ri jegy ban ki alap ka mat két -
sze res nagy sá gú ka ma tá val nö velt összeg ben kell meg fi -
zet ni.

(7) Az (5) be kez dés ben sze rep lõ en ge dély jo go sult ja az
(5) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ le tel té vel kö te les kér ni az

in gat lan ügyi ha tó ság nál a (6) be kez dés sze rin ti kor lá to zás
té nyé nek tör lé sét az in gat lan-nyil ván tar tás ból.

(8) A (3) be kez dés k) és l) pont já ban fog lalt já ru lék men -
tes ség a tu laj do nost (ha szon él ve zõt) csak egy szer il le ti
meg. A (3) be kez dés k) és l) pont já nak al kal ma zá sát köve -
tõen ezen a cí men – 10 éven be lül – is mé telt já ru lék men -
tes ség tu laj do nos vál to zás ese tén az új tu laj do nost, ille tõ -
leg az új ha szon él ve zõt nem il le ti meg, to váb bá a föld rész -
let meg osz tá sá val nem nyí lik meg is mé tel ten e cí men a já -
ru lék men tes ség.

(9) Amennyi ben a más cé lú hasz no sí tás irán ti ké re lem -
ben sze rep lõ te rü let nagy sá ga a (3) be kez dés f), k), l), ille -
tõ leg m) pont já ban meg ha tá ro zott te rü let nagy sá got meg -
ha lad ja, a ké re lem ben fog lal tak en ge dé lye zé se ese tén az
egész te rü let nagy ság után ki kell szab ni a já ru lé kot.

22.  § (1) A já ru lék össze gé nek meg ál la pí tá sá ról a más
cé lú hasz no sí tást en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban kell ren del -
kez ni.

(2) En ge dély nél kü li más cé lú hasz no sí tás ese tén a já ru -
lék meg ál la pí tá sá ról az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el fo -
ga dó ha tá ro zat ban, ille tõ leg a más cé lú hasz no sí tás foly ta -
tá sá hoz hoz zá já ru ló ha tá ro zat ban kell ren del kez ni.

(3) A já ru lék meg fi ze té sé re – a ter mõ föld bel te rü let be
vo ná sá nak ese tét ki vé ve – az igény be ve võt kell kö te lez ni.
Ter mõ föld bel te rü let be vo ná sa  miatt a já ru lék fi ze té si kö te -
le zett ség az ön kor mány za tot ter he li.

(4) A já ru lék tel jes össze gé nek meg fi ze té se
a) vég le ges más célú hasz no sí tás ese tén – a ter mõ föld

bel te rü let be vo ná sá nak ese tét ki vé ve – az igény be vé tel
meg kez dé se nap ján,

b) ter mõ föld bel te rü let be vo ná sá nak en ge dé lye zé se
ese tén, ille tõ leg en ge dély nél kü li más cé lú hasz no sí tás
ese tén az en ge dé lye zõ, ille tõ leg az ere de ti ál la pot hely re ál -
lí tá sát el fo ga dó, illetve a más cé lú hasz no sí tás foly ta tá sá -
hoz hoz zá já ru ló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
30 na pon be lül,

c) idõ le ges más célú hasz no sí tás ese tén az ere de ti ál la -
pot hely re ál lí tá sát el fo ga dó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sét kö ve tõ 30 na pon be lül
ese dé kes.

(5) A já ru lék fi ze té se alól fel men tés nem ad ha tó és rész -
let fi ze té si vagy egyéb ked vez mény sem en ge dé lyez he tõ.

(6) Ha a más cé lú hasz no sí tás az en ge dé lye zett nél ki -
sebb te rü le ten va ló sul meg, a já ru lék meg fi ze té sé nek ese -
dé kes sé vá lá sa nap já tól szá mí tott 5 éven be lül a já ru lék kü -
lön bö ze tet – ké re lem re – az in gat lan ügyi ha tó ság vissza -
fizeti.

23.  § (1) A já ru lék fe lét kell fi zet ni, ha a ter mõ föl det en -
ge dély alap ján és annak meg fele lõen

a) me zõ gaz da sá gi te vé keny ség cél já ra,
b) hal te nyész tés re is al kal mas víz tá ro zó lé te sí té sé re

hasz no sít ják.
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(2) A já ru lék 50 szá za lék kal nö velt össze gét kell meg -
fizetni, ha ön tö zés re, ille tõ leg ta laj vé del mi lé te sít mé nyek -
kel be ren de zett ter mõ föl det hasz no sí ta nak más cél ra.

A földvédelmi bírság

24.  § (1) Föld vé del mi bír sá got (a továb biak ban: bír ság)
kö te les fi zet ni az, aki

a) a ter mõ föld hasz no sí tá sá val kap cso la tos kö te le zett -
sé gét vagy az ide ig le nes-, mel lék hasz no sí tást ne ki felró -
hatóan el mu laszt ja;

b) az új ra hasz no sí tást el mu laszt ja;
c) a mû ve lé si ág meg vál to zá sá nak, más cé lú hasz no sí -

tás meg kez dé sé nek, a más cé lú hasz no sí tás meg szün te té -
sé nek be je len té sét el mu laszt ja;

d) az idõ le ges hasz no sí tást köve tõen a ter mõ föl det az
in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti mi nõ sé gi osz tály nál ala cso -
nyabb mi nõ sé gi osz tá lyú ter mõ föld ként te szi ter me lés re
al kal mas sá;

e) az idõ le ges hasz no sí tást köve tõen a ter mõ föl det a
ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár idõ el tel te után te szi ter -
me lés re al kal mas sá;

f) a ter mõ föl det en ge dély nél kül hasz no sít ja más cél ra.

(2) En ge dély nél kü li más cé lú hasz no sí tás ese tén a bír -
ság meg ál la pí tá sá ról az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sát el fo -
ga dó ha tá ro zat ban, ille tõ leg a más cé lú hasz no sí tás foly ta -
tá sá hoz hoz zá já ru ló ha tá ro zat ban kell ren del kez ni.

(3) A bír ság – a ter mõ föld in gat lan-nyil ván tar tás sze -
rinti mû ve lé si ága ere de ti ál la po tá nak hely re ál lí tá si kö te le -
zett sé ge aló li fel men tés és az en ge dély nél kül más cél ra
hasz no sí tott ter mõ föld to vább hasz no sí tá sá hoz tör té nõ
hoz zá já ru lás ese tét ki vé ve – is mé tel ten is ki szab ha tó.

25.  § (1) A bír ság mér té két e tör vény 2. mel lék le te tar tal -
maz za.

(2) A bír sá got az azt ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell meg fi zet ni.

A földvédelmi járulékra és földvédelmi bírságra
vonatkozó közös szabályok

26.  § (1) A já ru lé kot és a bír sá got az in gat lan ügyi ha tó ság
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni.

(2) A já ru lék és bír ság a köz pon ti költ ség ve tést il le ti meg.

(3) A ha tár idõ re meg nem fi ze tett já ru lék és bír ság adók
mód já ra be haj tan dó köz tar to zás.

FÖLDMINÕSÍTÉS

27.  § A föld mi nõ sí tés az az el já rás, amely nek so rán a
ter mõ föl dek mi nõ sé gi osz tá lya és ka tasz te ri tisz ta jö ve del -
me (arany ko ro na ér té ke) az in gat lan ügyi ha tó ság ál tal kü -
lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint meg ál la pí tás ra ke rül.

28.  § (1) A ter mõ föl dek egy tõl nyol cig ter je dõ mi nõ sé gi
osz tá lyát osz tály ba so ro zás sal kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az osz tály ba so ro zás osz tá lyo zá si vi dé ken ként
(becs lõ já rá son ként) és te le pü lé sen ként ki je lölt min ta tér há -
ló zat alap ján tör té nik.

29.  § A ter mõ föld ka tasz te ri tisz ta jö ve del mét a mi nõ sé -
gi osz tály, a ka tasz te ri tisz ta jö ve del mi fo ko zat és a te rü let -
nagy ság figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

30.  § (1) A föld mi nõ sí tés sel kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sát (min tat erek el he lye zé se, meg kö ze lí té se, osz -
tály ba so ro zá si mun kák) az érin tett in gat lan tu laj do no sa
tûr ni kö te les. A föld mi nõ sí té si mun kák vég zé sé rõl az in -
gat lan tu laj do no sát (hasz ná ló ját) elõ ze tesen ér te sí te ni kell. 
A tû ré si kö te le zett sé get az in gat lan ügyi ha tó ság, szük ség
ese tén, ha tá ro zat ban ren del he ti el.

(2) A föld mi nõ sí tést vég zõ nek erre való jo go sult sá gát
kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint iga zol nia kell.

(3) A föld mi nõ sí té si mun kák az in gat lan ren del te tés sze rû 
hasz ná la tát csak a szük sé ges mér ték ben aka dá lyoz hat ják.

(4) A föld mi nõ sí té si mun kák so rán az in gat lan tu laj do -
no sá nak oko zott kárt a föld mi nõ sí tést vég zõ szer ve zet kö -
te les meg té rí te ni.

III. Fejezet

A TALAJVÉDELEM

31.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban
a) föld hasz ná ló: a kö vet ke zõ sor rend ben az a ter mé sze -

tes sze mély vagy szer ve zet, aki (amely)
aa) a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ban föld hasz ná ló ként

ke rült be jegy zés re, vagy a kü lön tör vény sze rin ti föld hasz -
ná la ti be je len té si kö te le zett ség hi á nyá ban föld hasz ná lat ra
jo go sí tó ér vé nyes szer zõ dés vagy ha szon él ve zet alap ján a
föl det hasz nál ja,
to váb bá

ab) az aa) pont ban ír tak hi á nyá ban a tu laj do nos;
b) be ru há zás: a szám vi tel rõl  szóló tör vény sze rint ter -

mõ föl dön meg va ló su ló, vagy arra ha tást gya kor ló te vé -
keny ség;

c) be ru há zó: a be ru há zá si te vé keny ség en ge dé lye se, a
be ru há zás meg va ló su lá sát köve tõen az üze mel te tõ.

(2) E fe je zet ben fog lalt ren del ke zé se ket nem kell al kal -
maz ni az in gat lan-nyil ván tar tás ban ha las tó ként nyil ván -
tar tott föld rész le tek re.

A talajvédelmi hatóság feladatai

32.  § (1) A ter mõ föl dek ta laj vé del mé vel kap cso la tos ál -
lam i fel ada to kat a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter a ta laj vé -
del mi ha tó ság út ján lát ja el.
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(2) Az ál lam ki ala kít ja és mû köd te ti a ta laj vé del mi ha tó -
sá gi és a ta laj ta ni adat bá zist.

(3) A ta laj vé del mi ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti ta laj -
vé del mi ha tó sá gi adat bá zis ban az ügy fél azo no sít ha tó sá ga
ér de ké ben sze mé lyes adat ként ke ze li a föld hasz ná ló, a be -
ru há zó ne vét, lak cí mét, te lep he lyét, adó azo no sí tó je lét.

33.  § (1) Az ál lam a ta la jok mi nõ sé gi vál to zá sa i nak,
kör nye ze ti ál la po tá nak fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se
cél já ból or szá gos Ta laj vé del mi In for má ci ós és Mo ni tor ing 
rend szert (a továb biak ban: TIM) mû köd tet.

(2) A TIM az or szág egész te rü le té re ki ter jed mû ve lé si
ágak, tu laj don jog és egyéb szem pon tok sze rin ti kor lá to zás
nél kül.

(3) A TIM mû köd te té sé hez szük sé ges mo ni tor ing te vé -
keny sé get az érin tett in gat lan föld hasz ná ló ja, ke ze lõ je, tu -
laj do no sa tûr ni kö te les. A mo ni tor ing te vé keny ség gel kap -
cso la tos mun kák vég zé sé rõl az in gat lan tu laj do no sát
(hasz ná ló ját) elõ ze tesen ér te sí te ni kell.

(4) A mo ni tor ing-te vé keny ség gel össze füg gõ mun kát
vég zõ nek er re va ló jo go sult sá gát iga zol nia kell.

(5) A mo ni tor ing-te vé keny ség az in gat lan ren del te tés -
sze rû hasz ná la tát csak a szük sé ges mér ték ben aka dá lyoz -
hat ja.

(6) A TIM ada tai köz ér de kû adat nak mi nõ sül nek.

34.  § (1) Az ál lam a mé ré sek, meg fi gye lé sek, és el len õr -
zé sek ta pasz ta la tai alap ján gon dos ko dik a ter mõ föld mi nõ -
sé gé nek rom lá sát meg elõ zõ or szá gos jo gi, gaz da sá gi és mû -
sza ki sza bá lyo zó, il let ve ösz tön zõ rend szer ki ala kí tá sá ról.

(2) A ter mõ föld ta laj át ve szé lyez te tõ ta laj deg ra dá ci ós
fo lya ma tok meg elõ zé sé vel, illetve az ezek kö vet kez té ben
ki ala kult ked ve zõt len ta laj ál la pot meg szün te té sé vel kap -
cso la tos te vé keny sé get az ál lam anya gi lag tá mo gat ja.

(3) Az ál lam gon dos ko dik a kör nye zet kí mé lõ és a ter -
mõ föld mi nõ ség rom lá sát meg elõ zõ, to váb bá mi nõ sé gét ja -
ví tó tech no ló gi ák ki dol go zá sá ról, ezek el ter jesz té sé rõl és a 
kap cso ló dó ku ta tá si, fej lesz té si te vé keny ség tá mo ga tá sá -
ról.

(4) Az ál lam gon dos ko dik a föld hasz ná lók és be ru há zók 
rend sze res szak mai in for má ci ók kal va ló el lá tá sá ról a ta laj -
vé del mi kö te le zett sé gek be tar tá sa, va la mint a ta laj vé dõ és
kör nye zet kí mé lõ gaz dál ko dás elõ se gí té se, illetve a ta la jok
mi nõ ség rom lá sá nak meg elõ zé se, to váb bá mi nõ ség ja ví tás
cél já ból.

(5) A ter mõ föld ta laj vé del mé vel össze füg gõ ha tó sá gi
fel ada to kat a ta laj vé del mi ha tó ság lát ja el.

A talajvédõ termõföldhasználat

35.  § A föld hasz ná ló a 36–42.  §-ok ban fog lal tak sze rint
a ter mõ hely öko ló gi ai adott sá ga i hoz iga zo dó ta laj vé dõ
gaz dál ko dást vagy te vé keny sé get kö te les foly tat ni.

36.  § (1) A föld hasz ná ló eró zi ó val ve szé lyez te tett te rü -
le ten a víz- és szél eró zió (a továb biak ban: eró zió) meg aka -
dá lyo zá sa ér de ké ben kö te les

a) szán tó mû ve lé si ágú föld rész le ten
aa) a ta laj fe dett sé get szol gá ló nö vé nye ket ter mesz te ni,

és
ab) olyan mû ve lé si mó dot al kal maz ni, amely a ta laj

szer ke ze tes sé gé nek meg óvá sá val, a ta laj tö mö rö dés meg -
aka dá lyo zá sá val, meg szün te té sé vel elõ se gí ti a csa pa dék -
vi zek ta laj ba ju tá sát, és/vagy

ac) szint vo na las mû ve lést foly tat ni;
b) ül tet vény te rü le ten
ba) szint vo na lak kal pár hu za mos irá nyú te le pí tést vé -

gez ni, vagy
bb) a sor kö zök fe dett sé gét gye pe sí tés sel, ta laj ta ka rás -

sal biz to sí ta ni;
c) ré t, le ge lõ (gyep) mû ve lé si ágú föld rész le ten
ca) fo ko zott gon dot for dí ta ni a ta lajt kí mé lõ legelte -

tésre, va la mint
cb) ahol a gyep ta ka ró a ta laj vé de lem kö ve tel mé nye i -

nek nem fe le l meg, azt fel újí tás sal hely re ál lí ta ni.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben írt kö te le zett sé gek
tel je sí té se sem al kal mas az eró zió meg aka dá lyo zá sá ra,
úgy a föld hasz ná ló kö te les

a) a mû ve lé si ágat meg vál toz tat ni, vagy
b) gyep-, cser je- és er dõ sá vot lé te sí te ni, vagy
c) ta laj vé del mi mû sza ki be avat ko zá so kat, va la mint lé -

te sít mé nye ket al kal maz ni.

(3) Az eró zió el le ni vé del met nyúj tó te rep ala ku la to kat,
gyep-, cser je- és er dõ sá vo kat meg kell õriz ni.

37.  § A sa va nyú vagy a sa va nyo dás ra haj la mos ta la jo -
kon a ter mesz tett nö vény igé nyé re te kin tet tel

a) nem sa va nyí tó ha tá sú mû trá gyát kell hasz nál ni vagy
a sa va nyí tó ha tá sú mû trá gyát meg fe le lõ me sze zõ anyag gal 
együtt kell al kal maz ni,

b) mész trá gyá zást vagy
c) ta laj ja ví tást kell vé gez ni.

38.  § A szi kes ta la jo kon ti los olyan ta laj mû ve lést foly -
tat ni, amely a ta laj mi nõ sé gé nek to váb bi rom lá sá val jár hat. 
Az egyéb ta la jo kon olyan mi nõ sé gû ön tö zõ víz használ -
ható, to váb bá bár mely te vé keny ség csak úgy foly tat ha tó,
amely má sod la gos szi ke se dés elõ idé zé sé vel nem jár.

39.  § (1) A föld hasz ná ló nak
a) a ta laj kí mé lõ mû ve lé si mó dok al kal ma zá sá val,
b) ve tés vál tás al kal ma zá sá val,
c) má sod ve té sû vagy köz tes nö vény ter mesz té sé vel,
d) a tar ló ma rad vá nyok hasz no sí tá sá val,
e) szer ves anya gok ki jut ta tá sá val,
f) a hu mu szos ter mõ ré teg meg õr zé sé vel

kell gon dos kod nia a ta laj szer ves anyag-tar tal má nak meg -
õr zé sé rõl.

(2) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, ti los a ta laj
hu mu szos ter mõ ré te gé nek el tá vo lí tá sa.
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40.  § A ta laj tö mö rö dé sé nek meg elõ zé sé vel vagy meg -
szün te té sé vel meg kell aka dá lyoz ni a ká ros víz bõ ség vagy
bel víz ki ala ku lá sát.

41.  § A föld hasz ná ló kö te les a ter mõ föl det a mi nõ sé gét
ron tó ta laj ide gen anya gok tól me góv ni.

42.  § A föld hasz ná lat so rán a ta laj táp anyag-szol gál ta tá -
sát és a ter mesz tett nö vé nyek táp anyag igé nyét figye lembe
ve võ, kör nye zet kí mé lõ táp anyag-gaz dál ko dást kell foly -
tat ni.

A beruházással, üzemeltetéssel és egyéb tevékenységgel
kapcsolatos kötelezettségek

43.  § (1) Be ru há zá so kat, va la mint ter mõ föl dön foly ta -
tott, vagy ter mõ föld re ha tást gya kor ló bár mely egyéb te vé -
keny sé get úgy kell meg ter vez ni és meg va ló sí ta ni, hogy az
érin tett és a kör nye zõ ter mõ föl dön a ta laj vé dõ gaz dál ko dás 
fel té te lei ne ro mol ja nak.

(2) A be ru há zá sok meg va ló sí tá sa so rán a be ru há zó kö -
te les gon dos kod ni a hu mu szos ter mõ ré teg meg men té sé rõl
és hasz no sí tá sá ról.

(3) A ki vi te le zés és üze mel te tés so rán biz to sí ta ni kell,
hogy a kör nye ze ti ha tá sok az érin tett és a kör nye zõ ter mõ -
föld mi nõ sé gé ben kárt ne okoz za nak.

44.  § (1) A hu mu szos ter mõ ré teg le ter me lé sé vel, meg -
men té sé vel, hasz no sí tá sá val, to váb bá a te rü let hely re ál lí -
tá sá val kap cso la tos mun ká la to kat a be ru há zás en ge dé lye -
zé se cél já ból ké szí tett ter vek nek tar tal maz nia kell.

(2) A be ru há zá sok meg va ló sí tá sa so rán ke let ke zett
men tett hu mu szos ter mõ ré teg tel jes mennyi sé gét a be ru há -
zás ki vi te le zé se so rán igény be vett föld rész le te ken kell fel -
hasz nál ni úgy, hogy a ki ala kí tott fel sõ hu mu szos ter mõ ré -
teg vas tag sá ga az ere de ti hu mu szos ter mõ ré teg gel együtt
az 1 mé tert ne ha lad ja meg.

(3) Amennyi ben a men tett hu mu szos ter mõ ré teg (2) be -
kez dés sze rin ti fel hasz ná lá sá ra nincs le he tõ ség, a fel hasz ná -
lás ra nem ke rü lõ rész ere de ti funk ci ó já nak meg fele lõen a ta -
laj fel sõ ter mõ ré te ge ként, vagy ter mesz tõ kö zeg elõ ál lí tá sá -
ra fel hasz nál ha tó, illetve ezek re a cé lok ra át ru ház ha tó.

(4) A men tett hu mu szos ter mõ ré teg mennyi sé gé rõl és
fel hasz ná lá sá ról a be ru há zó kö te les kü lön nyil ván tar tást
ve zet ni.

Egyéb kötelezettségek

45.  § A ta laj vé del met szol gá ló lé te sít mé nyek szak sze rû
üze mel te té sét és fenn tar tá sát biz to sí ta ni kell.

46.  § A ter mõ föld ként nyil ván tar tott föld rész le tek meg -
osz tá sá nál vagy össze vo ná sá nál úgy kell el jár ni, hogy a ta -
laj vé dõ gaz dál ko dás fel té te lei ne rosszab bod ja nak.

47.  § A föld hasz ná ló és a be ru há zó kö te les a ta laj vé del -
mé vel kap cso la tos te vé keny sé ge do ku men tu ma it 5 évig
meg õriz ni.

48.  § (1) Ter mõ föl dön hul la dé kot le rak ni, tá rol ni ti los.

(2) A 36–42.  §-ok ban meg ha tá ro zott ter mõ föld hasz ná -
la ton, va la mint a 43. §-ban írt be ru há zá si, üze mel te té si te -
vé keny sé gen túl ter mõ föl dön bár mely egyéb te vé keny ség
csak úgy foly tat ha tó, hogy az, vagy annak ha tá sa az érin -
tett és a kör nye zõ ter mõ föld mi nõ sé gé ben, to váb bá a vi -
zek ben kárt ne okoz zon.

(3) A ter mõ föld mi nõ sé gét ve szé lyez te tõ te vé keny sé get
és ese ményt a ta laj vé del mi ha tó ság ré szé re ha la dék ta la nul
be kell je len te ni.

Talajvédelmi hatósági eljáráshoz kötött tevékenységek

49.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges:
a) ta laj ja ví tás hoz,
b) me zõ gaz da sá gi célú te rep ren de zés hez,
c) a 36.  § (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott ta -

laj vé del mi mû sza ki be avat ko zá sok hoz, lé te sít mé nyek
meg va ló sí tá sá hoz, amennyi ben az en ge dé lye zés nem tar -
to zik más ha tó ság ha tás kö ré be,

d) híg trá gya ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz az ál -
lat tar tás so rán ke let ke zõ egyéb szer ves trá gya ki vé te lé vel,

e) szenny víz, szenny víz iszap me zõ gaz da sá gi fel hasz -
ná lá sá hoz,

f) nem me zõ gaz da sá gi ere de tû nem ve szé lyes hul la dék
ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz,

g) me zõ gaz da sá gi ter me lés so rán ke let ke zõ nem ve szé -
lyes hul la dék ter mõ föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz, ki vé ve a 
me zõ gaz da sá gi táb lán ke let ke zõ nö vé nyi ma rad vá nyo kat.

(2) Az (1) be kez dés d)–g) pont ja ese tén, ha et tõl kü lön
jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, az en ge dély leg fel -
jebb öt év re ad ha tó meg, amely nek le tel te után a te vé keny -
ség is mé tel ten öt évi idõ tar tam ra en ge dé lyez he tõ a kü lön
jog sza bály sze rin ti ellen õr zõ vizs gá la tok alap ján.

(3) Az (1) be kez dés a)–f) pont já ban írt te vé keny sé gek
en ge dé lye zé sé hez kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ta -
laj vé del mi terv, az (1) be kez dés b)–c) pont já ban írt te vé -
keny ség hez ki vi te li terv is szük sé ges. Az (1) be kez dés
g) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség en ge dé lye zé se a
kü lön jog sza bály sze rin ti ta laj vizs gá lat, to váb bá a fel hasz -
nál ni kí vánt, az (1) be kez dés g) pont ja sze rin ti hul la dék
bel tar tal má ra vo nat ko zó vizs gá lat alap ján tör té nik.

(4) Az (1) be kez dés a) és d) pont já ban írt te vé keny ség
ese tén, amennyi ben az ügy fél az érin tett ter mõ föld nek
nem föld hasz ná ló ja, úgy a te vé keny ség en ge dé lye zé sé hez
a föld hasz ná ló hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

(5) Az (1) be kez dés b)–c), e)–f) pont já ban írt te vé keny -
ség ese tén, amennyi ben az ügy fél az érin tett ter mõ föld nek

a) nem tu laj do no sa, de föld hasz ná ló ja, úgy a tulaj -
donos,

13. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1619



b) nem tu laj do no sa és nem föld hasz ná ló ja, úgy mind -
ket tõ,

c) tu laj do no sa, de nem föld hasz ná ló ja, úgy a föld hasz -
ná ló
hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta is szük sé ges a te vé keny ség en ge -
dé lye zé sé hez.

(6) A hasz ná lat ban nem meg osz tott kö zös tu laj don ban
ál ló in gat lan ese tén tu laj do no si hoz zá já ru lás nak mi nõ sül a
több sé gi tu laj do ni há nyad dal ren del ke zõ tu laj do nos tár sak
hoz zá já ru lá sa.

50.  § Amennyi ben az aláb bi te vé keny sé gek e tör vény,
va la mint kü lön jog sza bá lyok sze rin ti en ge dé lye zé sé ben a
ta laj vé del mi ha tó ság szak ha tó ság ként el jár, ál lás fog la lá sá -
nak meg adá sá hoz ta laj vé del mi terv szük sé ges:

a) az ül tet vény te le pí tés hez,
b) a hu mu szos ter mõ ré teg men té sé hez ter mõ föl dön tör -

té nõ, 400 m2-t meg ha la dó te rü let igé nyû be ru há zás meg -
valósítása ese tén,

c) a me zõ gaz da sá gi célú hasz no sí tást le he tõ vé tevõ re -
kul ti vá ci ó hoz, új ra hasz no sí tás hoz,

d) ön tö zés hez,
e) me zõ gaz da sá gi te rü le tek víz ren de zé sé hez,
f) eró zió el le ni mû sza ki ta laj vé de lem meg va ló sí tá sá hoz.

51.  § A 49–50.  §-ok ban em lí tett ha tó sá gi el já rá sok hoz
szük sé ges ta laj vé del mi ter vet az ügy fél nek kell be sze rez -
nie.

A talajvédelmi hatóság

52.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság a 49.  § alap ján en ge -
délyt ad ki, kü lön jog sza bály ban fog lal tak alap ján szak ha -
tó ság ként jár el.

(2) A ta laj vé del mi ha tó ság a ta laj vé del mi kö ve tel mé -
nyek, va la mint a ter mõ föld hasz ná lat – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott – kö ve tel mé nyei tel je sí té sé rõl ha tó sá gi
bi zo nyít ványt ad ki.

(3) A ta laj vé del mi ha tó sá gi el já rá sért igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jat kell fi zet ni.

53.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság a ta laj vé del mi fel ügye -
lõ út ján ellen õr zi

a) az e tör vény ben meg ha tá ro zott ta laj vé del mi kö te le -
zett sé gek tel je sí té sét,

b) a ta laj vé del mi, va la mint egyéb, ta laj vé del mi elõ -
írásokat tar tal ma zó en ge dély meg lé tét,

c) a ta laj vé del mi, va la mint más en ge dé lyek ben fog lalt
ta laj vé del mi kö ve tel mé nyek be tar tá sát,

d) a ter mõ föld hasz ná lat kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nye i nek be tar tá sát.

(2) A ta laj vé del mi fel ügye lõ hi va ta los sze mély nek mi -
nõ sül. Kü lön jog sza bály sze rin ti arc ké pes iga zol vánnyal
kell ren del kez nie, amely ha tó sá gi fel ada tai el lá tá sá ra jo go -
sít ja.

54.  § A ta laj vé del mi ha tó ság az 53.  §-ban meg ha tá ro zott 
el len õr zé sek so rán a kö te le zett sé gek, illetve az en ge dély -
ben és a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban elõ ír tak meg sér té se
ese tén el ren de li:

a) a jog sér tõ te vé keny ség, jog el le nes ál la pot meg szün -
te té sét,

b) a ta laj vé del mi kö te le zett ség tel je sí té sét.

Talajvédelmi járulék

55.  § (1) Ta laj vé del mi já ru lé kot fi zet a ta laj vé del mi ha -
tó ság ré szé re

a) a be ru há zó – ha a be ru há zás meg va ló sí tá sa so rán ke -
let ke zett men tett hu mu szos ter mõ ré teg tel jes mennyi sé gét
a be ru há zás sal érin tett te rü le ten nem hasz nál ja fel – a fel
nem hasz nált hu mu szos ter mõ ré teg mennyi sé ge után, to -
váb bá

b) aki az a) pont ban fog lalt ese ten kí vül hu mu szos ter -
mõ ré te get tá vo lít el.

(2) A ta laj vé del mi já ru lék mér té ke
a) 1–2,5% hu musz tar ta lom ese tén 150 Ft/m3,
b) 2,5% fö löt ti hu musz tar ta lom ese tén 250 Ft/m3.

(3) Ha az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti hu mu szos ter -
mõ ré teg el tá vo lí tá sát ész le li a ta laj vé del mi ha tó ság és nem
ál la pít ha tó meg két sé get ki zá ró an az érin tett te rü le ten fe l
nem hasz nált hu mu szos ter mõ ré teg mennyi sé ge, úgy a ta -
laj vé del mi já ru lék mér té ke a (2) be kez dés ben fog lal tak tól
el té rõ en a te vé keny ség gel érin tett te rü let után szá mí tott
meg kez dett hek tá ron ként 100 000 fo rint.

(4) A ta laj vé del mi ha tó ság az (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott, en ge dély alap ján vég zett te vé keny ség ese -
tén, a ta laj vé del mi terv vagy a ki vi te li terv tar tal ma alap ján 
kü lön ha tá ro zat ban meg ál la pít ja a ta laj vé del mi já ru lék kal
érin tett hu mu szos ter mõ ré teg mennyi sé gét és a ta laj vé del -
mi já ru lék mér té két.

Talajvédelmi bírság

56.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság az e tör vény
a) 36–41.  §-ai ban írt kö te le zett sé gek meg sér té se,
b) a 48.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg sér té se, va la mint
c) a 49.  §-ban fog lalt en ge dély ben, va la mint a kü lön

jog sza bá lyok sze rin ti en ge dély ben elõ írt ta laj vé del mi ren -
del ke zés tõl el té rõ en, to váb bá a 49.  §-ban írt, en ge dély nél -
kül foly ta tott te vé keny ség
ese tén a 3. mel lék let ben fog lal tak sze rint ta laj vé del mi bír -
sá got sza b ki.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti bír ság olyan
föld rész le tet érint, amely nek a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás 
sze rint több föld hasz ná ló ja van, vagy hasz ná la tá ban nem
meg osz tott kö zös tu laj don ban áll, a ta laj vé del mi bír ság a
föld hasz ná ló kat vagy a tu laj do no so kat egye tem le ge sen
ter he li.
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57.  § A ta laj vé del mi bír ság fi ze té se nem men te sít a ta -
laj vé del mi já ru lék meg fi ze té se alól. A ta laj vé del mi kö ve -
tel mé nyek fo lya ma tos meg sér té se ese tén a ta laj vé del mi
bír ság is mé tel ten ki szab ha tó.

A talajvédelmi járulékra és bírságra vonatkozó közös
szabályok

58.  § (1) A ta laj vé del mi já ru lé kot, va la mint a bír sá got az 
azt ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül kell be fi zet ni a ta laj vé del mi ha tó ság
számlá jára. A já ru lék, va la mint a bír ság meg nem fi ze té se
ese tén a ki sza bott össze get ké se del mi ka mat ter he li,
amely nek mér té ke a min den kor ér vé nyes jegy ban ki alap -
ka mat két sze re se.

(2) A ta laj vé del mi já ru lék, va la mint a bír ság fi ze té se
alól fel men tés nem ad ha tó.

(3) A ha tár idõ re meg nem fi ze tett ta laj vé del mi já ru lék,
va la mint bír ság adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás.

(4) A ta laj vé del mi já ru lék, a ta laj vé del mi bír ság és a ta -
laj vé del mi ha tó sá gi el já rá sok hoz be fi ze tett, a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si díj a ta -
laj vé del mi ha tó ság sa ját be vé te le, me lyet a 32–34.  §-ok -
ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ra kell for dí ta ni.

(5) A ta laj vé del mi ha tó ság a meg fi ze tett talajvédelmi 
 járulék, ta laj vé del mi bír ság, va la mint igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sá ról a
tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig tá jé koz tat ja a föld -
ügyért fe le lõs mi nisz tert.

IV. Fejezet

A GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY TELEPÍTÉSÉNEK
ENGEDÉLYEZÉSE, NYILVÁNTARTÁSA

59.  § (1) Az 1500 m2-nél na gyobb te rü le ten gyü mölcs fa -
ül tet vény, va la mint 500 m2-nél na gyobb te rü le ten bo gyós -
gyü mölcs ül tet vény csak en ge déllyel te le pít he tõ a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott Nem ze ti Faj ta jegy zék ben
vagy Szál lí tói Faj ta jegy zék ben sze rep lõ faj ták kal.

(2) A te le pí té si en ge dély irán ti ké rel met a te le pí té si ha -
tó ság hoz kell be nyúj ta ni. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a 
te le pí té si te rü let hely raj zi szá mát, annak mé re tét, a te le pí -
te ni kí vánt gyü mölcs fajt és annak faj tá it, a sor- és tõ tá vol -
sá got, a ter mõ hely öko ló gi ai al kal mas sá gá nak iga zo lá sát,
az 50.  § sze rin ti ta laj vé del mi ter vet, va la mint a ter mék ta -
nács te le pí tés re vo nat ko zó vé le mé nyét.

(3) A te le pí té si ha tó ság a te le pí té si en ge délyt a (2) be -
kez dés sze rin ti tar ta lom mal leg fel jebb két év idõ tar tam ra
ad ja ki. A ha tá ro zat az in gat lan ha tá rá tól meg ha tá ro zott ül -
te té si tá vol sá got ír hat elõ. A te le pí té si en ge dély egy pél dá -
nyát a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek, va la mint mû -
ve lé si ág-vál to zás ese tén az in gat lan ügyi ha tó ság nak is
meg kell kül de ni.

60.  § (1) Az el te le pí tett ül tet vény ter mõ re for du lá sát az
ül tet vény hasz ná ló ja kö te les be je len te ni a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv nek a nö vény ter mesz té si ha tó ság ter mõ re
for du lást iga zo ló ha tó sá gi bi zo nyít vá nyá nak csa to lá sá val.

(2) Az 59.  § (1) be kez dé se sze rin ti gyü mölcs ül tet vé -
nyek ki vá gá sát a ki vá gást köve tõen egy hó na pon be lül a
tu laj do nos nak vagy hasz ná ló nak be kell je len te nie a me zõ -
gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nek.

61.  § (1) A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz ter min den, az
59.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt ül tet vény te kin te té ben
tar tal maz za – a te le pí té si en ge dély ké rel mek bõl, a ter mõ re
for du lás, ki vá gás be je len té se so rán be szer zett ada tok ból,
egyéb ter me lõi be je len té sek bõl és a hely szí ni el len õr zé sek
so rán be szer zett ada tok ból – az ül tet vé nyek azo no sí tó ada -
ta it (te le pü lés, hely raj zi szám, te rü let nagy ság), az ül tet -
vény hasz ná ló já nak azo no sí tó ada ta it (név, lak cím, illetve
szer ve zet meg ne ve zé se és szék he lye), és a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv ál tal adott, kü lön jog sza bály sze rin ti ter -
me lõi re giszt rá ci ós szá mát, va la mint a me zõ gaz da sá gi
hasz no sí tá sú föld te rü le té nek nagy sá gát.

(2) A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz ter tar tal maz za
a) az ül tet vény jel lem zõ it:
 1. jel leg,
 2. te le pí té si jel lem zõk,
 3. fek vés, ki tett ség,
 4. tér ál lás, sor- és tõ tá vol ság,
 5. ön töz he tõ ség,
 6. mû ve lés mód,
 7. tám rend szer,
 8. te le pí tés ide je,
 9. faj ta meg osz lás,
10. alany hasz ná lat,
11. ter mõ ké pes ség;
b) az ül tet vény hez kap cso ló dó fel dol go zó és tá ro ló ka -

pa ci tás ada ta it; va la mint
c) a ter mék hasz no sí tá sá nak, ér té ke sí té sé nek irá nyá ra

vo nat ko zó ada to kat.

(3) A ka tasz ter adat tar tal ma sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál -
ha tó, ab ból az ada tok a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé nyek
össze írá sá ról  szóló 2000. évi CXLIII. tör vény ben fog lal -
tak alap ján, illetve a gyü möl csös ül tet vé nyek, va la mint a
gyü möl csös ül tet vény mé re tet el nem érõ, gyü mölcs fá val
be te le pí tett te rü le tek össze írá sá ról  szóló 2006. évi XLVIII. 
tör vény ben sze rep lõ kö te le zett sé gek vég re haj tá sa ér de ké -
ben a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ré szé re – ha e szerv a
sze mé lyes ada tok vo nat ko zá sá ban kü lön tör vény alap ján
adat ke ze lés re jo go sult – egye di azo no sí tás ra al kal mas mó -
don sta tisz ti kai cél ból át ad ha tók.

62.  § A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz tert a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv ve ze ti.

63.  § (1) Hi á nyos adat szol gál ta tás, illetve a regisztrá -
ciós és az ül tet vény ka tasz te ri rend szer be be je len tett ada -
tok el té ré se ese té ben a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv
 hiánypótlásra szó lít ja fe l az ül tet vény hasz ná lót.
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(2) Az ül tet vény hasz ná ló a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen 
az ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zást har minc na pon be lül
kö te les be je len te ni a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv nél.

64.  § (1) A gyü mölcs ül tet vény-ka tasz ter be be je len tett
ada tok va ló di sá gát a me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv a
föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si szerv köz re -
mû kö dé sé vel ellen õr zi.

(2) Aki va lót lan ada to kat je len t, vagy az adat szol gál ta -
tást fel szó lí tás el le né re sem tel je sí ti, azt a me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv – a jog sér tés sú lyát, is mé telt sé gét figye -
lembe vé ve – 20 000 fo rint tól 50 000 fo rin tig ter je dõ bír -
ság gal sújt ja. A bír ság a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le.

V. Fejezet

HATÁLYBALÉPÉS, ÁTMENETI
ÉS FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

65.  § (1) Ez a tör vény – 18–20.  §-ai ki vé te lé vel – a ki hir -
de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha tály ba; a már fo lya mat ban
levõ el já rá so kat azon ban a ko ráb bi ren del ke zé sek sze rint
kell be fe jez ni.

(2) E tör vény 18–20.  §-ai 2008. ja nu ár 1-jén lép nek ha -
tály ba.

(3) A tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ öt év nél ko ráb -
ban ha tá ro zat lan idõ re en ge dé lye zett, a 49.  § (1) be kez dés
d)–f) pont ja i ban írt te vé keny ség re a hatályba lépéstõl szá mí -
tott 90 na pon be lül új en ge dé lye zé si el já rást kell le foly tat ni.

66.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let -
ben ki je löl je

a) a ta laj vé del mi ha tó sá got vagy ha tó sá go kat,
b) a te le pí té si ha tó sá got vagy ha tó sá go kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter,
hogy ren de let tel ál la pít sa meg

a) a föld mi nõ sí tés rész le tes sza bá lya it,
b) a ter mõ föld ta laj vé del mé nek egyes sza bá lya it,
c) a ta laj vé del mi terv ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya it,
d) a be ru há zá sok ki vi te li és en ge dé lye zé si ter ve i nek ta -

laj vé del mi kö ve tel mé nye it,
e) a kom posz tok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak és

mi nõ sí té si rend sze ré nek rész le tes sza bá lya it,
f) a gyü mölcs ül tet vé nyek te le pí té se ese té ben az öko ló -

gi ai al kal mas ság iga zo lá sá nak mód ját.

(3) Fel ha tal ma zást kap a föld ügyért fe le lõs mi nisz ter,
hogy az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ren de let ben ál la pít sa meg a ta laj vé del mi ha tó sá gi el já rá -
sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i nak mér té két és a fi ze tés re 
vo nat ko zó egyéb sza bá lyo kat.

67.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 

1995. évi LIII. tör vény 110.  § (14) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(14) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben

a) a kü lön jog sza bály sze rin ti nit rát ér zé keny te rü le te -
ket a Me PAR sze rin ti blok kok szint jén köz zé te gye, va la -
mint

b) a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé hez szük sé ges cse lek vé si prog ram rész -
le tes sza bá lya it és az ezzel össze füg gõ adat szol gál ta tás és
nyil ván tar tás rend jét meg ha tá roz za.”

b) a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 33/1976. (IX. 5.) MT ren de let
32.  § (1) be kez dé se az aláb bi mon dat tal egé szül ki:

„E ren del ke zés al kal ma zá sá nak nincs he lye a ter mõ föld
föld hi va ta li en ge dély nél kü li más célú hasz no sí tá sa ese tén.”

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

1. melléklet
a 2007. évi CXXIX. tör vényhez

A földvédelmi járulék mértéke

1. A ter mõ föld vég le ges más célú hasz no sí tá sá ért az
igény be vé tel lel érin tett ter mõ föld arany ko ro na (a továb -
biak ban: AK) ér té ke e táb lá zat sze rin ti szor za tá nak meg -
felelõ fo rint össze get kell já ru lék ként fi zet ni, de leg alább
10 000 fo rin tot.

Mi nõ sé gi osz tá lyok
Szán tó, szõ lõ, kert,

gyü möl csös
(AK szor zó szá ma)

Rét, le ge lõ (gyep), 
ná das, fá sí tott te rü let
(AK szor zó szá ma)

I. 92 000 48 000

II. 76 000 40 000

III. 60 000 32 000

IV. 44 000 24 000

V. 28 000 16 000

VI. 20 000 12 000

VII. 12 000  8 000

VIII.  4 000  4 000

2. Ha las tó ként nyil ván tar tott te rü let vég le ges más cé lú
hasz no sí tá sá ért 880 000 fo rint/hek tár fo rint össze get kell
já ru lék ként fi zet ni, de leg alább 10 000 fo rin tot.

3. Az igény be vé tel lel érin tett ter mõ föld más cé lú idõ le -
ges hasz no sí tá sa ese tén a já ru lék mér té ke a mi nõ sé gi osz -
tály ra te kin tet nél kül az el sõ év re vo nat ko zó an a ter mõ föld 
AK ér té ke ezer sze res szor za tá nak meg fe le lõ fo rint összeg,
az zal, hogy a já ru lék össze ge 10 000 fo rint nál nem le het
ke ve sebb. A szor zót éven te öt száz zal nö vel ni kell mind -
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addig, amíg a te rü let ere de ti ál la po tá ba hely re ál lít va vissza 
nem ke rül a me zõ gaz da sá gi ter me lés be.

4. A já ru lék mér té ké nek meg ál la pí tá sa kor min den olyan
meg kez dett évet egész év nek kell te kin te ni, amely ben a te -
rü let me zõ gaz da sá gi ter me lés sel nem hasznosít ható.

5. Ha a te rü let AK ér té ke nem sze re pel az in gat lan-nyil -
ván tar tás ban, a já ru lék össze gét a te le pü lé sen le võ szán tók
át la gos AK ér té ke alap ján, a ne gye dik mi nõ sé gi osz tály ra
vo nat ko zó szor zók al kal ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

2. melléklet
a 2007. évi CXXIX. tör vényhez

A földvédelmi bírság mértéke

1. A bír ság össze gét az aláb bi mó don kell meg ál la pí ta -
ni, az zal, hogy a bír ság össze ge 10 000 fo rint nál nem le het
ke ve sebb.

2. A bír ság

2.1. a 24.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt
ese tek ben a ter mõ föld in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti AK
ér té ké nek két ezer sze re se;

2.2. a 24.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt ese -
tek ben 10 000 fo rint;

2.3. a 24.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt ab -
ban az eset ben, ha a ter me lés be vissza bo csá tott ter mõ föld
mi nõ sé gi osz tá lya az in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti nél

a) egy osz tállyal gyen gébb, ak kor a két mi nõ sé gi osz -
tály sze rint szá mí tott föld vé del mi já ru lék kü lön bö ze té nek
há rom szo ro sa;

b) leg alább két osz tállyal gyen gébb, ak kor az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban sze rep lõ mi nõ sé gi osz tály alap ján
szá mí tott föld vé del mi já ru lék há rom szo ro sa;

2.4. a 24.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lalt eset -
ben a ter mõ föld nek az en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban elõ írt ha -
tár idõ le jár ta és a tény le ges hely re ál lí tás idõ pont ja kö zöt ti
idõ re a más célú idõ le ges hasz no sí tá sá ért fi ze ten dõ föld vé -
del mi já ru lék há rom szo ro sa.

2.5. A 24.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt eset -
ben a bír ság össze ge

a) ha az en ge dély nél kül, vagy an nak elõ írásaitól el té -
rõ en más cél ra hasz no sí tott ter mõ föl det ere de ti ál la po tá ba
hely re ál lít ják, a föld más célú idõ le ges hasz no sí tá sá ért fi -
ze ten dõ föld vé del mi já ru lék há rom szo ro sa;

b) ha az en ge dély nél kül vagy an nak elõ írásaitól elté -
rõen más cél ra hasz no sí tott ter mõ föld más célú hasznosí -
tása foly ta tá sá hoz az in gat lan ügyi ha tó ság hoz zá já rult, a
föld vég le ges más célú hasz ná la tá ért fi ze ten dõ föld vé del -
mi já ru lék há rom szo ro sa.

2.6. Ha a te rü let AK ér té ke nem sze re pel az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban, a bír ság össze gét a te le pü lé sen levõ

szán tók át la gos AK ér té ke alap ján, a ne gye dik mi nõ sé gi
osz tály ra vo nat ko zó szor zók al kal ma zá sá val kell meg ál la -
pí ta ni.

3. melléklet
a 2007. évi CXXIX. tör vényhez

A talajvédelmi bírság mértéke

1. Amennyi ben a ta laj vé del mi bír sá got több, de egy el -
já rás ban el bí rált jog sza bály sér tés  miatt is ki kell szab ni,
úgy az össze get ak ként kell meg ál la pí ta ni, hogy a figye -
lembe ve he tõ bír ság té te lek kö zül a leg sú lyo sabb té tel
össze gét annak fe lé vel kell emel ni.

2. Ha a 3–4., illetve a 8–10. pon tok sze rin ti jog sér tés
nem egész hek tárt érint, a bír ság – figye lembe vé ve a bír -
ság mi ni má lis mér té két is – az érin tett te rü let nagy sá gá val
ará nyos.

3. A 36–40.  §-ban – ki vé ve a 39.  § (2) be kez dé sé ben –
írt kö te le zett sé gek be nem tar tá sa ese tén a ta laj vé del mi
 bírság mér té ke hek tá ron ként 30 000 fo rint, de a bír ság
össze ge leg alább 60 000 fo rint.

4. A 2. pont tól el té rõ en a 39.  § (2) be kez dé sé ben írt kö -
te le zett ség meg sér té se ese tén a ta laj vé del mi bír ság mér té -
ke hek tá ron ként 1 000 000 fo rint, de a bír ság össze ge leg -
alább 500 000 fo rint.

5. A 41.  §-ban írt kö te le zett ség meg sér té se ese tén a ta -
laj vé del mi bír ság mér té ke 50 000 fo rint.

6. A 48.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg sér té se ese -
tén a ta laj vé del mi bír ság mér té ke 100 000 Ft.

7. A 49.  § (1) be kez dés a) és g) pont ja sze rin ti te vé -
keny ség en ge dély nél kü li, vagy at tól el té rõ foly ta tá sa ese -
tén a ta laj vé del mi bír ság mér té ke 50 000 fo rint.

8. A 49.  § (1) be kez dés b)–d) pont ja sze rin ti te vé keny -
ség en ge dély nél kü li, vagy at tól el té rõ foly ta tá sa ese tén a
ta laj vé del mi bír ság mér té ke hek tá ron ként 100 000 fo rint,
de a bír ság össze ge leg alább 100 000 fo rint.

9. A 49.  § (1) be kez dés e)–f) pont ja sze rin ti te vé keny -
ség en ge dély nél kü li, vagy at tól el té rõ foly ta tá sa ese tén a
ta laj vé del mi bír ság mér té ke hek tá ron ként 100 000 fo rint,
de a bír ság össze ge leg alább 200 000 fo rint.

10. A kü lön jog sza bály sze rin ti en ge dély ben fog lalt ta -
laj vé del mi ren del ke zé sek tõl el té rõ te vé keny ség ese tén a
ta laj vé del mi bír ság mér té ke hek tá ron ként 50 000 fo rint, de 
a bír ság össze ge leg alább 100 000 fo rint.
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Kor mány ren de le tek

A Kormány
269/2007. (X. 18.) Korm.

ren de le te
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának

földhasználati szabályairól

A Kormány a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIII. tör vény 41/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben és a
85.  §-ának a) pont já ban, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény 174/A. §-ának a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let elõ írásait az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé -
gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let 3.  §-ának a)–d) pont ja
sze rin ti te rü le tek kö zül a gyep (ré t, le ge lõ) hasz no sí tá sú te -
rü le tek re (a továb biak ban: Na tu ra 2000 gyep te rü le tek),
va la mint föld hasz ná ló ik ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a hon vé del mi szer -
vek va gyon ke ze lé sé ben lé võ ál lam i tu laj do nú Na tu ra 2000 
gyep te rü le tek re, va la mint azok föld hasz ná ló i ra.

(3) Amennyi ben a Na tu ra 2000 gyep te rü let egy ben vé -
dett ter mé sze ti te rü let is, úgy az e ren de let ben fog lal ta kat a
vé dett ter mé sze ti te rü le tek re vo nat ko zó kü lön jog sza bá -
lyok ban fog lal tak kal együtt kell al kal maz ni.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

1. föld hasz ná ló: az, aki a föld te rü le tek hasz no sí tá sá val
össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé ge ket, illetve koc ká za tot
vi se li;

2. túl le gel te tés: a gyep ma gas ál lat sû rû ség gel tör té nõ
le gel te tés bõl ere dõ ká ro so dá sa, mely nek so rán a gyep ben
ál lo mány al ko tó fû fé lék rö vid re rá gá sa és ta po sás kö vet -
kez té ben a gyep fol tok ban ki rit kul, a ta laj fel szín fe det len -
né vá lik;

3. zár vány te rü let: olyan, a ka szá lás so rán fenn ma ra dó
ka szá lat lan te rü let, amely a ka szá lás elõl el rej tõ zõ élõ lé -
nyek me ne kü lé si le he tõ sé gét biz to sí tó ve ge tá ci ó val nem
érint ke zik;

4. in vá zi ós és ter mõ hely-ide gen nö vény fa jok: a Na tu ra
2000 gyep te rü le te ken elõ for du ló kö zös sé gi je len tõ sé gû fa -

jo kat, va la mint kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé sze tes élõ -
hely-tí pu so kat ve szé lyez te tõ, az adott Na tu ra 2000 élõ hely 
ter mé sze tes tár su lá sá nak ré szét nem ké pe zõ, a mel lék let
sze rin ti lágy- és fás szá rú nö vény fa jok;

5. spe ci á lis nö vény vé dõ szer-ki jut ta tás: va la mely in vá -
zi ós vagy ter mõ hely-ide gen nö vény faj ellen pon tos,
csepp men tes és cél irá nyos vegy szer-ki jut ta tás sal – így kü -
lö nö sen a tus kó-, sarj- vagy le vél ke nés, a pont per me te zés,
a tõ in jek tá lás tech no ló gia al kal ma zá sá val – tör té nõ vé de -
ke zés.

A Natura 2000 gyepterületek
földhasználati elõ írásai

3.  §

(1) A gyep te rü le te ket le gel te tés sel, illetve ka szá lás sal
kell hasz no sí ta ni.

(2) Gyep te rü le ten csak szar vas mar ha, juh, kecs ke,
 szamár, ló és bi valy le gel tet he tõ.

(3) A gyep te rü let túl le gel te té se ti los.

(4) A gaz dál ko dá si te vé keny ség so rán a gyep fel szín ma -
ra dan dó ká ro sí tá sa ti los.

(5) Táp anyag-után pót lás csak a le ge lõ ál la tok ál tal el -
hul laj tott ürü lék bõl szár maz hat, trá gya ki szó rá sa ti los.

4.  §

(1) A te rü let leg alább 5, leg fel jebb 10%-át – be le ért ve a
ter mé szet vé del mi ér dek bõl ha tó sá gi ha tá ro zat tal el ren delt
ese ti kor lá to zás sal érin tett föld te rü le te ket is – ka szá lá son -
ként vál to zó he lyen ka szá lat la nul kell hagy ni.

(2) A bel víz gyep te rü let rõl tör té nõ el ve ze té se és a gyep -
te rü let ön tö zé se ti los.

(3) Nap nyug tá tól nap kel té ig a gé pi mun ka vég zés ti los.

(4) A Na tu ra 2000 gyep te rü le te ken a kör nye zet vé del mi, 
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb biak -
ban: fel ügye lõ ség), he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te -
rü let nek mi nõ sü lõ Na tu ra 2000 gyep te rü let ese té ben a te -
le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek, a fõ vá ros ban a fõ -
jegy zõ nek az en ge dé lye szük sé ges, ame lyet ter mé szet vé -
del mi ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va ad ki:

a) a nád ir tá sá hoz, va la mint
b) az ok tó ber 31. és áp ri lis 23. kö zött tör té nõ le gel te tés -

hez.

(5) Vad gaz dál ko dá si lé te sít mé nyek, be ren de zé sek ki -
ala kí tá sá hoz a va dá sza ti ha tó ság en ge dé lye szük sé ges.
Az en ge dé lye zé si el já rás ban a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott, az adott te rü let sze rin ti ille té kes ha tó ság – ter mé -
szet vé del mi ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va – szak ha tó ság -
ként vesz részt.
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5.  §

(1) A ka szá lást a ka szá lan dó te rü let kö zép pont já ból in -
dul va vagy a táb la szél mel lõl, az ott élõ ál la tok zár vány te -
rü let re szo rí tá sa nél kül kell el vé gez ni. A ka szá lás so rán
vad ri asz tó lánc hasz ná la ta kö te le zõ.

(2) Az in vá zi ós és ter mõ hely-ide gen nö vény fa jok meg -
te le pe dé sét és ter je dé sét meg kell aka dá lyoz ni, ál lo má -
nyuk vissza szo rí tá sá ról gon dos kod ni kell me cha ni kus vé -
de ke zés sel vagy spe ci á lis nö vény vé dõ szer-ki jut ta tás sal,
ezen a tech no ló gi án túl egyéb vegy szer hasz ná lat ti los.

(3) A ka szá lás ter ve zett idõ pont ját a te vé keny ség meg -
kez dé se elõtt a föld hasz ná ló nak leg alább öt mun ka nap pal
írás ban be kell je len te nie a mû kö dé si te rü let sze rin ti nem -
ze ti park igaz ga tó ság nak. Amennyi ben a (2) be kez dés sze -
rin ti vé de ke zés so rán a föld hasz ná ló nem tud ja be tar ta ni a
4.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt 5%-os ha tár ér té ket, úgy ezt a
ka szá lás idõ pont já ról  szóló elõ ze tes be je len té sé vel egy
idõ ben je lez nie kell a mû kö dé si te rü let sze rin ti nem ze ti
park igaz ga tó ság nak.

(4) Gyep te rü le ten a szá las ta kar mány tá ro lá sa a ka szá -
lást kö ve tõ 30 na pon túl ti los.

Záró rendelkezések

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a va don élõ ál la tok és nö vé nyek vé del -
mé rõl  szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv
6. cik ké nek (1) be kez dé se, va la mint a va don élõ ma da rak
vé del mé rõl  szóló, 1979. áp ri lis 2-i 79/409/EGK ta ná csi
irány elv 2. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

Melléklet
a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelethez

A Natura 2000 területeken elõforduló 
közösségi jelentõségû fajokat és élõhelyeket

veszélyeztetõ lágy- és fásszárú inváziós
és termõhely-idegen növényfajok

1. Fás szá rú in vá zi ós és ter mõ hely-ide gen nö vény fa jok:

Ma gyar név Tu do má nyos név

akác Ro bi nia pse u do-aca cia

ame ri kai kõ ris Fra xi nus ame ri ca na

bál vány fa Ai lant hus al tis si ma

kes keny le ve lû ezüst fa Ela e ag nus an gus ti fo lia

Ma gyar név Tu do má nyos név

fe ke te fe nyõ Pi nus nig ra

er dei fe nyõ Pi nus sil vest ris

gya log akác Amorp ha fru ti co sa

ké sei meggy Pru nus se ro ti na

zöld ju har Acer ne gun do

2. Lágy szá rú in vá zi ós nö vény fa jok:

Ma gyar név Tu do má nyos név

al kör mös Phy to lac ca ame ri ca na

ja pán ke se rû fû fa jok Fal lo pia spp.

ka na dai arany vesszõ So li da go ca na den sis

ma gas arany vesszõ So li da go gi gan tea

par lag fû Amb ro sia ar te mi si fo lia

se lyem kó ró Asc le pi as sy ri a ca

sün tök Echi no cys tis lo ba ta

A Kormány
284/2007. (X. 29.) Korm.

ren de le te

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában és a 110.  § (7) be kez dé -
sé nek a), f) és i) pont já ban, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 174/A.  § a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
te lek kel – azok ra a te vé keny sé gek re, lé te sít mé nyek re ter -
jed ki, ame lyek kör nye ze ti zajt, illetve rez gést okoz nak
vagy okoz hat nak.

(2) Nem ter jed ki a ren de let ha tá lya:

a) köz te rü le ti ren dez vény re,

b) a mun ka he lyi zaj és rez gés ál tal oko zott fog lal koz ta -
tá si ve szély re,

c) a ma gán sze mé lyek ház tar tá si igé nye it ki elé gí tõ te vé -
keny ség re,

d) köz le ke dé si jár mû ve ken be lü li zaj ra és rez gés re,
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e) az egész ség ügyi men té si te vé keny ség, a tûz ol tá si
fel ada tok, a mû sza ki men tés és bûn ül dö zé si te vé keny ség
ál tal kel tett zaj ra és rez gés re, va la mint

f) a val lá si te vé keny ség vég zé sé re.

Fogalommeghatározások

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) vé den dõ (vé dett) kör nye zet: vé den dõ te rü let és vé -

den dõ épü let, he lyi ség, amely em ber i tar tóz ko dás ra, te vé -
keny ség vég zé sé re szol gál, és ahol az em ber i te vé keny ség
za va rá sá nak meg aka dá lyo zá sa vagy az em ber i egész ség
vé del me ér de ké ben a kör nye ze ti zaj, rez gés mér té két kor -
lá toz ni kell;

b) kör nye ze ti zaj: a le ve gõ nek olyan mér té kû és mi nõ -
sé gû nyo más in ga do zá sa, amely a vé den dõ kör nye zet ben
ész lel he tõ;

c) kör nye ze ti rez gés: kör nye ze ti rez gés for rás tól szár -
ma zó, a szi lárd test olyan mér té kû és mi nõ sé gû is mét lõ dõ
ru gal mas alak vál to zá sa, amely a vé den dõ kör nye zet ben
levõ épü let szer ke ze tén ke resz tül hat az ott tar tóz ko dó em -
ber re;

d) kör nye ze ti zaj- vagy rez gés for rás: üze mi, épí té si,
sza bad idõs, köz le ke dé si és egyéb lé te sít mény, gép, be ren -
de zés, ille tõ leg olyan te vé keny ség, amely a vé den dõ kör -
nye zet ben kör nye ze ti zajt vagy kör nye ze ti rez gést okoz;

e) épí té si zaj- vagy rez gés for rás: olyan épí tõ ipa ri te vé -
keny ség, amely kör nye ze ti zajt vagy rez gést okoz;

f) köz le ke dé si zaj- vagy rez gés for rás: köz le ke dé si út -
vo nal (köz út, köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán út, vas úti 
pá lya, vízi út, va la mint a re pü lõ tér) üze mel te té se, keze -
lése;

g) kör nye ze ti zaj- és rez gés for rás üze mel te tõ je: a vas úti 
pá lya há ló za tot és annak tar to zé ka it, vas úti üze mi lé te sít -
ményt mû kö de tõ vas úti tár sa ság, a köz út ke ze lõ je, a vízi út 
fenn tar tó ja, a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja, az üze mi vagy
sza bad idõs zaj-, illetve rez gés for rást je len tõ lé te sít ményt,
gé pet, be ren de zést mû köd te tõ sze mély;

h) sza bad idõs zaj- vagy rez gés for rás: kör nye ze ti zajt,
rez gést elõ idé zõ kul tu rá lis, szó ra koz ta tó, ven dég lá tó vagy
sport lé te sít mény, és az elõb bi célú te vé keny ség, va la mint
az elõb bi cél ra hasz nált be ren de zés, gép;

i) üze mi zaj- vagy rez gés for rás: az e), f) és h) pon tok -
ban fel so rolt te vé keny sé gek ki vé te lé vel a kör nye ze ti zajt,
rez gést elõ idé zõ, ter me lõ, szol gál ta tó te vé keny ség, vagy
az ilyen te vé keny ség hez hasz nált, kör nye ze ti zajt, rez gést
elõ idé zõ te lep hely, gép, be ren de zés, ide ért ve a ter me lõ,
szol gál ta tó te vé keny ség hez kap cso ló dó, te lep he lyen be lü -
li – köz le ke dé si célú te vé keny ség nek nem mi nõ sü lõ – jár -
mû hasz ná lat, jár mû moz gás, ra ko dás;

j) ve szé lyes mér té kû kör nye ze ti zaj:
ja) olyan kör nye ze ti zaj, amely meg ha lad ja a kü lön

jog sza bály ban meg ál la pí tott zaj szennye zett ség (a továb -

biak ban: zaj ter he lés), ille tõ leg zaj ki bo csá tás meg en ge dett
ha tár ér té két,

jb) olyan sza bad idõs zaj for rás tól szár ma zó zaj, amely re 
jel le gé bõl adó dó an ha tár ér té ket meg ál la pí ta ni nem le het,
mert azo nos kö rül mé nyek kö zött nem is mé tel he tõ és ér -
zék szer vi ész le lés sel meg ál la pít ha tó an a ha tás te rü le ten élõ 
la kos ság nyu gal mát za var ja;

k) ve szé lyes mér té kû kör nye ze ti rez gés: olyan kör nye -
ze ti rez gés, amely meg ha lad ja a rez gés-szennye zett ség
(a továb biak ban: rez gés ter he lés) meg en ge dett ha tár ér té -
két;

l) hát tér ter he lés: a kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le tén
a vizs gált for rás mû kö dé se nél kül, de a for rás tí pu sá nak
meg fe le lõ zaj ter he lés;

m) meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé de lem: az épü le tek
vé den dõ he lyi sé ge i re vo nat ko zó bel sõ té ri zaj ha tár ér ték
 kielégítését biz to sí tó épü let szer ke ze tek ki ala kí tá sa, szer -
ke ze ti ele mek be épí té se;

n) köz le ke dé si vo na las lé te sít mény: köz út, köz for ga -
lom elõl el nem zárt ma gán út és vas úti pá lya;

o) táv la ti for ga lom: a köz le ke dé si lé te sít mény ter ve zé -
sé nek évé hez ké pest 15 év múl va elõ re be csült for ga lom
nagy sá ga;

p) vé den dõ (vé dett) te rü let: a te le pü lés ren de zé si terv
sze rin ti

pa) la kó-, üdü lõ-, ve gyes te rü let,
pb) kü lön le ges te rü le tek kö zül az ok ta tá si lé te sít mé nyek

te rü le tei, az egész ség ügyi te rü le tek és te me tõk te rü le tei,
pc) zöld te rü let (köz kert, köz park),
pd) gaz da sá gi te rü let nek az a rész e, ame lyen zaj tól vé -

den dõ épü let he lyez ke dik el;
q) vé den dõ (vé dett) épü let, he lyi ség:
qa) kór ter mek és be teg szo bák,
qb) tan ter mek és elõ adó ter mek ok ta tá si in téz mé nyek -

ben, fog lal koz ta tó ter mek és há ló he lyi sé gek böl csõ dék -
ben, óvo dák ban,

qc) la kó szo bák la kó épü le tek ben,
qd) la kó szo bák szál lo dák ban és szál ló jel le gû épü le -

tek ben,
qe) ét ke zõ kony ha, ét ke zõ he lyi ség la kó épü le tek ben,
qf) szál lo dák, szál ló jel le gû épü le tek, kö zös sé gi la kó -

épü le tek kö zös he lyi sé gei,
qg) ét ter mek, eszp resszók,
qh) ke res ke del mi, ven dég lá tó épü let el adó te rei, illetve

ven dég lá tó he lyi sé gei, vá ró ter mek;
r) köz üze mi lé te sít mény: víz ter me lést, -ke ze lést, -el lá -

tást, szenny víz gyûj tést, -ke ze lést, hul la dék gyûj tést, -ke ze -
lést, -ár tal mat la ní tást, vil la mos ener gia- és gáz el lá tást, táv -
hõ szol gál ta tást vég zõ lé te sít mény;

s) vé den dõ hom lok zat: zaj tól vé den dõ épü let nek az
a hom lok za ta, amely zaj tól vé den dõ he lyi sé get ha tá rol;

t) csen des öve zet: ren del te té se  miatt zaj ellen kü lö nös
vé del met igény lõ lé te sít mé nyek zaj tól való fo ko zott meg -
óvá sa ér de ké ben ki je lölt te rü let;
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u) fo ko zot tan vé dett te rü let: a sza bad ban el töl tött csen -
des pi he nés re, ki kap cso ló dás ra al kal mas köz te rü let,
amely re fo ko zott zaj vé del mi kö ve tel mé nyek ér vé nye sek.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Ti los a vé den dõ kör nye zet ben ve szé lyes mér té kû
kör nye ze ti zajt vagy rez gést okoz ni.

(2) A ki bo csá tá si vagy a ter he lé si ha tár ér té kek túl lé pé -
sét a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek rõl  szóló kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell je len tõs nek
mi nõ sí te ni.

(3) A 4.  §-ban ki je lölt kör nye zet vé del mi ha tó ság
(a továb biak ban: kör nye zet vé del mi ha tó ság) a zaj vé del mi
kö ve tel mé nyek el len õr zé se ér de ké ben mé rést, szá mí tást,
vizs gá la tot vé gez het vagy vé gez tet het, illetve mé rés, szá -
mí tás vég zé sé re kö te lez he ti a zaj for rás üze mel te tõ jét.

Környezetvédelmi hatóság kijelölése

4.  §

(1) Zaj- és rez gés vé del mi ügyek ben az el sõ fo kú ha tó sá -
gi jog kört – a (3)–(4) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek kel – 
a kis tér sé gek rõl  szóló kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott 
kis tér ség szék he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat jegy -
zõ je, a fõ vá ros ese té ben a ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je
gya ko rol ja az aláb bi ese tek ben:

a) az 1. szá mú mel lék let sze rin ti te vé keny sé gek; to váb bá
b) a vé den dõ épü le tek vé den dõ he lyi sé ge i nek bel sõ

 terére elõ írt zaj vé del mi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re vo nat -
ko zó ügyek ben; va la mint

c) a vé den dõ épü le tek vé den dõ he lyi sé ge i nek bel sõ
 terére elõ írt rez gés kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re vo nat ko zó
ügyek ben

ca) va la mennyi, az adott épü le ten be lü li, illetve
cb) az adott épü le ten kí vü li rez gés for rás okoz ta rez gés -

ter he lés ese tén az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
te vé keny sé gek nél.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ügyek ben a má sod fo kú
ha tó sá gi jog kört a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi,
víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek
ki je lö lé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ ség (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) gya ko rol ja.

1 A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló
2004. évi CVII. tör vény.

2 A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si
fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren -
de let.

(3) A fel ügye lõ ség gya ko rol ja az elsõ fokú ha tó sá gi jog -
kört

a) az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó min den
egyéb lé te sít mény, be ren de zés és te vé keny ség, to váb bá az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt és az egyéb te vé keny sé gek 
ugyan azon a te lep he lyen tör té nõ együt tes vég zé se ese tén,

b) va la mennyi elõ ze tes vizs gá lat kö te les, kör nye ze ti
ha tás vizs gá lat kö te les vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
en ge dély kö te les te vé keny ség zaj- és rez gés vé del mi ügyé -
ben,

c) a fo ko zot tan za jos te rü le tek kel kap cso la tos el já rá -
sok ban.

(4) A hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek vonat -
kozásában az elsõ fokú ha tó sá gi jog kört a Közép-Tisza-
 vidéki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség gya ko rol ja.

Hatásterület

5.  §

(1) Amennyi ben jog sza bály ha tás te rü let be mu ta tá sát
írja elõ, a ha tás te rü le tet az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott sza -
bá lyok sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(2) A kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le tét a 6.  § sze rin ti
mé rés sel, szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni

a) elõ ze tes vizs gá la ti el já rás ban,
b) kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rás ban,
c) egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás -

ban,
d) kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rás ban,
e) az a)–d) pon tok ban fel so rolt el já rá so kat kö ve tõ lé te -

sí té si, hasz ná lat ba vé te li, illetve for ga lom ba he lye zé si el já -
rá sok ban, vagy

f) ha a kör nye zet vé del mi ha tó ság elõ ír ja.

(3) A (2) be kez dés ben fel nem so rolt ese tek ben a kör -
nye ze ti zaj for rás vé lel me zett ha tás te rü le te a kör nye ze ti
zaj for rást ma gá ba fog la ló te lek in gat lan és annak ha tá rá tól
szá mí tott 100 mé te res tá vol sá gon be lü li te rü let.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság ab ban az eset ben írja
elõ a ha tás te rü let mé rés, illetve szá mí tás sze rin ti meg ha tá -
ro zá sát, ha a ren del ke zé sé re álló ada tok alap ján va ló szí nû -
sít he tõ, hogy a zaj for rás ha tás te rü le te na gyobb, mint a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott, vé lel me zett ha tás te rü let.

(5) Ha a (2) be kez dés c) pont já ban fog lalt el já rást a
(2) be kez dés b) pont já ban fog lalt el já rás elõ zi meg, ak kor a 
ko ráb bi el já rás ban meg ál la pí tott ha tás te rü le tet kell figye -
lembe ven ni.

(6) A kör nye zet vé del mi ha tó ság nak – a te vé keny ség,
 illetve lé te sít mény jel le gé tõl füg get le nül – a 6.  § sze rint
mér t, szá mí tott te rü le tet kell ha tás te rü let nek te kin te ni, ha
en nek nagy sá gát az el já rás so rán a ké rel me zõ be mu tat ja.
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6.  §

(1) A lé te sít mény zaj vé del mi szem pon tú ha tás te rü le té -
nek (a kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le té nek) ha tá ra az
a vo nal, ahol a zaj for rás tól szár ma zó zaj ter he lés:

a) 10 dB-lel ki sebb, mint a zaj ter he lé si ha tár ér ték, ha
a hát tér ter he lés is leg alább 10 dB-lel ala cso nyabb, mint
a ha tár ér ték,

b) egyen lõ a hát tér ter he lés sel, ha a hát tér ter he lés ki -
sebb a zaj ter he lé si ha tár ér ték nél, de ez az el té rés nem
 nagyobb, mint 10 dB,

c) egyen lõ a zaj ter he lé si ha tár ér ték kel, ha a hát tér ter he -
lés na gyobb, mint a ha tár ér ték,

d) zaj tól nem vé den dõ kör nye zet ben – gaz da sá gi te rü -
le tek ki vé te lé vel – egyen lõ a zaj for rás ra vo nat ko zó, üdü lõ -
te rü let re meg ál la pí tott zaj ter he lé si ha tár ér ték kel,

e) gaz da sá gi te rü le tek zaj tól nem vé den dõ ré szén nap -
pal (6:00–22:00) 55 dB, éj jel (6:00–22:00) 45 dB.

(2) A kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le té nek megállapí -
tása so rán

a) be épí tet len te rü le ten a szá mí tást, illetve a mé rést
más fél mé te res ma gas ság ra kell el vé gez ni,

b) be épí tett te rü le ten a szá mí tást, illetve a mé rést arra a
ma gas ság ra kell el vé gez ni, ahol a leg na gyobb ha tás te rü let
mér he tõ, illetve szá mít ha tó, és van zaj tól vé den dõ hom -
lok zat.

(3) A kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le té nek le ha tá ro lá -
sa kor azt a nap sza kot kell figye lembe ven ni, amely alap ján 
a leg na gyobb ha tás te rü let mér he tõ, illetve szá mít ha tó.

7.  §

(1) Új te vé keny ség te le pí té sé hez és meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges szál lí tá si te vé keny ség ha tás te rü le te az a szál lí tá -
si út vo na lak kal szom szé dos, zaj tól vé den dõ te rü let, ame -
lyen a szál lí tá si, fu va ro zá si te vé keny ség leg alább 3 dB
mér té kû já ru lé kos zaj ter he lés-vál to zást okoz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tás te rü le tet azok ra a szál -
lí tá si, fu va ro zá si te vé keny sé gek re kell meg ha tá roz ni,
ame lyek

a) or szá gos köz úton vagy he lyi köz utak kö zül bel te rü -
le ti el sõ- és má sod ren dû fõ uta kon va ló sul nak meg, és

b) az alap te vé keny ség kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te -
les, vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély kö te les.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tás te rü let meg ál la pí tá sá -
hoz a já ru lé kos zaj ter he lést a szál lí tá si út vo na lak men tén
az alap tevékenység meg va ló sí tá si hely szí né tõl leg fel jebb
25 km tá vol sá gon be lül kell vizs gál ni.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tás te rü le tet a köz út ke ze lõ 
ál tal nyil ván tar tott, leg utol só ren del ke zés re álló, éves át la -
gos napi for gal mi ada tok alap ján és a szál lí tá si, fu va ro zá si
te vé keny ség vár ha tó leg na gyobb napi for gal ma alap ján
kü lön jog sza bály sze rin ti szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni.

8.  §

A kör nye ze ti rez gés for rás ha tás te rü le te az a te rü let, ahol 
a for rás tól szár ma zó kör nye ze ti rez gés – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott – rez gés ter he lés-nö ve ke dést okoz.

Létesítéssel kapcsolatos zaj és rezgés elleni
védelmi követelmények

9.  §

(1) A kör nye zet be zajt vagy rez gést ki bo csá tó lé te sít mé -
nye ket úgy kell ter vez ni és meg va ló sí ta ni, hogy a vé den dõ
te rü le ten, épü let ben és he lyi ség ben a zaj- vagy rez gés ter -
he lés fe lel jen meg a zaj- és rez gés ter he lé si kö ve tel mé -
nyek nek.

(2) A vé den dõ te rü le te ket úgy kell ki je löl ni, hogy a kü -
lön jog sza bály sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér té kek tel je sül je -
nek. A vé den dõ épü le tet, he lyi sé get úgy kell meg ter vez ni
és meg épí te ni, hogy a kü lön jog sza bály sze rin ti bel sõ téri
zaj ter he lé si ha tár ér té kek a hasz ná lat ba vé tel idõ pont já ra
tel je sül je nek.

(3) Ha a lé te sít mény ha tás te rü le tét e ren de let vagy ha tó -
sá gi ha tá ro zat sze rint mé rés sel vagy szá mí tás sal kell meg -
ha tá roz ni, ak kor – a ter ve zés so rán – meg kell ál la pí ta ni
a ter ve zett ál la po tot meg elõ zõ hát tér ter he lés mér té két, és
e vizs gá lat ered mé nyét csa tol ni kell a lé te sí tés irán ti ké re -
lem hez.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a hát tér ter he lés mér té -
ké re vo nat ko zó, ren del ke zé sé re álló ada to kat ké re lem re
a lé te sít mény ter ve zõ jé nek vagy tu laj do no sá nak ren del ke -
zé sé re bo csát ja.

(5) A lé te sí té sé re irá nyuló en ge dé lye zé si terv ben sze -
rep lõ zaj- és rez gés vé del mi in téz ke dé se ket és a rez gés -
csök ken tõ mû sza ki meg ol dá so kat a zaj- és rez gés for rás
üzem be he lye zé sé nek, illetve hasz ná lat ba vé te lé nek idõ -
pont já ra meg kell va ló sí ta ni.

(6) Azok ban a zaj jal járó te vé keny sé gek re irá nyuló ha -
tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban, ahol a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság szak ha tó ság ként jár el, az el já rás hoz be nyúj tott 
do ku men tá ci ó nak zaj el le ni vé de lem rõl  szóló mun ka részt
kell tar tal maz nia. A mun ka rész tar tal mi kö ve tel mé nye it
a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(7) A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat vagy egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dély kö te les te vé keny sé gek lé te sí té sé -
hez és meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó szál lí tá si, fu va ro zá si
út vo na la kat úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy ha tás te rü le tük
a le he tõ leg ki sebb le gyen. A kap cso ló dó szál lí tás, fu va ro -
zás zaj ter he lé sé re te kin tet tel a kör nye zet vé del mi ha tó ság
kez de mé nyez he ti a köz le ke dé si ha tó ság nál meg ha tá ro zott
út vo nal elõ írását.
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Üzemi vagy szabadidõs zajforrásra vonatkozó
szabályok

10.  §

(1) Kör nye ze ti zajt elõ idé zõ üze mi vagy sza bad idõs zaj -
for rás ra vo nat ko zó an a te vé keny ség meg kez dé se elõtt a
kör nye ze ti zaj- és rez gés for rás üze mel te tõ je – a (3) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – kö te les a kör nye zet vé del mi
 hatóságtól kör nye ze ti zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí -
tá sát kér ni, és a ha tár ér ték be tar tá sá nak fel té te le it meg te -
rem te ni.

(2) Ha az üze mel te tõ az (1) be kez dé se sze rin ti kö te le -
zett sé gét el mu laszt ja, a kör nye zet vé del mi ha tó ság – meg -
fe le lõ ha tár idõ tû zé se mel lett – fel hív ja annak tel je sí té sé re.

(3) Nem kell kör nye ze ti zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg -
ál la pí tá sát kér ni, ha

a) a ter ve zett kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le tén nincs
vé den dõ te rü let, épü let vagy he lyi ség, vagy

b) a ter ve zett kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le té nek ha -
tár vo na la a szá mí tá sok, illetve mé ré sek alap ján a kör nye -
ze ti zaj for rást ma gá ba fog la ló te lek in gat lan ha tár vo na lán
be lül re esik és a te lek in gat lant a zaj for rás üze mel te tõ jén
kí vül más sze mély nem hasz nál ja.

(4) A kör nye ze ti zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket a kü lön jog -
sza bály ban elõ ír tak sze rint – ha tó sá gi ha tá ro zat ban – kell
meg ál la pí ta ni.

(5) Ha a ké rel me zõ a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la -
pí tá sá ra vo nat ko zó – az (1) be kez dés sze rin ti – ké rel mét
vissza von ja, a kör nye zet vé del mi ha tó ság a ha tár ér ték
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rást hi va tal ból foly tat ja, ki -
vé ve, ha a ké rel me zõ a lé te sí tés re irá nyuló ké rel mét is
vissza von ta.

11.  §

(1) Amennyi ben a zaj for rás üze mel te tõ je olyan in téz ke -
dé se ket hajt vég re, amely  miatt a 10.  § (3) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott fel té te lek a te vé keny ség foly ta tá sa so rán már 
nem áll nak fenn, ak kor az üze mel te tõ nek zaj ki bo csá tá si
ha tár ér ték meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met kell be nyúj ta nia
a kör nye zet vé del mi ha tó ság hoz.

(2) A ké re lem alap ján a kör nye zet vé del mi ha tó ság:
a) kör nye ze ti zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket ál la pít meg és

elõ ír ja annak tel je sí té si ha tár ide jét,
b) rez gés ter he lés oko zó ja ré szé re elõ ír ja a rezgéster -

helési ha tár ér ték tel je sí té sé nek ha tár ide jét.

(3) Ha a kör nye zet vé del mi ha tó ság olyan té nyek bir to -
ká ba jut, amely a ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sát
 teszi szük sé ges sé, ak kor hi va tal ból in dult el já rás ke re té -
ben meg ál la pít ja a ki bo csá tá si ha tár ér té ket, és az üze mel -
te tõt az el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges ada tok szol gál ta -
tá sá ra kö te le zi.

(4) Ha a ké rel me zõ a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la -
pí tá sá ra vo nat ko zó – az (1) be kez dés sze rin ti – ké rel mét
vissza von ja, a kör nye zet vé del mi ha tó ság a ha tár ér ték
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rást hi va tal ból foly tat ja.

(5) A kör nye ze ti zaj for rást üze mel te tõ (a kör nye ze ti zaj -
for rás nak mi nõ sü lõ te vé keny sé get vég zõ) a kör nye ze ti
zaj for rás te rü le tén és ha tás te rü le tén be kö vet ke zõ min den
olyan vál to zást, amely ha tár ér ték-túl lé pést okoz hat, 30 na -
pon be lül, kü lön jog sza bály ban fog lalt el já rás sze rint (be -
je len tõ la pon) kö te les be je len te ni a kör nye zet vé del mi ha -
tó ság nak. A kör nye zet vé del mi ha tó ság a vál to zás je len tés
alap ján, amennyi ben szük sé ges, a meg lé võ ha tá ro za tot
mó do sít ja vagy vissza von ja, illetve új ki bo csá tá si ha tár ér -
té ket ál la pít meg.

(6) Az üze mel te tõ te vé keny sé gé nek meg szün te té sét, az
új üze mel te tõ te vé keny sé gé nek meg kez dé sét kö te les be je -
len te ni a kör nye zet vé del mi ha tó ság nak a vál to zást kö ve tõ
30 na pon be lül.

Építési zaj- és rezgésforrás mûködtetésével kapcsolatos
elõ írások

12.  §

A ki vi te le zõ a zaj- és rez gés vé del mi kö ve tel mé nye ket
az épí tõ ipa ri te vé keny ség ide je alatt kö te les be tar ta ni.

13.  §

(1) A ki vi te le zõ fel men tést kér het a kü lön jog sza bály
sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér té kek be tar tá sa alól a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság tól

a) egyes épí té si idõ sza kok ra, ha a ki bo csá tá si ha tár ér -
ték-ké re lem sze rint a zaj ki bo csá tás mû sza ki vagy mun ka -
szer ve zé si meg ol dás sal ha tár ér ték re nem csök kent he tõ,

b) épít ke zés köz ben elõ for du ló, elõ re nem ter vez he tõ,
ha tár ér ték fe let ti zaj ter he lést oko zó

épí tõ ipa ri te vé keny ség re.

(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni a ha tár ér ték túl lé pés
okát, a fel men tés sel érin tett idõ szak kez dõ és vég nap ját,
a zaj csök ken tés ér de ké ben ter ve zett in téz ke dé se ket és
azok vár ha tó ered mé nye it.

(3) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a zaj ter he lé si ha tár ér -
ték aló li fel men tés rõl  szóló ha tá ro za tá ban az épí tõ ipa ri
 tevékenység napi, heti idõ be osz tá sá ra és a mun ka vég zés
tel je sít mé nyé re vo nat ko zó an is elõ ír hat kor lá to zást.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis in té ze tét,
 valamint az épí tés ügyi ha tó sá got az (1) be kez dés sze rin ti
el já rás ba szak ha tó ság ként be von ja.
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Közlekedési vonalas létesítmény létesítésével
és üzemeltetésével kapcsolatos elõ írások

14.  §

(1) A köz le ke dé si vo na las lé te sít mény lé te sí tés re vo nat -
ko zó en ge dé lye zé si ter vé nek zaj- és rez gés vé del mi mun -
ka ré szé ben iga zol ni kell, hogy a kü lön jog sza bály sze rinti
zaj ter he lé si ha tár ér té kek a táv la ti for ga lom nagy sá ga mel -
lett tel je sül nek.

(2) Ha az üze me lõ köz le ke dé si zaj- és rez gés for rás ál tal
oko zott zaj je len tõs mér ték ben meg ha lad ja a kü lön jog sza -
bály sze rin ti köz le ke dé si zaj tól szár ma zó ha tár ér té ke ket,
és a lé te sít mény re nem ké szült kü lön jog sza bály3 sze rin ti
zaj vé del mi in téz ke dé si terv vagy zaj vé del mi prog ram,
 akkor a kör nye zet vé del mi ha tó ság

a) a köz le ke dé si vo na las lé te sít mény min den ko ri üze -
mel te tõ jét zaj vé del mi szem pon tú rész le ges kör nye zet vé -
del mi fe lül vizs gá lat ra kö te le zi,

b) a köz le ke dé si ha tó ság nál kez de mé nyez he ti a köz le ke -
dé si vo na las lé te sít mény min den ko ri üze mel te tõ jé nek kö te le -
zé sét zaj- és rez gés csök ken tõ in téz ke dé sek meg té te lé re.

A csendes övezet és a zajvédelmi szempontból
fokozottan védett terület

15.  §

(1) Csen des öve zet, va la mint zaj vé del mi szem pont ból
fo ko zot tan vé dett te rü let ki je lö lé sé re ab ban az eset ben
 kerülhet sor, ha a ki je lö lés re szánt te rü let tény le ges zaj ter -
he lé se meg fe lel a kü lön jog sza bály ban a csen des öve zet re,
illetve zaj vé del mi szem pont ból fo ko zot tan vé dett te rü let re 
meg ál la pí tott ha tár ér ték nek.

(2) A ki je lö lé sét meg elõ zõ en a ki je lö lés re szánt te rü let -
re zaj tér ké pet kell ké szí te ni és meg kell vizs gál ni a zaj el le -
ni vé de lem ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

(3) A ki je lö lés kez de mé nye zé sé re a csen des öve ze tek
ese té ben a zaj el le ni fo ko zott vé del met igény lõ in téz mény
üze mel te tõ je vagy fenn tar tó ja is jo go sult. Ez eset ben a
(2) be kez dés ben fog lalt kö te le zett ség a ki je lö lés kez de mé -
nye zõ jét ter he li.

16.  §

(1) A 15.  § (1) be kez dés sze rin ti fo ko zott vé de lem ér vé -
nye sí té se ér de ké ben

a) a ki je lölt te rü let zaj ter he lé sét be fo lyá so ló for rá sok
mû kö dé se – or szá gos köz út há ló zat ba tar to zó köz utak, vas -

utak, va la mint a ki je lö lés idõ pont já ban lé te sí té si en ge -
déllyel ren del ke zõ lé te sít mé nyek ki vé te lé vel – tér ben, idõ -
ben, gya ko ri ság ban kor lá toz ha tó, meg tilt ha tó, illetve ha
va la mely zaj for rás mû kö dé sé nek kor lá to zá sá ra, til tá sá ra
más ha tó ság jo go sult, kez de mé nyez he tõ a szük sé ges in téz -
ke dé sek meg té te le,

b) meg ha tá roz ha tók a köz te rü let fel hasz ná lá sá nak zaj -
vé del mi sza bá lyai, amennyi ben a ki je lö lés re köz te rü le ten
ke rült sor.

(2) Olyan lé te sít mény, amely új kör nye ze ti zaj for rás ke -
let ke zé sé vel jár, csak ak kor lé te sít he tõ, ha a lé te sít mény és
a ha tás te rü le te a fo ko zot tan vé dett te rü le ten vagy csen des
te rü le ten kí vül esik.

(3) Csen des öve zet vagy zaj vé del mi szem pont ból fo ko -
zot tan vé dett te rü let ki je lö lé sé rõl a jegy zõ ér te sí ti a fel -
ügye lõ sé get.

Intézkedési terv

17.  §

(1) Ha a kör nye zet vé del mi ha tó ság azt ál la pít ja meg,
hogy a sza bad idõs vagy üze mi zaj for rás ál tal oko zott zaj a
zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket túl lé pi, ak kor a zaj for rás üze -
mel te tõ jét in téz ke dé si terv be nyúj tá sá ra kö te le zi.

(2) Az (1) be kez dést nem kell al kal maz ni az üz le tek mû -
kö dé si rend jé rõl, va la mint az egyes üz let nél kül foly tat ha -
tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl
 szóló kü lön jog sza bály4 ha tá lya alá tar to zó ke res ke del mi
te vé keny sé gek foly ta tó i ra.

(3) Ha a kör nye zet vé del mi ha tó ság az in téz ke dé si ter vet 
jó vá hagy ja, az üze mel te tõt ha tár idõ ki tû zé sé vel a ben ne
sze rep lõ in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá ra kö te le zi.

(4) Az üze mi és sza bad idõs zaj for rá sok ra ké szí tett in -
téz ke dé si ter vet a kör nye zet vé del mi ha tó ság ab ban az eset -
ben hagy ja jó vá, ha – a köz üze mi lé te sít mé nyek üze mel te -
tõ i nek ki vé te lé vel – az üze mel te tõ be mu tat ja, hogy az ál ta -
la ter ve zett in téz ke dé sek biz to sít ják a zaj ki bo csá tás ha tár -
ér ték re va ló csök ken té sét.

(5) Az in téz ke dé si terv tar tal maz za:
a) a zaj csök ken té sé re ter ve zett in téz ke dés éket,
b) azok vár ha tó ered mé nyét,
c) az in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak ter ve zett idõ pont ját.

18.  §

Ha az üze mel te tõ az in téz ke dé si ter vet ki je lölt határ -
idõre nem vagy csak rész ben hajt ja vég re, illetve a zaj az
 intézkedések el le né re is túl lé pi az elõ írt ha tár ér té ket – a
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köz üze mi lé te sít mé nyek, va la mint a köz le ke dé si vo na las
lé te sít mé nyek ki vé te lé vel – a kör nye zet vé del mi ha tó ság
a te vé keny sé get:

a) 1–6 dB túl lé pés kö zött kor lá toz za,
b) 7–10 dB túl lé pés kö zött fel füg gesz ti,
c) 10 dB túl lé pés fe lett meg tilt ja.

Fokozottan zajos terület

19.  §

(1) Olyan köz üze mi lé te sít mé nyek nél, ahol a zaj szint
nem csök kent he tõ ha tár ér ték re, a kör nye zet vé del mi ha tó -
ság fo ko zot tan za jos te rü le tet je löl ki.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ki je lö lés ér de ké ben az
in téz ke dé si terv nek (17.  §) tar tal maz nia kell a fo ko zot tan
za jos te rü let ki je lö lé sé hez szük sé ges ada to kat:

a) a fo ko zot tan za jos te rü let re vo nat ko zó szá mí tá sok
ki in du ló ada ta it és a szá mí tá si pa ra mé te re ket,

b) a szá mí tás mód sze rét a vo nat ko zó jog sza bály ra való
hi vat ko zás sal,

c) az al kal ma zott szá mí tás tech ni kai prog ram meg ne ve -
zé sét,

d) a pon tos sá got, a szá mí tás ered mé nyét be fo lyá so ló
té nye zõk, jel lem zõk is mer te té sét,

e) a szá mí tá so kat vég zõ szak ér tõ en ge dé lyé nek szá mát,
f) az egyes öve ze tek be tar to zó in gat la nok fel so ro lá sát

(hely raj zi szám),
g) a szá mí tott öve ze ti ha tá ro kat tér ké pen áb rá zol va.

(3) A köz üzem nek biz to sí ta nia kell, hogy az érin tett in -
gat lan tu laj do no sok az in téz ke dé si terv ter ve ze té be – a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság nak tör té nõ meg kül dés elõtt – be te -
kint hes se nek és arra ész re vé telt te hes se nek. A köz üzem
üze mel te tõ je az in téz ke dé si terv ter ve ze tét a la kos sá gi ész -
re vé te lek alap ján át dol goz za.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság az in téz ke dé si ter vet
jó vá ha gyó ha tá ro zat ban fo ko zot tan za jos te rü let nek mi nõ -
sí ti a vé den dõ kör nye zet nek azt a ré szét, ame lyik be le esik
a zaj ter he lést oko zó köz üze mi szol gál ta tó (köz üze mi lé te -
sít mény) ha tás te rü le té nek abba a rész le té be, ame lyen be lül 
a zaj ter he lés nem csök kent he tõ a ha tár ér ték szint jé re.

(5) A fo ko zot tan za jos te rü le ten a ha tár ér ték túl lé pé sé -
nek mér té ke sze rint, a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott öve ze te ket kell ki je löl ni.

(6) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell:
a) a fo ko zot tan za jos te rü let ki je lölt öve ze ti ha tá ra it

(be épí tett bel te rü le ten az ut ca vo na lak kal, illetve te lek ha tá -
rok kal, kül te rü le ten a zaj szint gör bék tér ké pi meg je le ní té -
sé vel, va la mint az azo no sí tás ra al kal mas mé ret ada tok kal,
ko or di ná ták kal meg ha tá roz va),

b) az egyes öve ze tek be esõ in gat la nok (utca, ház szám,
hely raj zi szám) öve ze ten kén ti té te les fel so ro lá sát.

20.  §

(1) Fo ko zot tan za jos te rü let A–D jelû öve ze té ben új
 lakóépületek, szál lo dák és szál ló jel le gû épü le tek, kór ház i
és egyéb egész ség ügyi épü le tek, te me tõk, is ko lák, egye te -
mek és ku ta tó in té ze tek (a me te o ro ló gi ai ál lo má sok és
 obszervatóriumok ki vé te lé vel), hi va ta li épü le tek lé te sí té se 
cél já ból nem ad ha tó ki:

a) te lek ala kí tá si en ge dély,
b) elvi épí té si és épí té si en ge dély,
c) fenn ma ra dá si en ge dély, amennyi ben az en ge dé lye -

zé si el já rás ra az épí té si en ge dély hi á nya  miatt ke rült sor,
d) ren del te lés meg vál to zá sá ra irá nyuló en ge dély.

(2) Fo ko zot tan za jos te rü let A–D je lû öve ze té ben annak
ki je lö lé se kor meg lé võ, az (1) be kez dés ben fel so rolt épü le -
tek en ge dély kö te les bõ ví té se ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a
be nyúj tott en ge dé lye zé si ter vek tar tal maz zák a meg fe le lõ
passzív akusz ti kai vé de lem re ter ve zett meg ol dást.

(3) Fo ko zot tan za jos te rü let E–G je lû öve ze té ben új kór -
ház i és egyéb egész ség ügyi el lá tá sát nyúj tó épü le tek lé te -
sí té se, a fo ko zot tan za jos te rü let ki je lö lé se kor meg lé võ
épü le tek en ge dély kö te les bõ ví té se, át ala kí tá sa ilyen cél ra
ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a be nyúj tott en ge dé lye zé si ter -
vek tar tal maz zák a meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé del met.

21.  §

(1) A köz üzem üze mel te tõ je a fo ko zot tan za jos te rü le tet
ki je lö lõ vagy új ból ki je lö lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé tõl szá mí tott 12 hó na pon be lül be nyújt ja a la kos sá got
érõ zaj ter he lés csök ken té se ér de ké ben az in gat la nok zaj-
csök ken té sé vel kap cso la tos in téz ke dé sek üte me zé sét. Az
üte me zést a kör nye zet vé del mi ha tó ság hagy ja jó vá.

(2) A fo ko zot tan za jos te rü le ten, az annak ki je lö lé se kor
meg lé võ, jog erõs épí té si en ge déllyel ren del ke zõ vé den dõ
la kó- és üdü lõ épü let tu laj do no sá nak igény lé se alap ján a
köz üze mi szol gál ta tó (a zaj for rás üze mel te tõ je) kö te les
biz to sí ta ni épü le tek meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé del -
mét.

(3) A fo ko zot tan za jos te rü let ki je lö lé sét köve tõen lé te -
sí tett vagy bõ ví tett vé den dõ épü le tek ese tén az épít te tõt
ter he li a meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé de lem meg va ló sí -
tá sá nak kö te le zett sé ge.

22.  §

A fo ko zot tan za jos te rü le ten fek võ in gat la nok tu laj do -
no sai a zaj vé del mi in téz ke dé sek re vo nat ko zó igé nye ket a
fo ko zot tan za jos te rü let ki je lö lé sé tõl szá mí tott 6 hó na pon
be lül je lent he tik be a köz üze mi lé te sít mény üzemeltetõ -
jének.
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23.  §

(1) A köz üze mi lé te sít mény üze mel te tõ je a fo ko zot tan
za jos te rü let e ren de let sze rin ti el sõ ki je lö lé se után, az öve -
ze ten be lül ki je lölt leg na gyobb zaj ter he lé sû öve zet ben az
igény be je len tés tõl szá mí tott há rom éven be lül kö te les
gon dos kod ni meg fe le lõ zaj vé del mi in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti leg na gyobb zaj ter he lé sû
öve zet nél ki sebb zaj ter he lé sû öve ze tek ese té ben az igény -
be je len tés tõl szá mí tott hat éven be lül kell vég re haj ta ni
a zaj vé del mi in téz ke dé se ket. Óvo dák, is ko lák, egész ség -
ügyi, kul tu rá lis és szo ciá lis lé te sít mé nyek kel kap cso la tos
zaj vé del mi in téz ke dé se ket az igény be je len tés tõl szá mí tott
két éven be lül kell vég re haj ta ni.

(3) A fo ko zot tan za jos te rü let ké sõb bi fe lül vizs gá la tá -
ból, mó do sí tá sá ból ere dõ új zaj vé del mi igé nye ket a be je -
len tés tõl szá mí tott há rom éven be lül ki kell elé gí te ni.

24.  §

(1) Amennyi ben a fo ko zot tan za jos te rü let te le pü lés ren -
de zé si terv sze rin ti be so ro lá sa meg vál to zik, er rõl a he lyi
te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je 30 na pon be lül tá jé koz -
tat ja a kör nye zet vé del mi ha tó sá got.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást köve tõen a
kör nye zet vé del mi ha tó ság a fo ko zot tan za jos te rü let ha tár -
át ha tá ro za tá ban hi va tal ból mó do sít ja. A fo ko zot tan za jos
te rü le ten fek võ in gat la nok tu laj do no sai a 22.  § sze rint
nyújt hat ják be igé nye i ket.

(3) A fo ko zot tan za jos te rü le tet ki je lö lõ ha tá ro za tot a
kör nye zet vé del mi ha tó ság mó do sít ja, ha a köz üze mi lé te -
sít mény ki bo csá tá sá ban tör tént vál to zás in do kolt tá te szi.

(4) A fo ko zot tan za jos te rü let ki je lö lé sét a kör nye zet vé -
del mi ha tó ság meg szün te ti, ha a ki je lö lést szük sé ges sé te -
võ köz üze mi lé te sít mény meg szû nik.

A fokozottan zajos területre vonatkozó építési
és terület-felhasználási ál ta lá nos elõ írások

25.  §

(1) A fo ko zot tan za jos te rü le ten a kü lön jog sza bály5

 szerinti te rü let-fel hasz ná lá si egy sé gek és épít mé nyek az
e ren de let ben fog lalt kor lá to zá sok kal je löl he tõk ki, illetve
lé te sít he tõk.

(2) Te le pü lé sek – 4. szá mú mel lék let sze rin ti – fo ko zot -
tan za jos te rü le té nek A–D jelû öve ze té ben nem je löl he tõ
ki zaj tól vé den dõ te rü let.

5 Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let.

(3) Te le pü lé sek fo ko zot tan za jos te rü le té nek E–G jelû
öve ze té ben csak olyan zaj tól vé den dõ te rü let je löl he tõ ki,
ami re a kü lön jog sza bály sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér té kek
tel je sül nek.

Zaj- és rezgésbírság

26.  §

(1) A kör nye zet vé del mi ha tó ság zaj-, ille tõ leg rez gés vé -
del mi bír ság fi ze té sé re kö te le zi a kör nye ze ti zaj-, rez gés -
for rás üze mel te tõ jét, ha az üze mel te tõ

a) az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ese té ben a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság ál tal meg ál la pí tott ki bo csá tá si
 határértéket – a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tel je sü lé si
 határidõt köve tõen – túl lé pi,

b) az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ese té ben az épü -
le ten be lü li, jog sza bály ban meg ál la pí tott zaj ter he lé si
 határértékeket túl lé pi,

c) az épí té si zaj for rás ese tén a zaj ter he lé si ha tár ér té ket
túl lé pi,

d) a rez gés ter he lé si ha tár ér té ket túl lé pi,
e) a ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog lalt kö te le zett sé ge i nek

nem tesz ele get,
f) a zaj, rez gés el le ni vé de lem mel kap cso la tos adat szol -

gál ta tá si, vál to zás be je len té si kö te le zett sé gét nem vagy
nem meg fele lõen tel je sí ti.

(2) Az (1) be kez dés a)–d) pont ja sze rin ti bír ság az in téz -
ke dé si terv vég re haj tá sá nak ide je alatt nem szab ha tó ki.

27.  §

A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 26.  § sze rin ti bír sá go lan -
dó ma ga tar tás ról való tu do más szer zé sé tõl szá mí tott 1 éven 
túl, illetve a bír sá go lan dó ma ga tar tás ta nú sí tá sá tól szá mí -
tott öt éven túl nem szab hat ki bír sá got. Ha azon ban a ma -
ga tar tás jog sze rût len ál la pot fenn tar tá sá val va ló sul meg,
a bír sá go lás el évü lé se mind ad dig nem kez dõ dik meg, amíg 
a jog sze rût len ál la pot fenn áll.

28.  §

(1) A zaj bír ság meg ál la pí tá sá hoz a kör nye zet vé del mi
ha tó ság nak – kü lön jog sza bály sze rin ti – zaj vizs gá la tot
kell el vé gez ni.

(2) Is mé telt zaj bír ság ki sza bá sá hoz nem szük sé ges vizs -
gá la tot vé gez ni, ha

a) a zaj for rás mû kö dé sé ben, illetve zaj ki bo csá tá sá ban
az elõ zõ vizs gá lat óta nem tör tént vál to zás, és

b) a zaj for rás ha tás te rü le tén nem tör tént olyan vál to zás, 
ami az is mé telt vizs gá la tot in do kol ná.
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29.  §

A zaj bír sá got a bír sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell meg fi zet ni.

30.  §

(1) Üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ese tén a zaj bír ság
össze gét – ezer Ft-ra ke re kít ve – a 3. szá mú mel lék let
1. pont ja alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) A 26.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint meg ha tá -
ro zott bír ság a 3. szá mú mel lék let 1. c) pont ja alap ján
 abban az eset ben szab ha tó ki, ha a zaj for rás és a zaj tól
 védendõ he lyi ség azo nos vagy kö zös fal lal ren del ke zõ
épü let ben ta lál ha tó.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti zaj bír ság össze gét a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság – a zaj csök ken té se ér de ké ben tett in -
téz ke dé sek mér le ge lé sé vel – 0,8-tól 1,2-ig ter je dõ szor zók
al kal ma zá sá val mó do sít hat ja.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti zaj bír ság 6 ha von ta is mé tel -
he tõ.

31.  §

(1) Ha a bír sá go lan dó ma ga tar tás épí tés ügyi te vé keny -
ség, ak kor a zaj bír ság össze gét – ezer Ft-ra ke re kít ve –
a 3. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti 2. össze füg gés alap -
ján kell meg ál la pí ta ni, ha a zaj oko zás a jog sza bály sze rin ti
zaj ter he lé si ha tár ér té ket meg ha lad ja.

(2) Ha a leg na gyobb túl lé pés az éj sza kai (22–06 óra kö -
zöt ti) meg íté lé si idõ ben kö vet ke zik be, ak kor az (1) be kez -
dés sze rin ti zaj bír ság össze gét más fél sze res szor zó al kal -
ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

(3) Az (1) be kez dés alap ján meg ál la pí tott zaj bír ság
 havonta is mé tel he tõ, ha az ellen õr zõ kör nye zet vé del mi
 hatóság is mé telt zaj vizs gá lat tal meg ál la pít ja, hogy a ha tár -
ér ték túl lé pé se to vább ra is fenn áll.

(4) Nem kö te lez he tõ az (1) be kez dés sze rin ti bír ság
meg fi ze té sé re az az üze mel te tõ, aki nek a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság a ha tár ér ték be tar tá sa alól fel men tést adott.

32.  §

(1) A rez gés ter he lé si ha tár ér ték túl lé pé se ese tén a rez -
gés bír ság össze gét ezer fo rint ra ke re kít ve a 3. szá mú mel -
lék let 3. pont ja alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) A rez gés bír sá got a nap pa li és az éj sza kai idõ szak ra
kü lön-kü lön kell ki szá mí ta ni, és a ket tõ kö zül a na gyobb
össze get kell ki szab ni. Az éj sza kai idõ szak ban a vizs gált

he lyi sé gek kö zül csak azok a he lyi sé gek szá mít ha tók be
a bír ság meg ha tá ro zá sa kor, ame lye ket ren del te tés sze rint
 éjszaka is hasz nál nak.

(3) A rez gés bír ság meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság – kü lön jog sza bály sze rint – meg -
ala po zó vizs gá la tot vé gez.

(4) A rez gés bír ság össze gét a kör nye zet vé del mi ha tó -
ság, a rez gés csök ken té se ér de ké ben tett in téz ke dé sek
mér le ge lé sé vel, 0,8-tól 1,2-ig ter je dõ szor zók al kal ma zá -
sá val mó do sít hat ja.

(5) A rez gés bír ság 6 ha von ként is mé tel he tõ.

(6) Is mé telt rez gés bír sá got meg ala po zó vizs gá lat nál
nem szük sé ges vizs gá la tot el vé gez ni, ha a rez gés for rás

a) mû kö dé sé ben az elõ zõ vizs gá lat óta nem tör tént vál -
to zás, és

b) ha tás te rü le tén nem tör tént olyan vál to zás, ami az is -
mé telt vizs gá la tot in do kol ná.

Zaj- és rezgésvédelmi szakértõ kötelezõ megbízása

33.  §

Kör nye ze ti zaj, illetve rez gés el le ni vé de lem re jo go sí tó
szak ér tõi en ge déllyel ren del ke zõ sze mélyt, illetve ilyen
sze mélyt fog lal koz ta tó szer ve ze tet kö te le zõ meg bíz ni
vagy al kal maz ni a kü lön jog sza bály ban elõ ír ta kon túl:

a) egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély irán ti ké re -
lem zaj vé de le mi mun ka ré szé nek ki dol go zá sá hoz,

b) kör nye ze ti ha tás ta nul mány zaj vé del mi mun ka ré szé -
nek el ké szí té sé hez,

c) zaj és rez gés el le ni vé de lem rõl  szóló in téz ke dé si terv 
ké szí té sé hez,

d) meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé de lem ter ve zé sé hez,
e) csen des te rü let, zaj vé del mi szem pont ból fo ko zot tan

vé dett te rü le tek ki je lö lé sé nek elõ ké szí té sé hez, ha a ki je lö -
lés re szánt te rü let re nem ké szült kü lön jog sza bály6 sze rinti
zaj ter he lé si zaj tér kép,

f) ön kor mány za ti/he lyi zaj vé del mi ren de let ter ve zet
mû sza ki elõ ké szí té sé hez.

Átmeneti és záró rendelkezések

34.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen in dult el já rá sok ban kell 
al kal maz ni.

6 A kör nye ze ti zaj ér té ke lé sé rõl és ke ze lé sé rõl  szóló 280/2004. (X. 20.)
Korm. ren de let.
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(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ,
a) üze mi vagy sza bad idõs zaj for rá sok ese té ben, ame -

lyek nek az 5.  § (3) be kez dés sze rin ti ha tás te rü le tén olyan
zaj tól  védendõ épü let vagy te rü let van, amely re a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság ko ráb ban nem ál la pí tott meg határér -
téket,

b) zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték kel ren del ke zõ üze mi és
sza bad idõs zaj for rá sok ese té ben, ahol a ha tár ér té ket meg -
ál la pí tó ha tá ro zat ban meg adott vé den dõ ob jek tu mok üdü -
lõ te rü le ten, kü lön le ges te rü le ten he lyez ked nek el,
a 10.  § (1) be kez dés ben fog lalt zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték
meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl
szá mí tott 1 éven be lül kell be nyúj ta ni a kör nye zet vé del mi
ha tó ság hoz.

(3) A (2) be kez dés alap ján be nyúj tott ké re lem re meg -
állapított zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték tel je sí té si ha tár ide je
2012. ja nu ár 1.

(4) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a zaj- és rez gés vé de lem rõl  szóló 12/1983. (V. 12.)
MT ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

aa) 88/1990. (IV. 30.) MT ren de let 1. szá mú mel lék le te 
14. pont já nak d) al pont ja,

ab) 24/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 5. és 11.  §-a,
ac) 96/2002. (V. 5.) Korm. ren de let,
ad) 47/2004. (III. 18.) Korm. ren de let 14. és 15.  §-a, és
ae) 340/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 2.  §-a; illetve
b) az egyes ipar i ter mé kek zaj vé del mi mi nõ ség ta nú sí -

tá sá ról  szóló 7/1991. (IV. 26) KTM ren de let, va la mint az
azt mó do sí tó 142/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let 8.  §-ának 
(3) be kez dé se;

c) a zaj- és rez gés bír ság ról  szóló 2/1983. (V. 25.)
OKTH ren del ke zés, va la mint az annak mó do sí tá sá ról
 szóló 12/1990. (V. 23.) KvM ren de let.

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

1. számú melléklet
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

A kistérség székhelye szerinti települési
önkormányzat jegyzõjének hatáskörébe tartozó

zaj- és rezgésvédelmi ügyek

A gaz da sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa
NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról és a
3073/90/EGK ta ná csi ren de let, va la mint egyes meg ha tá ro -
zott sta tisz ti kai te rü le tek re vo nat ko zó EK-ren de le tek
 módosításáról  szóló 1893/2006/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let sze rint:

41 épü le tek épí té se
42 egyéb épít mé nyek épí té se
43 spe ci á lis szak épí tés

45 gép jár mû, mo tor ke rék pár ke res ke del me, ja ví tá sa
46 nagy ke res ke de lem
47 kis ke res ke de lem (ki vé ve gép jár mû, mo tor ke rék pár)
55 szál lás hely szol gál ta tás
56 ven dég lá tás
73 rek lám, pi ac ku ta tás
81 épít mény-üze mel te tés, zöld te rü let-ke ze lés
90 al ko tó-, mû vé sze ti szó ra koz ta tó te vé keny ség
93 sport, szó ra koz ta tó, sza bad idõs te vé keny ség

2. számú melléklet
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelmi
dokumentációjának tartalmi követelményei

1. Az üze mi és sza bad idõs zaj for rás lé te sí té se kor ké szí -
ten dõ terv zaj vé del mi do ku men tá ci ó já ban

1.1. is mer tet ni kell a lé te sít mény egye di zaj for rá sa it,
mû kö dé si ide jét, he lyü ket át né ze ti hely szín raj zon be kell
mu tat ni,

1.2. is mer tet ni kell és tér ké pen be kell mu tat ni a vár ha -
tó ha tás te rü le ten a zaj ellen vé den dõ te rü le tek, épü le tek
he lyét, funk ci ó ját, hely raj zi szá mát, cí mét, a ter ve zett zaj -
for rás ezek hez vi szo nyí tott pon tos hely ze tét,

1.3. is mer tet ni kell a ha tás te rü le ten el he lyez ke dõ in gat -
la nok ren de zé si terv sze rin ti be so ro lá sát,

1.4. amennyi ben a zaj for rás ha tás te rü le tét e jog sza bály
vagy a kör nye zet vé del mi ha tó ság elõ írása alap ján mé rés -
sel, illetve szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni, kö zöl ni kell a
ha tás te rü let mé rés sel, illetve szá mí tás sal meg ha tá ro zott
hát tér ter he lés ér té ke it is,

1.5. meg kell adni a meg íté lés he lyén vár ha tó zaj ki bo -
csá tás ér té két a nap pa li és – szük ség ese tén – az éj sza kai
idõ szak ra egy aránt,

1.6. meg kell adni azo kat az irá nyo kat (te rü le te ket, épü -
le te ket), ahol zaj csök ken té si in téz ke dé sek nél kül is ha tár -
ér ték alat ti zaj ki bo csá tás vár ha tó,

1.7. meg kell je löl ni azo kat az irá nyo kat (te rü le te ket,
épü le te ket), ahol zaj csök ken tés nél kül ha tár ér té ke ket
meg ha la dó zaj ki bo csá tás vár ha tó, és meg kell adni a ha tár -
ér ték-túl lé pés vár ha tó mér té két,

1.8. meg kell adni a zaj csök ken tés re al kal maz ha tó
mód sze rek (esz kö zök, meg ol dá sok, in téz ke dé sek) le írá sát, 
a ja va solt mód sze rek tõl vár ha tó zaj csök ke nés elem zé sét,

1.9. ki kell mu tat ni, hogy a ter ve zett zaj vé del mi meg ol -
dá sok meg va ló sí tá sá val a zaj ki bo csá tás tel je sí ti a vé del mi
kö ve tel mé nye ket,

1.10. a 7.  § sze rin ti köz le ke dé si ere de tû zaj ter he lés nél
is mer tet ni kell a le het sé ges al ter na tí vák be mu ta tá sá val a
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kap cso ló dó szál lí tás kör nye zet re gya ko rolt ha tá sát és ezek
kö zül meg kell adni a leg ke ve sebb zaj ki bo csá tás sal járó
szál lí tá si út vo na lat.

A zaj vé del mi mun ka részt rész le tes szá mí tás sal kell
meg ala poz ni.

2. Ha az en ge dé lye zé si terv ké szí té se kor nem áll nak
ren del ke zés re azok az ada tok, ame lyek bõl az 1.5–1.9. pont 
sze rin ti szá mí tá sok, mû sza ki becs lé sek el vé gez he tõ ek,
 akkor az en ge dé lye zé si terv ben azo kat az in téz ke dé se ket,
kö ve tel mé nye ket kell meg ha tá roz ni, ame lye ket a to váb bi
ter ve zés kor (pél dá ul a ki vi te li terv ké szí té se kor) kell el vé -
gez ni, illetve meg tar ta ni. Ezek le het nek pél dá ul a zajfor -
rások egye di zaj ki bo csá tá si kö ve tel mé nyei, a vár ha tó an
szük sé ges mû sza ki zaj csök ken té si in téz ke dé sek (pél dá ul
zaj vé dõ fal, to ko zás).

3. Ha a for rás mû kö dé sé vel össze füg gés ben olyan za -
jok ke let ke zé sé re is szá mí ta ni le het, me lyek re zaj ter he lé si
ha tár ér ték nem vo nat koz tat ha tó, ak kor az ezek el le ni ha té -
kony vé de lem re is ki kell ter jed nie az en ge dé lye zé si terv -
nek vagy szak vé le mény nek.

4. Köz le ke dé si zaj- és rez gés for rás en ge dé lye zé si ter -
vé nek zaj vé del mi mun ka ré szé ben

4.1. be kell mu tat ni a köz le ke dé si lé te sít mény nyom vo -
na lát, vé den dõ épü le tek he lyét, funk ci ó ját, hely raj zi szá -
mát, cí mét, meg kell ha tá roz ni a ha tás te rü le ten lévõ vé den -
dõ te rü le tek hez, épü le tek hez vi szo nyít va a ter ve zett zaj -
for rás pon tos hely ze tét,

4.2. is mer tet ni kell a ha tás te rü le ten el he lyez ke dõ vé -
den dõ te rü let zaj vé del mi be so ro lá sát,

4.3. a ter ve zett for rás zaj ki bo csá tá sá nak jel lem zõ it a
táv la ti (15 év vel ké sõb bi idõ pont ra szá mí tott) for ga lom
alap ján kell meg ha tá roz ni, kö zöl ni kell a szá mí tás alap ját
ké pe zõ for gal mi ada to kat is,

4.4. is mer tet ni kell a vé den dõ te rü le te ken a meg lé võ
hát tér ter he lés és a vár ha tó zaj ter he lés nagy sá gát a nap pa li
és az éj sza kai idõ szak ra egy aránt,

4.5. meg kell ha tá roz ni azo kat a zaj csök ken té si in téz -
ke dé se ket, ame lyek kel a zaj vé del mi kö ve tel mé nyek tel je -
sít he tõk,

4.6. ha kül té ri vé del mi in téz ke dé sek kel nem le het a zaj -
vé del mi kö ve tel mé nyek szük sé ges mér té kû tel je sí té sét
biz to sí ta ni, ak kor meg kell adni a kö ve tel mény vár ha tó túl -
lé pé sé nek he lyét, ki ter je dé sét (a túl lé pés sel érin tett vé den -
dõ épü le tek, te rü le tek pon tos meg ne ve zé sé vel) és mér té két 
(épü let szin ten ként is), a túl lé pés sel érin tett la ká sok szá -
mát, az összes érin tett la kás szám hoz vi szo nyí tott ará nyát.

5. Ha a meg lé võ köz le ke dé si zaj for rás okoz ta zaj ter he -
lés ha tár ér ték fe let ti, ak kor az út vo nal vagy lé te sít mény

kor sze rû sí té sé nek, út ka pa ci tás bõ ví té sé nek en ge dé lye zés -
hez a zaj csök ken tés le he tõ sé ge i re vo nat ko zó konk rét meg -
ol dá si és prog ra mo zott meg va ló sí tá si ter vet is ké szí te ni
kell.

6. Kör nye ze ti rez gés for rás en ge dé lye zé si ter vé nek rez -
gés vé del mi mun ka ré szé ben vagy a rez gés vé del mi szak -
véleményben

6.1. meg kell ha tá roz ni a ter ve zett rez gés for rás vé den -
dõ épü le tek hez, he lyi sé gek hez vi szo nyí tott pon tos hely -
zetét,

6.2. is mer tet ni kell az érin tett, vé den dõ épü le tek rez -
gés vé del mi szem pon tú be so ro lá sát és a vé den dõ he lyi sé -
ge ik re ér vé nyes rez gés ter he lé si kö ve tel mé nye ket,

6.3. meg kell je löl ni azo kat a he lyi sé ge ket, ame lyek ben 
rez gés csök ken té si in téz ke dés nél kül a ha tár ér té ket meg ha -
la dó rez gés ter he lés vár ha tó,

6.4. meg kell ha tá roz ni a rez gés csök ken tés re al kal maz -
ha tó mód sze re ket, az al kal ma zá suk tól vár ha tó rez gés-
csök ke nés mér té két,

6.5. ki kell mu tat ni, hogy a ter ve zett rez gés vé del mi
mód sze rek al kal ma zá sá val a rez gés ter he lés ki elé gí ti a vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket,

6.6. ha a meg lé võ köz le ke dé si for rás tól szár ma zó rez -
gés ter he lés ha tár ér ték fe let ti, a bõ ví tés, re konst ruk ció
 engedélyezési ter vé ben a rez gés csök ken tés le he tõ sé ge i re
konk rét meg ol dá si és prog ra mo zott meg va ló sí tá si ter vet is
ké szí te ni kell,

6.7. a rez gés vé del mi mun ka részt szük ség ese tén, rész -
le tes szá mí tás sal vagy össze ha son lí tó mé rés ered mé nyé -
nek be mu ta tá sá val kell meg ala poz ni,

6.8. a ter he lé si kö ve tel mé nyek be tar tá sá hoz szük sé ges
rez gés vé del mi in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá ra el kü lö ní tett
költ ség ve té si fe je ze tet kell ké szí te ni.

7. Vé den dõ épü let ben vagy az zal szom szé dos épü let -
ben lé te sí te ni ter ve zett zaj for rás en ge dé lye zé si ter vé ben,
illetve a zaj vé del mi szak vé le mény ben

7.1. meg kell ha tá roz ni a be fog la ló épü let ben és más
szom szé dos épü let ben a zaj for rás ha tá sa ál tal érin tett
 védendõ he lyi sé ge ket,

7.2. a vo nat ko zó épü let akusz ti kai szab vány vagy mû -
sza ki elõ írás fel hasz ná lá sá val meg kell ha tá roz ni a zaj for -
rás és a vé den dõ he lyi sé gek kö zöt ti épü let szer ke ze tek
szük sé ges hang szi ge te lé si kö ve tel mé nye it,

7.3. meg kell ha tá roz ni a vé den dõ he lyi sé gek meg lé võ
és vár ha tó zaj ter he lé sét a nap pa li és az éj sza kai idõ szak ra
egy aránt,

7.4. szük ség ese tén a zaj for rás és a vé den dõ he lyi sé gek
kö zöt ti tér el vá lasz tá sok hang szi ge te lé sét mé rés sel kell
meg ál la pí ta ni. A mé ré si ered mé nye ket ak kor le het el fo -
gad ha tó nak te kin te ni, ha a mé rés a vo nat ko zó épü let akusz -
ti kai szab vány vagy mû sza ki elõ írás sze rin ti,
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7.5. ha az épü let szer ke ze tek hang szi ge te lé se vagy a
vár ha tó zaj ter he lés nem fe le l meg a kö ve tel mé nyek nek,
ak kor meg kell ha tá roz ni a szük sé ges zaj csök ken té si,
illetve épü let akusz ti kai in téz ke dé se ket, és iga zol ni kell,
hogy ezek vég re haj tá sa a kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét ered -
mé nye zi,

7.6. rész le tes szá mí tás sal kell meg ala poz ni a zaj vé del -
mi mun ka rész vagy szak vé le mény meg ál la pí tá sa it,

7.7. al kal maz ni kell e mel lék let 3. pont já ban foglal -
takat is.

3. számú melléklet
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

A zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság kiszabására
vonatkozó számítási szabályok

1. pont

1. a) Üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ál tal la kó te rü le -
ten, ve gyes te rü le ten, kü lön le ges te rü le tek kö zül az ok ta tá -
si lé te sít mé nyek te rü le tén vagy gaz da sá gi te rü le ten a vé -
den dõ hom lok za tok elõtt oko zott zaj ki bo csá tá si ha tár ér -
ték túl lé pés ese tén a zaj bír sá got az aláb bi össze füg gés sel
kell ki szá mí ta ni:

B T N C CÜK A B= × × + × ×160000 15. ( , ) ,

(1.1. össze füg gés)

ahol:
– B: az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás zaj bír sá ga be -

épí tett te rü le ten,
– TÜK: a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték leg na gyobb túl lé pé -

sé nek mér ték szá ma dB-ben,
– N: a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték túl lé pé sé vel érin tett vé -

den dõ hom lok zat mö gött el he lyez ke dõ zaj tól vé den dõ he -
lyi sé gek szá ma,

C
N

A = -
-é

ë
ê
ê

ù

û
ú
ú

1
15

15 7

2
( )

,
; ha N < 15db, egyéb ként CA=1

(1.2. össze füg gés)
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,
; ha TÜK < 6 dB, egyéb ként CB=1

(1.3. össze füg gés)

1. b) Üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ál tal te me tõ ben,
üdü lõ te rü le ten, zöld te rü le ten, kü lön le ges te rü le tek kö zül
az egész ség ügyi te rü le te ken oko zott zaj ki bo csá tá si ha tár -
ér ték-túl lé pés ese tén a zaj bír sá got az aláb bi össze füg gés -
sel kell meg ha tá roz ni:

C T CÜK B= × ×240000. ,
(1.4. össze füg gés)

ahol
– B: az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás zaj bír sá ga be -

épí tet len te rü le ten,

– TÜK: a meg ál la pí tott zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték leg na -
gyobb túl lé pé sé nek mér ték szá ma dB-ben,

– CB: az 1.3. össze füg gés sze rin ti mó do sí tó té nye zõ.

1. c) Üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ál tal a vé den dõ
he lyi sé gek ben oko zott ha tár ér ték-túl lé pés ese tén a zaj bír -
ság össze gét az aláb bi össze füg gés sel kell meg ha tá roz ni:

B T N C CÜK A B= × × + × ×160000 15. ( , ) ,

(1.5. össze füg gés)

ahol:
– B: az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás Ft-ban ki fe je -

zett zaj bír sá ga,
– TÜK: a zaj ter he lé si ha tár ér ték leg na gyobb túl lé pé sé -

nek mér ték szá ma dB-ben,
– N: a zaj ter he lé si ha tár ér ték túl lé pé sé vel érin tett vé -

den dõ he lyi sé gek szá ma,
– CA: az 1.2. össze füg gés sze rin ti mó do sí tó té nye zõ,
– CB: az 1.3 össze füg gés sze rin ti mó do sí tó té nye zõ.

2. pont

Épí té si zaj for rás ál tal oko zott zaj ter he lé si ha tár ér ték-
túl lé pés ese tén a bír ság össze gét az aláb bi össze füg gés sel
kell meg ha tá roz ni:

B = 50.000 TÉP CB,
(2. össze füg gés)

ahol
– B: az épí té si zaj for rás zaj bír sá gá nak Ft-ban meg ál la -

pí tott össze ge,
– TÉP: a zaj ter he lé si ha tár ér ték leg na gyobb túl lé pé sé -

nek mér té ke dB-ben,
– CB: az 1.3. össze füg gés sze rin ti mó do sí tó té nye zõ.

3. pont

Kör nye ze ti rez gés for rás ál tal oko zott rez gés ter he lé si
ha tár ér té ket túl lé pés ese tén, a bír ság össze gét az aláb bi
össze füg gés sel kell ki szá mí ta ni:

B k N= × ×80000. ,
(3. össze füg gés)

ahol
– B: a rez gés bír ság Ft-ban meg ál la pí tott össze ge,
– k: nap szak tól füg gõ té nye zõ:
  nap pal meg ál la pí tott túl lé pés ese tén: k =1,
  éj sza ka meg ál la pí tott túl lé pés ese tén: k =2
– N: azon vé den dõ he lyi sé gek szá ma, ahol a rez gés ter -

he lé si ha tár ér ték nem tel je sül.

4. pont
Az aláb bi pon tok ban fel so rolt bír ság meg fi ze té sé re kö -

te les, aki (az a szer ve zet):
a) a ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog lalt kö te le zett sé ge i nek –

ide nem ért ve a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték be tar tá sá ra irá -
nyuló kö te le zett sé get – nem tesz ele get:

100 000 Ft,
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b) a zaj, rez gés el le ni vé de lem mel kap cso la tos adat -
szol gál ta tá si, változásbejelen tési kö te le zett sé gét nem vagy 
a ha tó ság  hiánypótlási fel hí vá sa el le né re sem meg fele lõen
tel je sí ti:

50 000 Ft.

4. számú melléklet
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

Fokozottan zajos területek övezeti besorolása

Öve zet
LAM mér ték adó A-hang nyo más szint

Nap pal (06–22 h) Éj sza ka (22–06 h)

A je lû öve zet LAM>75 LAM>65

B je lû öve zet 75³LAM>70 65³LAM>60

C je lû öve zet 70³LAM>65 60³LAM>55

D je lû öve zet 65³LAM>60 55³LAM>50

E je lû öve zet 60³LAM>55 50³LAM>45

F* je lû öve zet 55³LAM>50 45³LAM>40

G* je lû öve zet 50³LAM>45 40³LAM>35

A Kormány
298/2007. (XI. 9.) Korm.

ren de le te
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl
 szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII.
tör vény 45.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a 14.  §-ának (2) és a
15/D.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A víz bá zi sok, a táv la ti víz bá zi sok, va la mint az ivóvíz -
ellátást szol gá ló ví zi lé te sít mé nyek vé del mé rõl  szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
11.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[(2) A bel sõ vé dõ öve zet te rü le tén:]
„d) köz cé lú vi zi lé te sít mé nyek ese tén az öve ze tet ma gá -

ba fog la ló föld rész let nek – az épít mény tu laj don jo gá tól
füg get le nül – ál lam i vagy ön kor mány za ti tu laj don ban kell
áll ni. A bel sõ vé dõ öve ze tet be kell ke rí te ni és szük ség ese -

tén biz ton sá gá ról egyéb mó don, így kü lö nö sen õr zés sel is
gon dos kod ni kell.”

2.  §

Az R. 15.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(8) A ví zi lé te sít mény tu laj do no sa a vé dõ idom, a vé dõ -
te rü let ki je lö lé sé vel, fenn tar tá sá val kap cso la tos tu laj do ni,
hasz ná la ti és egyéb kor lá to zá sok ból ere dõ ká ro kért kü lön
jog sza bály1 elõ írásai sze rint kö te les helyt áll ni.”

3.  §

Az R. 15.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(10) A vé dett köz cé lú ví zi lé te sít mény bel sõ védõ -
övezetére esõ in gat lan részt az ál lam vagy az ön kor mány -
zat – fi gye lem mel a 11.  § (2) be kez dés d) pont já ra – adás -
vé tel vagy ki sa já tí tás út ján kö te les meg sze rez ni.”

4.  §

Az R. az aláb bi 15/A.  §-sal egé szül ki:
„15/A.  § (1) A köz cé lú ví zi lé te sít mény bel sõ vé dõ öve -

ze té re esõ in gat lan ese tén a vé te li aján la tot a vé dett köz cé -
lú ví zi lé te sít mény üze mel te tõ je (a továb biak ban: üze mel -
te tõ) te szi meg, illetve az adás vé tel meg hi ú su lá sa ese tén
kez de mé nye zi a ki sa já tí tá si el já rás meg in dí tá sát.

(2) Az adás vé tel lel vagy ki sa já tí tás sal meg szer zett in -
gat lan – a köz cé lú ví zi lé te sít mény tu laj do no sá tól füg gõ en
– ál lam i vagy ön kor mány za ti tu laj don ba ke rül.”

5.  §

Az R. az aláb bi 15/B.  §-sal egé szül ki:
„15/B.  § (1) Az adás vé tel re, illetve a ki sa já tí tás ra for dí -

tott össze get az üze mel te tõ az ál ta la be fi ze tett vízkészlet -
járulékból igé nyel he ti vissza.

(2) A vissza igény lés re – az ad dig a tárgy év ben be fi ze -
tett, vissza nem igé nyelt víz kész let já ru lék össze gét meg
nem ha la dó mér ték ben – a víz kész let já ru lék be val lá si kö -
te le zett ség hez iga zo dó an ne gyed éven te, illetve az éves
össze sí tett be val lás be nyúj tá sát köve tõen van le he tõ ség.
Az üze mel te tõ a be val lás be nyúj tá sát kö ve tõ 15 na pon be -
lül nyújt hat ja be a víz kész let já ru lék vissza igény lé sé re irá -
nyuló ké rel met az ille té kes fel ügye lõ ség nél.

1 Ptk. 108.  §, 1995. évi LVII. tv., 27.  §, 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let
9.  §.
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(3) A ké re lem ben meg kell je löl ni a vé dõ te rü le tet kije -
lölõ jog erõs ha tá ro zat szá mát és mel lé kel ni kell:

a) a bel sõ vé dõ öve zet, mint föld rész let fe let ti ren del ke -
zé si jog meg szer zé sét iga zo ló ok ira to kat (adás vé te li szer -
zõ dés vagy jog erõs ki sa já tí tá si ha tá ro zat)

b) a bel sõ vé dõ öve zet re esõ in gat lan ra vo nat ko zó tu laj -
do ni la pot, me lyen be jegy zés vagy szél jegy zet iga zol ja a
tu laj don szer zést.

(4) A fel ügye lõ ség a vissza igény lés meg ala po zott sá gá -
nak el bí rá lá sa kap csán a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi 
LVII. tör vény 15/E.  §-ában meg ha tá ro zott adó ha tó sá gi
jog kör ben az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény a be val lá sok
utó la gos vizs gá la tá ra vo nat ko zó2 ren del ke zé se i nek meg -
fele lõen foly tat ja le az el já rást.

(5) A vissza igény lés re irá nyuló ké re lem meg ala po zott -
sá gá ról a fel ügye lõ ség dönt.

(6) Amennyi ben a fel ügye lõ ség pénz for gal mi szám lá ján 
a ki fi ze tés hez szük sé ges fe de zet ren del ke zés re ál l, gon -
dos ko dik annak ki fi ze tés rõl.

(7) Amennyi ben a fel ügye lõ ség pénz for gal mi szám lá ján 
a fe de zet nem ál l ren del ke zés re, úgy a fel ügye lõ ség a jog -
erõs ha tá ro za tá nak egy pél dá nyát meg kül di a Ma gyar Ál -
lam kincs tár nak (a továb biak ban: kincs tár). A kincs tár a
jog erõs ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott össze get vissza utal ja
a fel ügye lõ ség pénz for gal mi szám lá já ra.

(8) A fel ügye lõ ség a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül gon dos ko dik a vissza igé nyelt
összeg ki fi ze té sé rõl.”

Záró rendelkezések

6.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a hatályba lépését köve tõen in dí tott el já rá sok ban
kell al kal maz ni.

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

(3) A vé dõ te rü le tek és vé dõ ido mok öve ze te i re vo nat ko -
zó kor lá to zá so kat elõ író ha tá ro za to kat e ren de let hatályba -
lépést kö ve tõ 2 éven be lül fe lül kell vizs gál ni.

(4) Az R. 12.  § (4) be kez dés a) pont já nak „VI FE-nek”
he lyé be a „fel ügye lõ ség nek” , a 12.  § (5) be kez dés e) pont -
já ban, 13.  § (1) be kez dés f) pont já ban és fb) al pont já ban, a
g) és h) pont ja i ban a „VIFE” szö veg rész he lyé be a „fel -
ügye lõ ség” szö veg rész lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

2 Art. 106–107.  §.

A Kormány
299/2007. (XI. 9.) Korm.

ren de le te
a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Kvt.) 
7.  §-ában, 36.  §-ában és 110.  §-a (7) be kez dé sé nek f) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a víz gaz dál ko dás ról
 szóló 1995. évi LVII. tör vénnyel össz hang ban – a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 3.  §- a a kö -
vet ke zõ 39. pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a 39–46. pont
szá mo zá sa 40–47. pont ra vál to zik:

[3.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„39. ve szé lyes anyag: e ren de let 1. szá mú mel lék le te

I. pont já ban, to váb bá – amennyi ben ve szé lyes nek te kin -
ten dõ – az 1. szá mú mel lék let II. 1–2. pont já ban meg ha tá -
ro zott szennye zõ anyag;”

2.  §

Az R. 41.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) E ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban le võ a
13.  § (1) be kez dés

a) a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek nek – 
az (5)–(10) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek kel – 2015. de -
cem ber 31-ig;

b) d) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek nek
2007. ok tó ber 31-ig

meg kell fe lel ni e ren de let elõ írásainak. Az a) pont sze -
rin ti te vé keny sé gek meg fe le lé sé hez szük sé ges in téz ke dé -
se ket a kü lön jog sza bály sze rin ti víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si
terv ben elõ kell irá nyoz ni.”

3.  §

Az R. 41.  §-a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dé sek kel egé -
szül ki, ezzel egy ide jû leg a (5)–(11) be kez dés szá mo zá sa
(7)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(5) A ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó anya gok el he -
lye zé sé re, be ve ze té sé re vo nat ko zó, va la mint az ivóvíz -
bázisokat, a víz i vagy szá raz föl di öko szisz té má kat ve szé -
lyez te tõ te vé keny sé gek nek 2007. ok tó ber 31-ig, to váb bá
az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez kö tött te vé -
keny sé gek ese té ben a kü lön jog sza bály sze rint kell meg fe -
lel ni a ren de let elõ írásainak.

(6) A ve szé lyes anya go kat nem tar tal ma zó, 2000. ja nu ár 
1. elõtt lé te sí tett te le pü lé si fo lyé kony hul la dék el he lye zõ
he lyek csak ab ban az eset ben mû köd tet he tõk 2015. de -
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cem ber 31. után, ha rész le tes mo ni tor ing há ló zat ban mér t,
az el he lye zett szennye zõ anya gok ra ki ter je dõ, leg alább
6 éves vizs gá la ti adat so rok bi zo nyít ják, hogy az el he lye zés 
nem oko zott (B) szennye zett sé gi ha tár ér té ket meg ha la dó
szennye zett sé gi ál la po tot a fel szín alat ti víz ben és nem
mu tat ko zik a szennye zõ anya gok kon cent rá ci ó i ban emel -
ke dõ ten den cia.”

4.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te II. 2. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Az I. Jegy zék ben nem sze rep lõ bi o ci dek, nö vény -
vé dõ sze rek és ezek szár ma zé kai.”

5.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, s a
hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
300/2007. (XI. 9.) Korm.

ren de le te
a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai

Adatgyûjtési Program módosított és új
adatgyûjtéseirõl*

* A Korm. ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. no vem ber 9-i 
151. szá má ban je len t meg.

Mi nisz te ri ren de le tek

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
30/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
az Abaligeti-barlang felszíni védõterülete
természetvédelmi terület védettségének

fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -

vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
41.241/1941. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott
Aba li ge ti-bar lang fel szí ni vé dõ te rü le te ter mé szet vé del mi
te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

Az Aba li ge ti-bar lang fel szí ni vé dõ te rü le te ter mé szet vé -
del mi te rü let ki ter je dé se 1,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai Aba li get 227/1, 227/2, 227/4, 227/5.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let re jel lem zõ karsz tos
fo lya ma tok és for ma kincs, a bar lang és fel szí ni te rü le té nek 
meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
31/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
az Adonyi természetvédelmi terület védettségének

fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
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b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Ado nyi ter mé szet vé del mi te rü let
vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

Az Ado nyi ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se 1 ha,
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma Adony 054/2.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a ha zánk ban már csak ke vés
he lyen elõ for du ló fo ko zot tan vé dett gyap jas csüd fû (Ast -
ra ga lus da sy ant hus) ado nyi ter mõ he lyé nek meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
32/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
az Aggteleki Nemzeti Park védettségének

fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 7/1984. (XII. 29.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel lé te sí tett Agg te le ki Nem ze ti Park vé dett sé gét fenn tar -
tom.

2.  §

Az Agg te le ki Nem ze ti Park ki ter je dé se 20188,2 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja, hogy véd je és õriz ze meg a
táj jel leg ze tes ar cu la tát és ter mé sze ti ér té ke it, kü lö nö sen a
jel leg ze tes karsz tos for ma kin cset (töb rö ket, víz nye lõ ket,
szik la alak za to kat, szur dok völ gye ket, bar lang rend sze re -
ket), a for rá so kat, ta va kat és ter mé sze tes fel szí ni víz fo lyá -
so kat, a jel leg ze tes karszt ve ge tá ci ót (a karszt bo kor er dõ -
ket, a ma gas hegy sé gi fa jok nak is ott hont adó er dõ ket), a
he gyi ka szá ló kat és a mo csár ré te ket, va la mint ezen élõ he -
lyek ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lá gát.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
(2) Az Agg te le ki Nem ze ti Park bõ ví té sé rõl  szóló 11/1997.

(III. 26.) KTM ren de let, va la mint az Agg te le ki Nem ze ti Park
bõ ví té sé rõl  szóló 2/2001. (II. 9.) KöM ren de let ha tá lyát vesz -
ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

Az Aggteleki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai

Agg te lek

A tel jes bel- és kül te rü let
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Bód va rá kó

02 hrsz-ból 7,1 ha (02a, 02b, 02c), 03/11, 03/12, 03/3
hrsz-ból 3,3 ha (03/3a, 03/3b, 03/3c), 03/5 hrsz-ból 124 ha
(03/5a, 03/5b, 03/5c), 03/6, 03/8, 03/9 hrsz-ból 3,2 ha
(03/9a, 03/9b), 04, 05, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7
hrsz-ból 32,7 ha (06/7a, 06/7b, 06/7c), 07/1, 07/2, 07/3,
07/4 hrsz-ból 14,7 ha (07/4a, 07/4b), 07/5, 08, 09 hrsz-ból
10,2 ha (09a, 09b, 09c), 010, 011, 027, 028/1, 028/2,
028/3, 028/4 hrsz-ból 31,9 ha (028/4a, 028/4b, 028/4c),
031/1, 031/2, 032, 033 hrsz-ból 16,2 ha (033a, 033b, 033c,
033d, 033f, 033g, 033h, 033j, 033k), 034 hrsz-ból 13,8 ha
(034a, 034b, 034c, 034d, 034f, 034g), 1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023, 1024 hrsz-ból 0,09 ha (1024a, 1024b), 1025,
1026 hrsz-ból 0,09 ha (1026a, 1026b), 1027, 1028, 1029,
1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056,
1057, 1058, 1059 hrsz-ból 0,2 ha (1059a, 1059b), 1060,
1061, 1062, 1063, 1064/1, 1064/2, 1065, 1066, 1067,
1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1080, 1081,
1082, 1083, 1084, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091

Bód va szi las

06, 039, 040, 078/1, 090 hrsz-ból 60,2 ha (090a, 090b,
090c), 091, 092, 093, 095, 099, 0102, 0103 hrsz-ból 91 ha
(0103a, 0103b, 0103c, 0103d, 0103f, 0103g, 0103h),
0105, 0122/1, 0151, 0159

Éger szög

023/10, 023/11, 023/13 hrsz-ból 36 ha (023/13a,
023/13b, 023/13c, 023/13d, 023/13f, 023/13g, 023/13h,
023/13j), 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/22, 
023/23, 023/24, 023/9, 025/2, 025/3 hrsz-ból 28,5 ha
(025/3a, 025/3b, 025/3c), 025/4, 025/5, 028/1, 028/2, 029,
030, 031 hrsz-ból 5,9 ha (031a, 031b, 031c), 032 hrsz-ból
17,7 ha (032a, 032b, 032c, 032d, 032f), 033, 034/1
hrsz-ból 23,2 ha (034/1a, 034/1b), 034/2, 034/3 hrsz-ból
133 ha (034/3a, 034/3b), 035/1 hrsz-ból 40,3 ha (035/1a,
035/1b, 035/1c, 035/1d, 035/1f), 035/2, 036, 037, 038
hrsz-ból 14,2 ha (038a, 038b), 039, 040 hrsz-ból 26,2 ha
(040a, 040b)

Híd vé gar dó

057/2, 057/3 hrsz-ból 11,4 ha (057/3a, 057/3b), 057/4,
058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066

Imo la

037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 045/1 hrsz-ból 84,4 ha
(045/1a, 045/1b, 045/1c), 045/2, 046/1 hrsz-ból 123,4 ha
(046/1a, 046/1b)

Jós va fõ

A tel jes bel- és kül te rü let

Kom já ti

0100, 0101, 0102 hrsz-ból 100,4 ha (0102a, 0102b,
0102c), 0105, 0106, 0107, 0108, 0110 hrsz-ból 58,7 ha
(0110a, 0110b, 0110c), 0112, 0113 hrsz-ból 151,1 ha
(0113a, 0113b, 0113c), 0117, 0118

Mar to nyi

010, 011, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 013/4, 015, 017/1,
017/2 hrsz-ból 0,2 ha (017/2a, 017/2b), 017/3, 017/4,
017/5 hrsz-ból 12,9 ha (017/5a, 017/5b, 017/5c, 017/5d,
017/5f, 017/5f, 017/5g, 017/5h), 020/3, 020/4, 020/5,
020/6, 021 hrsz-ból 56,2 ha (021a, 021b), 022/1, 022/3,
022/4 hrsz-ból 123 ha (022/4a, 022/4b, 022/4c, 022/4d,
022/4f, 022/4g), 023 hrsz-ból 12,8 ha (023a, 023b), 024/1,
024/2, 025, 026/1, 026/2, 028, 029, 030, 031/1, 031/2, 033
hrsz-ból 16,8 ha (033a, 033b), 034 hrsz-ból 2 ha (034a,
034b), 036, 040/1 hrsz-ból 0,7 ha (040/1a, 040/1b), 040/2,
041/1, 041/2, 042, 043, 044/1, 044/3, 044/4, 044/5, 045,
046, 047, 049, 050/1, 050/2, 050/3, 056 hrsz-ból 1,4 ha
(056a, 056b), 057, 058/1, 058/2 hrsz-ból 1 ha (058/2a,
058/2b), 059, 060, 061, 075, 3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013,
3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022,
3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031,
3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040,
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049,
3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058,
3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067,
3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076,
3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085,
3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094,
3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103,
3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112,
3113, 3114, 3115, 3116, 3117 hrsz-ból 0,4 ha (3117a,
3117b), 3118 hrsz-ból 0,4 ha (3118a, 3118b), 3119, 3120,
3121, 3122 hrsz-ból 0,1 ha (3122a, 3122b), 3123, 3124,
3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133,
3134, 3135, 3136 hrsz-ból 1,7 ha (3136a, 3136b), 3137,
3138, 3139 hrsz-ból 0,1 ha (3139a, 3139b), 3140, 3141,
3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150,
3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159,
3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168,
3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177,
3178, 3179 hrsz-ból 0,2 ha (3179a, 3179b), 3180, 3181,
3182, 3183, 3184, 3185, 3186 hrsz-ból 0,1 ha (3186a,
3186b), 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193
hrsz-ból 0,1 ha (3193a, 3193b), 3194 hrsz-ból 0,1 ha
(3194a, 3194b), 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200,
3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209,
3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218,
3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227,
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3228, 3229, 3230/1, 3230/2, 3231, 3232, 3233, 3234,
3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243,
3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252,
3253, 3254, 3255, 3256, 3257 hrsz-ból 0,1 ha (3257a,
3257b), 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265,
3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274,
3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283,
3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292,
3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298 hrsz-ból 0,1 ha
(3298a, 3298b), 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304,
3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313,
3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322,
3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329 hrsz-ból 0,1 ha
(3329a, 3329b), 3330 hrsz-ból 0,2 ha (3330a, 3330b),
3331, 3332, 3333, 3334, 3335 hrsz-ból 0,2 ha (3335a,
3335b), 3336, 3337, 3338 hrsz-ból 0,1 ha (3338a, 3338b),
3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347,
3348, 3349, 3350, 3351 hrsz-ból 0,2 ha (3351a, 3351b),
3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360,
3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 hrsz-ból
0,3 ha (3368a, 3368b), 3369, 3370, 3371, 3372, 3373,
3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380 hrsz-ból 0,2 ha
(3380a, 3380b), 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386,
3387, 3388 hrsz-ból 0,2 ha (3388a, 3388b), 3389, 3390,
3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397 hrsz-ból 0,1 ha
(3397a, 3397b), 3398, 3399, 3400 hrsz-ból 0,1 ha (3400a,
3400b), 341 hrsz-ból 0,2 ha (3401a, 3401b), 3402, 3403,
3404 hrsz-ból 0,1 ha (3404a, 3404b), 3405 hrsz-ból 0,1 ha
(3405a, 3405b), 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411
hrsz-ból 0,2 ha (3411a, 3411b), 3412, 3413, 3414 hrsz-ból
0,2 ha (3414a, 3414b), 3415, 3416 hrsz-ból 0,1 ha (3416a,
3416b), 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424,
3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432 hrsz-ból
0,2 ha (3432a, 3432b), 3433, 3434, 3435 hrsz-ból 0,2 ha
(3435a, 3435b), 3436 hrsz-ból 0,3 ha (3436a, 3436b),
3437, 3438, 3439 hrsz-ból 0,3 ha (3439a, 3439b), 3440
hrsz-ból 0,1 ha (3440a, 3440b), 3441, 3442, 3443, 3444,
3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453,
3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462,
3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471,
3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480,
3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489,
3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498,
3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507,
3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516,
3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525,
3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534,
3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543,
3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552,
3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561,
3562, 3563, 3564, 3565, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571,
3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579 hrsz-ból
0,2 ha (3579a, 3579b, 3579c), 3580 hrsz-ból 0,2 ha
(3580a, 3580b, 3580c), 3581, 3582, 3583, 3584, 3585,
3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594,
3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603,

3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612,
3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621,
3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630,
3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639
hrsz-ból 1,1 ha (3639a, 3639b, 3639c), 3640, 3641, 3642,
3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648 hrsz-ból 0,2 ha
(3648a, 3648b), 3649 hrsz-ból 0,9 ha (3649a, 3649b,
3649c), 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657,
3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666,
3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675,
3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684,
3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691 hrsz-ból 0,9 ha
(3691a, 3691b), 3692, 3693 hrsz-ból 0,3 ha (3693a,
3693b), 3694, 3695 hrsz-ból 0,4 ha (3695a, 3695b), 3696,
3697, 3698, 3699 hrsz-ból 0,2 ha (3699a, 3699b), 3700,
3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707 hrsz-ból 0,2 ha
(3707a, 3707b), 3708, 3709 hrsz-ból 0,3 ha (3709a,
3709b), 3710, 3711 hrsz-ból 0,2 ha (3711a, 3711b), 3712,
3713 hrsz-ból 0,4 ha (3713a, 3713b), 3714 hrsz-ból 0,4 ha
(3714a, 3714b), 3715 hrsz-ból 0,4 ha (3715a, 3715b),
3716 hrsz-ból 0,3 ha (3716a, 03716b), 3717, 3718, 3719,
3720, 3721, 3722 hrsz-ból 0,6 ha (3722a, 3722b, 3722c),
3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731,
3732 hrsz-ból 0,2 ha (3732a, 3732b), 3733, 3734, 3735,
3736, 3737 hrsz-ból 0,4 ha (3737a, 3737b), 3738 hrsz-ból
0,3 ha (3738a, 3738b), 3739, 3740, 3741, 3742, 3743,
3744, 3745, 3746

Per ku pa

02 hrsz-ból 12,3 ha (02a, 02b, 02c), 03, 04, 05, 06, 07,
08 hrsz-ból 32,7 ha (08a, 08b, 08c), 09 hrsz-ból 41,4 ha
(09a, 09b, 09c, 09d), 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022, 023/1, 023/2, 023/3 hrsz-ból
39,8 ha (023/3a, 023/3b, 023/3c, 023/3d, 023/3f, 023/3g,
023/3h), 024, 025, 026, 027 hrsz-ból 25,9 ha (027a, 027b,
027c, 027d, 027f), 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034,
0109, 0119, 0121, 0122 hrsz-ból 23,1 ha (0122a, 0122b),
0123, 0124 hrsz-ból 10,5 ha (0124a, 0124b), 0125, 0126/1
hrsz-ból 5,5 ha (0126/1a, 0126/1b), 0126/2, 0127, 0128,
0129, 0130, 0131/1, 0131/2, 0131/3 hrsz-ból 3,3 ha
(0131/3a, 0131/3b), 0157 hrsz-ból 14,8 ha (0157a, 0157b), 
0161, 0164 hrsz-ból 14,2 ha (0164a, 0164b, 0164c), 0165
hrsz-ból 160,9 ha (0165a, 0165b, 0165c, 0165d, 0165f,
0165g, 0165h), 0166, 0167 hrsz-ból 169,4 ha (0167a,
0167b, 0167c, 0167d, 0167f, 0167g, 0167h, 0167j, 0167k,
0167l, 0167m, 0167n, 0167p, 0167r, 0167s), 0168/1,
0168/2

Sza lon na

033, 034, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 062/4, 062/5, 062/6,
062/7, 063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7,
063/8, 064/1, 064/2 hrsz-ból 3,6 ha (064/2a, 064/2b),
065/1, 065/10, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7,
065/8, 065/9, 066, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 072/1
hrsz-ból 1,6 ha (072/1a, 072/1b), 072/2 hrsz-ból 0,4 ha
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(072/2a, 072/2b), 073/1, 073/2, 073/4, 073/5, 074, 075,
076, 077, 078, 079, 080 hrsz-ból 5,4 ha (080a, 080b, 080c,
080d), 081, 082, 085, 089, 092, 094, 095/1, 095/2, 095/3,
095/4, 095/5, 095/6, 096, 097, 098, 099/1, 099/2, 099/3
hrsz-ból 132,5 ha (099/3a, 099/3b), 0100/1, 0100/3,
0100/4, 0100/5 hrsz-ból 26,4 ha (0100/5a, 0100/5b),
0100/6, 0101/1, 0101/2, 0102 hrsz-ból 8,9 ha (0102a,
0102b, 0102c, 0102d), 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508 hrsz-ból 0,2 ha (508a, 508b), 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 hrsz-ból 0,1 ha 
(522a, 522b), 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 
556 hrsz-ból 0,2 ha (556a, 556b), 557, 558, 559, 560, 561,
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569/1, 569/2, 570, 571,
572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 
584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 
608, 609 hrsz-ból 0,3 ha (609a, 609b), 610 hrsz-ból 0,3 ha
(610a, 610b), 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 
632, 633, 634, 635, 636, 637 hrsz-ból 0,2 ha (637a, 637b),
638 hrsz-ból 0,2 ha (638a, 638b), 639 hrsz-ból 0,3 ha
(639a, 639b), 640, 641 hrsz-ból 0,2 ha (641a, 641b), 642
hrsz-ból 0,1 ha (642a, 642b), 643 hrsz-ból 1 ha (643a,
643b), 644, 645 hrsz-ból 0,5 ha (645a, 645b, 645c), 646,
647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 
659, 660, 661, 662, 663, 0664 hrsz-ból 0,4 ha (664a,
664b), 665, 666, 667, 668, 669, 670 hrsz-ból 0,1 ha (670a,
670b), 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 
693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704
hrsz-ból 0,1 ha (704a, 704b), 705, 706, 707, 708, 709, 710,
711, 712 hrsz-ból 0,1 ha (712a, 712b), 713, 714, 715, 716,
717, 718, 719 hrsz-ból 0,2 ha (719a, 719b), 720, 721, 722,
723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 728/2, 728/3, 728/4, 729
hrsz-ból 0,3 ha (729a, 729b), 730, 731, 732, 733, 734,
735/1, 735/2, 735/3 hrsz-ból 0,3 ha (735/3a, 735/3b), 736,
737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 
749, 750, 751, 752, 753, 754, 755 hrsz-ból 0,2 ha (755a,
755b), 756, 757, 758, 759, 760/1, 760/2, 760/3, 761, 762
hrsz-ból 0,2 ha (762a, 762b), 763, 764, 0765 hrsz-ból 0,3
ha (765a, 765b), 766, 767, 768 hrsz-ból 0,2 ha (768a,
768b, 768c), 769/1 hrsz-ból 0,2 ha (769/1a, 769/1b), 769/2 
hrsz-ból 0,2 ha (769/2a, 769/2b), 770, 771, 772, 773,
774/1, 774/2, 775, 776, 777, 778, 951, 952 hrsz-ból 0,6 ha
(952a, 952b), 953, 1001, 1002 hrsz-ból 0,2 ha (1002a,
1002b), 1003 hrsz-ból 0,2 ha (1003a, 1003b), 1004, 1005,
1006 hrsz-ból 0,3 ha (1006a, 1006b), 1008, 1009, 1010/1
hrsz-ból 0,1 ha (1010/1a, 1010/1b), 1010/2, 1010/3,
1011/1 hrsz-ból 0,6 ha (1011/1a, 1011/1b), 1011/2
hrsz-ból 0,3 ha (1011/2a, 1011/2b), 1012 hrsz-ból 0,3 ha
(1012a, 1012b), 1013 hrsz-ból 0,3 ha (1013a, 1013b,
1013c, 1013d), 1014 hrsz-ból 0,1 ha (1014a, 1014b), 1015
hrsz-ból 0,2 ha (1015a, 1015b, 1015c), 1016 hrsz-ból 0,3
ha (1016a, 1016b), 1017, 1018, 1019, 1020, 1021 hrsz-ból

0,1 ha (1021a, 1021b), 1022/1, 1022/2, 1023 hrsz-ból 0,1
ha (1023a, 1023b), 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
1030 hrsz-ból 0,3 ha (1030a, 1030b), 131 hrsz-ból 0,1 ha
(1031a, 1031b), 1032, 1033, 1101, 1102, 1105, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1159, 1160, 1301, 1302,
1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311,
1312 hrsz-ból 0,8 ha (1312a, 1312b, 1312c), 1313, 1314,
1315, 1316, 1317, 1318 hrsz-ból 1,2 ha (1318a, 1318b),
1319, 1320, 1321, 1322, 1323 hrsz-ból 0,6 ha (1323a,
1323b, 1323c), 1324 hrsz-ból 0,1 ha (1324a, 1324b), 1325, 
1326, 1327, 1401/1 hrsz-ból 1 ha (1401/1a, 1401/1b),
1401/2, 1402 hrsz-ból 0,3 ha (1402a, 1402b, 1402c), 1403
hrsz-ból 0,3 ha (1403a, 1403b, 1403c), 1404 hrsz-ból 0,5
ha (1404a, 1404b, 1404c), 1405, 1406 hrsz-ból 0,4 ha
(1406a, 1406b), 1407 hrsz-ból 0,5 ha (1407a, 1407b,
1407c), 1408 hrsz-ból 0,5 ha (1408a, 1408b, 1408c),
1409/1 hrsz-ból 0,2 ha (1409/1a, 1409/1b), 1409/2
hrsz-ból 0,3 ha (1409/2a, 1409/2b), 1410, 1411, 1412,
1413, 1414, 1415/1, 1415/2, 1416, 1417, 1418, 1419/1,
1419/2, 1420/1, 1420/2, 1421, 1422, 1423, 1424 hrsz-ból
0,5 ha (1424a, 1424b, 1424c), 1425/1 hrsz-ból 0,5 ha
(1425/1a, 1425/1b, 1425/1c), 1425/2 hrsz-ból 0,5 ha
(1425/2a, 1425/2b, 1425/2c), 1426, 1427, 1428, 1429,
1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 1440, 1441, 1442, 1443 hrsz-ból 0,2 ha (1443a,
1443b), 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451,
1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460,
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469,
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478,
1479, 1480

Szend rõ

0149/1, 0149/2, 0169 hrsz-ból 83,2 ha (0169a, 0169b),
0171/1, 0171/2, 0172

Szin

02 hrsz-ból 6,5ha (02a, 02b, 02c, 02d), 03, 04/1, 04/2,
04/4, 04/5, 05, 06, 07, 08 hrsz-ból 4,1 ha (08a, 08b), 010,
011, 012, 013/4, 014/1, 014/2, 016, 017, 018/4, 018/5, 019, 
020/1, 022/2, 023/1, 026, 027, 028, 029, 030, 032/2, 033,
034/1, 034/2, 035/1 hrsz-ból 7,3 ha (035/1a, 035/1b),
035/3, 035/4, 035/5, 036, 037, 038, 040/2, 041/1 hrsz-ból
14,7 ha (041/1a, 041/1b, 041/1c, 041/1d), 041/3, 041/4,
041/5, 042, 043 hrsz-ból 9,3 ha (043a, 043b), 044, 045,
046/2, 047, 048/2 hrsz-ból 5,5 ha (048/2a, 048/2b), 048/3,
048/4, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056/10, 056/11,
056/12, 056/13, 056/14, 056/15, 056/16, 056/17, 056/18,
056/19, 057, 058, 059, 060/10, 060/11, 060/12, 060/13,
060/14, 060/7, 060/9, 061, 062/1, 062/2, 062/3, 063, 064,
065, 066 hrsz-ból 35 ha (066a, 066b, 066c, 066d, 066f),
067, 068, 069 hrsz-ból 5 ha (069a, 069b), 070, 0203/2,
0204/2, 0205/1, 0205/2, 0206, 0207, 0208/16, 0208/3,
0208/4, 0208/5, 0208/6, 0208/7, 0209, 0210, 0212, 0213,
0214, 0216, 0217, 0218 hrsz-ból 6 ha (0218a, 0218b),
0219, 0220, 0222, 0223, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229,
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0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237/1, 0237/2, 0238,
0239, 0240, 0241, 0242, 0244 hrsz-ból 30,5 ha (0244a,
0244b, 0244c, 0244d, 0244f, 0244g, 0244h), 0245, 0246,
0247/2 hrsz-ból 7,9 ha (0247/2a, 0247/2b, 0247/2c,
0247/2d), 0248, 0249, 0250, 0251/1, 0252/2, 0252/4,
0255, 0256, 0257, 0258 hrsz-ból 74,3 ha (0258a, 0258b),
0260, 0261 hrsz-ból 272,9 ha (0261a, 0261b, 0261c,
0261d, 0261f, 0261g, 0261h), 0262, 0263, 0264/1, 0264/2
hrsz-ból 118,1 ha (0264/2a, 0264/2b, 0264/2c), 0265,
0266 hrsz-ból 135,7 ha (0266a, 0266b, 0266c), 0269/1,
0269/2, 0270, 0271 hrsz-ból 3,1 ha (0271a, 0271b), 0273,
0275/1, 0275/2, 501 hrsz-ból 0,9 ha (501a, 501b), 502,
503, 504 hrsz-ból 3,2 ha (504a, 504b, 504c, 504d), 505
hrsz-ból 3,2 ha (505a, 505b, 505c, 505d, 505f), 506
hrsz-ból 0,6 ha (506a, 506b, 506c), 507 hrsz-ból 0,5 ha
(507a, 507b, 507c), 508 hrsz-ból 0,4 ha (508a, 508b,
508c), 509 hrsz-ból 0,6 ha (509a, 509b, 509c), 510
hrsz-ból 0,2 ha (510a, 510b), 511 hrsz-ból 0,2 ha (511a,
511b), 512/1 hrsz-ból 0,3 ha (512/1a, 512/1b), 512/2, 513
hrsz-ból 0,2 ha (513a, 513b), 514 hrsz-ból 0,1 ha (514a,
514b), 515, 516, 517 hrsz-ból 0,2 ha (517a, 517b), 518
hrsz-ból 0,2 ha (518a, 518b), 519, 520, 521 hrsz-ból 0,3 ha
(521a, 521b), 522 hrsz-ból 0,2 ha (522a, 0522b), 523
hrsz-ból 0,2 ha (523a, 523b), 524 hrsz-ból 0,4 ha (524a,
524b), 525 hrsz-ból 0,3 ha (525a, 525b), 0526 hrsz-ból 0,4
ha (526a, 526b, 526c), 527 hrsz-ból 0,4 ha (527a, 527b,
527c), 528 hrsz-ból 0,2 ha (528a, 528b), 529, 530 hrsz-ból
0,2 ha (530a, 530b), 531 hrsz-ból 0,2 ha (531a, 531b), 532
hrsz-ból 0,6 ha (532a, 532b, 532c), 533, 534, 535 hrsz-ból
0,1 ha (535a, 535b), 536 hrsz-ból 0,4 ha (536a, 536b,
536c), 537, 538, 539 hrsz-ból 0,1 ha (539a, 539b), 540
hrsz-ból 0,1 ha (540a, 540b), 541 hrsz-ból 2 ha (541a,
541b, 541c), 542 hrsz-ból 0,5 ha (542a, 542b), 543
hrsz-ból 0,3 ha (543a, 543b), 544 hrsz-ból 0,3 ha (544a,
544b), 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
hrsz-ból 0,4 ha (554a, 554b), 555 hrsz-ból 0,7 ha (555a,
555b), 556, 557 hrsz-ból 0,6 ha (557a, 557b), 558, 559,
560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 
572, 573 hrsz-ból 0,7 ha (573a, 573b, 573c), 574, 575
hrsz-ból 0,1 ha (575a, 575b), 576 hrsz-ból 0,1 ha (576a,
576b), 577, 578, 579, 580, 581, 582 hrsz-ból 0,1 ha (582a,
582b), 583, 584 hrsz-ból 0,1 ha (584a, 584b), 585, 586
hrsz-ból 0,1 ha (586a, 586b), 587, 588 hrsz-ból 0,1 ha
(588a, 588b), 589, 590 hrsz-ból 0,2 ha (590a, 590b), 591,
592 hrsz-ból 0,1 ha (592a, 592b, 592c), 593, 594 hrsz-ból
0,1 ha (594a, 594b), 595, 596 hrsz-ból 0,2 ha (596a, 596b), 
597, 598 hrsz-ból 0,6 ha (598a, 598b, 598c), 599, 600, 601, 
602, 603, 604 hrsz-ból 0,3 ha (604a, 604b), 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 612 hrsz-ból 0,2 ha (612a, 612b), 613,
614, 615, 616 hrsz-ból 0,2 ha (616a, 616b), 617, 618, 619
hrsz-ból 0,2 ha (619a, 619b, 619c), 620, 621, 622, 623,
624, 625 hrsz-ból 0,2 ha (625a, 625b, 625c), 626, 627
hrsz-ból 0,3 ha (627a, 627b, 627c), 628, 629 hrsz-ból 0,3
ha (629a, 629b, 629c), 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/2, 645
hrsz-ból 0,3 ha (645a, 645b, 645c), 646, 647, 648 hrsz-ból

0,2 ha (648a, 648b), 649, 650 hrsz-ból 0,7 ha (650a, 650b,
650c), 651, 652, 653, 654 hrsz-ból 0,7 ha (654a, 654b,
654c), 655 hrsz-ból 0,3 ha (655a, 655b, 655c), 656, 657,
658 hrsz-ból 0,2 ha (658a, 658b, 658c), 659 hrsz-ból 0,2 ha 
(659a, 659b), 660, 661, 662 hrsz-ból 0,8 ha (662a, 662b),
663 hrsz-ból 0,3 ha (663a, 663b), 664, 665, 666 hrsz-ból
0,6 ha (666a, 666b), 667 hrsz-ból 0,3 ha (667a, 667b), 668
hrsz-ból 0,3 ha (668a, 668b), 669 hrsz-ból 0,2 ha (669a,
669b), 670, 671 hrsz-ból 0,5 ha (671a, 671b), 672, 673,
674, 675, 676, 677 hrsz-ból 0,3 ha (677a, 677b, 677c), 678
hrsz-ból 0,2 ha (678a, 678b), 679, 680, 681 hrsz-ból 0,2 ha
(681a, 681b), 682 hrsz-ból 0,5 ha (682a, 682b), 683, 684,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 801, 802, 
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 
815, 816, 817, 818, 819, 820 hrsz-ból 0,1 ha (820a, 820b),
821, 822, 823 hrsz-ból 0,2 ha (823a, 823b), 824 hrsz-ból
0,2 ha (824a, 824b, 824c), 825 hrsz-ból 0,2 ha (825a,
825b), 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833 hrsz-ból 0,1
ha (833a, 833b), 834 hrsz-ból 0,1 ha (834a, 834b), 835
hrsz-ból 0,1 ha (835a, 835b), 836, 837, 838, 1001, 1002
hrsz-ból 0,4 ha (1002a, 1002b), 1003 hrsz-ból 0,5 ha
(1003a, 1003b), 1004 hrsz-ból 0,3 ha (1004a, 1004b),
1005, 1006 hrsz-ból 0,2 ha (1006a, 1006b)

Szin pet ri

02, 03, 04/1, 04/2, 05, 06, 07 hrsz-ból 6,6 ha (07a, 07b),
08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 015, 016, 017
hrsz-ból 14,4 ha (017a, 017b), 018, 019, 020, 021, 022,
023 hrsz-ból 17,9 ha (023a, 023b), 024, 025, 026, 027,
028, 029, 030, 031, 032 hrsz-ból 21,2 ha (032a, 032b,
032c), 033, 034/2, 034/3, 034/6, 034/7, 034/8, 034/9,
035/1, 035/2, 036/1 hrsz-ból 7,1 ha (036/1a, 036/1b), 037,
038, 039, 040, 041/1, 041/2, 042/1, 042/2, 042/3, 042/4,
042/5, 042/6, 042/7, 042/8, 043, 044, 046, 047, 048, 049,
050, 051/1, 051/2, 052/1, 052/2, 053/1, 053/2, 053/3,
053/3, 053/4, 053/5, 054/1, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3,
055/4, 056/1, 056/2, 057/1, 057/1, 057/2, 057/2, 057/3,
057/4, 057/5, 058, 059, 060, 061, 063 hrsz-ból 14 ha
(063a, 063b, 063c), 080, 081/1 hrsz-ból 5,7 ha (081/1a,
081/1b), 081/2, 083, 085/1, 085/10, 085/3, 085/4, 085/5,
085/6, 085/7, 085/8, 085/9, 086/2, 086/3, 086/4, 086/6,
086/6, 086/8, 086/9, 087

Szög li get

02/2 hrsz-ból 93,5 ha (02/2a, 02/2b, 02/2c, 02/2d, 02/2f, 
02/2g), 05/10 hrsz-ból 5,8 ha (05/10a, 05/10b, 05/10c),
05/6, 05/7 hrsz-ból 0,2 ha (05/7a, 05/7b), 05/9, 072, 073/1,
073/2 hrsz-ból 310,6 ha (073/2a, 073/2b, 073/2c, 073/2d,
073/2f, 073/2g, 073/2h, 073/2j, 073/2k, 073/2l, 073/2m,
073/2n, 073/2p), 076/2, 076/5 hrsz-ból 160,8 ha (076/5a,
076/5b, 076/5c, 076/5d, 076/5f, 076/5g, 076/5h), 077/5,
078/1 hrsz-ból 3,6 ha (078/1a, 078/1b, 078/1c), 078/3
hrsz-ból 7,3 ha (078/3a, 078/3b, 078/3c), 078/4, 079
hrsz-ból 194,1 ha (079a, 079b, 079c, 079d, 079f, 079g,
079h, 079j, 079k), 080/5, 0163, 0164, 0165, 0168, 0169,
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0170, 0172 hrsz-ból 1,6 ha (0172a, 0172b, 0172c), 0175,
0176, 0177, 0179/1, 0179/2, 0180 hrsz-ból 30,9 ha (0180a, 
0180b), 0181, 0182, 0184 hrsz-ból 60,6 ha (0184a, 0184b,
0184c), 0185, 0187, 0189, 0191, 0192, 0193, 0194
hrsz-ból 16,6 ha (0194a, 0194b), 0195, 0196 hrsz-ból 21,2
ha (0196a, 0196b), 0203, 0204, 0205, 0209, 0212/1, 0213
hrsz-ból 40,7 ha (0213a, 0213b), 0215, 0217, 0218, 0219,
0220, 0221, 0222 hrsz-ból 23,8 ha (0222a, 0222b, 0222c),
0223, 0224 hrsz-ból 232,6 ha (0224a, 0224b, 0224c,
0224d, 0224f, 0224g, 0224h), 0229, 0230 hrsz-ból 164,1
ha (0230a, 0230b, 0230c, 0230d, 0230f, 0230g, 0230h,
0230j, 0230k, 0230l, 0230m, 0230n, 0230p, 0230r, 0230s,
0230t), 0233, 0234/1 hrsz-ból 45,3 ha (0234/1a, 0234/1b,
0234/1c, 0234/1d, 0234/1f, 0234/1g), 0234/2, 0236, 0237
hrsz-ból 35,5 ha (0237a, 0237b, 0237c, 0237d, 0237f,
0237g, 0237h, 0237j, 0237k), 0241, 0242, 0244, 0245
hrsz-ból 254,4 ha (0245a, 0245b, 0245c, 0245d, 0245f,
0245g, 0245h, 0245j, 0245k, 0245l, 0245m, 0245n,
0245p, 0245r, 0245s, 0245t), 0246/1 hrsz-ból 29,6 ha
(0246/1a, 0246/1b, 0246/1c, 0246/1d, 0246/1f, 0246/1g,
0246/1h, 0246/1j, 0246/1k, 0246/1l, 0246/1m, 0246/1n,
0246/1p, 0246/1r, 0246/1s, 0246/1t), 0246/2, 0247, 0249,
0250/1, 0250/2, 0250/3, 0250/4, 0250/5, 0251/1, 0251/10,
0251/2, 0251/3, 0251/4, 0251/5, 0251/6, 0251/7, 0251/8,
0251/9, 0252, 0253/3, 0253/4, 0253/6, 0253/7, 0253/8,
0254, 0259/2, 0259/4, 0260, 0264, 0265 hrsz-ból 387,6 ha
(0265a, 0265b, 0265c, 0265d, 0265f), 0266/2, 0282

Szu ha fõ

062, 063/1, 065 hrsz-ból 6 ha (065a, 065b), 066/2,
066/4, 066/5, 066/6, 066/7, 066/8, 067, 071, 072, 073/1,
073/2, 074/2, 074/3, 074/4, 074/5, 075, 076, 077, 080,
081/1, 081/2, 089/2

Te resz te nye

024/1 hrsz-ból 3,7 ha (024/1a, 024/1b, 024/1c), 025,
026, 027/1, 027/2, 028 hrsz-ból 41,5 ha (028a, 028b,
028c), 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037 hrsz-ból
54,2 ha (037a, 037b, 037c, 037d, 037f), 038, 039, 040,
041, 042, 043, 044 hrsz-ból 25,6 ha (044a, 044b, 044c),
045, 046 hrsz-ból 40,5 ha (046a, 046b, 046c), 047 hrsz-ból 
35,2 ha (047a, 047b, 047c, 047d, 047f), 048, 049 hrsz-ból
59,2 ha (049a, 049b, 049c, 049d, 049f, 049g, 049h), 050,
053 hrsz-ból 78,3 ha (053a, 053b, 053c, 053d, 053f, 053g,
053h), 054, 055 hrsz-ból 32,9 ha (055a, 055b, 055c), 056,
057 hrsz-ból 54,5 ha (057a, 057b, 057c, 057d, 057f, 057g,
057h, 057j, 057k), 058, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13,
059/15, 059/16, 059/17, 059/18, 059/19, 059/2, 059/20,
059/21, 059/22, 059/23, 059/24, 059/25, 059/26, 059/27,
059/28, 059/29, 059/3, 059/30, 059/31, 059/32, 059/33,
059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 060, 061
hrsz-ból 79 ha (061a, 061b, 061c, 061d, 061f, 061g, 061h,
061j, 061k, 061l, 061m), 062, 063 hrsz-ból 65,1 ha (063a,
063b, 063c)

Tor na ká pol na

02, 05/1 hrsz-ból 51,4 ha (05/1a, 05/1b, 05/1c, 05/1d,
05/1f, 05/1g), 05/2, 07 hrsz-ból 17,5 ha (07a, 07b, 07c), 08,
09 hrsz-ból 7,8 ha (09a, 09b, 09c, 09d), 010, 011/1 hrsz-ból
18,7 ha (011/1a, 011/1b), 011/2, 039, 040/11, 040/12,
040/13, 040/14, 040/17, 040/18, 040/19, 040/2 hrsz-ból 1
ha (040/2a, 040/2b), 040/20, 040/21, 040/22, 040/23,
040/23, 040/24, 040/25, 040/26, 040/3, 040/4, 040/5, 040/6
hrsz-ból 1,3 ha (040/6a, 040/6b), 040/8, 040/9, 041, 042,
043, 044 hrsz-ból 2,4 ha (044a, 044b), 045

Tor na ná das ka

7/4, 7/5, 12, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 011, 013/1, 013/10,
013/11, 013/12, 013/13, 013/14, 013/15, 013/16, 013/17,
013/18, 013/19, 013/2, 013/20, 013/21, 013/22, 013/23,
013/24, 013/25 hrsz-ból 0,7 ha (013/25a, 013/25b), 013/3,
013/4, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 015/1, 015/10,
015/11, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5, 015/6, 015/7, 015/8,
015/9, 059, 060, 061 hrsz-ból 27,5 ha (061a, 061b, 061c,
061d), 062, 063, 064, 068 hrsz-ból 310 ha (068a, 068b)

Tor na szen tand rás

073/1, 073/2 hrsz-ból 55,2 ha (073/2a, 073/2b, 073/2c), 074

Trizs

046/15, 054, 055, 057, 060, 061, 062, 063, 064, 065,
066, 069, 070, 071, 072/1, 072/2, 073, 081, 082, 083, 084,
085/10, 085/8, 085/9, 088/3, 088/4, 089

Var bóc

041/10 hrsz-ból 6,6 ha (041/10a, 041/10b), 045 hrsz-ból 
4,1 ha (045a, 045b, 045c), 046, 047/1, 047/2, 048, 049,
050, 051/1, 051/2, 052/1, 052/2 hrsz-ból 5,5 ha (052/2a,
052/2b), 052/3, 053, 054 hrsz-ból 147,2 ha (054a, 054b).

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei, va la mint az alá hú zás sal je lölt te le pü -
lé sek tel jes bel- és kül te rü le te az euró pai kö zös sé gi je len -
tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett
föld rész le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let
alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 32/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

Az Aggteleki Nemzeti Park fokozottan védett
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Agg te lek

04, 06, 016/1-3, 019, 025, 026/6, 026/9, 029/1-2, 030/3,
031, 097/2, 097/3 hrsz-ból 2,5 ha (a 41C er dõ rész let te rü le -
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tén fek võ rész), 097/4, 0100 hrsz-ból 84,6 ha (a 40 er dõ tag, 
a 41A, 41B er dõ rész le tek és a 41C er dõ rész let te rü le tén
fek võ rész), 0103/2-4, 0103/6-7, 0107/1-2, 0110 hrsz-ból
23,1 ha (a 21H, 21I, 21J er dõ rész le tek), 0111/2 hrsz-ból
124,4 ha (a 15, 17 er dõ tag, a 19A er dõ rész let te rü le tén fek -
võ rész, a 19C er dõ rész let te rü le tén fek võ rész, a 19D er dõ -
rész let te rü le tén fek võ rész, és a 19TI2 er dõ rész let), 0112,
0116/1 hrsz-ból 65,3 ha (a 3D er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész, a 18 er dõ tag, a 20E er dõ rész let te rü le tén fek võ rész,
és a 21TI2 er dõ rész let), 0116/2 hrsz-ból 118,5 ha (a 3A,
3B, 3C er dõ rész le tek, a 3D er dõ rész let te rü le tén fek võ rész 
és a 11 er dõ tag), 0119

Bód va rá kó

032 hrsz-ból 25,5 ha (9A, 9B, 9C, 10A, 10B, 10TN
 erdõrészletek)

Bód va szi las

040, 093, 095, 099, 0122/1 hrsz-ból 272,3 ha (1 er dõ tag, 
2A, 2B, 2C, 2D, 2F, 2G er dõ rész le tek, 6 és 7 er dõ ta gok),
0151, 0159

Éger szög

029-033, 034/3, 035/1, 036-040

Jós va fõ

04, 05, 07/5, 08, 09, 010/5, 011, 012, 015, 016, 017/1,
017/3-4, 018, 019, 022/3, 025/1, 028, 30/2-3, 030/6-7,
030/11, 030/13-14, 031/1, 031/3-9, 031/11, 031/14-17,
031/19-21, 032, 033/1-5, 034, 035, 037/10-11, 037/16,
037/18-19, 037/23, 038, 039, 040/1-8, 040/10-11,
040/14-15, 040/19, 040/22, 040/29-34, 041/5, 042/2, 048,
050-052, 053/11, 054, 055/5-10, 055/12-13, 055/15,
055/17-18, 055/23-24, 055/26, 057-059, 060/2-3,
060/6-10, 061, 062/4, 062/15-19, 063/1-2, 065-068,
072/1-2, 073/1-2, 073/5-7, 073/9-13, 074-076, 077/2-3,
077/6-11, 077/16-19, 078, 079/1-2, 079/7-8, 080/2-8,
080/12, 081, 082/1-3, 084, 087/3, 088/5, 088/7, 090, 091,
095, 097, 0101, 0103, 0149, 0154-0159

Mar to nyi

020/4, 020/6, 021, 022/1, 022/3, 022/4, 023

Szög li get

076/5 hrsz-ból 64,4 ha (a 20A, 20B, 20C, 20D, 20E,
20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20TI1, 20TI2, 20TI3, 20TI4,
20TN er dõ rész le tek és a 20CE er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész), 0196 hrsz-ból 1,0 ha (a 3TI er dõ rész let, illetve a 3ÚT 
er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 0204, 0205 hrsz-ból 90,2
ha (a 2 er dõ tag és a 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F er dõ rész le tek),
0245 hrsz-ból 6,4 ha (a 26B, 26C és 29F er dõ rész le tek),
0265 hrsz-ból 4,2 ha (a 20F er dõ rész let és a 20CE er dõ -

rész let te rü le tén fek võ rész), 0282 hrsz-ból 0,1 ha (a 20CE
er dõ rész let te rü le tén fek võ rész)

Te resz te nye

024/1, 025, 026, 027/1, 028, 034, 035, 037-041,
056-058, 059/2-13, 059/15-33, 060-063

Tor na ná das ka

7/4, 7/5, 12, 062 hrsz-ból 31,1 ha (a 8A er dõ rész let te rü -
le tén fek võ rész, a 8B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész, a
8C er dõ rész let te rü le tén fek võ rész, és a 8D, 8E, 8TI er dõ -
rész le tek), 063 hrsz-ból 1,0 ha (a 8A er dõ rész let te rü le tén
fek võ rész, a 8B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész, és a 8C
er dõ rész let te rü le tén fek võ rész), 068 hrsz-ból 103,0 ha
(a 6A, 7A er dõ rész le tek, a 8A er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész és a 8B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
33/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

az Alcsúti arborétum természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 344/1952. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Al csú ti ar bo ré tum
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

Az Al csú ti ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 40 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma Al csút -
do boz 078.
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3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja az ar bo ré tum esz té ti kai, ter -
mé szet tu do má nyi és er dõ gaz da sá gi szem pont ból ér té kes
élõ fa gyûj te mény ének és a te rü let sa já tos táj ké pi adottsá -
gainak a meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
34/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról és természetvédelmi
kezelésérõl

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
6/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Ba bó csai Ba sa-kert ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

(1) A Ba bó csai Ba sa-kert ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 12,6 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Ba bó csa 0155 hrsz-bõl 12,6 ha (0155a, 0155b, 0155c,
0155d, 0155f).

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
lan te rü le te az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé -
del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl
 szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra
2000 te rü let nek mi nõ sül.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let ter mé sze ti ér té ke i -
nek – kü lö nös te kin tet tel a tö me ge sen csak itt ta lál ha tó
csil la gos nár cisz ra (Nar cis sus stel la ris) –, az egyéb vé dett
ál lat- és nö vény fa jok nak és ter mé szet kö ze li élõ he lyük nek, 
va la mint a te rü let táj ké pi, kul túr tör té ne ti és ré gé sze ti ér té -
ke i nek, to váb bá So mogy me gye leg na gyobb alap te rü le tû
föld vá rá nak meg õr zé se.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Duna–Drá va Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság és – erdõ ese té ben – a kü lön jog sza bály sze -
rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz -
dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za. Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi
rész le tes elõ írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal -
maz za.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
(2) A Ba bó csai Ba sa-kert Ter mé szet vé del mi Te rü let ke -

ze lé si ter vé rõl  szóló 16/2006. (III. 31.) KvVM ren de let ha -
tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 34/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg
– a te rü let élõ és élet te len ter mé sze ti ér té ke it, kü lö nös

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

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

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

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

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

– A csil la gos nár cisz élõ he lyé nek, va la mint egyéb, a te -
rü let re jel lem zõ, ter mé szet kö ze li élõ he lyek hely re ál lí tá sa.

– Ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés meg va ló sí tá sa a táj-
és kul túr tör té ne ti ér té kek, a ré gé sze ti ér té kek és a gyep
ese té ben a te rü le ten élõ vé dett fa jok élet cik lu sá nak figye -
lembe véte lével.

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

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

– A vé dett fa jo kat és a föld vá rat ve szé lyez te tõ in va zív
fa jok vissza szo rí tá sa.

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

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

3.1.1. Gye pek ke ze lé se
– Ti los a gyep fe lül ve té se, fel tö ré se és be er dõ sí té se,

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

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

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

ve ze ték biz ton sá gi öve ze té re vo nat ko zó sza bá lyo kat
figye lembe kell ven ni.

3.1.2. Er dõk ke ze lé se
– Az er dõk ben éven te leg alább egy szer a fa faj össze té -

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

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

3.1.3. Gyü möl csös ke ze lé se
– Az idõs gyü mölcs fá kat el pusz tu lá su kig a te rü le ten

kell hagy ni, ezt köve tõen fo ko za to san – éven te 1-3 pld.
nagy ság rend ben – ki ter mel he tõk, he lyet tük szin tén vad -
cse resz nye, vad kör te vagy e tá jon jel lem zõ ha gyo má nyos
gyü mölcs fa-fa jok ül tet he tõk.

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

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

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

3.2.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– Az in va zív fa jok, illetve az ag resszív, táj ide gen fa fa -

jok ter je dé sét meg kell aka dá lyoz ni, ál lo má nyu kat vissza
kell szo rí ta ni.

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

3.2.2. Fa jok vé del me
– A csil la gos nár cisz vi rág zá si ide jé ben (áp ri lis 15-jú -

ni us 15.) a te rü le tet fo lya ma to san õriz ni kell.
– Vi rág gyûj tés csak az ille té kes ter mé szet vé del mi ha -

tó ság en ge dé lyé vel, a ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott he lyen
és mér ték ben tör tén het.

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

3.2.3. Köz le ke dés
– A csil la gos nár cisz vi rág zá si ide jé ben a lá to ga tók

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

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

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

3.2.4. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sá -

val vég zett ré gé sze ti fel tá rá si mun ká la tok ki vé te lé vel ti los
a fel sõ hu mu szos ta laj ré teg boly ga tá sa.

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

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

– Tûz gyúj tás csak a Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság gal (a továb biak ban: igaz ga tó ság) tör tént egyez te tést
köve tõen meg en ge dett.

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

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

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

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

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

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

3.2.5. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Az ár té ri sa já tos sá go kat mu ta tó Ri nya-par ti sáv jel le -

gét fenn kell tar ta ni.
– Az egy ko ri gyü mölcs ter mesz tés em lé két õr zõ idõs

gyü mölcs fá kat meg kell õriz ni, illetve ha gyo má nyos táj -
faj ták kal kell pó tol ni.

3.2.6. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A ter ve zé si te rü le ten be lül ku ta tá si te vé keny ség csak

az igaz ga tó ság gal elõ ze tesen egyez te tett mó don tör tén het.
Az el vég zett ku ta tás ered mé nye it (ku ta tá si je len tés, pub li -
ká ci ók) egy pél dány ban az igaz ga tó ság ren del ke zé sé re
kell bo csá ta ni.

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

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

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

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

3.2.7. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– A tan ös vény men tén hul la dék gyûj tõ ket kell el he lyez -

ni, és gon dos kod ni kell rend sze res ürí té sük rõl.
– A te rü le ten kem ping és egyéb, tö meg tu riz must ki -

szol gá ló lé te sít mény el he lye zé se ti los.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
35/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Baktalórántházai-erdõ természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
11/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Bak ta ló ránt há zai-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé -
gét fenn tar tom.

2.  §

A Bak ta ló ránt há zai-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 310,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
ma it az 1. szá mú mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Nyír ség ho mok te rü le te it
egy kor bo rí tó ha tal mas ki ter je dé sû gyöngy vi rá gos-töl gyes 
és gyer tyá nos-töl gyes tár su lá sok egyik utol só egy be füg gõ
ma rad vá nyá nak, a te rü let sa já tos nö vény- és ál lat vi lá gá nak 
a meg óvá sa.

13. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1649



4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és ezzel
egy ide jû leg a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ille té -
kességi te rü le tén lé võ egyes vé dett ter mé sze ti te rü le tek er -
dõ re zer vá tum má nyil vá ní tá sá ról  szóló 15/2000. (VI. 26.)
KöM ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben a „Bak ta ló ránt há zai
er dõ Ter mé szet vé del mi Te rü let” szö veg rész he lyé be a
„Bak ta ló ránt há zai-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé -
gé nek fenn tar tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti Bak -
ta ló ránt há zai-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let” szö veg lép.

6.  §

2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti e ren de let 5. §-ában az
,, , és ezzel egy ide jû leg a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság ille té kességi te rü le tén lé võ egyes vé dett ter mé sze ti te -
rü le tek er dõ re zer vá tum má nyil vá ní tá sá ról  szóló 15/2000.
(VI. 26.) KöM ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben a „Bak ta ló -
ránt há zai er dõ Ter mé szet vé del mi Te rü let” szö veg rész he -
lyé be a „Bak ta ló ránt há zai-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let
vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin -
ti Bakta lórántházai-erdõ ter mé szet vé del mi te rü let” szö veg
lép” szö veg rész. E § 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Baktalórántházai-erdõ természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bak ta ló ránt há za

0238/12 hrsz-ból 212,3 ha (2A, 2B, 2NY, 3A, 3B, 3C,
6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6TI, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7NY,
8A, 8B, 8C, 8NY, 9A, 9B, 9C, 9NY, 10A, 10B, 10C, 10D,
10E, 10NY, 11A, 11B, 11C, 11D, 11NY, 21A, 21B, 21C,
21NY, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 22I, 22J, 
22NY, 23A, 23NY, 24NY er dõ rész le tek), 0224/1 hrsz-ból
35,2 ha (34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34NY er dõ -
rész le tek), 0222 hrsz-ból 36,6 ha (35A, 35NY, 46A, 46B,
46C, 46NY er dõ rész le tek), 0220 hrsz-ból 26,8 ha (47A,
47B, 47C, 48A, 48B, 48C, 48NY er dõ rész le tek)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet

a 35/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Baktalórántházai-erdõ természetvédelmi
 terület fokozottan védett területének

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bak ta ló ránt há za

0222 hrsz-ból 36,6 ha (35A, 35NY, 46A, 46B, 46C,
46NY er dõ rész le tek)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat lan te rü le te
az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren -
del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
36/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Baláta-tó természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Föld mû ve lés ügyi Mi nisz ter 505.510/1941.I.b.3. szá -
mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott Ba lá ta-tó ter mé -
szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ba lá ta-tó ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
105,5 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma Szent a
0123/14a.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó pan gó
vi zû, le fo lyás ta lan láp fol tok meg õr zé se, a vé dett nö vény-
és ál lat fa jok – kü lö nös te kin tet tel a te rü le ten fész ke lõ ví zi -
ma da rak ra –, illetve élõ he lyük meg óvá sa.
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4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
37/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Bátorligeti-legelõ természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Bá tor li ge ti-le ge lõ ter mé szet vé del -
mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Bá tor li ge ti-le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter -
je dé se 23,4 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Bá tor li get 0296/3, 0296/7.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
 Natura 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó ho mok -
pusz tai gyep tár su lá sok vé dett, illetve fo ko zot tan vé dett,

rit ka nö vény fa ja i nak meg óvá sa, va la mint a nö vény tár su lá -
sok hoz kap cso ló dó ál lat vi lág meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
38/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Bátorligeti-õsláp természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 115.520/1950.
OTT szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Bá tor li ge ti
õs láp ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Bá tor li ge ti-õs láp ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 52,7 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
 Bátorliget 0399/1, 0399/2, 0400-0404.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
 Natura 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a táj jel leg ze tes ar cu la tá nak
és ter mé sze ti ér té ke i nek a meg õr zé se, kü lö nös te kin tet tel
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az õs láp jel leg ze tes pan gó vi zes, lá pos, zsom bé kos élõ he -
lye i re, az itt elõ for du ló kü lön le ges ve ge tá ció tí pu sok ra
(nyír láp, fûz láp, zsom bé kos láp te rü le tek és láp ré tek), va la -
mint ezen élõ he lyek ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lá gá ra.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
39/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Bihari-legelõ természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 8/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Bi ha ri-le ge lõ ter mé szet vé del mi te -
rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Bi ha ri-le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
770,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a mel -
lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó ter mé -
sze tes szi ke sek és lösz gye pek, az itt élõ vé dett nö vény- és
ál lat fa jok meg õr zé se, a szik jel leg ze tes for ma kin csé nek,
va la mint a pusz tai táj kép meg óvá sa és fenn tar tá sa, a ma -
dár vo nu lá sok za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 39/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Bihari-legelõ természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Be rettyó új fa lu

0897, 0899, 0906/1, 0906/2, 0907, 0908

Ván csod

056/37, 057, 058/3, 059, 060/1, 060/2, 060/3, 062, 063,
064/37

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
40/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Budai Sas-hegy természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 985/1957. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Bu dai Sas-hegy ter -
mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.
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2.  §

A Bu dai Sas-hegy ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
30 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a mel lék let
tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó õs ho nos 
do lo mit szik la gyep vé dett, fo ko zot tan vé dett, rit ka nö vény- 
és ál lat fa ja i nak meg õr zé se, va la mint a ko pár hegy ol da lak
to váb bi pusz tu lás tól va ló meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 40/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Budai Sas-hegy természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bu da pest XI. ke rü let

2373/8, 2373/9, 2373/10, 2391/17, 2391/18, 2638/2,
2668/4, 2668/41, 2668/42, 2668/58, 2668/59, 2668/60,
2668/61, 2668/62, 2668/63, 2668/64, 2668/65, 2668/66,
2668/67, 2668/86, 2668/90, 2668/103, 2668/104, 2668/107,
2668/108, 2668/111, 2668/112, 2668/114, 2668/147,
2668/148, 2669/149, 2668/150, 2668/151, 2668/152,
2668/153, 2668/154, 2668/155, 2668/156, 2668/258

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
41/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Budapesti botanikus kert természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -

vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 486/1960. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Bu da pes ti bo ta ni kus
kert ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Bu da pes ti bo ta ni kus kert ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma
 Budapest VIII. ke rü let 36177/2.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó, ter mé -
szet tu do má nyi és ter mé szet vé del mi szem pont ból rend kí -
vül ér té kes nö vény gyûj te mény meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
42/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Cégénydányádi-park természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 856/1959. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Cé gény dá nyá -
di-park ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Cé gény dá nyá di-park ter mé szet vé del mi te rü let ki ter -
je dé se 12,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Cé gény dá nyád 297/1, 297/3.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó, ter mé -
szet tu do má nyi és esz té ti kai szem pont ból rend kí vül ér té -
kes nö vény gyûj te mény meg õr zé se, va la mint az élõ vi lág
ter mé szet kö ze li élet fel té te le i nek biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
43/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Csévharaszti-borókás természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
118.136/1939. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott 

Csév ha rasz ti-bo ró kás ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé -
gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Csév ha rasz ti-bo ró kás ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 128,7 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mai Csév ha raszt 0229/2, 0241/4.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
 Natura 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a me leg ked ve lõ és szá raz -
ság tû rõ ho mok pusz ta gyep és pusz tai töl gyes tár su lá sok -
ban ho nos vé dett, illetve fo ko zot tan vé dett nö vény rit ka sá -
gok vé del me és élõ he lyük ter mé sze tes ál la po tá ban való
fenn tar tá sa, a bo ró kás-nyá ras tár su lás adta sa já tos táj ké pi
jel leg meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
44/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Csokonyavisontai fás legelõ természetvédelmi

terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
5/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Cso ko nya vi son tai fás le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let vé -
dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Cso ko nya vi son tai fás le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let 
ki ter je dé se 433,0 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
ma it a mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a dél-so mo gyi táj ra jel lem zõ 
fás le ge lõ és az ott ta lál ha tó idõs, ha tal mas ter me tû fa egye -
dek, va la mint a sa va nyú ho mok ta la jon ho nos nö vény tár su -
lá sok vé del me és élõ he lyük ter mé sze tes ál la pot ban való
fenn tar tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 44/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Csokonyavisontai fás legelõ
természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai

Cso ko nya vi son ta

0426 hrsz-ból 19,5 ha (0426a, 0426b), 0436, 0440,
0441, 0442, 0444, 0445 hrsz-bõl 100,2 ha (0445a, 0445b,
0445c, 0445d, 0445f, 0445g, 0445h, 0445j), 0448 hrsz-ból 
27 ha (0448a, 0448b), 0449, 0450 hrsz-ból 28,7 ha (0450a, 
0450b, 0450c), 0471 hrsz-ból 37,7 ha (0471a, 0471b) 0471 
hrsz-ból 1,6 ha (0471b), 0472, 0473/1 hrsz-ból 50,6 ha
(0473/1a, 0473/1b, 0473/1c) 0473/2 hrsz-ból 38,7 ha
(0473/2a, 0473/2b, 0473/2c), 0474, 0475, 0476, 0477/1

hrsz-bõl 21,3 ha (0477/1a, 0477/1b, 0477/1c, 0477/1d),
0477/3 hrsz-ból 23,8 ha (0477/3a, 0477/3b)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
45/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Dabasi-turjános természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 1939/1965. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Da ba si-tur já nos ter -
mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Da ba si-tur já nos ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 147,7 ha, vé dett és egy ben fo ko zot tan vé dett te rü le té -
nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Da bas 0351,
0946/4, 0946/7, 0946/8, 0946/9, 0946/11, 0946/12, 0955,
0958/3, 0959.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
 Natura 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó vé dett
nö vény fa jok, mo csá ri és láp ré ti nö vény tár su lá sok, va la -
mint rit ka ro var- és ma dár fa jok élõ he lyé nek meg óvá sa és
fenn tar tá sa.
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4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
46/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Dinnyési-fertõ természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal
1667/1966. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Dinnyé si-fer tõ ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn -
tar tom.

2.  §

A Dinnyé si-fer tõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
529,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az
1. szá mú mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi
szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó vé dett
és fo ko zot tan vé dett ál lat fa jok, el sõ sor ban a te rü le ten fész -
ke lõ ma da rak élõ he lyé nek meg óvá sa és fenn tar tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 46/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Dinnyési-fertõ természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Gár dony

024, 025/1, 025/2, 030, 031, 032/1

Pá kozd

0119

Szé kes fe hér vár

020302/1, 020302/2, 020303

Se re gé lyes
066/2, 067, 069/4

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 46/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Dinnyési-fertõ természetvédelmi terület
fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai

Gár dony
024, 025/1, 025/2, 030, 032/1
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Szé kes fe hér vár
020302/1

Se re gé lyes
067

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok az
 európai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te -
té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló 45/2006.
(XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek
mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
47/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Dunaalmási-kõfejtõk természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
17/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Du na al má si-kõ fej tõk ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét 
fenn tar tom.

2.  §

A Du na al má si-kõ fej tõk ter mé szet vé del mi te rü let ki ter -
je dé se 230 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a
mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Du na al más és a Kõ pi -
te-hegy kö zöt ti Du na te rasz-rend szer fel szín al ak ta ni kép -
zõd mé nye i nek és ki emel ke dõ õs lény ta ni je len tõ ség gel
bíró föld ta ni szel vé nye i nek, a Les-hegy kör nyé ki karszt -
for rá sok hoz kap cso ló dó for ma kincs, va la mint a te rü let vé -
dett nö vény- és ál lat fa ja i nak meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 47/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Du na al má si-kõ fej tõk ter mé szet vé del mi te rü let
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Du na al más

0560/2, 0560/3, 0560/4, 0560/5, 0560/7, 0560/8,
0560/9, 0560/11, 0560/13, 0560/14, 0560/15, 0560/17,
0560/18, 0560/19, 0560/20, 0561, 0585, 0586, 0587,
0588, 0589, 0590/1

Szo mód

0139/7, 0139/8, 0140, 0141, 0171

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
48/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
az Erdõteleki arborétum természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 115.169/1950.
OTT szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Er dõ te le ki
ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn -
tartom.

2.  §

Az Er dõ te le ki ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 7,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Er dõ te lek 085/4 és 364/1.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó, ter mé -
szet tu do má nyi és esz té ti kai szem pont ból rend kí vül ér té -
kes nö vény gyûj te mény meg õr zé se, va la mint az élõ vi lág
ter mé szet kö ze li élet fel té te le i nek biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
49/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Fényi-erdõ természetvédelmi terület

 védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1660/1953. szá -
mú OTT ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Fé nyi-er dõ ter -
mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Fé nyi-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
297,7 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Bátor -
liget 0186-0190, 0192, 0193, 0195/1.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
 Natura 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja az egy kor a Nyír ség nagy ré -
szét bo rí tó er dõ tár su lá sok leg na gyobb egy be füg gõ ma rad -
vá nyer de jé nek, az itt elõ for du ló nö vény tár su lá sok nak
(nyír lá pok, re kettye fü ze sek, víz ked ve lõ tölgy-kõ ris-szil li -
get er dõk, ho mo ki töl gye sek, ho mok pusz ta gyep-tár su lá -
sok) és a rend kí vül vál to za tos for ma kin csû te rü let sa já tos
nö vény- és ál lat vi lá gá nak a meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
50/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Fóti-Somlyó természetvédelmi terület

 védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
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ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal 717/1971. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Fó ti-Som lyó ter mé -
szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Fó ti-Som lyó ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
217 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá -
mú mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá -
ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten fel lel he tõ pan non 
fló ra és fa u na meg men té se és élõ he lye i nek biz to sí tá sa kü -
lö nös te kin tet tel a szár ta lan csûd fü vön élõ fóti bog lár ká ra
(Ple be jus sep hi rus), ami a Som lyón kí vül csak Bul gá ria
egyes vi dé ke in ta lál ha tó meg.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
az 50/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Fóti-Somlyó természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fót

060/4, 060/5, 060/6, 061, 062, 063, 066/4, 066/5, 066/6,
067/2, 069/2

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi

ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
az 50/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Fóti-Somlyó természetvédelmi terület fokozottan
védett területének ingatlan-nyilvántartási

 helyrajzi számai

Fót

060/4, 066/4 hrsz-ból 1,4 ha (066/4k)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész let te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
 Natura 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
51/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Füzérradványi-park természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
7/1975. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Fü zér -
rad vá nyi-park ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn -
tar tom.

2.  §

A Fü zér rad vá nyi-park ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 159,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a
mel lék let tar tal maz za.
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3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a je len tõs dend ro ló gi ai és
esz té ti kai ér té ket kép vi se lõ fa fa jo kat, cser jé ket és egyéb
nö vény fa jo kat tar tal ma zó park meg óvá sa, va la mint az élõ -
vi lág ter mé szet kö ze li élet fel té te le i nek biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
az 51/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Füzérradványi-park természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fü zér rad vány

1, 2 hrsz-ból 52,7 ha (2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 2g, 2h, 2j, 2k,
2l), 3, 5, 247, 010, 011, 012, 047/1, 047/3, 50, 083/1
hrsz-ból 12,4 ha (083/1a, 083/1b, 083/1c, 083/1d, 083/1f,
083/1g), 083/2, 085/1 hrsz-ból 39,8 ha (085/1a, 085/1b,
085/1c, 085/1d), 085/2

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
52/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -

vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
5/1975. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Gyön gyö -
si Sár-hegy ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar -
tom.

2.  §

A Gyön gyö si Sár-hegy ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 189,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a
mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let nö vény tár su lá sa i -
nak, kü lö nö sen a pusz ta gyep tár su lá sok vé dett, illetve
 fokozottan vé dett nö vény fa ja i nak a meg óvá sa, a Szent
 Anna-tó fenn ma ra dá sá nak biz to sí tá sa, va la mint a te rü let
gaz dag lep ke fa u ná já nak a meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
az 52/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Aba sár

0133/1, 0133/2, 0133/3, 0146, 0192/2

Gyön gyös

0152/2, 0153, 0163, 0164/2, 0165/2, 0165/4, 0165/5
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Vi son ta

079/1

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
53/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Hajdúbagosi földikutya-rezervátum

természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
16/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Haj dú ba go si föl di ku tya-re zer vá tum ter mé szet vé del mi te -
rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Haj dú ba go si föl di ku tya-re zer vá tum ter mé szet vé -
del mi te rü let ki ter je dé se 265,7 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai Haj dú ba gos 018/2, 018/3, 018/4, 018/5,
018/6, 019, 021/2, 021/3, 021/4, 021/5, 021/6, 021/7,
021/8, 021/9.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei a Haj dú ba gos 021/8 hely raj zi szá mú in gat -
lan te rü le te ki vé te lé vel az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû
ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld -
rész le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap -
ján Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let ter mé sze ti ér té ke i -
nek: a föl di ku tyá nak (Spa lax le u co don) és a te rü le ten ta lál -
ha tó egyéb vé dett ál lat- és nö vény fa jok nak, élõ he lyük nek,
va la mint a te rü let táj ké pi ér té ke i nek a meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
54/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Jakab-hegy természetvédelmi terület védettségének
fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 11/1978. OKTH szá mú ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott Ja kab-hegy ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé -
gét fenn tar tom.

2.  §

A Ja kab-hegy ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
222,8 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a mel -
lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja: biz to sít sa a te rü let re jel lem -
zõ, ér té kes és rit ka föld ta ni kép zõd mé nyek és fel szín for -
mák, va la mint a te rü le ten ta lál ha tó föld vár és ha lom sí rok,
to váb bá a kö zép ko ri pá los ko los tor rom ja i nak meg õr zé sét.
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4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
az 54/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Jakab-hegy természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Cser kút

010/2, 011/2, 012/2, 0123/2,0129/2,0132 hrsz-ból 3,5
ha (0132/9a, 0132/9b), 0137/2, 0140 hrsz-ból 3,2 ha
(0140/2a, 0140/2b, 0140/2c), 0141/2, 0142/2

Kõ vá gó szõ lõs

063/3, 063 hrsz-ból 14,1 ha (063/4a, 063/4b, 064/4c),
064/1, 065/1, 067/1, 068/6, 068 hrsz-ból 69,9 ha (068/11a,
068/11b), 068/12, 072, 073, 074, 075, 076

Pécs III. ke rü let

087/2, 088/2, 089/1, 089/3, 089/4; 089 hrsz-ból 23,3 ha
(089/5a, 089/5b, 089/5c, 089/5d, 089/5f, 089/5g, 089/5h,
089/5j), 090/1, 090/3, 091/1, 0104/2, 0106 hrsz-ból 9,8 ha
(0106/2a, 0106/2b, 0106/2c)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
55/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Jókai-kert természetvédelmi terület

 védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -

vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
6/1975. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Jó kai-kert
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Jó kai-kert ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
3,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Bu da pest
XII. ke rü let 9597/1, 9597/2, 9598/2, 9598/4, 9599.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja Jó kai Mór, a ma gyar iro da -
lom ki emel ke dõ alak ja egy ko ri kert jé nek és az ab ban ta lál -
ha tó kul túr tör té ne ti em lé kek meg õr zé se és lá to ga tás ra al -
kal mas sá té te le, az itt ta lál ha tó dend ro ló gi ai és esz té ti kai
ér té ket kép vi se lõ fa egye dek és egyéb nö vé nyek, va la mint
a sa já tos táj ké pi adott sá gok meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
56/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Kállósemjéni Mohos-tó természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
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kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 177/1954. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Kál ló sem jé ni Mo -
hos-tó ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Kál ló sem jé ni Mo hos-tó ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 95,0 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Kál ló sem jén 0305/1, 0315.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Kál ló sem jén mel lett ta lál -
ha tó egy ko ri fo lyó völgy ben ki ala kult ter mé sze tes nö vény -
tár su lá sok nak (in gó láp, ége res fûz láp) meg õr zé se, va la -
mint a te rü let sa já tos nö vény- és ál lat vi lá gá nak a meg -
óvása.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
57/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi terület

fokozott védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -

ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 6/1986. (VIII. 21.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tott Ke le mé ri Mo hos-ta vak
ter mé szet vé del mi te rü let fo ko zott vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Ke le mé ri Mo hos-ta vak ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 56,8 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mai Ke le mér 037 hrsz-ból 56,8 ha (037a, 037b, 037c,
037d, 037f).

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
lan te rü le te az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé -
del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl
 szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra
2000 te rü let nek mi nõ sül.

3.  §

A fo ko zott vé dett ség in do ka és cél ja a Bükk-hegy ség és
a Tor nai-karszt kö zött el he lyez ke dõ domb vi dék úszó láp -
ja i nak és a Mo hos-ta vak ré teg so ra i nak meg õr zé se, fenn -
tar tá sa és hely re ál lí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
58/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének

fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
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vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
8/1977. szá mú OTvH ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott és
a Ke let-Me csek Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl szóló
10/1993. (III. 9.) KTM ren de let tel bõ ví tett Ke let-Me csek
Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ke let-Me csek Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 9347,5
ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú
mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván -
tar tá si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let re jel lem zõ karsz tos
fo lya ma tok és for ma kincs, va la mint a Me csek mész kõ -
szur do ka i ra jel lem zõ élet kö zös sé gek meg óvá sa, a vé dett
nö vény fa jok és a hoz zá juk kap cso ló dó ál lat kö zös sé gek
élet fel té te le i nek meg õr zé se.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság és – erdõ ese té -
ben – a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen lát ja
el.

(3) Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Ke let-Me csek Táj vé del mi Kör zet bõ ví té sé rõl
 szóló 10/1993. (III. 9.) KTM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be -
kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
az 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Apát va rasd

016 hrsz-ból 4,7 ha (016a, 016b, 016c), 017, 018, 019,
020, 021, 022 hrsz-bõl 8,4 ha (022a, 022b), 023

Hosszú he tény

1501, 1502, 1503, 0504, 1505, 1506/1, 1506/2, 1507,
1508, 1509, 1510, 1512, 1513/1, 1513/2, 1514, 1515,
1516, 1517, 1518/1, 1518/2, 1519, 1520, 1521/1, 1522,
1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532,
1533, 1534, 1535/1, 1535/2, 1538, 1539, 1540, 1541,
1542, 1543, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607,
1608, 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612/1, 1612/2, 1613,
1614, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620,
1621, 1622, 1623, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629/1,
1629/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631, 1632,
1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637/1, 1637/2, 1638,
1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645/1, 1645/2,
1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654,
1655, 1656, 1657/2, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663,
1664, 1665/1, 1665/2, 1667/1, 1667/2, 1668, 1669, 1670,
1671/1, 1671/2, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677,
1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686,
1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1693, 1694, 1695, 1696,
1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705,
1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713/2, 064 hrsz-bõl
4,7 ha (064a, 064b), 068/3 hrsz-bõl 83,8 ha (068/3a,
068/3b), 0187 hrsz-bõl 118,5 ha (0187a, 0187b, 0187c,
0187d), 0188, 0189, 0190/1, 0190/3 hrsz-bõl 82,1 ha
(0190/3a, 0190/3b), 0190/4, 0190/5, 0191, 0192, 0193
hrsz-bõl 59,9 ha (0193a, 0193b, 0193c), 0194/1 hrsz-bõl
16,2 ha (0194/1a, 0194/1b, 0194/1c, 0194/1d), 0194/2
hrsz-bõl 0,3 ha (0194/2a, 0194/2b), 0195, 0196 hrsz-bõl
1,9 ha (0196a, 0196b, 0196c), 0197 hrsz-bõl 4,3 ha
(0197a, 0197b, 0197c), 0198, 0199/1 hrsz-bõl 32,3 ha
(0199/1a, 0199/1b, 0199/1c, 0199/1d, 0199/1f, 0199/1g),
0199/2, 0199/3, 0200 hrsz-bõl 10,9 ha (0200a, 0200b,
0200c, 0200d), 0202, 0203 hrsz-bõl 2,2 ha (0203a, 0203b), 
0204, 0205 hrsz-bõl 1 ha (0205a, 0205b, 0205c), 0206/1,
0206/2, 0207 hrsz-bõl 1,7 ha (0207a, 0207b), 0208
hrsz-bõl 66,1 ha (0208a, 0208b), 0209, 0210, 0211, 0212
hrsz-bõl 13,2 ha (0212a, 0212b), 0213, 0214, 0215, 0216,
0217 hrsz-bõl 49 ha (0217a, 0217b, 0217c), 0219, 0220,
0221, 0222/1, 0222/2, 0223, 0224/1, 0224/2 hrsz-bõl 4,5
ha (0224/2a, 0224/2b), 0225, 0226/1, 0226/2, 0227,
0228/1 hrsz-bõl 28,2 ha (0228/1a, 0228/1b, 0228/1c),
0228/2, 0229/1, 0229/2, 0230 hrsz-bõl 7,5 ha (0230a,
0230b, 0230c, 0230d, 0230f), 0231, 0232/1 hrsz-bõl 8 ha
(0232/1a, 0232/1b), 0232/2, 0233, 0234/1, 0234/2, 0235,
0236, 0237 hrsz-bõl 67,9 ha (0237a, 0237b, 0237c), 0238
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hrsz-bõl 76,9 ha (0238a, 0238b, 0238c), 0239-0245, 0246
hrsz-bõl 67,3 ha (0246a, 0246b), 0247, 0248, 0249
hrsz-bõl 58,2 ha (0249a, 0249b), 0250-0259, 0260
hrsz-bõl 72,8 ha (0260a, 0260b), 0261-0263, 0264/1,
0264/2, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271
hrsz-bõl 56,7 ha (0271a, 0271b); 0272 hrsz-bõl 212,7 ha
(0272/a, 0272/b, 0272/c), 0273 hrsz-bõl 12 ha (0273a,
0273b, 0273/c), 0274/1 hrsz-bõl 86,4 ha (0274/1a,
0274/1b), 0274/2, 0276, 0277/1, 0277/2, 0277/3

Ká rász

07, 08, 09/1, 09/2 hrsz-bõl 20,4 ha (09/2a, 09/2b), 010,
011, 012, 013, 014, 015/1, 015/2, 015/3, 016/1, 017/1

Ma gya reg regy

0158/4, 0169/2 hrsz-bõl 0,7 ha (0169/2a, 0169/2b),
0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 078,
0179, 0180/2, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187,
0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195 hrsz-bõl
58,1 ha (0195a, 0195b), 0196-0204, 0206, 0207, 0208/2,
0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220/2, 0221,
0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230,
0231, 0232, 0233, 0234, 0235/1, 0235/3, 0237/2, 0238,
0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247,
0248, 0249, 0250, 0251, 0252/1, 0252/2, 0253, 0254,
0255, 0256, 0257, 0258/1, 0259, 0260/1, 0262/1, 0277,
0278/1, 0279

Máza

0201, 0202 hrsz-bõl 35,6 ha (0202a, 0202b, 0202c,
0202d), 0203, 0204 hrsz-bõl 11,4 ha (0204a, 0204b),
0205, 0206, 0207, 0208, 0209 hrsz-bõl 22,9 ha (0209a,
0209b, 0209c, 0209d), 0210, 0211, 0212, 0213 hrsz-bõl
30,7 ha (0213a, 0213b, 0213c, 0213d), 0214, 0215, 0216
hrsz-bõl 35,7 ha (0216a, 0216b, 0216c, 0216d), 0217,
0218, 0219, 0220, 0221 hrsz-bõl 13,7 ha (0221a, 0221b),
0222, 0230/2, 0231/1, 0231/2, 0232/1, 0232/2 hrsz-bõl
42,4 ha (0232/2a, 0232/2b, 0232/2c, 0232/2d), 0233,
0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239/1, 0239/2, 0240/1,
0242/10 hrsz-bõl 86,8 ha (0242/10a, 0242/10b, 0242/10c,
0242/10d, 0242/10f, 0242/10g, 0242/10h, 0242/10j,
0242/10k, 0242/10l), 0243, 0244, 0245

Me csek ná dasd

1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,
1210/1, 1210/2, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225,
1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234,
1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 285/2, 014 hrsz-bõl 6 
ha (014a, 014b, 014c), 015, 016/4, 017, 018, 019 hrsz-bõl
0,8 ha (019/1a), 019/2, 019/3, 019/8, 020, 021/1, 021/2,
021/3, 021/4, 021/5, 021/6, 022, 023, 024, 025, 026, 027,

028, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8
hrsz-bõl 21,7 ha (029/8a, 029/8b, 029/8c, 029/8d), 030,
032/2, 033; 034/1 hrsz-bõl 41,9 ha (034/1a, 034/1b,
034/1c, 034/1d, 034/1f), 034/2, 034/3, 035-038, 039-040,
0268/1, 0268/2 hrsz-bõl 3,5 ha (0268/2a, 0268/2b), 0269,
0270/1, 0270/2, 0270/3, 0270/4 hrsz-bõl 21,4 ha (0270/4a, 
0270/4b, 0270/4c, 0270/4d), 0271-0273, 0274/1, 0274/2
hrsz-bõl 23,6 ha (0274/2a, 0274/2b, 0274/2c, 0274/2d,
0274/2f, 0274/2g, 0274/2h, 0274/2j, 0274/2k, 0274/2l),
0275, 0276, 0277/1 hrsz-bõl 32,8 ha (0277/1a, 0277/1b,
0277/1c, 0277/1d), 0277/2 hrsz-bõl 1,3 ha (0277/2a,
0277/2b), 0278, 0279 hrsz-bõl 22,7 ha (0279a, 0279b,
0279c), 0280 hrsz-bõl 3,3 ha (0280/a, 0280/b, 0280/c),
0281, 0282/1, 0282/2, 0283-0288, 0289/1 hrsz-bõl 23,1 ha 
(0289/1a, 0289/1b), 0289/2, 0290/1, 0290/2, 0290/3,
0290/4, 0291/1, 0291/2, 0292/1, 0292/2, 0293, 0294
hrsz-bõl 52,1 ha (0294a, 0294b), 0295, 0296, 0297/1,
0297/3, 0297/4, 0297/5, 0297/6, 0297/7, 0297/8, 0297/9,
0297/10, 0297/11, 0298, 0299/2, 0299/3, 0299/4, 0299/5,
0299/6, 0300, 0301, 0302, 0303 hrsz-bõl 1,7 ha (0303a,
0303b), 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312,
0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321,
0322 hrsz-bõl 32 ha (0322a, 0322b, 0322c), 0323, 0324/1,
0324/2

Ó bá nya

48, 153, 01, 02, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5, 03/6, 03/7, 03/8,
03/9, 04, 05/2, 05/3 hrsz-bõl 4,3 ha (05/3a, 05/3b), 05/4,
05/5, 06, 07 hrsz-bõl 49,2 ha (07a, 07b, 07c, 07d, 07f, 07g,
07h, 07j, 07k), 08, 09, 010/2, 010/3, 010/5, 010/6 hrsz-bõl
56,8 ha (010/6a, 010/6b, 010/6c), 010/8, 010/9, 010/10,
010/11, 010/12, 012, 013, 014/3, 014/4, 014/5, 015, 016,
017, 018, 019, 020, 021, 022/1, 022/2, 023, 024/1, 025/1,
025/2, 025/3, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033
hrsz-bõl 88,6 ha (033a, 033b, 033c, 033d), 034, 035, 036,
037 hrsz-bõl 48,1 ha (037a, 037b, 037c), 038, 039 hrsz-bõl 
0,9 ha (039a, 039b), 040/1, 040/2, 041, 042, 043, 044, 045, 
046, 047, 048, 049, 050/1 hrsz-bõl 35,6 ha (050/1a,
050/1b, 050/1c), 050/2, 051, 052, 053, 054, 055, 056/1,
056/2 hrsz-bõl 1,9 ha (056/2a, 056/2b), 056/3, 057
hrsz-bõl 17,6 ha (057a, 057b), 058, 059/1, 059/2, 059/3,
060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 
072, 073/1, 073/2, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081,
082, 083 hrsz-bõl 121,7 ha (083a, 083b, 083c, 083d, 083f,
083g, 083h, 083j, 083k), 084, 085

Pécs vá rad

014, 015, 016, 017, 018-019, 020/1, 021/1, 021/2, 022,
023/1, 023/2, 023/3, 026 hrsz-bõl 1,5 ha (026a, 026b),
027/2, 027/7 hrsz-bõl 1,2 ha (027/7a, 027/7b), 029/1
hrsz-bõl 3,5 ha (029/1a, 029/1b, 029/1c), 029/2, 031/4
hrsz-bõl 11,2 ha (031/4a, 031/4b, 031/4c, 031/4d, 031/4f),
033/2, 034/4, 034/5, 039
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Szász vár

2701/4 hrsz-ból 1,1 ha (2701/4a, 2701/4b, 2701/c,
2701/4d, 2701/4f), 2701/5, 2701/6, 2702/1, 2702/2
0173/2, 0177/1, 0179, 0180/1 hrsz-bõl 35,2 ha (0180/1a,
0180/1b), 0180/2, 0181/2, 0182, 0183/1, 0183/3, 0183/4
hrsz-bõl 0,4 ha (0183/4a, 0183/4b), 0183/5, 0184/1,
0184/2 hrsz-bõl 65,4 ha (0184/2a, 0184/2b, 0184/2c),
0185 hrsz-bõl 79,5 ha (0185a, 0185b, 0185c), 0186
hrsz-bõl 55,3 ha (0186a, 0186b), 0187 hrsz-bõl 37,3 ha
(0187a, 0187b, 0187c), 0188, 0189/3, 0189/4 hrsz-bõl
51,4 ha (0189/4a, 0189/4b, 0189/4c, 0189/4d), 0189/5,
0189/6, 0189/7, 0189/8, 0189/9, 0190/1 hrsz-bõl 62,4 ha
(0190/1a, 0190/1b, 0190/1c), 0190/2 hrsz-bõl 26,8 ha
(0190/2a, 0190/2b, 0190/2c, 0190/2d, 0190/2f, 0190/2g,
0190/2h, 0190/2j), 0195, 0196/2 hrsz-bõl 137,1 ha
(0196/2a, 0196/2b, 0196/2c, 0196/2d, 0196/2f, 0196/2g,
0196/2h, 0196/2j, 0196/2k), 0198

Vár al ja

056/6, 057/2, 057/3, 057/7 hrsz-bõl 054,9 ha (057/7a,
057/7b, 057/7c, 057/7d), 058 hrsz-bõl 68,8 ha (058a, 058b, 
058c, 058d, 058f, 058g, 058h, 058j, 058k, 058l, 058m,
058n, 058p, 058r), 060/2 hrsz-bõl 99,8 ha (060/2a, 060/2b, 
060/2c, 060/2d, 060/2f, 060/2g, 060/2h, 060/2j), 061/2,
061/4 hrsz-bõl 45,8 ha (061/4a, 061/4b, 061/4c), 062/4
hrsz-bõl 24,8 ha (062/4a, 062/4b, 062/4c), 064, 065
hrsz-bõl 26 ha (065/a, 065/b, 065/c, 065/d, 065/f), 066/2
hrsz-bõl 49,3 ha (066/2a, 066/2b, 066/2c, 066/2d), 067
hrsz-bõl 24,2 ha (067a, 067b), 069/5, 070 hrsz-bõl 49,7 ha
(070a, 070b, 070c, 070d, 070f), 071/4 hrsz-bõl 38,1 ha
(071/4a, 071/4b, 071/4c, 071/4d), 073 hrsz-bõl 25,8 ha
(073a, 073b), 074 hrsz-bõl 44,3 ha (074a, 074b), 076, 077
hrsz-bõl 50 ha (077a, 077b, 077c, 077d), 078 hrsz-bõl 21,9 
ha (078a, 078b, 078c), 079/2, 080 hrsz-bõl 4,9 ha (080a,
080b), 081, 082/1 hrsz-bõl 6,1 ha (082/1a, 082/1b, 082/1c,
082/1d), 082/2, 083 hrsz-bõl 29 ha (083a, 083b, 083c,
083d), 084/1 hrsz-bõl 29,9 ha (084/1a, 084/1b), 085/1,
085/3, 085/8 hrsz-bõl 1,6 ha (085/8a, 085/8b), 085/9
hrsz-bõl 2,1 ha (085/9a, 085/9b), 0141/1, 0142

Vé kény

04, 096/2 hrsz-bõl 18,9 ha (096/2a, 096/2b, 096/2c),
097, 098, 099/2, 0100, 0101, 0102/2, 0105/2, 0106-0109,
0110/2 hrsz-bõl 18,3 ha (0110/2a, 0110/2b, 0110/2c,
0110/2d), 0111-0120, 0121/1, 0121/2, 0121/3, 0122,
0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 030, 0131,
0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140,
0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149,
0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158

Zen gõ vár kony

031/3, 031/4, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039,
040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047 hrsz-bõl 43,1 ha
(047a, 047b, 047c), 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054,
055, 056, 057 hrsz-bõl 19 ha (057a, 057b, 057c), 058/1,
059 hrsz-bõl 8,4 ha (059a, 059b)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
az 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Hosszú he tény

0193 hrsz-ból 7,9 ha (0193b, 0193c), 0221, 0222/1,
0222/2, 0223, 0224/2 hrsz-ból 4,5 ha (0224/2a, 0224/2b),
0225, 0237 hrsz-ból 67,9 ha (0237a, 0237b, 0237c), 0238
hrsz-ból 76,9 ha (0238a, 0238b, 0238c), 0246 hrsz-ból
67,2 ha (0246a, 0246b), 0251, 0252, 0253, 0254, 0255,
0256, 0257, 0258, 0259, 0260 hrsz-ból 72,8 ha (0260a,
0260b), 0262, 0263, 0264/1, 0264/2, 0265, 0266, 0267,
0268, 0269, 0270, 0271 hrsz-ból 56,6 ha (0271a, 0271b),
0272 hrsz-ból 212,7 ha (0272a, 0272b, 0272c)

Ma gya reg regy

0195 hrsz-ból 58,1 ha (0195a, 0195b), 0196, 0197

Me csek ná dasd

0322 hrsz-ból 31,9 ha (0322a, 0322b, 0322c), 0323,
0324/1, 0324/2

Ó bá nya

055, 059/1, 059/2, 059/3, 063, 073/1, 083 hrsz-ból 121
ha (083a, 083b, 083c, 083f, 083g, 083j, 083k) 

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
59/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet védettségének

fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
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kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1978. OKTH szá mú ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott Kö zép-ti szai Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

A Kö zép-ti szai Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 9455,6 ha, 
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel -
lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó ter mé -
sze tes élõ he lyek (ár té ri er dõk, ré tek, holt med rek) nö vény -
tár su lá sa i nak, az itt elõ for du ló vé dett és fo ko zot tan vé dett
nö vény- és ál lat fa jok nak a meg õr zé se, a ma da rak há bo rí -
tat lan fész ke lé sé nek, táp lál ko zá sá nak, vo nu lá sá nak biz to -
sí tá sa, a jel leg ze tes Kö zép-Ti sza vi dé ki táj táj ké pi adott sá -
ga i nak meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

I. számú melléklet
az 59/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Be seny szög

0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0258, 0259, 0260,
0262/1, 0262/2, 0263/1, 0263/2, 0263/3, 0264, 0265/10,
0265/11, 0265/13, 0265/14, 0265/15, 0265/2, 0265/4,
0265/5, 0265/6, 0265/7, 0265/8, 0265/9, 0266, 0267,
0268, 0269, 0280/1, 0280/2, 0281, 0282, 0345, 0463,

0464, 0465/1, 0465/2, 0465/3, 0465/4, 0465/5, 0465/6,
0465/7, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513,
0514, 0515, 0517, 0518/1, 0518/2, 0519, 0520/1, 0520/2,
0520/3

Ci bak há za

0111, 0112, 0113/1, 0113/2, 0113/3, 0114

Csa ta szög

039, 040, 041, 042

Fegy ver nek

0378, 0379, 0380, 0381

Kis kö re

0719, 0720, 0721, 0722/1, 0722/3, 0722/4, 0724, 0725,
0768, 0769/2, 0769/3, 0769/4, 0770, 0771, 0772, 0773/1,
0773/3, 0773/4, 0774, 0775, 0776, 0777/1, 0777/2, 0778,
0779, 0780, 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787,
0788/1, 0788/2, 0789, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804,
0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813,
0814/1, 0814/2, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820,
0821/1, 0821/2, 0822, 0823/1, 0823/2, 0824, 0825

Kõ te lek

0246, 0247, 0248, 0249/1, 0249/2, 0250/1, 0250/2,
0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0261,
0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270,
0282, 0283, 0284, 0285

La ki te lek

0134, 0135, 0136

Mart fû

02, 03/1, 03/3, 03/4, 03/5, 013/1, 013/2, 014, 024, 0120,
0121, 0122/1, 0122/2, 0122/3, 0125, 0126, 0127

Nagy kö rû

019/1, 020/1, 021/1, 021/2, 021/3, 021/4, 021/5, 021/6,
021/7, 022/1, 0143, 0144, 0145/2, 0146, 0147, 0148, 0149, 
0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0159/1,
0159/2, 0160, 0161, 0162, 0163/1, 0163/10, 0163/11,
0163/12, 0163/13, 0163/14, 0163/15, 0163/16, 0163/17,
0163/18, 0163/19, 0163/2, 0163/20, 0163/21, 0163/22,
0163/23, 0163/25, 0163/26, 0163/27, 0163/29, 0163/3,
0163/31, 0163/33, 0163/34, 0163/35, 0163/36, 0163/37,
0163/38, 0163/39, 0163/4, 0163/40, 0163/41, 0163/42,
0163/43, 0163/44, 0163/45, 0163/46, 0163/47, 0163/48,
0163/49, 0163/5, 0163/6, 0163/7, 0163/8, 0163/9, 0165,
0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174,
0175/1, 0175/2, 0176, 0177, 0178, 0213, 0214, 0215,
0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223
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Nagy rév

02, 03, 04, 05, 06/1, 06/2, 017, 027, 028, 029, 030, 031,
032, 033, 034, 035, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 0162, 0163,
0165/2, 0166

Pély

0546/8, 0651/1, 0659, 0660, 0661/1, 0661/2, 0661/3,
0661/4, 0662/1, 0662/2, 0663/1, 0663/2, 0664, 0665/4,
0666, 0667/1, 0667/2, 0667/3, 0668, 0669, 0670, 0671,
0672, 0673, 0674, 0675/1, 0675/2, 0676, 0677, 0678,
0679, 0680, 0681/1, 0681/2, 0682, 0683/1, 0683/2,
0683/3, 0683/4, 0684/1, 0684/2, 0684/3, 0684/4, 0685,
0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693, 0694,
0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702/1,
0702/2, 0703/1, 0703/2, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708,
0709/1, 0709/2, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715/1,
0715/2, 0715/3, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,
0722, 0723, 0724, 0725/1, 0725/2, 0725/3, 0726

Rá kó czi fal va

0203/1, 0203/2, 0203/3, 0204/1, 0204/3, 0205, 0206/1,
0206/2, 0206/3, 0206/4, 0207, 0209, 0210/1, 0210/2,
0210/3, 0210/4

Rá kó czi új fa lu

035/2, 035/3, 035/4, 035/5, 036, 037, 038, 039, 040,
041/2

Sza jol

012, 013/2, 014, 015, 016/1, 017, 018, 019/1, 019/2,
020, 021, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031/1,
031/3, 031/4, 031/5, 032, 033

Szol nok

0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0526, 0527, 0528, 0529,
0530, 0531, 0532, 0552/1

Ti sza bõ

02/2, 03, 04, 05, 06, 07, 08/1, 08/2, 09, 010, 011/1,
011/2, 012, 013, 014, 034, 0258, 0259, 0260, 0262,
0263/1, 0263/2, 0264/1, 0264/2, 0265, 0266

Ti sza bu ra

0348, 0349/1, 0349/2, 0350, 0351/1, 0351/2, 0352,
0353/1, 0353/2, 0354/1, 0354/2, 0355, 0356, 0357, 0358,
0359/1, 0359/2, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365,
0366, 0367/1, 0367/2, 0367/3, 0367/4, 0367/5, 0368,
0369/1, 0369/2, 0370, 0371/1, 0371/2, 0371/3, 0371/4,
0371/5, 0371/6, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377,
0378, 0379/1, 0379/2, 0380, 0381/1, 0381/2, 0382, 0383,
0384, 0385/1, 0385/2, 0386/1, 0387/1, 0387/3

Ti sza föld vár

0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0336/3, 0336/4, 0336/5,
0336/6, 0336/7, 0336/8, 0337, 0338/1, 0338/2, 0339,
0340/1, 0340/2, 0341, 0342/3, 0342/4

Ti sza i no ka

07/2, 07/3, 07/4, 08/1, 08/2, 09, 010, 011, 012, 013

Ti sza je nõ

062, 063, 064, 086/1, 086/2, 086/3, 086/4, 086/5, 086/6,
094

Ti sza kécs ke

04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4,
011/5, 012/1, 012/2, 019, 020, 021/1, 021/3, 021/4, 021/5,
022/, 023/1, 023/3, 023/4, 023/5, 038/, 039/1, 039/2,
039/3, 040/1, 040/2, 040/3, 041, 042, 043, 044, 045, 046/1, 
046/2, 047, 0105, 0106/1, 0106/2, 0107/1, 0107/10,
0107/2, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0107/6, 0107/7, 0107/8,
0107/9, 0108, 0109, 0110, 0111/1, 0111/10, 0111/11,
0111/12, 0111/13, 0111/14, 0111/2, 0111/3, 0111/4,
0111/5, 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0112/1, 0112/2,
0113/, 0154/, 0155/1, 0155/17, 0155/18, 0155/19,
0155/20, 0155/22, 0155/24, 0155/25, 0155/26, 0155/27,
0155/28, 0155/29, 0155/30, 0155/31, 0155/32, 0155/33,
0598, 0599, 0600, 0625, 0626, 0648

Ti sza kürt

0283, 0284, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293

Ti sza püs pö ki

03, 04, 05, 06/1, 06/2, 06/3, 07, 08/1, 08/2, 09/1, 09/3,
09/5, 09/6, 09/7, 011, 013/1, 013/2, 013/3, 013/4, 014,
015/10, 015/11, 015/12, 015/13, 015/14, 015/15, 015/16,
015/17, 015/18, 015/19, 015/20, 015/21, 015/22, 015/8,
016, 017, 019, 020, 021/1, 021/2, 022, 023, 024/1, 024/10,
024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16, 024/17,
024/18, 024/19, 024/2, 024/20, 024/21, 024/22, 024/23,
024/24, 024/25, 024/26, 024/27, 024/29, 024/3, 024/30,
024/31, 024/32, 024/33, 024/34, 024/36, 024/37, 024/38,
024/39, 024/4, 024/40, 024/41, 024/42, 024/43, 024/5,
024/6, 024/7, 024/73, 024/74, 024/75, 024/8, 024/82,
024/83, 024/84, 024/85, 024/86, 024/87, 024/88, 024/9,
025/1, 025/2, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125,
1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134,
1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143,
1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152,
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162,
1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181,
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1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191,
1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200,
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,
1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218,
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227,
1228, 1229/1, 1229/2, 1229/3, 1229/4, 1230, 1231, 1232,
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241,
1242, 1243, 1244/2, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1250/1, 1250/2, 1251, 1253, 1254, 2028/3, 2028/4,
2029/1, 2029/2, 2030/1, 2030/2, 2031, 2032/1, 2032/3,
2033, 2035/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4, 2036/3, 2036/4,
2036/5, 2036/6, 2037, 2038, 2039/1, 2039/3, 2039/4,
2039/5, 2040/1, 2040/2, 2041/1, 2041/2, 2042, 2043,
2044, 2045, 2046/1, 2046/2, 2047, 2048/1, 2048/2,
2048/3, 2048/4, 2048/6, 2048/7, 2049, 2050/1, 2050/2,
2051/1, 2051/2, 2052, 2053/1, 2053/2, 2054/2, 2054/3,
2054/4, 2055/1, 2055/2, 2056/1, 2056/2, 2057/1, 2057/2,
2058/1, 2058/2, 2059/1, 2059/2, 2060/1, 2060/2, 2061/1,
2061/2, 2062/2, 2062/3, 2062/4, 2063/1, 2063/2, 2064/1,
2064/2, 2065/1, 2065/2, 2066/1, 2066/2, 2067/2, 2067/3,
2067/4, 2068/1, 2068/2, 2069/1, 2069/2, 2070/1, 2070/2,
2071/1, 2071/2, 2072/1, 2072/2, 2073/1, 2073/2, 2074/1,
2074/2, 2075/1, 2075/2, 2076/1, 2076/2, 2077/1, 2077/2,
2078/2, 2078/3, 2078/4, 2079/2, 2079/4, 2079/6, 2079/8,
2080, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2102/1, 2102/2, 2103,
2104/1, 2104/2, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110, 2143,
2184/3, 2184/5, 2184/6, 2184/7, 2184/8, 2186, 2187,
2188, 2189/1, 2189/2, 2190/1, 2190/2, 2191/1, 2191/2,
2191/4, 2191/5, 2192/1, 2192/2, 2193/1, 2193/2, 2194/1,
2194/2, 2195/1, 2195/2, 3680, 3681/1, 3681/2, 3682,
3683, 3684, 3685/1, 3685/2, 3686/1, 3686/2, 3687/1,
3687/2, 3688, 3689/1, 3689/2, 3690, 3691, 3692, 3693,
3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702,
3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711,
3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720,
3721, 3722, 3723

Ti sza roff

02, 03/2, 03/3, 010, 011, 012, 013, 014/1, 014/2, 028,
039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 069, 070, 0324,
0325, 0326, 0337, 0338, 0353/1, 0353/2, 0354, 0355,
0356, 0357/1, 0357/2, 0358, 0359, 0360/1, 0360/2,
0360/3, 0360/4, 0360/5, 0360/6, 0360/7, 0360/8, 0360/9,
0361, 0362, 0363, 0364/10, 0364/11, 0364/12, 0364/13,
0364/14, 0364/15, 0364/16, 0364/18, 0364/19, 0364/2,
0364/21, 0364/22, 0364/3, 0364/5, 0364/6, 0364/7,
0364/8, 0364/9, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370,
0371, 0372, 0373, 0374, 0375/1, 0375/2, 0376/1, 0376/2,
0377, 0378, 0379, 0383/2, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388

Ti sza süly

014, 015, 016/1, 016/2, 017/1, 017/2, 018, 020, 021,
022/3, 022/4, 022/5, 022/6, 023/1, 023/2, 024, 028/2, 031,
039/2, 045/1, 045/2, 045/3, 050/2, 051/4, 056, 057/1,

057/2, 0570/1, 0571/1, 0571/2, 0572, 0573, 0574, 0575,
0576/1, 0577, 0578

Ti sza ug

016, 017, 018/1, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5, 018/6,
018/7, 019, 020, 021, 022, 023/1, 023/2, 024, 025, 026

Ti sza vár kony

02, 03, 04, 05/1, 05/2, 06

Tö rök szent mik lós

0461/1, 0462/10, 0462/11, 0462/12, 0462/13, 0462/16,
0462/18, 0462/19, 0462/20, 0462/22, 0462/23, 0462/24,
0462/25, 0462/26, 0462/27, 0462/28, 0462/29, 0462/30,
0462/31, 0462/32, 0462/33, 0462/34, 0462/35, 0462/36,
0462/38, 0462/39, 0462/4, 0462/40, 0462/41, 0462/42,
0462/43, 0462/44, 0462/45, 0462/46, 0462/47, 0462/48,
0462/49, 0462/5, 0462/50, 0462/51, 0462/52, 0462/53,
0462/9, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467/1, 0467/2, 0467/3,
0467/4, 0467/5, 0467/6, 0467/7, 0468/1, 0468/2, 0469

Ve zseny

04/1, 04/2, 04/3, 05, 06/1, 06/2, 014/2, 015, 016/1,
016/2, 017, 018, 019/10, 019/11, 019/9, 029, 030, 031,
032, 033, 034, 047, 048, 049, 050, 0103, 0104

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
az 59/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Pély

0546/8, 0679, 0680, 0681/1, 0681/2, 0682, 0683/1,
0683/2, 0683/3, 0683/4, 0684/1, 0684/2, 0684/3, 0684/4,
0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0691, 0692, 0693,
0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702/1,
0702/2, 0703/1, 0703/2, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708,
0709/1, 0709/2, 0710, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715/1,
0715/2, 0715/3, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721,
0722, 0723, 0724, 0725/2, 0725/3

Tö rök szent mik lós

0467/1, 0467/2, 0467/3, 0467/4, 0467/5, 0467/6,
0467/7
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Ve zseny

04/1, 04/2, 04/3

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
60/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Magyarország földrajzi középpontja

természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 13/1978. OKTH szá mú ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott Ma gyar or szág föld raj zi kö zép pont ja ter mé -
szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ma gyar or szág föld raj zi kö zép pont ja ter mé szet vé del -
mi te rü let ki ter je dé se 4,6 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely -
raj zi szá ma Pusz ta vacs 029/2.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Ma gyar or szág föld raj zi
kö zép pont já hoz mél tó ter mé sze ti kör nye zet fenn tar tá sa, a
táj ké pi adott sá gok meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
61/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Martonvásári-park természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1182/1953. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Mar ton vá sá ri-park ter -
mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Mar ton vá sá ri-park ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 30 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma Mar -
ton vá sár 174.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó esz té ti -
kai és ter mé szet tu do má nyi szem pont ból rend kí vül ér té kes
nö vény gyûj te mény meg õr zé se, va la mint az élõ vi lág ter -
mé szet kö ze li élet fel té te le i nek biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
62/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Me gya szói-tá tor já nos ter mé szet -
vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Me gya szói-tá tor já nos ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 35,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mai Me gya szó 098 hrsz-ból 17,4 ha (098a, 098b, 098c),
0102, 0103 hrsz-ból 6,9 ha (0103a, 0103b, 0103c, 0103d,
0103f).

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok, illetve al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je -
len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin -
tett föld rész le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de -
let alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a fo ko zot tan vé dett tá tor ján
(Cram be ta ta ria) ter mõ he lyé nek a meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
63/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Meleg-mányi-völgy természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 292/1957. szá -
mú OTT ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Me leg-má -
nyi-völgy ter mé szet vé del mi te rü let  védettségét fenn tar -
tom.

2.  §

A Me leg-má nyi-völgy ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 465,8 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a
mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó jel leg -
ze tes karsz tos fo lya ma tok és for ma kincs (töb rök, víz nye -
lõk, bar lan gok, édes ví zi mész kõ kép zõd mé nyek), to váb bá
a Me csek mész kõ szur do ka i ra jel lem zõ élet kö zös sé gek
(gyer tyá nos töl gye sek és bük kö sök) meg óvá sa, a vé dett
nö vény fa jok és a hoz zá juk kap cso ló dó ál lat kö zös sé gek
élet fel té te le i nek meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

13. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1671



Melléklet
a 63/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Meleg-mányi-völgy természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Mán fa

0524/2, 0541/2, 0546/2, 0548/2, 0550, 0551, 0552/7

Pécs I. ke rü let

0553 hrsz-bõl 6,3 ha (0553a, 0553b, 0553c, 0553d),
0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559/1, 0559/2, 0560/1,
0561 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569,
0570, 0571, 0572/1

Pécs II. ke rü let

0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353 hrsz-bõl 47,1 ha
(0353a 0353b, 0353c), 0363 hrsz-bõl 21 ha (0363a, 0363b, 
0363c), 0364, 0365 hrsz-bõl 25,8 ha (0365a, 0365b), 0366, 
0367, 0368, 0369; 0370 hrsz-bõl 18,6 ha (0370a, 0370b),
0371, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379

A mel lék let ben alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat -
la nok, illetve al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je -
len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin -
tett föld rész le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de -
let alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
64/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Mohácsi történelmi emlékhely természetvédelmi

terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
2/1975. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Mo há csi tör té nel mi em lék hely ter mé szet vé del mi te rü let
vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Mo há csi tör té nel mi em lék hely ter mé szet vé del mi te -
rü let ki ter je dé se 7,5 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma Sá tor hely 0266.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a mo há csi csa ta tér és a csa -
tá ban el eset tek tö meg sír ja i nak meg óvá sa, nem ze ti múl -
tunk sors for du ló já nak szín he lyé hez mél tó ter mé sze ti kör -
nye zet biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
65/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Pákozdi-ingókövek természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 592/1951. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Pá koz di-in gó kö vek
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Pá koz di-in gó kö vek ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 256,0 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma
Pá kozd 014.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hely raj zi szá mú in gat lan te -
rü le te az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó föld ta ni
és fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té kek, a kü lön le ges grá nit -
for mák és a sa já tos táj ké pi adott sá gok meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
66/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Pálvölgyi-barlang felszíni védõterülete

természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
236.320/1944. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott 
Pál völ gyi-bar lang fel szí ni vé dõ te rü le te ter mé szet vé del mi
te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Pál völ gyi-bar lang fel szí ni vé dõ te rü le te ter mé szet vé -
del mi te rü let ki ter je dé se 4,7 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mai Bu da pest II. ke rü let 15618/3, 15618/4,
15622/14.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja Ma gyar or szág má so dik leg -
hosszabb bar lang já nak és fel szí ne ter mé sze ti kör nye ze té -
nek meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
67/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Pintér-kert természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról
és természetvédelmi kezelésérõl

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
18/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val or szá gos je len tõ sé gû
vé dett ter mé sze ti te rü let té mi nõ sí tett Pin tér-kert ter mé -
szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Pin tér-kert ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se 1,8
ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Pécs II. ke rü let 
15982, 15987/1.
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3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó me cse ki 
karszt bo kor er dõ és az ezüst hár sas tör me lék lej tõ-er dõ ál lo -
má nya i nak, illetve élõ he lye i nek meg õr zé se, a te rü le ten ta -
lál ha tó vé dett nö vény fa jok és rit ka, idõs nö vény egye dek
vé del me.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Pin tér-kert Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet -
vé del mi ke ze lé sé rõl  szóló 13/2006. (III. 3.) KvVM ren de -
let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 67/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Pintér-kert természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a me cse ki karszt bo kor er dõ (Inu los pi ra e i -
fo li ae – Qu er ce tum pu bes cen tis) és az ezüst hár sas tör me -
lék lej tõ-er dõ (Ti lio to men to sae – Fra xi ne tum orni) ál lo -
má nya it, illetve élõ he lye it.

– Õriz ze meg, gya ra pít sa és óvja a za va rás tól a te rü le -
ten ta lál ha tó vé dett és rit ka nö vény fa jo kat.

– Õriz ze meg és le he tõ ség sze rint gya ra pít sa az ar bo ré -
tum faj gaz dag sá gát.

– Gon dos kod jon a te rü le ten ta lál ha tó rit ka és idõs nö -
vény egye dek vé del mé rõl.

– A te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze ti ér té kek be mu ta tá sá -
val se gít se a ter mé szet vé del mi ok ta tást, a ne ve lést és az is -
me ret ter jesz tést.

– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó kul túr tör té ne ti ér té -
ke ket.

– Biz to sít sa a ter mé sze ti ér té kek meg is me ré sé re irá -
nyuló ide gen for ga lom fel té te le it.

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

– Táj ide gen fa jok el tá vo lí tá sa az er dõ sö dött te rü le tek -
rõl, ügyel ve a ta laj eró zió meg elõ zé sé re.

– Ag resszí ven ter jesz ke dõ fa jok (pl. bo ros tyán, ko rai
ju har) vissza szo rí tá sa.

– A meg lé võ fa jok meg õr zé se, újak be te le pí té se bo ta -
ni kus szak em ber út mu ta tá sai alap ján.

– A szob rok, a ki lá tó, a ha rang láb és a Pin tér-vil la meg -
óvá sa, kar ban tar tá sa.

– Az ok ta tá si és be mu ta tó prog ra mok továbbfejlesz -
tése.

– Is me ret ter jesz tõ, a te rü le tet és ter mé sze ti ér té ke it be -
mu ta tó ki ad vá nyok ké szí té se.

– Az ar bo ré tum azon ré szén, ahol me cse ki karszt bo kor -
er dõ és ezüst hár sas tör me lék lej tõ-er dõ ta lál ha tó, a Ma -
gyar or szá gon ho nos fa- és cser je fa jok be mu ta tá sa, a ter -
mé sze tes fo lya ma tok ér vé nye sü lé sé nek elõ se gí té se.

– A kert alsó har ma dá ban, ahol több ség ben van nak a
te le pí tett idõs nö vé nyek, az örök zöld, me di ter rán szár ma -
zá sú gyûj te mé nyes kert jel leg erõ sí té se.

– A túl sûrû ál lo má nyok rit kí tá sa, a cser je ta xo nok szá -
má nak nö ve lé se.

– Az ok ta tás és be mu ta tás elõ se gí té se ér de ké ben az ar -
bo ré tum ban ta lál ha tó nö vény ta xo nok szá má nak nö ve lé se.

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

A ter mé szet vé del mi ke ze lés rész le tes elõ írásait – a ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és
tar tal má ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 30/2001.
(XII. 28.) KöM ren de let 2.  § (2) be kez dé se c) pont já ban,
illetve mel lék le té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – a 3.1–3.4. fe je zet tar tal maz za.

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

– Az ag resszí ven ter je dõ fa jok (pl. bo ros tyán, ko rai ju -
har) túl zott tér nye ré sét kí mé le tes, a kör nye zõ ér té kes fa jo -
kat nem ve szé lyez te tõ mó don vissza kell szo rí ta ni.

– A ter mé sze tes tár su lá sok ban ta lál ha tó táj ide gen fa jok 
(pl. fe ke te fe nyõ) egye de it el kell tá vo lí ta ni.

– Az erdõ jel le gû te rü le ten biz to sí ta ni kell a ter mé sze -
tes szuk cesszió fel té te le it.

– A gyep jel le gû te rü le te ket rend sze res ka szá lás sal kell
fenn tar ta ni.

3.2. Fa jok vé del me

– Az ar bo ré tum te rü le tén a ke ze lé si te vé keny sé ge ket a
vé dett és a rit ka fa jok élet cik lu sá val össz hang ban kell
meg va ló sí ta ni.

– A ke ze lést el sõ sor ban a kert ben be mu tat ni kí vánt fa -
jok öko ló gi ai igé nye i nek (el sõ sor ban fény- és víz igény)
meg fele lõen kell vé gez ni, illetve eset le ges to váb bi te le pí -
tés ese tén azok ra te kin tet tel kell len ni.
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– Az or chi dea fa jok élõ he lyé ül szol gá ló gyep fol tok ban
a ka szá lás az or chi dea fa jok vissza hú zó dá sa (jú ni us 15.)
elõtt ti los.

– Új nö vény fa jok be te le pí té se bo ta ni kus szak em ber út -
mu ta tá sai alap ján, a Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság gal való elõ ze tes egyez te tést köve tõen tör tén het.

3.3. Lá to ga tás
– Az ar bo ré tum csak a nyit va tar tá si idõn be lül lá to gat -

ha tó.
– A köz le ke dés csak a ki je lölt (és ki épí tett) uta kon tör -

tén het.
– A kert föl sõ, me re dek, erdõ jel le gû te rü le tei csak kí -

sé rõ vel lá to gat ha tók.
– Az ar bo ré tu mot na gyobb lét szá mú cso por tok (15 fõ

fe lett) csak kí sé rõ vel lá to gat hat ják.
– A te rü let csak gya lo go san lá to gat ha tó.

3.4. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Az ar bo ré tum dí szé re váló kor társ mû vé sze ti al ko tá -

sok be mu ta tá sá ra to vább ra is le he tõ sé get kell biz to sí ta ni.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
68/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Rinyaszentkirályi-erdõ természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1984. (XII. 13.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Ri nya szent ki rá lyi-er dõ ter mé szet -
vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Ri nya szent ki rá lyi-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 62,8 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mai Ri nya szent ki rály 0209/2 hrsz-ból 62,9 ha (0209/2a,
0209/2b, 0209/2c).

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
lan te rü le te az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé -
del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl

 szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra
2000 te rü let nek mi nõ sül.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Bel sõ-So mogy egy ko ri ké -
pét idé zõ erdõ (kõ ris sel és szil lel ele gyes töl gyes, éger láp,
fü zes fol tok) és zsom bé kos gyé ké nyes mo csár ré tek kel sze -
gé lye zett nagy ki ter je dé sû nyílt víz fe lü le tek meg õr zé se, a
te rü let ki emel ke dõ je len tõ sé gû élõ vi lá gá nak meg óvá sa,
kü lö nös te kin tet tel a vé dett ma dár fa jok ra.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
69/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Rudabányai õshominida-lelõhely természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
16/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Ru da bá nyai õs ho mi ni da-le lõ hely ter mé szet vé del mi te rü -
let vé dett sé gét fenn tar tom.
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2.  §

A Ru da bá nyai õs ho mi ni da-le lõ hely ter mé szet vé del mi
te rü let ki ter je dé se 2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma Fel sõ te le kes 02/2.

3.  §

A te rü let vé dett sé gé nek in do ka és cél ja Föl dünk egyik
leg fon to sabb õs ho mi ni da-le lõ he lyé nek és ter mé sze ti kör -
nye ze té nek meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
70/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Sárréti Tájvédelmi Körzet védettségének

fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör vény
6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 3/1986. (III. 9.) OKTH szá mú ren del ke zé sé vel
vé det té nyil vá ní tott Sár ré ti Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

A Sár ré ti Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 2219,6 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -

let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek hely raj zi szá ma it a
2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a mo csá ri és láp ré ti nö vény -
tár su lá sok nak és az ezek re jel lem zõ vé dett nö vény fa jok -
nak, az ál lat vi lág élet fel té te le i nek, va la mint a tú zok (Otis
tar da) élõ he lyé nek meg óvá sa és fenn tar tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Sárréti Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai

Csór

0160/5, 0163, 0170, 0171, 0172/1, 0172/2, 0174,
0175/1, 0175/2, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181,
0182/1, 0182/2, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0189/2,
0190/1, 0190/2, 0191, 0192/1, 0192/2, 0193, 0194/1,
0194/2, 0195, 0196/1, 0196/2, 0197, 0198, 0199, 0200,
0201, 0202/1, 0202/11, 0202/12, 0202/13, 0202/14,
0202/15, 0202/16, 0202/17, 0202/18, 0202/19, 0202/28,
0202/29, 0202/30, 0202/31, 0202/32, 0202/33, 0207/2, 
0210/1, 0210/2, 0210/3, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215/1,
0215/2, 0215/3, 0215/4, 0216/1, 0216/2, 0216/3, 0216/4,
0216/5, 0216/6, 0217, 0218, 0219/1, 0219/2, 0219/3,
0220, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233,
0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242,
0243, 0244, 0245, 0248/2, 0248/4, 0248/5, 0248/15,
0248/16, 0248/17, 0248/18, 0248/19, 0248/20, 0248/21,
0248/22, 0248/23, 0248/24, 0248/25, 0248/26, 0248/27,
0248/28, 0248/29, 0248/30, 0248/31, 0248/32, 0248/33,
0248/34, 0248/35, 0248/36, 0248/37, 0248/38, 0248/39,
0248/40, 0248/41, 0248/42, 0248/43, 0248/44, 0248/45,
0248/46, 0248/47, 0248/48, 0248/49, 0248/50, 0248/51,
0248/52, 0248/53, 0248/55, 0248/56, 0248/57, 0248/59,
0248/60, 0248/61, 0248/62, 0248/63, 0248/64, 0249,
0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258,
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0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267,
0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276,
0278/4, 0278/5, 0278/6, 0278/7, 0279, 0280

Sár szent mi hály

093, 094, 095, 096, 097, 098/1, 098/2, 0119, 0120,
0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0129/3, 0131,
0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140,
0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149,
0150/4, 0150/5, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0151, 0152,
0153, 0154, 0156

Sár ke szi

086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096,
097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0105, 0106, 0107,
0108, 0109, 0110, 0111, 0112

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 70/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Sárréti Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Csór

0171, 0172/1, 0172/2, 0174, 0175/1, 0175/2, 0176,
0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182/1, 0182/2, 0189/2,
0190/1, 0190/2, 0191, 0192/1, 0192/2

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
71/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Szakadáti-legelõ természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -

kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról és 
táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl szóló 3/1989. (II. 22.)
KVM ren de let tel vé det té nyil vá ní tott Sza ka dá ti-le ge lõ ter -
mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Sza ka dá ti-le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 1,5 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma Sza ka -
dát 010/2.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
lan te rü le te az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé -
del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl
 szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra
2000 te rü let nek mi nõ sül.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja az õszi fü zér te kercs (Spi -
rant hes spi ra lis) ter mõ he lyé nek meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
72/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Szársomlyói természetvédelmi terület védettségének 

fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé sze t vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
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fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
237.610/1944. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott 
és a Szár som lyói Ter mé szet vé del mi Te rü let rõl  szóló
10/1991. (IV. 26.) KTM ren de let tel bõ ví tett Szár som lyói
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Szár som lyói ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
226,0 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az
1. szá mú mel lék let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó mész -
ked ve lõ szik la gyep, lej tõ sztyepp rét, karszt bo kor er dõ és
ezüst hárs sal ele gyes gyer tyá nos töl gyes nö vény tár su lá -
sok nak, az e tár su lá sok ban élõ vé dett és fo ko zot tan vé dett
nö vény fa jok nak, kü lö nös te kin tet tel a jég kor szak elõt ti
benn szü lött ma gyar ki ke rics re (Col chi cum hun ga ri cum),
to váb bá a nö vény tár su lá sok hoz kap cso ló dó ál lat vi lág
meg õr zé se, va la mint a te rü let föld ta ni és kul túr tör té ne ti ér -
té ke i nek meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Szár som lyói Ter mé szet vé del mi Te rü let rõl  szóló
10/1991. (IV. 26.) KTM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez -
dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szársomlyói természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Nagy har sány

2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2308, 0172, 0173,
0174, 0175, 0176, 0178, 0179, 0180 hrsz-bõl 86 ha
(0180a, 0180b, 0180c, 0180d, 0180f), 0181 hrsz-bõl 72,8
ha (0181a, 0181b, 0181c), 0227; 0228; 0229/6 hrsz-bõl
52,2 ha (0229/6a, 0229/6b, 0229/6c, 0229/6d, 0229/6f,
0229/6g, 0229/6h, 0229/6j), 0257; 0260; 0264; 0266;
0268; 0270; 0272; 0274; 0275; 0295 hrsz-bõl 2,8 ha
(0295a, 0295b)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 72/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szársomlyói természetvédelmi terület fokozottan
védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi

számai

Nagy har sány

0180 hrsz-bõl 86 ha (0180a, 0180b, 0180c, 0180d,
0180f), 0181 hrsz-bõl 72,8 ha (0181a, 0181b, 0181c),
0229/6 hrsz-bõl 52,2 ha (0229/6a, 0229/6b, 0229/6c,
0229/6d, 0229/6f, 0229/6g, 0229/6h, 0229/6j), 0257

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
73/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Szarvasi arborétum természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról és természetvédelmi
kezelésérõl

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben, va la mint a ter mé sze t vé del mé -
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rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  § b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
121.004/1943/I/B.3. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil -
vá ní tott Szar va si ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let vé -
dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Szar va si ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 45,4 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma Szar -
vas 795.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let ter mé sze ti, épí tett
és kul túr tör té ne ti ér té ke i nek, a Bol za-fé le táj ké pi kert, to -
váb bá a dend ro ló gi ai gyûj te mény ter mé szet tu do má nyi
szem pont ból ér té kes nö vény ál lo má nyá nak meg õr zé se,
fenn tar tá sa, fej lesz té se, va la mint az élõ vi lág ter mé szet kö -
ze li élet fel té te le i nek biz to sí tá sa.

4.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék -
let tar tal maz za.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Szar va si Ar bo ré tum Ter mé szet vé del mi Te rü let
ter mé szet vé del mi ke ze lé sé rõl  szóló 12/2006. (II. 28.)
KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár
2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 73/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a ter mé sze ti, va la mint épí tett és kul túr -
tör té ne ti ér té ke ket,

– biz to sít sa a Bol za-fé le táj ké pi kert szer ke ze té nek
hely re ál lí tá sát, to váb bi meg õr zé sét,

– biz to sít sa a dend ro ló gi ai gyûj te mény ter mé szet tu do -
má nyi szem pont ból ér té kes nö vény ál lo má nyá nak meg õr -
zé sét, fenn tar tá sát, fej lesz té sét,

– biz to sít sa az élõ vi lág ter mé szet kö ze li élet fel té te le it,
töb bek kö zött a ma da rak há bo rí tat lan fész ke lé sét és táp lál -
ko zá sát,

– biz to sít son za var ta lan fel té te le ket a ter mé sze ti ér té -
kek fenn tar tá sát szol gá ló szak mai és tu do má nyos ku ta tá -
sok hoz,

– biz to sít sa a sza bad ban tör té nõ fel üdü lést, va la mint is -
me ret- és él mény szer zést.

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

– A te rü let park jel le gé nek, tér szer ke ze té nek, va la mint
a nö vény gyûj te mény faj össze té te lé nek meg õr zé se és fej -
lesz té se,

– az õs ho nos vagy ex óta fa jok kal te le pí tett ál lo mány ré -
szek fenn tar tá sa, va la mint a ter mé sze tes fel úju lás és te le pí -
tés fel té te le i nek biz to sí tá sá val annak ja ví tá sa,

– az egy ön te tû fa ál lo má nyok át ala kí tá sa és a nö vény zet 
sok fé le sé gé nek nö ve lé se, a gyûj te mény jel leg fej lesz té se,

– a nö vény gyûj te mény eset le ge sen el pusz tu ló egye de i -
nek pót lá sa,

– a ter mé szet kö ze li gyep te rü le tek fenn tar tá sa, ál la po -
tuk ja ví tá sa, kü lö nös te kin tet tel a gye pe ken élõ, ter mé sze ti
ér té ket kép vi se lõ, illetve vé dett fa jok ra,

– a gén bank bõ ví té se,
– az egyes ré sze ken ter jesz ke dõ in va zív fa jok vissza -

szo rí tá sa,
– a leg in kább lá to ga tott ré szek (pl. fo ga dó rész) in ten -

zív ke ze lé se.

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

3.1. Gyep jel le gû te rü le tek ke ze lé se
– A gyom nö vé nyek el le ni vé de ke zést a ter mé szet kö ze -

li gyep te rü le tek rend sze res ka szá lá sá val és a le ka szált nö -
vé nyi ré szek el tá vo lí tá sá val kell el vé gez ni.

– A mes ter sé ges, te le pí tett fü ves te rü le te ket éven te
több ször kell ka szál ni, ge reb lyéz ni és szük ség sze rint ön -
töz ni vagy fe lül vet ni.
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– A gyep te rü le tek ége té se ti los.
– A gyep te rü le ten ti los nö vény vé dõ sze rek al kal ma zá -

sa, mû trá gya és híg trá gya ki jut ta tá sa. Ki vé te les eset ben az
igaz ga tó ság gal egyez te tett mó don szi lárd is tál ló trá gya al -
kal maz ha tó.

– A gyep te rü le ten me cha ni kai ta laj meg mun ká lás és ta -
laj la zí tás csak ki vé te le sen in do kolt eset ben, az igaz ga tó -
ság gal tör tént elõ ze tes egyez te tés után le het sé ges.

3.2. Fás te rü le tek ke ze lé se
– Az el pusz tult és ki vá gott fa egye dek he lyén és egyéb

ül te tés re al kal mas he lye ken a tér ség re jel lem zõ õs ho nos
fa fa jok vál to za ta it, illetve exó tá kat kell te le pí te ni.

– A bi o ló gi ai kor ha tárt el érõ gom bá so dó, ki szá ra dó,
be teg és bal eset ve szé lyes fa egye dek el tá vo lí tá sát le he tõ -
ség sze rint a ve ge tá ci ós idõ sza kon kí vül kell el vé gez ni.

– Az ar bo ré tum te rü le tén el kell vé gez ni a szá raz, kor -
ha dó és bal eset ve szé lyes ágak le vá gá sát, seb ke ze lé sét,
ápo lá sát.

– A fás te rü le tek ke ze lé sé vel kap cso la tos mun ká la tok
(gyé rí tés, szál al ás stb.) ve ge tá ci ós idõn kí vül vé gez he tõk.

– A fás te rü le tek ke ze lé sét a gyep szint ben elõ for du ló
vé dett lágy szá rú ak mi nél na gyobb fokú kí mé le té vel kell
el vé gez ni.

– Az ar bo ré tum fás nö vény zet tel bo rí tott ré sze in a cser -
je szint ben meg je le nõ nö vé nye ket (bo dza, gya log akác stb.) 
rend sze re sen vissza kell vág ni.

3.3. Lá to ga tás
– A te rü let sza ba don lá to gat ha tó.

3.4. Köz le ke dés
– A te rü let re gép jár mû vel, mun ka gép pel be haj ta ni csak 

az igaz ga tó ság gal egyez te tett mó don le het.

3.5. Tu riz mus, ide gen for ga lom
– Kö zös sé gi és egyéb ren dez vé nyek csak az igaz ga tó -

ság gal egyez te tett mó don ren dez he tõk.

3.6. Ok ta tás és be mu ta tás
– Az ok ta tá si, be mu ta tá si te vé keny sé get (kör nye ze ti

ne ve lés, fel sõ fo kú kép zés stb.) fo lya ma to san fenn kell tar -
ta ni.

3.7. Ku ta tás
– A te rü le ten ku ta tá si te vé keny sé get csak az igaz ga tó -

ság gal egyez te tett mó don sza bad foly tat ni.

3.8. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten ti los az olyan hasz ná lat, te vé keny ség,

amely nem a ter mé szet vé del mi ke ze lés ér de ké ben tör té -
nik.

– Az utak, ár kok men té nek fenn tar tá si mun ká la ta i hoz
vegy sze rek hasz ná la ta csak az igaz ga tó ság gal egyez te tett
mó don tör tén het.

– A te rü let jel le gé nek, a föld hasz ná lat mód já nak meg -
vál toz ta tá sa – ide ért ve a nyom vo na las lé te sít mé nyek épí -
té sét, illetve más be épí tést is –, ha a ter ve zett te vé keny ség

jog sza bály alap ján nem en ge dély kö te les, az igaz ga tó ság -
gal egyez te tett mó don le het sé ges.

3.9. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Az an gol park jel le gû te rü let, mint táj ké pi kert szer ke -

ze té nek meg vál toz ta tá sa (rész le te i ben is) ti los.
– A te rü le ten ta lál ha tó kun ha lom jel le gé nek meg vál -

toz ta tá sá val járó te vé keny ség ese tén a Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Hi va tal re gi o ná lis iro dá ját és az igaz ga tó sá got
elõ ze tesen ér te sí te ni kell.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
74/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Szemlõhegyi-barlang felszíni védõterülete

természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 388/1957. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Szem lõ he gyi-bar -
lang fel szí ni vé dõ te rü le te ter mé szet vé del mi te rü let vé dett -
sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Szem lõ he gyi-bar lang fel szí ni vé dõ te rü le te ter mé szet -
vé del mi te rü let ki ter je dé se 1 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma Bu da pest II. ke rü let 15312.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a kü lön le ges geomorfoló -
giai ér ték kel ren del ke zõ gyógy bar lang és fel szí ni te rü le té -
nek meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Du na–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.
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5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
75/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Szentendrei rózsa termõhelye természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Ki rá lyi Föld mí ve lé sü gyi Mi nisz ter
505.507/1941. sz. ren del ke zé sé vel vé det té nyil vá ní tott
Szent end rei ró zsa ter mõ he lye ter mé szet vé del mi te rü let vé -
dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Szent end rei ró zsa ter mõ he lye ter mé szet vé del mi te rü -
let ki ter je dé se 0,4 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
ma Szent end re 4404.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a vé dett kul túr re lik tum
szent end rei ró zsa (Rosa sanc ti-and re ae) ter mõ he lyé nek
meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
76/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Tállyai Pa tócs-hegy ter mé szet vé -
del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Tállyai Pa tócs-hegy ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 3,2 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma
Tállya 072.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
lan te rü le te az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé -
del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl
 szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra
2000 te rü let nek mi nõ sül.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a fo ko zot tan vé dett ma gyar
nõ szi rom (Iris ap hyl la) és egyéb vé dett nö vény fa jok ter -
mõ he lyé nek a meg óvá sa.
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4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv az
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
77/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Tatai Kálvária-domb természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 1225/1958. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Ta tai Kál vá ria-domb
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ta tai Kál vá ria-domb ter mé szet vé del mi te rü let ki ter -
je dé se 2,7 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma Tata
254/18.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó föld ta -
ni, fel szín al ak ta ni és õs lény ta ni ér té kek meg õr zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
78/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Tiszadorogmai Göbe-erdõ természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1984. (XII. 13.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Ti sza do rog mai Gö be-er dõ ter mé -
szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ti sza do rog mai Gö be-er dõ ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 171,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
ma it a mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a mo rot va tó vá ala kult egy -
ko ri Ti sza mel lék ág táj ké pi ér té ké nek és ér té kes ár té ri nö -
vény tár su lá sa i nak (ga lé ria er dõk, láp ré tek, bo kor fü ze sek)
meg óvá sa, va la mint a te rü let vé dett nö vény- és ál lat fa ja i -
nak a meg õr zé se.
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4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 78/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Tiszadorogmai Göbe-erdõ természetvédelmi terület 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Egyek

0182, 0218/2, 0219

Ti sza do rog ma

0210, 0212/2, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0213/5,
0213/6, 0213/7, 0213/8, 0213/9, 0213/10, 0213/11,
0214/1, 0214/2, 0214/3, 0214/4, 0214/5, 0214/6, 0214/7,
0214/8, 0214/9, 0215, 0216, 0217/1, 0217/2, 0217/3, 0218

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
79/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Tiszaigari arborétum természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §

b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
13/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Ti sza i ga ri ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

A Ti sza i ga ri ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter -
je dé se 19,4 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
 Tiszaigar 0114/1, 0114/2, 0114/3.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó, ter mé -
szet tu do má nyi és esz té ti kai szem pont ból rend kí vül ér té -
kes nö vény gyûj te mény meg õr zé se, va la mint az élõ vi lág
ter mé szet kö ze li élet fel té te le i nek biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
80/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi

terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és hatás -
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körérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 10/1978. OKTH szá mú ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott Ti sza te lek-Ti sza ber ce li-ár tér ter mé szet vé del -
mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Ti sza te lek-Ti sza ber ce li-ár tér ter mé szet vé del mi te rü -
let ki ter je dé se 1021,3 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma it a mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a Ti sza-men ti táj jel leg ze tes
táj ké pi ér té ke i nek és a te rü le ten elõ for du ló, az ár tér re jel -
lem zõ ter mé sze tes nö vény tár su lá sok nak (fûz-nyár li get er -
dõk, tölgy-kõ ris-szil li get er dõk) meg õr zé se, va la mint a te -
rü let sa já tos nö vény- és ál lat vi lá gá nak a meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 80/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Tiszatelek-Tiszaberceli-ártér természetvédelmi
terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Ib rány

0374, 0381/1, 0381/2, 0385, 0387, 0388, 0389/1,
0389/2, 0390/1, 0391/1, 0392/4, 0392/5, 0393/1, 0394/1,
0394/2, 0395/1, 0396/1, 0398/1, 0398/3, 0399, 0400/1,

0400/2, 0402, 0404, 0407/1, 0407/2, 0407/3, 0415/1,
0421/1, 0421/2, 0422

Pa szab

022/1, 022/2, 023, 024, 025

Ti sza ber cel

0158, 0161, 0162, 0163, 0165, 0169/1, 0169/2, 0171,
0275, 0276, 0277, 0278, 0283, 0284, 0287, 0294/1,
0294/2, 0295, 0296, 0298/1, 0298/4, 0298/5, 0298/6,
0298/7, 0299, 0304/2

Ti sza cser mely

0177, 0186/4, 0186/5, 0186/6, 0186/7, 0186/8, 0186/9,
0187/1, 0187/4, 0187/5, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0187/9

Ti sza ka rád

0277, 0280/1, 0280/2, 0280/3, 0281/1, 0281/2, 0281/3,
0284/1, 0284/2, 0284/3

Ti sza te lek

0202, 0216, 0217/16, 0217/17, 0217/18, 0217/20,
0217/21, 0217/22, 0218/4, 0218/5, 0218/6, 0219/1

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok te rü le -
tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
81/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te

a Tiszavasvári Fehér-szik természetvédelmi terület
védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1684 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 13. szám



1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
4/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Ti sza vas vá ri Fe hér-szik ter mé szet vé del mi te rü let vé dett -
sé gét fenn tar tom.

2.  §

(1) A Ti sza vas vá ri Fe hér-szik ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 184,9 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá -
mai Ti sza vas vá ri 021, 097/1, 097/4.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na -
tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó szi kes
tó hoz kap cso ló dó ter mé sze tes szi kes nö vény tár su lá sok nak 
(zsi ó kás, szi ki ká kás élõ he lyek, szik pusz tai gyep, vak szik -
fol tok) és a te rü le ten élõ jel leg ze tes szi ki nö vény- és ál lat -
fa jok nak a meg õr zé se, va la mint a gaz dag ma dár vi lág za -
var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
82/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Turai-legelõ természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -

vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 2/1987. (VII. 10.) OKTH szá mú ren del ke zé sé -
vel vé det té nyil vá ní tott Tu rai-le ge lõ ter mé szet vé del mi te -
rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Tu rai-le ge lõ ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je dé se
13,6 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai Tura
0102/1, 0102/2.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó fo ko -
zot tan vé dett nö vény faj, az egy ha jú vi rág (Bul bo co di um
ver si co lor) ter mõ he lyé nek a meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
83/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Vácrátóti arborétum természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
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vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 423/1951. szá -
mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott Vác rá tó ti ar bo ré tum
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Vác rá tó ti ar bo ré tum ter mé szet vé del mi te rü let ki ter je -
dé se 29 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma Vác -
rátót 331.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten ta lál ha tó ter mé -
szet tu do má nyi, ter mé szet vé del mi és esz té ti kai szem pont ból 
rend kí vül ér té kes nö vény gyûj te mény meg õr zé se, va la mint
az élõ vi lág ter mé szet kö ze li élet fel té te le i nek bizto sítása.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
84/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Vértesszõlõsi elõembertelep természetvédelmi

terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
12/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Vér tes szõ lõ si elõ em ber te lep ter mé szet vé del mi te rü let vé -
dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Vér tes szõ lõ si elõ em ber te lep ter mé szet vé del mi te rü let 
ki ter je dé se 35 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it 
a mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü le ten fel tárt elõ em ber
te le pü lés és ter mé sze ti kör nye ze té nek vé del me és meg õr -
zé se.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 84/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Vértesszõlõsi elõembertelep
természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai

Vér tes szõ lõs

060/3, 060/4, 060/5, 060/7, 060/8, 060/9, 060/10,
060/11, 060/12, 060/13, 060/14, 060/15, 060/16, 060/17,
060/18, 060/19, 060/20, 060/21, 060/22, 060/23, 060/24,
061/1, 062, 064/2, 064/4, 064/5, 064/6, 064/9, 064/11,
064/12, 064/13, 064/14, 064/15, 064/17, 064/18
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
85/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról és
táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl szóló 3/1989. (II. 22.)
KVM ren de let tel vé det té nyil vá ní tott Vil lá nyi Temp -
lom-hegy ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét fenn tartom.

2.  §

(1) A Vil lá nyi Temp lom-hegy ter mé szet vé del mi te rü let
ki ter je dé se 3,4 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai 
Vil lány 861, 862, 863, 867, 868, 871/8 hrsz-bõl 2,4 ha
(871/8a, 871/8b).

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei a 871/8 hely raj zi szá mú in gat lan te rü le té -
nek ki vé te lé vel az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na -
tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a vil lá nyi Temp lom-hegy
föld ta ni ter mé sze ti ér té ke i nek meg óvá sa és fenn tar tá sa
kü lö nös te kin tet tel az or szág ban egye dül ál ló õs ma rad -
vány-le lõ hely re.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
86/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Zádor híd környéke természetvédelmi terület

védettségének fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
15/1976. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Zá dor híd kör nyé ke ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gét
fenn tar tom.

2.  §

(1) A Zá dor híd kör nyé ke ter mé szet vé del mi te rü let ki -
ter je dé se 88,5 ha, in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai
Kar cag 02292/13, 02314, 02315/1, 02347, 02348/1,
02348/2, 02349, 02350.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat -
la nok te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le -
tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
 Natura 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a mû em lék Zá dor híd ter mé -
sze ti kör nye ze té nek, a szi kes pusz tai le ge lõ nö vény tár su -
lá sa i nak (szi kes le ge lõ, szik pusz tai gyep tár su lás) és a te rü -
le ten elõ for du ló vé dett nö vény- és ál lat fa jok nak a meg -
õrzése.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
87/2007. (X. 18.) KvVM

ren de le te
a Zselici Tájvédelmi Körzet védettségének

fenntartásáról

Az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör -
vény 6.  § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a 
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
6/1976. szá mú OTVH ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott
Zse li ci Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gét fenn tar tom.

2.  §

A Zse li ci Táj vé del mi Kör zet ki ter je dé se 8307,9 ha, in -
gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it az 1. szá mú mel lék -
let, fo ko zot tan vé dett te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A vé dett ség in do ka és cél ja a te rü let ter mé sze tes élõ he -
lye i nek (össze füg gõ er dõ sé gek és víz jár ta, mo csa ras völ -
gyek), nö vény tár su lá sa i nak, az itt ta lál ha tó vé dett és fo ko -
zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok nak a meg õr zé se, va la -
mint a föld ta ni- és fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té kek, kul -
túr tör té ne ti ér té kek és a jel leg ze tes táj ké pi adott sá gok
meg óvá sa.

4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 87/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Zselici Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Bár dud var nok

047/2; 049; 050/3; 050/4; 051; 052/6; 052/7; 053; 054;
055; 059/1; 059/2; 059 hrsz-ból 9,4 ha (059/3a; 059/3b);
059/4 hrsz-ból 3,0 ha (059/4a; 059/4b); 059/5; 062-066;
067/1; 067/2 hrsz-ból 4,4 ha (067/2a; 067/2b; 067/2c);
067/3; 067/4; 068 hrsz-ból 9,7 ha (068a; 068b; 068c); 069;
070; 071/1; 071/3; 071/4; 071/5; 071/6; 072 hrsz-ból 3,8
ha (072a; 072b); 073-078; 079/1-7; 080; 082/1; 082/2;
083/1; 083/2; 083/3; 084; 085; 086/1, 086/2, 086/3, 086/4,
086/5, 086/6; 087/2; 087/3; 087/4 hrsz-ból 0,4 ha (087/4a;
087/4b); 087/5; 087/6 hrsz-ból 95,1 ha (087/6a; 087/6b;
087/6c; 087/6d; 087/6f; 087/6g); 087/7-14; 088/1; 088/2;
089; 090/2; 090/3 hrsz-ból 2,6 ha (090/3a; 090/3b); 090/4;
090/5; 090/6; 091-096; 097/1 hrsz-ból 0,6 ha (097/1a;
097/1b); 097/3 hrsz-ból 0,3 ha (097/3a; 097/3b); 097/4
hrsz-ból 0,4 ha (097/4a; 097/4b); 097/5; 097/6; 098/1
hrsz-ból 6,1 ha (098/1a; 098/1b); 098/2; 099/1; 099/2;
0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108,
0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 116; 0117;
0124, 0125, 0126, 0127, 0128; 0129/1 hrsz-ból 26,0 ha
(0129/1a; 0129/1b; 0129/1c; 0129/1d); 0129/2; 0129/3;
0183 hrsz-ból 32,8 ha (0183/a; 0183/b; 0183/c); 0245;
0246/2; 0246/3 hrsz-ból 30,1 ha (0246/3a; 0246/3b;
0246/3c); 0246/4; 0246/5; 0247; 0248/1; 0248/2; 0249;
0250/1 hrsz-ból 3,6 ha (0250/1a; 0250/1b); 0250/2;
0250/3; 0251; 0252; 0253; 0256; 0257; 0264; 0404/1
hrsz-ból 0,4 ha (0404/1a; 0404/1b); 0404/2; 0405; 0406;
0429/5 hrsz-ból 22,6 ha (0429/5a; 0429/5b; 0429/5c;
0429/5d; 0429/5f; 0429/5g; 0429/5h); 0429/6-8; 0430;
0431; 0432/2 hrsz-ból 0,4 ha (0432/2a; 0432/2b); 0432/3
hrsz-ból 0,3 ha (0432/3a; 0432/3b); 0432/4 hrsz-ból 0,6 ha
(0432/4a; 0432/4b); 0432/6; 0432/7; 0432/9; 0432/10
hrsz-ból 2,9 ha (0432/10a; 0432/10b); 0432/11; 0433;
0434; 0435/2 hrsz-ból 0,6 ha (0435/2a; 0435/2b); 0435/3;
0435/5; 0435/6; 0435/7; 0435/8; 0436; 0438/2 hrsz-ból
0,4 ha (0438/2a; 0438/2b); 0438/3 hrsz-ból 0,7 ha
(0438/3a; 0438/3b); 0438/4 hrsz-ból 0,4 ha (0438/4a;
0438/4b); 0438/5; 0438/6 hrsz-ból 0,9 ha (0438/6a;
0438/6b); 0438/7 hrsz-ból 0,6 ha (0438/7a; 0438/7b);
0438/8; 0438/9; 0438/11; 0438/12; 0438/13; 0438/14;
0438/16; 0438/17; 0438/21-25; 0438/32; 0438/33 hrsz-ból 
13,5 ha (0438/33a; 0438/33b; 0438/33c; 0438/33d;
0438/33f); 0438/34-42; 0438/43 hrsz-ból 7,7 ha
(0438/43a; 0438/43b; 0438/43c; 0438/43d); 0438/44;
0438/45 hrsz-ból 2,8 ha (0438/45a; 0438/45b);
0438/46-52; 0438/54-58; 0439; 0441/2; 0441/3; 0441/4;
0441/5 hrsz-ból 0,4 ha (0441/5a; 0441/5b); 0441/6
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hrsz-ból 0,5 ha (0441/6a; 0441/6b); 0441/7; 0441/8;
0441/9 hrsz-ból 0,6 ha (0441/9a; 0441/9b); 0441/10;
0441/11 hrsz-ból 0,5 ha (0441/11a; 0441/11b); 0441/12;
0441/13 hrsz-ból 0,4 ha (0441/13a; 0441/13b); 0441/14;
0441/16-19; 0441/20 hrsz-ból 38,4 ha (0441/20a;
0441/20b; 0441/20c; 0441/20d; 0441/20f); 0441/21-24;
0442-0444

Bõ szén fa

0114/1 hrsz-ból 3,4 ha (0114/1a; 0114/1b; 0114/1c);
0114/2; 0114/3 hrsz-ból 43,1 ha (0114/3a; 0114/3b;
0114/3c); 0115/1; 0115/3 hrsz-ból 16,2 ha (0115/3a;
0115/3b); 0116/1 hrsz-ból 18,7 ha (0116/1a; 0116/1b;
0116c; 0116d); 0116/3 hrsz-ból 5,9 ha (0116/3a, 0116/3b,
0116/3c, 0116/3d); 0117; 0118/1; 0118/2; 0119; 0120/1;
0125; 0126; 0127; 0128; 0129 hrsz-ból 36,2 ha (0129a;
0129b; 0129c); 0133/1; 0133/2 hrsz-ból 1,4 ha (0133/2a;
0133/2b; 0133/2c); 0133/3; 0133/4 hrsz-ból 65,1 ha
(0133/4a; 0133/4b; 0133/4c); 0277/1 hrsz-ból 143,1 ha
(0277/1a; 0277/1b; 0277/1c; 0277/1d; 0277/1f; 0277/1g;
0277/1h; 0277/1j; 0277/1k; 0277/1l; 0277/1m; 0277/1n;
0277/1p; 0277/1r); 0277/2 hrsz-ból 116,5 ha (0277/2a;
0277/2b; 0277/2c; 0277/2d; 0277/2f; 0277/2g; 0277/2h;
0277/2j; 0277/2k; 0277/2l; 0277/2m; 0277/2n);
0278-0283; 0284 hrsz-ból 1,1 ha (0284a; 0284b; 0284c);
0285 hrsz-ból 7,9 ha (0285/a; 0285/b; 0285/c); 0286
hrsz-ból 152,8 ha (0286a; 0286b; 0286c; 0286d; 0286f;
0286g; 0286h; 0286j; 0286k); 0287-0293; 0294 hrsz-ból
149,8 ha (0294a; 0294b; 0294c; 0294d; 0294f; 0294g;
0294h); 0295 hrsz-ból 129,5 ha (0295a; 0295b; 0295c;
0295d; 0295f; 0295g; 0295h; 0295j; 0295k); 0296
hrsz-ból 80,9 ha (0296a; 0296b; 0296c; 0296d; 0296f;
0296g; 0296h; 0296j; 0296k; 0296l); 0297; 0298/1
hrsz-ból 40,0 ha (0298/1a; 0298/1b; 0298/1c; 0298/1d;
0298/1f); 0298/2; 0299 hrsz-ból 21,9 ha (0299a; 0299b;
0299c); 0300 hrsz-ból 44,3 ha (0300a; 0300b; 0300c;
0300d; 0300f; 0300g); 0301 hrsz-ból 39,2 ha (0301a;
0301b; 0301c; 0301d; 0301f; 0301g; 0301h; 0301j; 0301k; 
0301l; 0301m); 0302 hrsz-ból 18,7 ha (0302/a; 0302/b);
0303/1; 0303/2 hrsz-ból 19,8 ha (0303/2a; 0303/2b;
0303/2c; 0303/2d; 0303/2f; 0303/2g; 0303/2h; 0303/2j;
0303/2k; 0303/2l; 0303/2m; 0303/2n; 0303/2p); 0304
hrsz-ból 18,7 ha (0304a; 0304b; 0304c; 0304d; 0304f;
0304g; 0304h; 0304j; 0304k; 0304l); 0305; 0306 hrsz-ból
52,1 ha (0306a; 0306b; 0306c; 0306d; 0306f; 0306g;
0306h); 0307 hrsz-ból 135,8 ha (0307a; 0307b; 0307c;
0307d; 0307f); 0308; 0309 hrsz-ból 67,6 ha (0309a;
0309b; 0309c; 0309d; 0309f; 0309g; 0309h; 0309j;
0309k); 0310 hrsz-ból 224,9 ha (0310a; 0310b; 0310c;
0310d; 0310f; 0310g; 0310h; 0310j; 0310k); 0311; 0312
hrsz-ból 132,9 ha (0312a; 0312b; 0312c; 0312d; 0312f;
0312g; 0312h; 0312j; 0312k); 0313 hrsz-ból 107,2 ha
(0313a; 0313b; 0313c; 0313d; 0313f); 0314

Ma gyar lu ka fa

073; 076/12-16; 093/1; 093/2; 094-0105; 0106 hrsz-ból
3,6 ha (0106a; 0106b; 0106c); 0107-0109; 0110/1;
0110/2; 0110/3 hrsz-ból 2,7 ha (0110/3a; 0110/3b);
0111-0121; 0122 hrsz-ból 0,7 ha (0122a; 0122b); 0123/1
hrsz-ból 56,0 ha (0123/1a; 0123/1b; 0123/1c); 0123/2;
0124 hrsz-ból 11,2 ha (0124a; 0124b); 0125; 0126
hrsz-ból 18,0 ha (0126a; 0126b); 0127; 0128; 0129-0131

Pat ca

030/1 hrsz-ból 120,2 ha (030/1a; 030/1b; 030/1c;
030/1d; 030/1f; 030/1g; 030/1h); 030/2; 032/2; 034
hrsz-ból 54,3 ha (034a; 034b; 034c; 034d; 034f; 034g);
037/1; 038/1; 046

So mogy hárs ágy

0137 hrsz-ból 44,6 ha (0137a; 0137b; 0137c); 0140/4;
0188 hrsz-ból 35,5 ha (0188a; 0188b); 0190 hrsz-ból 41,4
ha (0190a; 0190b); 0194; 0196; 0197; 0198 hrsz-ból 37,2
ha (0198a; 0198b; 0198c; 0198d); 0199; 0205; 0206; 0213
hrsz-ból 44,7 (0213a; 0213b); 0215 hrsz-ból 70,7 ha
(0215a; 0215b); 0220; 0221/1; 0221/2; 0221/3; 0222;
0224; 0225 hrsz-ból 62,8 ha (0225a; 0225b; 0225c); 0226
hrsz-ból 69,3 ha (0226a; 0226b; 0226c; 0226d); 0268;
0269; 0270; 0272/2 hrsz-ból 2,8 ha (0272/2a; 0272/2b);
0277 hrsz-ból 29,1 ha (0277a; 0277b)

Szen na

0299; 0300/1; 0300/2; 0301; 0302; 0305; 0308; 0309;
0310/1-4; 0311-0316; 0317/1; 0317/2; 0318; 0319/1-4;
0320; 0321; 0324-0330; 0477-0483; 0484/1 hrsz-ból 1,2
ha (0484/1a; 0484/1b); 0484/2-9; 0484/10 hrsz-ból 6,6 ha
(0484/10a; 0484/10b; 0484/10c; 0484/10d; 0484/10f;
0484/10g; 0484/10h; 0484/10j); 0489/2; 0489/3; 0493;
0495-0501; 0504; 0505; 0511; 0512; 0513/2 hrsz-ból 0,9
ha (0513/2a; 0513/2b); 0514; 0515; 0516/2; 0543/2; 0556;
0557-0561; 0562; 0263; 0264-0577; 0580/2; 0581/1-3;
0582-0586; 0587/2; 0588

Zse lic kis fa lud

022/2; 062/3 hrsz-ból 300,2 ha (062/3a; 062/3b; 062/3c; 
062/3d; 062/3f; 062/3g; 062/3h; 062/3j; 062/3k; 062/3l;
062/3m; 062/3n; 062/3p; 062/3r; 062/3s); 062/4-6; 062/7
hrsz-ból 45,6 ha (062/7a; 062/7b; 062/7c; 062/7d; 062/7f); 
063/1-3; 064/1 hrsz-ból 1,3 ha (064/1a; 064/1b); 064/2
hrsz-ból 71,2 ha (064/2a; 064/2b; 064/2c; 064/2d; 064/2f;
064/2g; 064/2h); 065/1 hrsz-ból 128,3 ha (065/1a; 065/1b;
065/1c; 065/1d; 065/1f; 065/1g; 065/1h; 065/1j; 065/1k;
065/1l; 065/1m; 065/1n; 065/1p; 065/1r; 065/1s; 065/1t;
065/1v; 065/1x); 065/3; 065/4 hrsz-ból 49,2 ha (065/4a;
065/4b; 065/4c; 065/4d; 065/4f; 065/4g; 065/4h); 065/5
hrsz-ból 18,8 ha (065/5a; 065/5b; 065/5c; 065/5d; 065/5f;
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065/5g); 065/6 hrsz-ból 509,5 ha (065/6a; 065/6b; 065/6c;
065/6d; 065/6f; 065/6g; 065/6h; 065/6j; 065/6k; 065/6l;
065/6m; 065/6n; 065/6p; 065/6r; 065/6s; 065/6t; 065/6v;
065/6x; 065/6y); 065/7; 066/1 hrsz-ból 3,9 ha (066/1a;
066/1b; 066/1c; 066/1d); 066/2 hrsz-ból 222,7 ha (066/2a;
066/2b; 066/2c; 066/2d; 066/2f; 066/2g; 066/2h; 066/2j;
066/2k; 066/2l; 066/2m); 067; 068/1 hrsz-ból 0,4 ha
(068/1a; 068/1b); 068/2 hrsz-ból 158,4 ha (068/2a;
068/2b; 068/2c; 068/2d; 068/2f; 068/2g; 068/2h; 068/2j;
068/2k; 068/2l); 069/5 hrsz-ból 71,2 ha (069/5a; 069/5b;
069/5c; 069/5d; 069/5f; 069/5g); 069/6 hrsz-ból 39,9 ha
(069/6a; 069/6b; 069/6c; 069/6d; 069/6f; 069/6g; 069/6h;
069/6j; 069/6k; 069/6l; 069/6m)

Zse lic kis lak

028 hrsz-ból 41,7 ha (028a; 028b); 029/1; 029/2; 030;
031/1; 031/2; 032/2 hrsz-ból 28,8 ha (032/2a; 032/2b);
032/3 hrsz-ból 284,6 ha (032/3a; 032/3b; 032/3c);
032/4-6; 033; 034 hrsz-ból 5,4 ha (034a; 034b; 034c);
035/1 hrsz-ból 58,6 ha (035/1a; 035/1b; 035/1c; 035/1d);
035/2 hrsz-ból 24,0 ha (035/2a; 035/2b; 035/2c; 035/2d);
036-038; 043 hrsz-ból 5,6 ha (043a; 043b; 043c)

Zse lic szent pál

066; 067; 068 hrsz-ból 65,6 ha (068a; 068b; 068c);
076/1

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

2. számú melléklet
a 87/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Zselici Tájvédelmi Körzet
fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai

Bõ szén fa

0298 hrsz-ból 16,8 ha (0298/1a); 0298 hrsz-ból 10,8 ha
(0298/1c); 0299 hrsz-ból 12,8 ha (0299a); 0299b hrsz-ból
8,9 ha (a 11D er dõ rész let te rü le tén fek võ rész és a 11E er -
dõ rész let te rü le tén fek võ rész); 0301b hrsz-ból 2,8 ha
(a 12D er dõ rész let te rü le tén fek võ rész); 0301 hrsz-ból 0,9
ha (0301f); 0301 hrsz-ból 0,8 ha (0301g); 0301h hrsz-ból
2,7 ha (a 12D er dõ rész let te rü le tén fek võ rész); 0301j
hrsz-ból 4,8 ha (a 12D er dõ rész let te rü le tén fek võ rész);
0301l hrsz-ból 5,6 ha (a 12D er dõ rész let te rü le tén fek võ

rész); 0302a hrsz-ból 4,7 ha (a 12D er dõ rész let te rü le tén
fek võ rész); 0303/2a hrsz-ból 2,4 ha (a 12C er dõ rész let te -
rü le tén fek võ rész); 0303/2l hrsz-ból 1,5 ha (a 12D er dõ -
rész let te rü le tén fek võ rész)

Szen na

0561 hrsz-ból 7,4 ha (a 9F er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész és a 9K er dõ rész let te rü le tén fek võ rész); 0582
hrsz-ból 20,2 ha (a 15B er dõ rész let te rü le tén fek võ rész és
a 15C er dõ rész let te rü le tén fek võ rész)

Zse lic kis lak

032/2a hrsz-ból 1,5 ha (a 8H er dõ rész let te rü le tén fek võ
rész); 032/3a hrsz-ból 59,5 ha (a 8B, 8E, 8F, 8G, 8J, 8Ti2
er dõ rész le tek te rü le tén fek võ rész)

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok, illetve
al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter -
mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész -
le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let alap ján
Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
88/2007. (X. 25.) KvVM

ren de le te
a védett természeti területek és értékek

nyilvántartásáról  szóló
13/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
 85.  § b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A vé dett ter mé sze ti te rü le tek és ér té kek nyil ván tar tá sá ról
 szóló 13/1997. (V. 28.) KTM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter mé szet vé del mi fel ada tok el lá tá sá hoz, a vé dett
ter mé sze ti te rü le tek, illetve vé dett ter mé sze ti ér té kek mint a
nem ze ti va gyon ré sze i nek szám ba vé te lé hez, to váb bá a tár -
sa da lom ter mé szet vé de lem mel kap cso la tos adat igé nyé nek
biz to sí tá sá hoz szük sé ges ada tok ke ze lé se cél já ból a vé dett
ter mé sze ti te rü le tek rõl, va la mint a vé dett ter mé sze ti ér té -
kek rõl és azok föld raj zi elõ for du lá sá ról az e ren de let ben
sza bá lyo zott or szá gos ha tó sá gi nyil ván tar tást kell ve zet ni.”
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2.  §

Az R. 2.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az or szá gos je len tõ sé gû és a he lyi je len tõ sé gû vé -
dett ter mé sze ti te rü le tek rõl a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a Vé dett Ter mé sze ti
Te rü le tek Törzs köny vét (a továb biak ban: Te rü le tek
Törzs köny ve) mint or szá gos nyil ván tar tást ve zet.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A Te rü le tek Törzs köny ve a vé dett ter mé sze ti

te rü le tek alap ada ta i ból és a mel lék let bõl áll.
(2) A vé dett ter mé sze ti te rü le tek alap ada ta it, va la mint

az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mel lék let ada ta it e ren -
de let 1. mel lék le te tar tal maz za.”

4.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A mi nisz ter a vé dett ter mé sze ti ér té kek rõl

 Védett Ter mé sze ti Ér té kek Törzs köny ve (a továb biak ban:
Ér té kek Törzs köny ve) né ven or szá gos nyil ván tar tást ve -
zet, amely a vé dett ter mé sze ti ér té kek alap ada ta i ból és a
mel lék le tek bõl áll.

(2) Az Ér té kek Törzs köny vét az aláb bi vé dett ter mé sze ti 
ér ték cso por tok sze rint el kü lö nít ve kell ve zet ni:

a) vé dett (fo ko zot tan vé dett) élõ szer ve ze tek,
b) élõ szer ve ze tek vé det té (fo ko zot tan vé det té) nyil vá -

ní tott élet kö zös sé gei, élõ hely tí pu sai,
c) vé det té (fo ko zot tan vé det té) nyil vá ní tott ás vá nyok,

ás vány tár su lá sok, õs ma rad vá nyok.
(3) A vé dett ter mé sze ti ér té kek alap ada ta it, va la mint az

(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mel lék le tek ada ta it e ren -
de let 2. és 3. mel lék le tei tar tal maz zák.”

5.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A Te rü le tek Törzs köny vét és az Ér té kek Törzs -

köny vét (a továb biak ban együtt: Törzs köny vek) szá mí tó -
gé pes nyil ván tar tá si rend szer ben, a Termé szetvédelmi
 Információs Rend szer ben (a továb biak ban: TIR) kell
 vezetni.

(2) A Törzs köny vek ada ta it a nem ze ti park igaz ga tó ság
a mû kö dé si te rü le tén gyûj ti, nyil ván tart ja a TIR ál tal meg -
ha tá ro zott struk tú rá ban, és to váb bít ja az or szá gos nyil ván -
tar tás szá má ra.”

6.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A Törzs köny vek ben fog lalt ada tok kal kap cso la tos

adat ke ze lé si in téz ke dést ki zá ró lag a szá mí tó gé pes nyil -
ván tar tás ke ze lé sé vel mun ka kö ri fel adat ként meg bí zott
köz tiszt vi se lõ te het.”

7.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) A Törzs köny vek be új ada tot be je gyez ni, to váb -

bá be jegy zett ada tot mó do sí ta ni, illetve tö röl ni csak jog -
sza bály ban, jog erõs ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog lalt ren del -
ke zés, adat vagy ha tó sá gi irat ban rög zí tett, tény, adat alap -
ján sza bad. Adat be jegy zé se, mó do sí tá sa, tör lé se al kal má -
val be kell je gyez ni a nyil ván tar tás ba az annak alap já ul
szol gá ló jog sza bály szá mát, ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját
vagy a jog erõs ha tá ro za tot ki ál lí tó ha tó ság ne vét, a ha tá ro -
zat szá mát és jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont ját.

(2) A Törzs köny vek adat ál lo má nyát fo lya ma to san fe lül
kell vizs gál ni a Ta kar Net [109/1999. (XII. 29.) FVM ren -
de let] rend szer, a di gi tá lis vek to ros in gat lan-nyil ván tar tá si 
alap tér kép, a di gi tá lis er dé sze ti üzem ter vi tér kép, az ál lam i 
to po grá fi ai tér kép és a ma gyar köz igaz ga tá si ha tá rok adat -
bá zi sa (a továb biak ban együtt: di gi tá lis adat bá zis) alap ján. 
Gon dos kod ni kell to váb bá az ada tok va ló ság hû sé gé nek el -
len õr zé sé rõl, a vál to zá sok át ve ze té sé rõl, a hi ány zó ada tok
pót lá sá ról, va la mint a szá mí tó gé pes in for ma ti kai rend szer
fej lesz té sé rõl.”

8.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A Törzs köny ve ket – a sze mé lyes ada tok vé -

del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló
tör vény (a továb biak ban: Avtv.) 19.  § (3) és (6) bekezdé -
seiben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – bár ki meg is mer he ti,
ké re lem re a 7.  §-ban meg ha tá ro zott köz tiszt vi se lõ je len lé -
té ben meg te kint he ti, tar tal má ról fel jegy zést ké szít het.

(2) A Törzs köny vek tar tal mát ké pe zõ ada tok ról – az
Avtv.  20. § (1) és (3) be kez dé se i ben fog lalt ren del ke zé sek -
nek meg fele lõen – bár ki má so la tot, adat szol gál ta tást
(a továb biak ban: adat szol gál ta tás) kér het.

(3) Az adat szol gál ta tá sért a mi nisz ter vagy a meg bí zá sa
alap ján az 5.  § (2) be kez dés sze rin ti nem ze ti park igaz ga tó -
ság – leg fel jebb a má so lat ké szí té sé vel kap cso lat ban fel -
me rült költ ség mér té ké ig – költ ség té rí tést ál la pít hat meg.
A ké rel me zõ ké ré sé re a költ ség össze gét elõ re kö zöl ni
kell.

(4) A vé dett ter mé sze ti te rü le tek és ér té kek nyil ván tar tá -
sá nak ada ta i hoz a mi nisz ter a TIR-en ke resz tül hoz zá fé rést 
biz to sí t.”
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9.  §

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

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel -
lék le te lép. 

(3) Az R. e ren de let 3. mel lék le té vel egé szül ki.

10.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg az R. 6.  §-a, 9.  §-a, 11.  § (1) be kez dé -
se és 12.  § (2)–(3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. 

(2) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelethez

„1. melléklet
a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelethez

1. A vé dett ter mé sze ti te rü le tek alap ada tai tar tal maz -
zák a vé dett ter mé sze ti te rü let

a) törzs köny vi szá mát,
b) ne vét,
c) a vé det té nyil vá ní tá sát ki mon dó jog sza bály [Tvt.

82.  § (5) be kez dés] szá mát, ha tály ba lé pé sé nek (ki adá sá -
nak) idõ pont ját, va la mint annak va la mennyi mó do sí tá sát
és/vagy a vé dett ség gel érin tett föld te rü le tek fel so ro lá sát
tar tal ma zó jog erõs ha tó sá gi ha tá ro zat szá mát,

d) a vé dett sé gé nek jel le gét [Tvt. 23.  § (2) be kez dé se,
28.  § (1) és (8) be kez dé sei, va la mint 29.  § (1)–(3) be kez dé -
sei sze rint],

e) ki ter je dé sét, va la mint kü lön az eb bõl fo ko zot tan vé -
det té nyil vá ní tott te rü let ki ter je dé sét hek tár ban, for rás,
víz nye lõ ese tén annak kö zép pon ti ko or di ná tá ját.

2. A vé dett ter mé sze ti te rü le tek rõl ve ze tett Te rü le tek
Törzs köny ve mel lék le té nek ada tai:

a) a törzs köny vi szám,
b) a vé dett ter mé sze ti te rü let neve,
c) a vé det té nyil vá ní tást ki mon dó jog sza bály és annak

va la mennyi mó do sí tá sa és/vagy a vé dett ség gel érin tett
föld te rü le tek fel so ro lá sát tar tal ma zó jog erõs ha tó sá gi ha -
tá ro zat szá ma,

d) a vé dett ter mé sze ti te rü le ten ta lál ha tó va la mennyi
föld rész let hely raj zi szá ma, te rü le te, fo ko zot tan vé dett te -

rü le te, mû ve lé si ága, szek tor szá ma, a vé dett ség jel le ge
(or szá gos, he lyi, nem zet kö zi, kö zös sé gi je len tõ sé gû), tu -
laj do ni jel le ge (ál lam i/ma gán), va gyon ke ze lõ je (ál lam i tu -
laj don ese tén),

e) nem ze ti park ese té ben az öve ze ti ka te gó ria meg je lö -
lé se,

f) a vé dett ter mé sze ti te rü le ten ta lál ha tó föld rész le tek
hely szín raj za a di gi tá lis tér ké pi ada tok alap ján.”

2. melléklet
a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelethez

„2. melléklet
a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelethez

1. Vé dett (fo ko zot tan vé dett) élõ szer ve ze tek re vo nat -
ko zó Ér té kek Törzs köny ve alap ada tai tar tal maz zák a vé -
dett ter mé sze ti ér ték

a) ne vét (faj ese tén ma gyar és tu do má nyos ne vét),
b) a vé de lem fo kát (vé dett vagy fo ko zot tan vé dett,

nem zet kö zi egyez mény ha tá lya alatt álló, kö zös sé gi je len -
tõ sé gû),

c) pénz ben ki fe je zett ter mé szet vé del mi ér té két,
d) a vé det té nyil vá ní tást ki mon dó jog sza bály(ok), va la -

mint mó do sí tá sa ik szá mát, ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját,
e) élõ szer ve ze tek vé det té (fo ko zot tan vé det té) nyil vá -

ní tott élet kö zös sé gei, élõ hely tí pu sai ese tén ma gyar és
szük ség sze rint la tin ne vét.

2. Vé dett (fo ko zot tan vé dett) élõ szer ve ze tek re vo nat -
ko zó Ér té kek Törzs köny ve mel lék le té nek ada tai:

a) név (faj ese tén ma gyar és tu do má nyos név),
b) a vé det té nyil vá ní tást ki mon dó jog sza bály(ok) és

mó do sí tá sa i nak szö veg e,
c) a vé dett ter mé sze ti ér té ket vagy annak jel leg ze tes sé -

ge it be mu ta tó fény kép, raj zos ábra vagy le írás,
d) tér be li elõ for du lá sá nak föld raj zi ada tai,
e) élõ szer ve ze tek vé det té (fo ko zot tan vé det té) nyil vá -

ní tott élet kö zös sé gei, élõ hely tí pu sai ese tén az azok ra jel -
lem zõ fa jok.”

3. melléklet
a 88/2007. (X. 25.) KvVM rendelethez

„3. melléklet
 a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelethez

1. Vé det té (fo ko zot tan vé det té) nyil vá ní tott ás vá nyok -
ra, ás vány tár su lá sok ra, õs ma rad vá nyok ra vo nat ko zó Ér té -
kek Törzs köny ve alap ada tai tar tal maz zák a vé dett ter mé -
sze ti ér ték

a) ne vét,
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b) a vé de lem fo kát (vé dett vagy fo ko zot tan vé dett),
c) pénz ben ki fe je zett ter mé szet vé del mi ér té két,
d) a vé det té nyil vá ní tást ki mon dó jog sza bály(ok), va la -

mint mó do sí tá sa ik szá mát, ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját,
e) ás vá nyok ese té ben a ké mi ai össze té te lét (kép le tét) és 

vé dett sé gé nek mil li mé ter ben meg adott mé ret ha tá rát.

2. Vé det té (fo ko zot tan vé det té) nyil vá ní tott ás vá nyok -
ra, ás vány tár su lá sok ra, õs ma rad vá nyok ra vo nat ko zó Ér té -
kek Törzs köny ve mel lék le té nek ada tai:

a) név,
b) a vé det té nyil vá ní tást ki mon dó jog sza bály és annak

va la mennyi mó do sí tá sa,
c) a vé dett ter mé sze ti ér té ket vagy annak jel leg ze tes sé -

ge it be mu ta tó fény kép, raj zos ábra vagy le írás,
d) is mert ma gyar or szá gi le lõ he lye i nek meg ne ve zé se.”

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
89/2007. (X. 31.) KvVM

ren de le te
a környezetvédelmi és a vízügyi elõirányzatok

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

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  § (9) és (10) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak kal össz hang ban, a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a),
c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va,
– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és a víz ügyi elõ irány za tok fel hasz -
ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 3/2004.
(II. 24.) KvVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény 1. szá mú mel lék le té ben a XVI. Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té rium fe je zet ben meg ha tá ro zott kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi elõ irány za tok kö zül a

a) Ku ta tá si fel ada tok (Ma gyar ûr ku ta tás) 10. cím, 2. al -
cím, 10. jog cím cso port,

b) Hul la dék ke ze lé si és -gaz dál ko dá si fel ada tok 10. cím,
2. al cím, 37. jog cím cso port,

va la mint év köz ben elõ irány zat-mó do sí tás sal a fe je ze ti
cím rend be fel vett elõ irány za tok kö zül az

c) Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az NKP
meg valósításában 10. cím, 2. al cím, 41. jogcím csoport,

d) Nor vég és EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
10. cím, 3. al cím, 2. jog cím cso port
elõ irány za tok ra (a továb biak ban együtt: Kö vi).”

2.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § A mi nisz ter pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé a Kör -

nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium (a továb biak ban:
Mi nisz té rium) in ter ne tes hon lap ján, to váb bá a meg je le nés
té nyé rõl – a meg je le né si hely meg je lö lé sé vel – a nyil vá -
nos sá got tá jé koz tat ja.”

3.  §

Az R. 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) Az 1.  § a) és d) pont já ban meg je lölt cé lok ra

ren del ke zés re álló Kövi for rá sok pá lyá za ti el já rás ke re té -
ben e jog sza bály ren del ke zé sei, illetve – kü lön jog sza bály
elõ írása ese tén – a köz be szer zé si el já rás sza bá lyai sze rint
hasz nál ha tók fel. Az 1.  § b) pont já ban sze rep lõ ke re tet
 terhelik az elõ irány zat cél já val össz hang ban álló, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat ter hé re a ko ráb bi
évek ben a 2007. évre vál lalt kö te le zett sé gek.

(2) Az 1.  § b) és c) pont já ban meg je lölt cé lok ra ren del -
ke zés re ál ló Kö vi for rá sok fel hasz ná lá sá ról a mi nisz ter pá -
lyá za ti fel hí vás nél kül, szak mai prog ra mok alap ján dönt.”

4.  §

Az R. 10.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § E ren de let alap ján a Ró mai Szer zõ dés 87. Cikk

(1) be kez dé sé nek a ha tá lya alá tar to zó kör nye zet vé del mi
be ru há zá si és mû kö dé si, va la mint a szennye zett te rü le tek
hely re ál lí tá sá ra irá nyuló tá mo ga tás nem nyújt ha tó.”

5.  §

Az R. 16.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben fog lalt dön té se he -
lyett a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ígér vény ki bo csá tá -
sá ról is dönt het. Az ígér vény olyan fel té te les dön tést je -
lent, amely nek so rán a mi nisz ter meg ha tá ro zott össze gû
tá mo ga tás nyúj tá sát ígé ri a he lyi ön kor mány zat ré szé re
arra az eset re, ha az a tá mo ga tás ról  szóló dön tés évé ben
vagy az azt kö ve tõ év ben ugyan azon mû sza ki tar tal mú pá -
lyá za tá hoz más for rás ból tá mo ga tás ban ré sze sül. Az ígér -
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vé nyes dön tés ér vé nyét ve szí ti, ha a he lyi ön kor mány zat a
tá mo ga tás ról  szóló dön tés évé ben vagy az azt kö ve tõ év -
ben a pá lyá za tá hoz tá mo ga tás ban nem ré sze sül.”

6.  §

Az R. 20.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel (a továb biak ban:

ked vez mé nye zett) a tá mo ga tá si szer zõ dést a mi nisz ter,
illetve a mi nisz ter ne vé ben az ál ta la meg bí zott sze mély a
szer zõ dés kö tés hez szük sé ges va la mennyi fel té tel tel je sü -
lé se ese tén kö ti meg. A ked vez mé nye zett nek a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé re a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
idõ tar tam, de leg fel jebb a dön tés kéz hez vé te lé tõl – a 16.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a tá mo ga tás ról
 szóló dön tés tõl – szá mí tott 270 nap áll a ren del ke zé sé re.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, és 2008. feb ru ár 16-án a ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 2008. feb ru ár 15-én a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
90/2007. (XI. 20.) KvVM

ren de le te
egyes, bányászati tevékenység során feltárult

barlangok védettségének feloldásáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

Fel ol dom a vé dett sé gét a mel lék let ben fel so rolt bar lan -
gok nak.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 90/2007. (XI. 20.) KvVM rendelethez

1. Be re men di-üreg [nyil ván tar tá si szá ma: 4150-23;
 helye: Be re mend 0146/4 hrsz., EOV ko or di ná tái X:
49.798, Y: 603.329; hossza: 5 m]

2. Ce ment-bar lang [nyil ván tar tá si szá ma: 5221-26;
 helye: Vác 30203 hrsz., EOV ko or di ná tái X: 277.184,
Y: 655.686; hossza: 27 m]

3. Csepp kõ fa lú-zsom boly [nyil ván tar tá si szá ma:
5392-808; he lye: Mis kolc 01010 hrsz., EOV ko or di ná tái
X: 303.203, Y: 774.408; hossza (mély sé ge): 10 m]

4. Ke se lõ-he gyi 10. sz. bar lang [nyil ván tar tá si szá ma:
4610-9; he lye: Ta ta bá nya 0303/2 hrsz., EOV ko or di ná tái
X: 246.022, Y: 605.773; hossza: 5,5 m]

5. Ke se lõ-he gyi 13. sz. bar lang [nyil ván tar tá si szá ma:
4610-12; he lye: Ta ta bá nya 0303/2 hrsz., EOV ko or di ná tái
X: 246.029, Y: 605.804; hossza: 12 m]

6. Ke se lõ-he gyi 14. sz. bar lang [nyil ván tar tá si szá ma:
4610-13; he lye: Ta ta bá nya 0303/2 hrsz., EOV ko or di ná tái
X: 246.144, Y: 605.780; hossza: 3,5 m]

7. Ke se lõ-he gyi 17. sz. bar lang [nyil ván tar tá si szá ma:
4610-16; he lye: Ta ta bá nya 0303/2 hrsz., EOV ko or di ná tái
X: 246.003, Y: 605.828; hossza: 8,5 m]

8. Ke se lõ-he gyi 18. sz. bar lang [nyil ván tar tá si szá ma:
4610-59; he lye: Ta ta bá nya 0286 hrsz., EOV ko or di ná tái
X: 246.969, Y: 605.471; hossza: 23,2 m]

9. Ke se lõ-he gyi 19. sz. bar lang [nyil ván tar tá si szá ma:
4610-60; he lye: Ta ta bá nya 0286 hrsz., EOV ko or di ná tái
X: 246.885, Y: 605.521; hossza: 4,5 m]

10. Ke se lõ-he gyi 22. sz. bar lang [nyil ván tar tá si szá ma:
4610-95, he lye: Ta ta bá nya 0303/7 hrsz., EOV ko or di ná tái
X: 246.365, Y: 605.598; hossza: 12,5 m]

11. Ke se lõ-he gyi 25. sz. bar lang [nyil ván tar tá si szá ma:
4610-102, he lye: Ta ta bá nya 0303/6 hrsz., EOV-ko or di ná -
tái X: 246.760, Y: 605.528, hossza: 18 m]

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,

va la mint a kör nye zet vé del mi 
és víz ügyi mi nisz ter

30/2007. (X. 25.) ÖTM–GKM–KvVM
együttes rendelete

a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
Program végrehajtásában közremûködõ

szervezetek kijelölésérõl  szóló
18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet

módosításáról

Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
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fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
33.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának m) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör -
ben, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) és g) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben,
va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ben a kö -
vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog -
ram vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki je lö lé sé -
rõl  szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együt tes
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„1.  § Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
mint a Kör nye zet vé de lem és Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog -
ram (a továb biak ban: KIOP) vég re haj tá sá nak felügyele -
téért fe le lõs mi nisz ter

a) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel, va la mint a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel az Ener gia Köz -
pont Ener gia ha té kony sá gi, Kör nye zet vé del mi és Ener gia
In for má ci ós Ügy nök ség Köz hasz nú Tár sa sá got a KIOP
1. Kör nye zet vé de lem pri o ri tá son be lül a 7. „Az ener gia -
gaz dál ko dás kör nye zet ba rát fej lesz té se” in téz ke dés vég re -
haj tá sá ra,

b) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Fej lesz té si Igaz -
ga tó sá gát az a) pont ban meg ha tá ro zott in téz ke dés ki vé te -
lé vel a KIOP 1. Kör nye zet vé de lem pri o ri tás va la mennyi
in téz ke dé sé nek vég re haj tá sá ra,

c) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel a Köz le ke -
dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont Köz le ke dés fej lesz té -
si In teg rált Köz re mû kö dõ Szer ve ze tet a KIOP 2. Köz le ke -
dé si inf ra struk tú ra fej lesz té se pri o ri tás va la mennyi in téz -
ke dé sé nek vég re haj tá sá ra

a struk tu rá lis ala pok köz re mû kö dõ szer ve ze te ként
(a továb biak ban: SA köz re mû kö dõ szer ve zet) je lö li ki.”

2.  §

(1) Az R. 2.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az 1.  § a)–c) pont ja i ban meg je lölt SA közremû -
ködõ szer ve ze tek kö te le zett sé ge it a (2)–(8) be kez dé sek
ha tá roz zák meg.”

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

„(7) Az SA köz re mû kö dõ szer ve zet rend sze re sen je len -
tést tesz a KIOP vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó köz re mû kö dõi 
fel ada tok vég re haj tá sá ról, a mû kö dé sé hez szük sé ges erõ -
for rá sok ren del ke zés re ál lá sá ról, az in téz ke dé sek elõ re ha la -
dá sá ról, éven te költ ség- és mun ka ter vet ké szít, to váb bá ha -
la dék ta la nul tá jé koz tat ja a KIOP Irá nyí tó Ha tó sá got az in -
téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ aka dá lyok ról.”

(3) Az R. 2.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(8) A KIOP Irá nyí tó Ha tó ság kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak nak meg fele lõen az e ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott meg álla po dás ke re té ben a pénz ügyi le bo -
nyo lí tás sal és szám vi tel lel kap cso la tos fel ada to kat az 1.  §
a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott SA köz re mû kö dõ szer ve -
ze tek re ru ház za át. En nek ke re té ben az SA köz re mû kö dõ
szer ve zet be fo gad ja a ki fi ze tés igény lé si ké rel me ket, a tel -
je sí tést iga zo ló szám lá kat, a szám lák hoz kap cso ló dó
 dokumentumokat, iga zol ja a tel je sí tést, el len jegy zi az utal -
vány ren de le te ket, és meg kül di a KIOP Irá nyí tó Ha tó ság
ré szé re.”

3.  §

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

„(1) Az SA köz re mû kö dõ szer ve zet nek a KIOP vég re -
haj tá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, va la mint azok vég re -
haj tá sá ról a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az SA köz re -
mû kö dõ szer ve zet tel Együtt mû kö dé si Meg ál la po dást
(a továb biak ban: Meg álla po dás) köt. A KIOP vég re haj tá sa 
so rán al kal ma zan dó el já rá si sza bá lyo kat a Meg álla po dás
tar tal maz za.”

4.  §

(1) Az R. 5.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé -
szül ki:

[5.  § (1) E ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá -
sá hoz szük sé ges pénz ügyi esz kö zö ket]

„c) az 1.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott SA köz re mû kö dõ 
szer ve zet szá má ra a KIOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás ke -
re tei ter hé re”
[kell biz to sí ta ni.]

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

„(2) A KIOP Irá nyí tó Ha tó ság a KIOP tech ni kai se gít -
ség nyúj tás elõ irány zat ból az 1.  § a)–b) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott SA köz re mû kö dõ szer ve ze tek szá má ra ki egé szí tõ
for rást bo csát ren del ke zés re.”
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5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, majd az ezt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zést ál la pít meg:

a) a Ta nács 1260/1999/EK ren de le te (1999. jú ni us 21.)
a struk tu rá lis ala pok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek
meg ál la pí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 438/2001/EK ren de le te (2001. már ci us
2.) a struk tu rá lis ala pok ke re té ben nyúj tott tá mo ga tá sok
irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rei te kin te té ben az
1260/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról.

Baj nai Gor don s. k., Dr. Kó ka Já nos s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si gaz da sá gi és köz le ke dé si

mi nisz ter mi nisz ter

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Kor mány ha tá ro zat

A Kormány
2192/2007. (X. 24.) Korm.

ha tá ro za ta
az Európai Közösség kibocsátási egységkereskedelmi
rendszere 2008–2012 közötti idõszakára vonatkozó

Nemzeti Kiosztási Tervnek az Európai Bizottság
döntése és a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

szerinti átdolgozásáról és a Bizottság részére történõ
megküldésérõl

A Kormány

1. egyet ért a 2008–2012 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó
Nem ze ti Ki osz tá si Terv ter ve ze té nek tar tal mát érin tõ vál -
toz ta tá sok kal, és el ren de li a mó do sí tott sza bá lyok nak az
Euró pai Bi zott ság szá má ra tör té nõ meg kül dé sét;

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. fel hív ja a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert,
hogy az Euró pai Bi zott ság jó vá ha gyó ál lás fog la lá sá nak ki -
adá sát kö ve tõ en ké szít sen elõ ter jesz tést a 2008–2012 kö -
zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Terv ki hir de -
té sé rõl szóló kor mány ren de let tár gyá ban.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: az Euró pai Bi zott ság jó vá ha gyó ál lás fog la-

 lá sá nak ki adá sát kö ve tõ 30 nap

3. A 2008–2012-es idõ szak ra vo nat ko zó Nem ze ti
 Kiosztási Terv tar tal má nak jó vá ha gyá sá ról és az Euró pai
Bi zott ság nak tör té nõ meg kül dé sé rõl szóló 2006/2007.
(I. 24.) Korm. ha tá ro zat e ha tá ro zat köz zé té te le nap ján a
ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Köz le mé nyek

A RECYCLOMED Gyógyszeripari Csomagolási
Hulladék Hasznosítását Koordináló Kht.

közleménye
a 2008. január 1-jétõl érvényes hasznosítási díjairól

A RECYCLOMED Gyógyszeripari Csomagolási
Hulladék Hasznosítását Koordináló Kht. (1134 Budapest, 

Lehel u. 11, bejegyezve: Fõvárosi Bíróság, mint
Cégbíróságnál Cg. 01-14-000510 szám alatt)

ezúton közzéteszi a
2008. január 1-jétõl érvényes hasznosítási (licenszdíj)

díjait.

A hasznosítási díjak megállapítása a Tanácsadó Testület
teljes ülésén

egyhangú döntés alapján történt.

RECYCLOMED Kht.
HASZNOSÍTÁSI DÍJAK TÁBLÁZATA

2008. január 1-jétõl

Anyag faj ták KT kód

2005-tõl
TERMÉKDÍJ

az 1995.
évi LVI. tör vény

alap ján
(Ft/kg)

RECYCLOMED 
Kht.

hasz no sí tá si dí jai
(Ft/kg)

Mû anyag 41920 36 18,10

Pa pír és kar ton 43920 16 9,50

Fém (ki vé ve
alu mí ni um)

44820 13 3,80

Alu mí ni um 44120 16 4,50

Fa 45920 16 7,00

Üveg 47920 6 4,50

Tár sí tott/Kom -
po zi tok

48920 44 23,50
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Az ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Kht.
köz le mé nye

2008. január hó 1-jétõl érvényes
hasznosítási díjairól

Cég neve: ÖKO-FERR Hul la dék ke ze lést Ko or di ná ló Kht.
GLN azo no sí tó: 5990070964003
Ügy ve ze tõ: Má nyi Ist ván
Ügy fél szol gá lat: Fe hér Ju dit ko or di ná tor
Tel.: (25) 584-353, fax: (25) 584-356, e-ma il: ima nyi@oko-ferr.hu

Az ÖKO-FERR Kht. 2008. 01.01-tõl ér vé nyes li censz díj (hasz no sí tá si díj) té te lei, a jog sza bály sze rin ti termékdíj-
 fizetési kö te le zett ség át vál la lá sá val:

Anyag faj ták
Hasz no sí tá si díj té tel

tárgy év re
Ft/kg

Üveg 3

Mû anyag 17,5

Pa pír és kar ton 8,2

Fém Alu mí ni um 5

Egyéb fém 3

Fa 6,8

Ter mé sze tes ala pú tex til 8

Tár sí tott (kom po zit) Ital cso ma go ló kar ton
Egyéb

21

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Természet- és Környezetmegõrzési Szakállamtitkárságának

köz le mé nye
Természetvédelmi Õrszolgálati jelvény és igazolvány érvénytelenségérõl

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy a Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ter mé szet vé del mi Õr szol gá la ta tag já nak,
 Szalai Gá bor nak a ter mé szet vé del mi õri szol gá la ti jel vé nye el ve szett, ezért a Sza lai Gá bor név re ki ál lí tott 255. szá mú
szol gá la ti iga zol vány és a hoz zá tar to zó, az zal azo nos sor szá mú, TERMÉSZETVÉDELMI ÕRSZOL GÁLAT fel ira tú
 jelvény 2007. no vem ber 10-tõl érvény telen.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los 

lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.

A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy 
60 al ka lom mal je le nik meg.

A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el -
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it, 
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü -
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

Éves elõ fi ze té si dí ja 2007. év re: 22 932 Ft áfá val, 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu). Elõ fi ze tés ben meg ren del -
he tõ a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz -
lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2007. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 22 932 Ft  áfá val. 2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 11 466 Ft  áfá val. fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................

                               cég sze rû alá írás
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Közlemény

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

cí mû ki ad vány.

A ki ad vány a sza bály sér té si jog – a sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény és az egyes sza bály sér té sek rõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let – kom men tár já nak I. kötete.

A dr. Kis Nor bert (PhD, egye te mi do cens, ügy véd) és dr. Papp Lász ló (fõ is ko lai do cens, mes ter ta nár) ne vé vel fém jel zett 
kom men tár át te kin tést ad a más fél év szá za dos múlt ra vissza te kin tõ jog ág in téz mény tör té ne ti fej lõ dé sé rõl, a sza bály sér -
té sek el mé le ti kér dé se i rõl, va la mint a jog ág alap jog sza bá lya, a sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény el mé -
le ti és gya kor la ti szem pon tú meg kö ze lí té sé rõl, a vég re haj tá si jog sza bá lyok ra és a bí rói gya kor lat ra is fi gye lem mel.

A kom men tár fel hasz ná lás ra ke rül a sza bály sér té si jog egye te mi ok ta tá sá ban, mi köz ben a sza bály sér té si szak te rü le te -
ken dol go zó jog al kal ma zók szá má ra hi ány pót ló jel le gû, nagy ha szon nal for gat ha tó mû.

A sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény ma gya rá za ta a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár DVD-ki ad vány ban 
meg je lent kom men tár szer kesz tett vál to za ta.

A kö tet 504 ol dal ter je del mû, ár a 3200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

cí mû, 504 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ár a: 3200 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el az aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -

lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a

fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................

 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Se reg And rás

Bo ross – Had ap ród is ko lá tól a mi nisz ter el nö ki szé kig

cí mû köny vét

A kö tet ti zen négy be szél ge tés ben, szá mos szí nes tör té net ben mu tat ja be Bo ross Pé ter volt mi niszterelnököt. A mai
 magyar po li ti kai élet egyik leg iz gal ma sabb alak já nak pá lya fu tá sát vé gig kér dezõ mû egy ben tör té nel mi ol va só könyv
is: a sze mé lyes élet utat ki egé szí tik a hu sza dik szá za di ma gyar his tó ria, a kor sza kot és az in ter jú alany éle tét meg -
határozó sze mé lyi sé gek rö vid élet raj zai, sze mel vé nyek, dokumen tumértékû fo tók. Bo ross sa já tos fény szög ben lát ja és 
lát tat ja a ma gyar tör té nel met, a po li ti ka bel vi lá gát. Bölcs, nagy életta pasztalatú po li ti kus, aki sa ját ká rán is ta nult a
 történtekbõl, ké pes szem be néz ni egy ko ri ön ma gá val. Az élet raj zi könyv a múlt szá zad má so dik fe lé nek lát le le te, a tör -
té nel mi és po li ti kai fo lya ma tok szub jek tív, vi tá ra in ger lõ elem zé se. Aki ke zébe ve szi a kö te tet, vá laszt kap töb bek
 között ar ra, ho gyan me ne kült meg  Németországból a had ap ród fõ hõs, mi lyen össze es kü vés ben vett részt köz vet le nül
a há bo rú után, mi ért ép pen Ke resz tes-Fis cher Fe renc a bel ügy mi nisz te ri pél da ké pe, mi ért ka pott de di kált köny vet
a het ve nes évek kö ze pén a ké sõb bi No bel-dí jas író tól, Ker tész Im ré tõl, ho gyan lett nyug dí jas ven dég lá tó-ipa ri igaz ga -
tó ból kor mány tag, lé tez tek-e ügynök listák, hány be sú gó volt az el sõ de mok ra ti ku san meg vá lasz tott Or szág gyû lés ben,
kik lá to gat ták meg An tall Jó zse fet a be teg ágyá nál, mi cél ból vál lalt 216 nap ra mi nisz ter el nök sé get, mi ért lett Or bán
Vik tor kor mányfõi ta nács adó ja, majd mi ért állt fél re ud va ri a san, mi ag gaszt ja ma, mi ért pesszi mis ta kö zép tá von, és
 miért csak a mai har minc év alattiak ban bí zik. Kér dé sek és vá la szok két száz ol da lon.

A kö tet 200 ol dal ter je del mû, ár a 3444 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Se reg And rás

Bo ross – Had ap ród is ko lá tól a mi nisz ter el nö ki szé kig

cí mû, 200 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 3444 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei
 révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi
 Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ
 kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog
alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság
 észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény -
nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg -
szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg  sok min den
 másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a szer kesz tõ bi zott ság.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Dom bi Éva, 1011 Bu da pest, Fõ ut ca 44–50. Te le fon: 457-3311.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.), www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti 
Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 15 120 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1344 Ft áfá val.
A 2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 388 Ft áfá val, fél éves elõ fi ze té si díj 8694 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.4051 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


