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Tör vé nyek

2007. évi CXXXIII.
tör vény

a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
módosításáról*

1.  § A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bt.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek h)–i) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ j)–k) pont tal egé szül ki:

[E tör vény ha tá lya alá tar to zik:]
„h) a geo ter mi kus ener gia hasz no sí tá sa, va la mint a fel -

szín alat ti víz ter me lé sé vel együtt nem já ró ku ta tá sa és ki -
nye ré se;

i) az ál lam más tör vény ha tá lya alá nem tar to zó föld ta ni 
fel ada tai;

j) a bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék
ke ze lé se;

k) az a)–j) pon tok ban fel so rolt te vé keny sé gek gya kor -
lá sá hoz szük sé ges lé te sít mé nyek és be ren de zé sek.”

2.  § A Bt. 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal 
egé szül ki:

[A bá nya fel ügye let en ge dé lye zi:]
„h) a bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék

ke ze lé sét.”

3.  § A Bt. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ha tó sá gi en ge dély alap ján gya ko rolt bá nyá sza ti
jog ké re lem re, a bá nya fel ügye let hoz zá já ru lá sá val át ru -
ház ha tó. A hoz zá já ru lás irán ti ké rel met az át ve võ nyújt ja
be.”

4.  § A Bt. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A kon cesszi ós pá lyá za ti ki írás ban a mi nisz ter azo -
kat a zárt te rü le te ket hir de ti meg – a kü lön jog sza bály sze -
rin ti ér zé keny sé gi és ter hel he tõ sé gi vizs gá la tok figye -
lembe véte lével –, ame lye ken az ás vá nyi nyers anyag bá -
nyá sza ta ked ve zõ nek ígér ke zik.”

5.  § A Bt. 20.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bá nya já ra dék mér té ke a ha tó sá gi en ge dély alap -
ján ki ter melt ás vá nyi nyers anyag mennyi sé ge után ke let -
ke zõ ér ték nek:

a) a ter me lé si mû sza ki üze mi terv alap ján 2008. ja nu ár
1. elõtt üzem sze rû en ter me lés be ál lí tott szén hid ro gén me -
zõ kön ki ter melt kõ olaj és föld gáz ese té ben – a b), d) és
e) pont ban fog lalt ki vé tel lel – 30%-a;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 5-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) az 1998. ja nu ár 1. elõtt ter me lés be ál lí tott szén hid ro -
gén me zõ kön ki ter melt föld gáz ese té ben

ba) J %-a, ahol

J
P A k

P
=

´
´

–
100

J: a bá nya já ra dék szá za lé kos mér té ke,

P: az 1996. no vem ber ben kö tött hosszú távú im port
szer zõ dés alap ján a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003.
évi XLII. tör vény sze rin ti köz üze mi nagy ke res ke -
dõ, illetve jog utód ja ál tal vá sá rolt föld gáz szám lá -
val iga zolt, tárgy évet meg elõ zõ éves át la gá ra,

A: a ha zai ki ter me lé sû föld gáz el is mert ér té ke
2003-ban,

k: kor rek ci ós té nye zõ; mely nek ér té ke 2003-ban 1, és
az ezt kö ve tõ évek ben éven ként az ipar i – élel mi -
szer ipar nél kü li – bel föl di ér té ke sí tés ár in de xé vel
nö vek szik,

bb) 30%-a, amennyi ben a bá nya já ra dék ba) pont sze -
rint szá mí tott mér té ke a 30%-ot nem éri el;

c) a ter me lé si mû sza ki üze mi terv alap ján 2008. ja nu ár
1. után üzem sze rû en ter me lés be ál lí tott szén hid ro gén me -
zõ kön ki ter melt kõ olaj és föld gáz ese té ben a d) és e) pont -
ban fog lalt ki vé tel lel

ca) 12%-a, ha a szén hid ro gén me zõ bõl a ki ter melt föld -
gáz mennyi sé ge éven te a 300 mil lió m3-t, kõ olaj ese té ben
az 50 kt-t nem ha la d meg,

cb) 20%-a, ha a szén hid ro gén me zõ bõl éves szin ten a
ki ter melt föld gáz mennyi sé ge a 300 mil lió m3-nél na -
gyobb, de 500 mil lió m3-t nem ha la d meg, kõ olaj ese té ben
50 kt-nál na gyobb, de 200 kt-t nem ha la d meg,

cc) 30%-a, ha a szén hid ro gén me zõ bõl éves szin ten a
ki ter melt föld gáz mennyi sé ge 500 mil lió m3-t meg ha lad,
kõ olaj ese té ben 200 kt-t meg ha lad;

d) a 2007. jú li us 1-jét meg elõ zõ en mû kö dés be ál lí tott
föld alat ti gáz tá ro lás kény sze rû pár na gáz le cse ré lé sé bõl
szár ma zó föld gáz, a nem ha gyo má nyos ere de tû és kü lön le -
ges el já rás sal ki ter mel he tõ szén hid ro gén, va la mint a
szén-di oxid gáz ese té ben 12%-a;

e) a ma gas inert gáz tar tal mú föld gáz ese té ben 8%-a;

f) az ener gia hor do zók ki vé te lé vel a kül fej tés sel ter melt
nem fé mes ás vá nyi nyers anya gok ese té ben 5%-a;

g) szi lárd ás vá nyi ener gia hor do zók mély mû ve lé ses bá -
nyá sza ta ese tén 0%-a;

h) egyéb szi lárd ás vá nyi nyers anya gok ese té ben 2%-a.

Ha a Brent kõ olaj tõzs dei jegy zés árá nak ha vi át la ga a
80 USD/bbl árat el éri vagy meg ha lad ja, az a)–c) pon tok
sze rin ti bá nya já ra dék mér té ke 3-3 szá za lék pont tal emel -
ke dik. Ha a Brent kõ olaj tõzs dei jegy zés árá nak ha vi át la ga
a 90 USD/bbl árat el éri vagy meg ha lad ja, az a)–c) pon tok
sze rin ti bá nya já ra dék mér té ke to váb bi 3-3 szá za lék pont tal
emel ke dik. A mi nisz ter – az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – ás vány va gyon-gaz dál ko dá si vagy
egyéb köz ér dek bõl a bá nya já ra dék mér té két csökkent -
heti.”
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6.  § A Bt. 21.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A ha tó sá gi en ge dély alap ján tör té nõ bá nyá sza ti te -
vé keny ség vég zé sé re a Bt. 13.  §-ának elõ írásait kell meg -
fele lõen al kal maz ni.”

7.  § A Bt. a kö vet ke zõ új 22/B.  §-sal egé szül ki:
„22/B.  § (1) A geo ter mi kus ener gia ku ta tá sá nak en ge dé -

lye zé sé re és a ku ta tás ha tó sá gi fel ügye le té re a föld ta ni ku -
ta tás en ge dé lye zé sé nek és ha tó sá gi fel ügye le té nek sza bá -
lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Geo ter mi kus ener gi át ki nyer ni a föld ké reg e cél ra el -
ha tá rolt ré szé bõl (geo ter mi kus vé dõ idom) sza bad.

(3) A geo ter mi kus vé dõ ido mot a bá nya fel ügye let je lö li
ki.

(4) A geo ter mi kus vé dõ ido mon be lül a jo go sult írás be li
hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta nél kül geo ter mi kus ener gia ki -
nye ré sét szol gá ló lé te sít mény más ré szé re nem en ge dé -
lyez he tõ.

(5) A geo ter mi kus vé dõ idom ról a bá nya fel ügye let nyil -
ván tar tást ve zet.”

8.  § A Bt. 26.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bá nya tel ket ké re lem re, kül fej té ses mû ve lés re vo -
nat ko zó bá nya te lek ese té ben az in gat lan tu laj do no sok nak a 
bá nya te lek kel le fed ni ter ve zett in gat la nok vár ha tó igény -
be vé te li ütem ter vé vel és az in gat la nok hasz ná la ti, hasz no -
sí tá si, illetve ren del ke zé si jo gá val kap cso la tos ész re vé te lei 
figye lembe véte lével a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban ál la -
pít ja meg.”

9.  § A Bt. 26/A.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg e § a kö vet ke zõ (7) és
(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A bá nya fel ügye let a bá nya vál lal ko zó bá nyá sza ti
jo gát tör li, ha

a) a ki ter me lés, illetve az üzem sze rû tá ro lás meg kez dé -
sé re meg ál la pí tott ha tár idõt en ge dély hi á nyá ban el mu -
laszt ja,

b) a meg ha tá ro zott té rí tés fi ze té si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get,

c) jog utód nél kül meg szû nik.
(7) A bá nya te lek ben fenn ál ló bá nyá sza ti jog új jo go sí -

tott ját – pá lyáz ta tást köve tõen – a bá nya fel ügye let ha tá ro -
zat ban je lö li ki.

(8) A pá lyá za tot a bá nya fel ügye let a hon lap ján és a hi -
va ta los lap já ban – szén hid ro gé nek ese té ben az Euró pai
Unió hi va ta los lap já ban is – meg hir de ti.”

10.  § A Bt. 26/B.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A bá nya fel ügye let a bá nya tel ket ké re lem re mó do -
sít hat ja. Ha a mó do sí tás az in gat lan-nyil ván tar tás ba be -
jegy zett bá nya tel ket érint, a mó do sí tás ról ren del ke zõ jog -
erõs ha tá ro zat tal meg ke re si az in gat lan ügyi ha tó sá got a
bá nya te lek ben be kö vet ke zett mó do su lás in gat lan-nyil ván -
tar tá si be jegy zé se vé gett. A bá nya te lek mó do sí tá sá ra a bá -

nya te lek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg -
fele lõen al kal maz ni.

(5) A bá nya vál lal ko zó ké rel mé re vagy hi va tal ból a bá -
nya tel ket a bá nya fel ügye let ha tá ro zat tal a nyil ván tar tás ból 
tör li és er rõl az érin tet te ket ér te sí ti, va la mint a jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ke re si az in gat lan ügyi ha tó sá got a bá nya te -
lek in gat lan-nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lé se vé gett. A bá -
nya te lek volt jo go sult já nak kö te le zett sé gei a bá nya ká rok
meg té rí té se, a táj ren de zés és a biz ton ság, va la mint a kör -
nye zet- és ter mé szet vé de lem te kin te té ben a bá nya te lek
tör lé sét köve tõen is fenn áll nak.”

11.  § A Bt. 35.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sú lyos bal ese tet és sú lyos üzem za vart a bá nya -
vál lal ko zó kö te les azon nal a bá nya fel ügye let nek,
amennyi ben víz be tö rés vagy hul la dék ke ze lés so rán kö vet -
ke zik be, a kör nye zet vé del mi, to váb bá víz ügyi ha tó ság nak 
is be je len te ni. A be je len tés és vizs gá lat rend jét a bá nya biz -
ton sá gi sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni. A sú lyos üzem -
za var kö rét a mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.”

12.  § A Bt. 36.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg e § a kö vet ke zõ (5) és
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ke let ke zett, hasz -
ná la ton kí vü li bá nyá sza ti célú mély fú rá sok kal kap cso la tos 
táj ren de zé si fel ada tok el vég zé sé re az kö te les, aki 2004.
de cem ber 31-én e bá nyá sza ti célú mély fú rá sok tu laj do no -
sa, vagy aki e ha tár idõ után a mély fú rás tu laj don jo gát meg -
sze rez te.

(5) A tu laj do nos kö te les a (4) be kez dés sze rin ti fel ada -
tok el vég zé sé re vo nat ko zó – a táj ren de zés vég re haj tá sá nak 
üte me zé sét is ma gá ban fog la ló – táj ren de zé si ter vet ké szí -
te ni, és a bá nya fel ügye let hez jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni.

(6) Nem kell el vé gez ni azok nak a bá nyá sza ti célú mély -
fú rá sok nak a táj ren de zé sét, ame lyek hasz no sí tás ra ke rül -
nek. A hasz no sí tás ra vo nat ko zó fe lül vizs gá lat el fo ga dá sá -
ról a bá nya fel ügye let ha tá ro zat ban dönt.”

13.  § (1) A Bt. 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Sza bály ta la nul foly tat ja a bá nyá sza ti te vé keny sé get 
a bá nya vál lal ko zó, ha azt

a) mû sza ki üze mi terv, illetve ku ta tá si terv nél kül vagy
at tól el té rõ en,

b) e tör vény III. Ré szé ben elõ írt sza bá lyok meg sze gé -
sé vel,

c) a bá nya já ra dék meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó, jog sza -
bály ban elõ írt be je len té si, ön be val lá si vagy be fi ze té si kö -
te le zett sé gét hi bá san, ké se del me sen vagy azt el mu laszt va,

d) a bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék
ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té sé vel,

e) a geo ter mi kus ener gia ku ta tá sá ra, ki nye ré sé re, hasz -
no sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok tól el té rõ en
gya ko rol ja.”
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(2) A Bt. 41.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A bá nya vál lal ko zó bá nyá sza ti te vé keny ség bõl ere -
dõ kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek pénz ügyi fe de ze té re a mi -
nisz ter a kon cesszi ós szer zõ dés ben, a bá nya fel ügye let az
en ge dély ben a bá nya vál lal ko zó aján la ta figye lembe véte -
lével biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sét vagy biz to sí ték adá -
sát ír ja elõ. E pénz ügyi fe de zet nek ki kell ter jed nie a bá -
nya ká rok meg té rí té sé re, va la mint a táj ren de zé si kö te le -
zett ség tel je sí té sé re – ide ért ve a hul la dék ke ze lõ lé te sít mé -
nyek kör nye ze ti ká ra it és re ha bi li tá ci ós mun ká la ta it – is.
Ha a bá nya vál lal ko zó a meg adott ha tár idõ re e kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ele get, a bá nya fel ügye let – a kö te le zett -
ség tel je sí té sé ig – a bá nyá sza ti te vé keny ség meg kez dé sét
vagy foly ta tá sát fel füg geszt he ti.”

14.  § A Bt. 42.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A föld alat ti bá nya tér sé gek és egyéb bá nyá sza ti lé -
te sít mé nyek más cé lú hasz no sí tá sá ra ké szí tett mû sza ki ter -
vet a bá nya fel ügye let en ge dé lye zi, és annak vég re haj tá sát
ellen õr zi.”

15.  § (1) A Bt. 43.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bá nya fel ügye let a ha tó sá gi fel ügye le te ke re té ben
– az e tör vény ben és a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott – mû sza ki-biz ton sá gi, mun ka vé del mi, épí tés ügyi ha -
tó sá gi, épí tés fel ügye le ti, ás vány va gyon-gaz dál ko dá si,
piac felügyeleti és föld ta ni ha tás kö rö ket gya ko rol. A bá -
nya fel ügye let tûz vé del mi ha tó sá gi jog kö re a bá nyák föld
alat ti, va la mint ezzel egy te kin tet alá esõ kül szí ni ré szé re
ter jed ki.”

(2) A Bt. 43.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A bá nya fel ügye let mû kö dé sét sa ját be vé te le i bõl és
köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ból fe de zi. A bá nya fel -
ügye let ré szé re fel ügye le ti te vé keny sé gé ért a bá nya te lek
jo go sult ja, kü lön jog sza bály sze rint föld gáz tá ro lói, -szál lí -
tói és -elosz tói, PB-gáz for gal ma zói en ge dé lyes fel ügye le -
ti dí jat kö te les fi zet ni. A fel ügye le ti díj éves mér té ke a bá -
nya te lek bõl a tárgy évet meg elõ zõ év ben ki ter melt ás vá nyi
nyers anyag bá nya já ra dék-kö te les rész e ér té ké nek 0,4%-a,
egye bek ben az en ge dé lyes te vé keny ség tárgy évet meg elõ -
zõ évi ár be vé te lé nek 0,4%-a. A bá nya fel ügye let eljárá -
saiért igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni. A fel ügye -
le ti díj – leg fel jebb a tárgy év re meg ál la pí tott fi ze té si kö te -
le zett ség mér té ké ig – csök ken a fi ze tés re kö te le zett ál tal a
bá nya fel ügye let el já rá sa i ért a tárgy év ben meg fi ze tett igaz -
ga tá si-szol gál ta tá si dí jak össze gé vel.”

16.  § A Bt. 43/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bá nya ha tó sá gi el já rá sok ban, ha az el já rás több
mint 20 in gat lan tu laj do nost és az in gat lan-nyil ván tar tás ba
be jegy zett jog sze rû hasz ná lót érint, a bá nya fel ügye let ha -
tó sá gi köz ve tí tõt ve het igény be.”

17.  § A Bt. 44.  §-a (1) be kez dé sé nek n) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés a kö -
vet ke zõ o)–r) pont tal egé szül ki:

[A bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zik – fi gye lem mel
a 43.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra –:]

„n) a bá nyá sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék
ke ze lé se, az eh hez szük sé ges lé te sít mé nyek és be ren de zé -
sek épí té se, hasz ná lat ba vé te le és üze mel te té se, va la mint
be zá rá sa és utó gon do zá sa,

o) az a)–n) pon tok ban fel so rolt te vé keny sé gek hez és
lé te sít mé nyek hez al kal ma zott nyo más tar tó be ren de zé sek
és rend sze rek épí té se, hasz ná lat ba vé te le, üze mel te té se és
el bon tá sa,

p) a föld ta ni kö zeg és az ás vá nyi nyers anya gok meg ku -
ta tott sá gi szint jé nek nö ve lé sé hez és az ada tok nyil ván tar -
tá sá hoz fû zõ dõ ál lam i ér dek ér vé nye sí té se,

q) a föld ta ni kö zeg ál tal oko zott ve szé lyek és ká ros fo -
lya ma tok el le ni vé de lem szem pont ja i nak ér vé nye sí té se,

r) a föld ta ni kö zeg hasz no sí tá si le he tõ sé ge i nek szám -
ba vé te le, ér té ke lé se és a hasz no sí tás föld ta ni fel té te le i nek
meg ha tá ro zá sa.”

18.  § (1) A Bt. 49.  §-ának 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„4. „Bá nyá szat (bá nyá sza ti te vé keny ség)”: ás vá nyi
nyers anya gok ku ta tá sa, fel tá rá sa és ki ter me lé se, az e te vé -
keny sé gek so rán ke let ke zõ hul la dé kok ke ze lé se, va la mint
az ás vány va gyon-gaz dál ko dás. Bá nyá sza ti te vé keny ség -
nek mi nõ sül:

a) a ki ter melt ás vá nyi nyers anyag hely ben vég zett elõ -
ké szí té se, osz tá lyo zá sa, a szén hid ro gén-bá nyá szat ban el -
sõd le ges fel dol go zá sa,

b) a ha szon anya gok hely ben vég zett kész le te zé se,
c) a bá nya szü ne tel te té se, be zá rá sa, a szénhidrogén -

mezõ fel ha gyá sa,
d) a bá nyá sza ti te vé keny ség be fe je zé sét kö ve tõ táj ren -

de zés,
e) a szén hid ro gén tá ro lá sá ra al kal mas föld ta ni szer ke -

ze tek ku ta tá sa, tá ro lás ra tör té nõ ki ala kí tá sa és hasznosí -
tása,

f) a fel szín alat ti víz ku ta tá sá val és ki ter me lé sé vel nem
járó geo ter mi kus ener gia ku ta tá sa, ki nye ré se és hasz no sí -
tá sa, to váb bá

g) az a)–f) pon tok ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek
so rán ke let ke zett hul la dék ke ze lé se is.”

(2) A Bt. 49.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„6. „Elõ ké szí tés” a ki ter me lést köz vet le nül kö ve tõ te vé -
keny ség – ide ért ve az eh hez tar to zó zagy tá ro zó lé te sí té sét,
hasz ná la tát és meg szün te té sét –, amely ma gá ban fog lal ja
az ás vá nyi nyers anya gok üze mi gyûj té sét, szál lí tá sát, fi zi -
kai el vá lasz tá sát, fel ap ró zá sát, osz tá lyo zá sát, ki ol dá sát és
me cha ni kai fi zi kai, bi o ló gi ai, ter mi kus vagy ké mi ai mód -
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sze rek kel tör té nõ dú sí tá sát, a kõ olaj, föld gáz tisz tí tá sát,
szét vá lasz tá sát, de nem ide ért ve az ol vasz tást, a ter mi kus
gyár tá si fo lya ma to kat és a ko há sza ti el já rá so kat.”

(3) A Bt. 49.  §-ának 11. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„11. „Geo ter mi kus ener gia”: a föld ké reg bel sõ hõ ener -
gi á ja.”

(4) A Bt. 49.  §-ának 21. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„21. „Med dõ há nyó”: az ás vá nyi nyers anyag ki ter me lé -
se so rán vagy az zal együtt ki ter melt és at tól le vá lasz tott
szi lárd med dõ anya gok fel hal mo zott tö me ge.”

(5) A Bt. 49.  §-ának 26. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„26. „Szol gál ta tás ra kö te les föld ta ni adat”: azok a föld -
ta ni ada tok, ame lye ket föld ta ni vagy ás vá nyi nyers anyag -
ku ta tás, ki ter me lés so rán a bá nya vál lal ko zó köz vet le nül
vagy a föld ta ni alap ada tok fel dol go zá sá val köz ve tett mó -
don meg is mer.”

(6) A Bt. 49.  §-ának 32. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„32. „Med dõ anyag”: egy adott ásványinyersanyag-
 kitermelõhely vo nat ko zá sá ban az olyan ás vá nyi anyag,

– amely a ha szon anyag al kot ta te lep (kõ zet test) fö löt t,
alatt, mel lett vagy azon be lül, de el kü lö nült kõ zet test ben
for dul elõ, és

– amely nek bi zo nyos mér té kû ki ter me lé sét a ha szon -
anyag le mû ve lé se szük sé ges sé te szi, és

– amely nek med dõ vé mi nõ sí té sét a bá nya fel ügye let
en ge dé lyez te.”

(7) A Bt. 49.  §-a a kö vet ke zõ 37–40. pon tok kal egé szül
ki:

[E tör vény ben hasz nált egyes ki fe je zé sek a kö vet ke zõ ket 
tar tal maz zák:]

„37. „Ma gas inert gáz tar tal mú föld gáz”: az olyan föld -
gáz, amely ben a nem ég he tõ gá zok (jog ha tá sú mé rés sel
meg ha tá ro zott) ará nya el éri vagy meg ha lad ja a 30(tér fo -
gat)%-ot.

38. „Nem ha gyo má nyos ere de tû és kü lön le ges el já rás sal 
ki ter mel he tõ szén hid ro gén”: az olyan szén hid ro gén, ame -
lyet a szén hid ro gén-kép zõ dés fel té te le it biz to sí tó üle dé kes 
anya kõ zet pó ru sa i ban lét re jött szén hid ro gén fel hal mo zó -
dás ból, rend kí vül gyen ge át eresz tõ ké pes sé gû tá ro ló ré te -
gek bõl, va la mely egye di el já rás sal, több nyi re ré teg ser ken -
té si vagy a szi lárd ás vány-bá nyá szat ban al kal ma zott bá -
nyá sza ti tech no ló gia al kal ma zá sá val le het csak ki ter mel ni.

39. „Egyéb gá zok és ter mé kei ve ze té ke”: tar to zé ka i val
és al ko tó ré sze i vel együtt az a szál lí tó-, el osz tó csõ ve ze ték, 

amely a föld gá zon kí vü li egyéb gázt, flu i du mot vagy ezek
ter mé ke it a ter me lés (elõ ké szí tés, gyár tás, tá ro lás) ki adó
pont já tól (elõ ké szí tõ üzem, fel dol go zó üzem), in dí tó ál lo -
má sá tól, illetve az or szág ha tár át lé pé sé tõl a fel hasz ná lás
(la kó te le pü lés, ipar i lé te sít mény), fel dol go zás át adó ál lo -
má sá ig, illetve az or szág ha tá rig szál lít ja.

A ve ze té kek al ko tó ré szei:
– in dí tó- és át adó ál lo más,
– a ve ze ték üze mel te té sét szol gá ló tech no ló gi ai lé te sít -

mé nyek (nyo más fo ko zó, töl tõ, le fej tõ, le fú va tó, szaka -
szoló, tisz tí tó ál lo má sok) és a nyom vo nal jel zé sé re szol -
gáló be ren de zés,

– a ve ze ték üze mel te té sét, irá nyí tá sát, el len õr zé sét
szol gá ló lé te sít mé nyek és be ren de zé sek (táv fel ügye le ti,
hír köz lé si, kor ró zió vé de lem) a tá va dat át vi telt biz to sí tó
szol gál ta tás hoz zá fé ré si pont já ig.

40. „Szén hid ro gén me zõ”: egy vagy több, szak ma i lag
iga zol ha tó mó don ugyan azon föld ta ni szer ke zet hez vagy
szer ke ze ti leg össze füg gõ, kö zös hid ro di na mi kai rend sze -
rû, jól le ha tá rol ha tó ré teg ta ni kép zõd mény hez tar to zó
szén hid ro gén te lep bõl ál ló szén hid ro gén elõ for du lás.”

19.  § A Bt. 50.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A tör vény 9.  §-ában meg je lölt te rü le tek mi nõ sí té sé -
rõl, a mi nõ sí té sek öt éven ként tör té nõ fe lül vizs gá la tá ról és
a kon cesszi ó ra je löl he tõ zárt te rü le tek köz zé té te lé rõl a bá -
nya fel ügye let gon dos ko dik.”

20.  § (1) A Bt. 50/A.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és e be kez dés a kö vet -
ke zõ p)–s) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kormány]
„l) az ás vá nyi nyers anya gok és a geo ter mi kus ener gia

faj la gos ér té ké nek, va la mint az ér ték szá mí tás mód já nak
meg ha tá ro zá sá ra”

„p) a szol gál ta tás ra kö te les föld ta ni ada tok kö ré re és az
adat szol gál ta tás rend jé re,

q) a 26/A.  § (7) be kez dé se sze rin ti pá lyá zat tar tal mi kö -
ve tel mé nye i re,

r) a geo ter mi kus vé dõ idom meg ha tá ro zá sá ra és ki je lö -
lé sé re,

s) a kon cesszi ós pá lyá zat ra ki je lölt elõ for du lá si te rü le -
ten el vég zen dõ kom plex ér zé keny sé gi és ter hel he tõ sé gi
vizs gá lat tar tal má ra és el ké szí té sé re, to váb bá az ezzel
össze füg gõ szak ha tó sá gi köz re mû kö dés re”
[vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ren de let ben tör té nõ meg -
ál la pí tá sá ra.]

(2) A Bt. 50/A.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és e be kez dés a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter]
„i) az Euró pai Unió irány el ve i ben elõ írt, az ás vá nyi

nyers anyag ku ta tás ról, fel tá rás ról és ter me lés rõl  szóló, va -
la mint az ás vány va gyon-gaz dál ko dás sal, to váb bá a bá nyá -
sza ti te vé keny ség so rán ke let ke zõ hul la dék kal kap cso la tos 
je len tés el ké szí té sé nek, az Euró pai Bi zott ság hoz tör té nõ
to váb bí tás és a köz zé té tel rend jé nek,
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j) a föld ta ni szak ér tõi en ge dé lyek ki adá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok nak”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

21.  § A Bt. 51.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„51.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1994. má jus 30-i
94/22/EK irány elve a szén hid ro gé nek ku ta tá sá ra, fel tá rá -
sá ra és ki ter me lé sé re vo nat ko zó en ge dé lyek meg adá sá nak
és fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003. jú ni us 26-i
2003/55/EK irány elve a föld gáz bel sõ pi a cá ra vo nat ko zó
kö zös sza bá lyok ról és a 98/30/EK irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006. már ci us 15-i 
2006/21/EK irány elve az ás vá nyi nyers anyag-ki ter me lõ
ipar ban ke let ke zõ hul la dék ke ze lé sé rõl és a 2004/35/EK
irány elv mó do sí tá sá ról (3. cikk 3. és 8. pont ja, 14. és
19. cikk), a tör vény 1.  §, 2.  §, 16.  §, va la mint 19.  §-a.”

22.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény 23.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 4.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ 90. na pon lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a Bt. 9.  § (2) be kez dé se ha tá -
lyát vesz ti.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Bt. 16.  §-á t kö ve tõ cím, a Bt. 20.  §-a (2) be kez dé se
c) pont já nak „ener ge ti kai hasz no sí tás cél já ból” szö veg ré -
sze, a Bt. 20.  §-a (14) be kez dé sé nek „az ál lam i föld ta ni fel -
ada to kat el lá tó szerv szak vé le mé nyé nek figye lembe véte -
lével” szö veg ré sze, 43.  §-a (7) be kez dé sé nek „ille tõ leg el -
lát ja a 20/A.  §-ban meg ha tá ro zott ál lam i fel ada to kat” szö -
veg ré sze,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 17/B.  §-ának (9) be kez dé se, va la mint a
17/C.  §-a (2) be kez dé sé nek „az ál lam i föld ta ni fel ada to kat
el lá tó köz igaz ga tá si szerv szak vé le mé nyé ben fog lal tak ra
te kin tet tel, to váb bá” szö veg ré sze.

(5) E tör vény 6.  §-ában fog lal ta kat e tör vény ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ egy év el tel té vel kell al kal maz ni.

(6) A Bt. 36.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti táj ren de zé si
terv ki dol go zá sát és jó vá ha gyás ra tör té nõ be ter jesz té sét,
va la mint a (6) be kez dés ben sze rep lõ fe lül vizs gá la tot e ren -
del ke zés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ egy éven be lül el kell vé -
gez ni.

23.  § A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -

vény (a továb biak ban: VET) 12.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter me lõ ké rel mé re a Hi va tal iga zol ja a meg úju ló
ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val elõ ál -
lí tott vil la mos ener gia és hasz nos hõ mennyi sé gét, va la -
mint a kap csol tan ter melt ener gia elõ ál lí tá sá hoz fel hasz -
nált el sõd le ges ener gia for rást.”

b) a VET 170.  §-a (1) be kez dé sé nek 29. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy]
„29. a meg úju ló ener gia for rás ból, va la mint a hul la dék -

ból nyert ener gi á val, to váb bá a kap csol tan, illetve a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb mó don ter melt vil la mos
ener gia fel hasz ná lá sát elõ se gí tõ kö te le zõ át vé te li rend szer
rész le tes sza bá lya it – kü lö nö sen az át vé te li kö te le zett ség
alá esõ vil la mos ener gia át vé te li árát – a kö te le zõ át vé te li
rend szer ke re té ben vég re haj tan dó el szá mo lá sok rész le tes
sza bá lya it, az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener -
gia be fo ga dá sá nak és kö te le zõ át vé te lé nek rész le tes sza bá -
lya it, va la mint az egyes ter me lé si el já rá sok, kü lö nö sen a
kap csol tan vagy bio masszá val ter melt vil la mos ener gia
kö te le zõ át vé te lé hez szük sé ges mi ni má lis ha tás fo kot, to -
váb bá a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia ese tén a vil la -
mos ener gia hasz no sí tá sá nak mód ját,”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

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

2007. évi CXLVI.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését
megalapozó egyes tör vények módosításáról*

(Ki vo na tos köz lés)

A vízgazdálkodásról  szóló
 1995. évi LVII. tör vény módosításáról

6.  § (1) A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör -
vény (a továb biak ban: Vgtv.) 15/B.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A víz hasz ná ló nak a víz kész let já ru lé kot
a) 4,50 fo rint/m3 alap já ru lék,
b) ha a víz jo gi en ge dély ben meg ha tá ro zott víz mennyi -

sé get – az egyes kü lön meg je lölt idõ szak ra is te kin tet -
tel – 10%-nál na gyobb mér ték ben túl lé pi, a tel jes több let -
mennyi ség után 9,00 fo rint/m3 alap já ru lék,

c) ha a víz jo gi en ge dély kö te les a te vé keny sé get en ge -
dély nél kül foly tat ja (a továb biak ban: en ge dély nél kü li
víz hasz ná lat), 28,90 fo rint/m3 alap já ru lék figye lembe véte -
lével, a be fi ze tés össze gét meg ha tá ro zó, kü lön jog sza bály -
ban elõ írt – az igény be vett víz mennyi ség meg ha tá ro zá sá -
nak mód já tól, a víz hasz no sí tás és a víz kész let jel le gé tõl,
to váb bá az adott tér ség víz kész let-gaz dál ko dá si hely ze té -
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tõl füg gõ – szor zó szá mok al kal ma zá sá val, a tény le ge sen
igény be vett víz mennyi ség
alap ján kell ki szá mí ta nia.” 

(2) A Vgtv. 15/B.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az üze mi fo gyasz tó nak a víz kész let já ru lé kot 14,10
fo rint/m3 já ru lék alap ján a tény le ge sen igény be vett víz -
mennyi ség után kell ki szá mí ta nia.”

A hulladékgazdálkodásról  szóló
 2000. évi XLIII. tör vény módosításáról

18.  § (1) A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hgt.) 23.  §-ának f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ön kor -
mány za ti ren de let ben ál la pít ja meg)

„f) az in gat lan tu laj do nost ter he lõ díj fi ze té si kö te le zett -
sé get, az al kal maz ha tó díj leg ma ga sabb mér té két, meg fi -
ze té sé nek rend jét, az eset le ges ked vez mé nyek ese te it vagy 
a szol gál ta tás in gye nes sé gét;” 

(2) A Hgt. 25.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„25.  § (1) A köz szol gál ta tás díj át az el vég zett köz szol -

gál ta tás sal ará nyo san kell meg ha tá roz ni, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint figye lembe véve a kö vet -
ke zõ ket:

a) a köz szol gál ta tás jel le ge,
b) a ke zelt hul la dék mennyi sé ge és mi nõ ség e,
c) a köz szol gál ta tást mû köd te tõ szol gál ta tó ha té kony

mû kö dé sé hez szük sé ges fo lya ma tos rá for dí tá sok, ezen be -
lül a szál lí tás, be gyûj tés, a hasz no sí tás és az ár tal mat la ní tás 
költ sé gei,

d) a köz szol gál ta tás fej leszt he tõ fenn tar tá sá hoz szük sé -
ges költ sé gek, en nek ke re té ben kü lö nö sen a szol gál ta tás
meg kez dé sét meg elõ zõ en fel me rü lõ, a szol gál ta tás el lá tá -
sá hoz szük sé ges be ru há zá sok költ sé gei, ár tal mat la ní tás
ese té ben a ke ze lõ lé te sít mény be zá rá sá nak költ sé gei, le ra -
kó ese tén a be zá rást kö ve tõ utó gon do zás és a har minc évig
tör té nõ mo ni to ro zás költ sé gei.

(2) A köz szol gál ta tá si díj – az (1) be kez dés c)–d) pont ja
sze rin ti rá for dí tá sok ál lan dó fe de ze té nek és a köz szol gál -
ta tás fo lya ma tos fenn tar tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké -
ben – meg ha tá roz ha tó alap díj (ren del ke zés re ál lá si díj) és
ürí té si díj össze ge ként is. Az alap díj a ke zelt hul la dék
mennyi sé gé tõl füg get le nül fel me rü lõ üze mel te té si költ sé -
gek, az ürí té si díj – az el vég zett köz szol gál ta tás sal ará nyo -
san – a ke zelt hul la dék mennyi sé gé tõl füg gõ költ sé gek fe -
de ze té re szol gál.

(3) Az üdü lõ in gat lan nal, va la mint az idõ le ge sen hasz -
nált in gat lan nal ren del ke zõ tu laj do no sok ese té ben a köz -
szol gál ta tás díj át az ál lan dó la kó in gat lan tu laj do no sá ra
meg ha tá ro zott díj jal ará nyo san, a te le pü lés és az in gat lan
jel le gé re te kin tet tel, az (1) be kez dés sze rint kell meg ha tá -
roz ni.

(4) A köz szol gál ta tás díj át meg ha tá ro zó ön kor mány za ti
ren de let el fo ga dá sát meg elõ zõ, a Kt. 43.  §-a sze rin ti vizs -
gá la ti elem zés ré sze ként a köz szol gál ta tás rend jé re és
mód já ra te kin tet tel rész le tes költ ség elem zést kell ké szí te -
ni. A költ ség elem zést – a köz szol gál ta tó (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint ké szí tett ja vas la ta alap ján – a
jegy zõ, Bu da pes ten a fõ jegy zõ (a továb biak ban: jegy zõ)
ter jesz ti elõ.” 

(3) A Hgt. 56.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § ki egé szül a kö vet ke zõ
(8) be kez dés sel:

„(7) A he lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek nek tar tal maz -
nia kell a te le pü lé si hul la dék le ra kó ban le ra kott, illetve le -
rak ni ter ve zett hul la dé kok – a vo nat ko zó szab ványt re fe -
ren ci a ként fel hasz nál va – mért össze té te lét és az össze te -
võk tö meg sze rin ti meg osz lá sát, ezen be lül a bi o ló gi a i lag
le bom ló szer ves anyag-tar tal mat. A hul la dék le ra kó ra – a
te le pü lé si szi lárd hul la dék ré sze ként – ke rü lõ bi o ló gi a i lag
le bom ló szer ves anyag-mennyi sé get tö meg ben mér ve az
1995-ben or szá gos szin ten kép zõ dött – a te le pü lé si szi lárd
hul la dék ré szét ké pe zõ – bi o ló gi a i lag le bom ló szerves -
anyag-mennyiséghez ké pest

a) 2009. jú li us 1. nap já ig 50%-ra,
b) 2016. jú li us 1. nap já ig 35%-ra

kell csök ken te ni.
(8) A (7) be kez dés sze rin ti or szá go san tel je sí ten dõ

csök ken té si kö ve tel ményt – a te le pü lé si hul la dék le ra kó -
ban le ra kott hul la dé kok meg fele lõen mért össze té te lét és
az össze te võk tö meg sze rin ti meg osz lá sát ala pul véve – a
te rü le ti és he lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek ben meg ha tá -
ro zott in téz ke dé sek sze rint kell tel je sí te ni.”

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

2007. évi CXLIX.
tör vény

a Tisza-völgy árvízi biztonságának
növelését, valamint az érintett térség terület-

és vidékfejlesztését szolgáló program
(a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)

közérdekûségérõl és meg valósításáról  szóló
2004. évi LXVII. tör vény, valamint

a vízgazdálkodásról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
módosításáról*

1.  § A Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va la -
mint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol gá ló
prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se) köz ér de kû -
sé gé rõl és meg valósításáról  szóló 2004. évi LXVII. tör -
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vény (a továb biak ban: Vt. tv.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vi zek kár té te lei el le ni vé de lem ér de ké ben a víz -
kár-el há rí tá si te vé keny ség ter ve zé se, sza bá lyo zá sa, szer ve -
zé se, irá nyí tá sa, el len õr zé se, a ki e mel ten köz cé lú vé dõ mû -
vek épí té se, fej lesz té se, fenn tar tá sa, üze mel te té se, va la mint
a he lyi köz fel ada to kat meg ha la dó vé de ke zés az ál lam fel -
ada ta. A tér sé gi ár víz vé del mi biz ton ság meg te rem té se és
fej lesz té se ki e mel ten fon tos köz ér de kû te vé keny ség.”

2.  § A Vt. tv. 2.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé se kap -
csán a kö vet ke zõ alap el vek ér vé nye sül nek:

a) a Ti sza fo lyó mér ték adót meg nem ha la dó ár vi ze it
el sõ sor ban a mér ték adó véd ké pes sé gû re ki épü lõ ár víz vé -
del mi töl té sek kö zöt ti nagy ví zi me der ben kell le ve zet ni,
mely ben – az öko ló gi ai szem pon tok ra is fi gye lem mel – az
ár víz vé del mi szem pon tok el sõ ren dû ér vé nye sü lé se ér de -
ké ben ja ví ta ni kell az áram lá si, víz szál lí tá si fel té te le ket;

b) a mér ték adó véd ké pes sé get meg ha la dó, töl tés sza ka -
dás sal, el ön tés sel fe nye ge tõ ár hul lá mo kat ha zai te rü le ten
ár apasz tás sal csök ken te ni kell;

c) az ár víz sza bá lyo zott ki ve ze té sét és a fo lyó ba tör té nõ 
szük ség sze rin ti vissza ve ze té sét (vagy víz hi á nyos te rü let re 
tör té nõ át ve ze té sét) szol gá ló, mû tár gyak ból és tá ro zók ból
ál ló ár apasz tó rend szert úgy kell ki ala kí ta ni és mû köd tet ni, 
hogy az – az ár víz vé del mi funk ció biz to sí tá sa mel lett, még 
a mér ték adó ár víz szint alat ti ár hul lá mok ese té ben is –
hasz no sít ha tó le gyen az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si, a
klí ma vé del mi és a Ti sza-völgy fej lesz té sé vel kap cso la tos
prog ra mok ban elõ irány zott cé lok meg valósítása, va la mint
a ter mé sze tes élõ he lyek fenn tar tá sa és gya ra pí tá sa so rán.
A tá ro zók ban és a hoz zá juk kap cso ló dó táj gaz dál ko dá si
min ta te rü le te ken biz to sí ta ni kell – meg fe le lõ víz ho zam
ese tén – az éven kén ti, rend sze res se kély ví zû el ön tés le he -
tõ sé gét.

(3) A (2) be kez dés ben meg fo gal ma zott alap el vek nek
meg fele lõen a VTT ke re té ben a kö vet ke zõ ket kell meg -
valósítani:

a) a Ti sza-völgy ár víz vé del mi mû ve i nek elõ írás sze rin -
ti ki épí té sét, össz hang ban a nagy ví zi med rek víz szál lí tó
ké pes sé gé nek nö ve lé sé vel, a le fo lyás elõ se gí té sét szol gá ló 
be avat ko zá sok kal, biz to sít va a fo lyók hul lám te re i nek táj-
és föld hasz ná lat vál tá sát;

b) a Ti sza-völgy ben az ár tér re ak ti vá lá sát sza bá lyo zott
víz ki ve ze tés sel biz to sí tó ár ví zi tá ro zó kat a bel sõ víz kor -
mány zást és a víz to vább ve ze té sét szol gá ló lé te sít mé nyek -
kel;

c) a tá ro zók meg épí té se és a nagy ví zi med rek víz szál lí -
tó ké pes sé gé nek nö ve lé se ál tal a Ti sza tel jes ha zai sza ka -
szán a rend kí vü li ár hul lá mok csúcs víz szint je i nek 1,0 m-rel 
 való csök ken té sét;

d) a mo ni tor ing rend szer és elõ re jel zés fej lesz té sét, az
ár apasz tó tá ro zó rend szer és a hoz zá kap cso ló dó táj gaz dál -
ko dá si víz rend szer üzem rend jé nek meg valósításhoz iga -
zo dó ki ala kí tá sát;

e) az ár ví zi tá ro zók ví zi lé te sít mé nye i nek meg va ló sí tá sá -
val össze han golt üte me zés ben a kap cso ló dó inf ra struk tu rá -
lis fej lesz té se ket a táj hasz ná lat vál tás sal együtt.”

3.  § A Vt. tv. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § A VTT ter ve zé sé vel, elõ ké szí té sé vel és meg -
valósításával kap cso la tos fel ada tok és te vé keny sé gek a
2007. év tõl be épül nek a nem ze ti fej lesz té si terv be és a
nem ze ti vi dék fej lesz té si terv be. A VTT pénz ügyi for rá sai
a nem ze ti fej lesz té si terv ope ra tív prog ram jai és a nem ze ti
vi dék fej lesz té si stra té gi ai ter vet meg valósító nem ze ti
vidék fejlesztési prog ram ke re té ben az Euró pai Unió tá mo -
ga tá si alap já ból pá lyá za ti úton el nyer he tõ pénz esz kö zök,
va la mint az euró pai uni ós tá mo ga tá sok ha zai társ fi nan szí -
ro zá si ke re te, to váb bá a már meg kez dett be ru há zá sok ese -
té ben a költ ség ve té si tá mo ga tás, mely nek biz to sí tá sá ról
– a köz pon ti költ ség ve tés bõl – a Kormány gon dos ko dik.”

4.  § A Vt. tv. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § Az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló

2003. évi XXVI. tör vény 9.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra 
te kin tet tel a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter kez de mé -
nye zé sé re az ár ví zi tá ro zó val érin tett te rü le te ket – az 5.  §
(1) és a 24.  § (2) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott mi nisz te ri 
ren de let alap ján – az érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok -
nak a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott te le pü lés ren de -
zé si esz kö ze ik ben figye lembe kell ven ni ük, és a mi nisz te ri 
ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott ki lenc hó na pon be lül
a te le pü lés ren de zé si ter vük ben, illetve a he lyi épí té si sza -
bály za tuk ban át kell ve zet ni ük.”

5.  § A Vt. tv. 5.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A föld rész let vagy annak te rü le ti mér ték ben meg -
ha tá ro zott ré szé nek ár ví zi tá ro zó ba tör té nõ so ro lá sá ról a
föld rész let fek vé se sze rint ille té kes víz ügyi ha tó ság a ha tó -
sá gi el já rás so rán ha tá roz. A víz ügyi ha tó ság a jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ke re si a fel jegy zés iránt a föld rész let fek vé -
se sze rint ille té kes in gat lan ügyi ha tó sá got. Amennyi ben az 
ár ví zi tá ro zó jo gi jel leg nem az egész föld rész le tet érin ti, a
ha tá ro zat hoz mel lé kel ni kell az in gat lan érin tett ré szét áb -
rá zo ló in gat lan ügyi ha tó ság ál tal zá ra dé kolt váz raj zot is.”

6.  § A Vt. tv. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ár ví zi tá ro zó te rü le té hez tar to zó ter mõ föld in -
gat lan-nyil ván tar tás ban be jegy zett tu laj do no sát – a ren del -
ke zés re ál lás sal és a hasz ná lat, illetve a hasz no sí tás kor lá -
to zá sá val össze füg gõ ér ték csök ke nés  miatt, azok el len ér -
té ke ként – tu laj do ni il le tõ sé gé nek ará nyá ban egy sze ri té rí -
tés il le ti meg. A ma gyar ál lam tu laj do ná ban lé võ föld rész -
let ese tén egy sze ri té rí tés ki fi ze té sé re nem ke rül sor.”

7.  § A Vt. tv. 9.  § (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(6)–(9) be kez dé sek kel egé szül ki:
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„(4) A (3) be kez dés alap ján ál lam i tu laj don ba ke rü lõ
ter mõ föld – a vé dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te -
rü le tek ki vé te lé vel – a Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be
ke rül.

(5) A be ru há zó nyil ván tar tást ve zet az ár ví zi tá ro zó te rü le -
té hez tar to zó föld rész le tek rõl, va la mint a föld rész le tek tu laj -
do no sa i ról. Az adat ke ze lés cél ja az egy sze ri té rí tés, illetve az
in gat lan vé tel árá nak, va la mint a ki sa já tí tás so rán meg ha tá ro -
zott kár ta la ní tá si összeg ki fi ze té sé nek biztosí tása.

(6) Az ár ví zi tá ro zó te rü le té hez tar to zó föld rész le tek re
vo nat ko zó nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) a te le pü lés ne vét, az in gat lan fek vé sét (bel te rü let,
kül te rü let meg je lö lé se), a bel te rü le ten lé võ in gat lan nál az
ut ca (tér, krt. stb.) ne vét és a ház szá mot, a hely raj zi szá mát
és te rü let nagy sá gát,

b) mû ve lé si ágát és a mû ve lés alól ki vett te rü let el ne ve -
zé sét,

c) mi nõ sé gi osz tá lyát, ka tasz te ri tisz ta jö ve del mét.

(7) A be ru há zó a (6) és (8) be kez dés sze rin ti ada to kat az
(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze gek ki fi ze té sé ig tart -
ja nyil ván.

(8) A föld rész let tu laj do no sa vo nat ko zá sá ban tar tal maz za:
a) a ter mé sze tes sze mély csa lá di és utó ne vét, szü le té si

csa lá di és utó ne vét, any ja ne vét, szü le té si he lyét, évét, lak -
cí mét,

b) jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
más szer ve zet ne vét, szék he lyét, cég jegy zék szá mát, sta -
tisz ti kai szám je lét.

(9) Az in gat lan ügyi ha tó ság – az ár ví zi tá ro zó jo gi jel leg 
in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ fel jegy zé sé rõl  szóló ha tá -
ro zat tal, illetve a föld rész let tu laj do no sá ban be kö vet ke zõ
vál to zás ese tén a tu laj don jog be jegy zõ ha tá ro zat tal egy -
ide jû leg – a (6) és (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat 
a be ru há zó nak meg kül di.”

8.  § A Vt. tv. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A VTT lé te sít mé nye i nek meg valósítása ér de ké ben
in dí tott kör nye zet vé del mi, víz jo gi és épí té si en ge dé lye zé -
si, va la mint ár ví zi tá ro zó ba so ro lá si el já rás ügy in té zé si ha -
tár ide jét az el já ró köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ je nem
hosszab bít hat ja meg.”

9.  § A Vt. tv. 19.  § (2) be kez dés a)–c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az el já rás sza ka -
szai:]

,,a) az elõ ze tes vizs gá la ti do ku men tá ció be nyúj tá sa,

b) a nyom vo nal ki je lö lé se,

c) a kör nye ze ti ha tás ta nul mány és az örök ség vé del mi
ha tás ta nul mány be nyúj tá sa,”

10.  § (1) E tör vény a ki hir de té sé tõl szá mí tott 15. na pon
lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
(a továb biak ban: Vgtv.) 7/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(6) Az Euró pai Kö zös sé gek Ta ná csa 91/271/EGK szá -
mú, a te le pü lé si szenny víz tisz tí tá sá ról  szóló Irány elve
15. cik ké ben elõ írt in for má ció szol gál ta tá si (je len tés té te li)
tag ál la mi kö te le zett ség tel je sí té sé hez a ví zi köz mû-szol -
gál ta tók kö te le sek szol gál tat ni a víz ügyi igaz ga tá si és ha -
tó sá gi fel ada to kat el lá tó szer vek ál tal kért ada to kat és in -
for má ci ó kat , illetve a hely szí nen biz to sí ta ni ezek meg bíz -
ha tó sá gá nak víz ügyi ha tó sá gi el len õr zé sét.”

b) a Vgtv. a kö vet ke zõ 33/A.  §-sal egé szül ki:
„33/A.  § A víz ügyi ha tó ság jo go sult – a ter mé sze ti és a

kör nye ze ti ve szé lyez te tett ség meg elõ zé se (így a nagy ví zi
me der víz szál lí tó ké pes sé gé nek meg õr zé se, az ár vi zek le -
ve ze té sé nek biz to sí tá sa) ér de ké ben – a nagy ví zi me der ben
te lek ala kí tá si, ille tõ leg épí té si ti lal mat el ren del ni.”

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

Kor mány ren de le tek

A Kormány
315/2007. (XI. 22.) Korm.

ren de le te
a köztisztviselõi teljesítményértékelés 

és jutalmazás szabályairól  szóló 
301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 34.  §-ának (13) be kez dé sé ben és
49/O.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás
sza bá lya i ról  szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 13.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 
új mon dat tal egé szül ki:

„Ha az el osz lá si szint hez tar to zó sze mé lyek szá ma tíz alatt
van, ak kor a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ kö te le zõ el osz -
lást nem kell al kal maz ni, azon ban a ki vé te les tel je sít mény re
és ma gas szin tû tel je sít mény re ér té kelt sze mé lyek szá má nak
össze ge nem ha lad hat ja meg az elv árt, jó tel je sít mény re és a
fej lesz tés szük sé ges tel je sít mény re ér té kelt sze mé lyek szá -
má nak össze gét, va la mint a ki vé te les tel je sít mény re ér té kelt
sze mé lyek szá ma nem le het ma ga sabb, mint a ma gas szin tû
tel je sít mény re ér té kelt sze mé lyek szá ma.”

2.  §

Az R. 20.  §-ának b) pont já ban a „ , a mi nisz te ri és ál lam -
tit ká ri tit kár sá gok ve ze tõi,” szö veg rész he lyé be a „ ; 2/a.
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el osz lá si szint: a mi nisz te ri és ál lam tit ká ri tit kár sá gok
 vezetõi,” szö veg, va la mint a „2. el osz lá si szint” szö veg -
rész he lyé be a „2/b. el osz lá si szint” szö veg lép.

3.  §

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

(2) A 2007. év re  szóló tel je sít mény ér té ke lés so rán a hi -
va ta li szer ve zet ve ze tõ jé nek dön té se sze rint az R. e ren de -
let ki hir de té se kor vagy az e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
nap tól ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

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

A Kormány
323/2007. (XII. 11.) Korm.

ren de le te
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási

keretrendszerérõl  szóló 2007. évi LX. tör vény
végrehajtásának egyes szabályairól

Az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és annak
Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl  szóló
2007. évi LX. tör vény 14.  § (5) be kez dé sé nek b)–e) és
i) pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va, a Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és

 annak Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré -
rõl  szóló 2007. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Éhvt.)
2.  §-ának 8. pont ja sze rin ti nem zet kö zi együtt mû kö dés sel
meg valósuló pro jekt te vé keny sé gek ben részt ve võ jo gi
sze mé lyek re,

b) az Éhvt. 2.  §-ának 15. pont ja sze rin ti kibocsátás-
 csökkentési egy sé gek kel és az Éhvt. 2.  §-ának 17. pont ja
sze rin ti iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek kel tör -
ténõ ke res ke de lem ben részt ve võ jo gi sze mé lyek re,

c) az Éhvt. 5.  §-a sze rin ti nem ze ti for gal mi jegy zék ben
sze rep lõ szám lák tu laj do no sa i ra.

(2) Az e ren de let 3–6. és 20–21.  §-ában nem sza bá lyo -
zott kér dé sek ben az ál lam i va gyon nal  való gaz dál ko dás ról
 szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ávr.) sza bá lya it kell al kal maz ni.

(3) Az e ren de let 20–35.  §-ában nem sza bá lyo zott kér -
dé sek ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let sza bá lya it kell al kal -
maz ni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapfogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. alap ku ta tás: olyan kí sér le ti és el mé le ti mun ka,

amely nek el sõd le ges cél ja új is me re tek szer zé se a jelen -
ségek alap ve tõ lé nye gé rõl és a meg fi gyel he tõ té nyek rõl,
bár mi fé le konk rét al kal ma zá si és fel hasz ná lá si cél ki tû zés
nél kül;

2. al kal ma zott (ipar i) ku ta tás: új tu dás anyag meg szer -
zé sé re irá nyuló ku ta tás, amely nek cél ja, hogy az így meg -
szer zett tu dás anyag fel hasz nál ha tó le gyen új ter mé kek,
 eljárások vagy szol gál ta tá sok ki fej lesz té sé hez, illetve
 jelentõs ja vu lást ered mé nyez zen a már meg lé võ ter mé kek -
ben, el já rá sok ban vagy szol gál ta tá sok ban; ma gá ban fog -
lal ja az ipar i ku ta tás hoz szük sé ges kom plex rend sze rek
össze te võ i nek lét re ho zá sát is, ki vé ve a ke res ke del mi leg
fel hasz nál ha tó pro to tí pu so kat;

3. ál lam i tá mo ga tás: az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés (a továb biak ban: EK-Szer zõ dés) 87. cik ké nek
(1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és az Euró pai Kö zös sé get 
lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti
ál lam i tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a regio -
nális tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. Ren de let) 1.  §-ának 1. és
5. pont jai sze rin ti csekély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás
(a továb biak ban: tá mo ga tás);

4. Át ve võ: az 1995. évi LXXXII. tör vénnyel ki hir de tett
ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény (a továb biak -
ban: Ke ret egyez mény) I. mel lék le té ben fel so rolt azon
 részes ál lam, amely a Ki o tói Jegy zõ köny vet (a továb biak -
ban: Jegy zõ könyv) meg erõ sí tet te és a nem zet kö zi kö te le -
zett ség vál la lá sok ér tel mé ben jo go sult együt tes végrehaj -
tási pro jek tek bõl szár ma zó hi te le sí tett ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek át vé te lé re, illetve az e ré szes ál lam ál tal
a ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át vé te lé re fel ha tal ma -
zott jog alany;

5. füg get len együt tes vég re haj tá si pro jekt hi te le sí tõ: az
együt tes vég re haj tás sal kap cso la tos hi te le sí té si te vé keny -
ség vég zé sé re kü lön jog sza bály sze rint fel jo go sí tott kül -
föl di vagy bel föl di szék hellyel ren del ke zõ jo gi sze mély;

6. in du ló be ru há zás: tár gyi esz kö zök be vagy immate -
riális ja vak ba tör té nõ be ru há zás, amely új lé te sít mény fel -
ál lí tá sá val, meg lé võ lé te sít mény bõ ví té sé vel, egy lé te sít -
mény ter me lé sé nek to váb bi, új ter mé kek kel tör té nõ di ver -
zi fi ká ci ó já val vagy egy meg lé võ lé te sít mény ter me lé si
 folyamatának alap ve tõ meg vál toz ta tá sá val kap cso la tos,
 illetve a fel vá sár lás;
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7. kis- és kö zép vál lal ko zás (a továb biak ban együt te sen: 
KKV): a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo -
ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény (a továb biak -
ban: KKV tv.) 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zás;

8. kí sér le ti fej lesz tés: az al kal ma zott ku ta tás ered mé -
nyé nek ter vek be fog la lá sa, az az új vagy to vább fej lesz tett
ter mé kek, el já rá sok, szol gál ta tá sok ter ve zé se (ide tar to zik
a ke res ke del mi fel hasz ná lás ra nem ke rü lõ pro to tí pus el ké -
szí té se is) az zal, hogy nem mi nõ sül kí sér le ti fej lesz tés nek
a ter mé ke ken, ter me lé si el já rá sok ban, fo lya ma tok ban, lé -
te zõ szol gál ta tá so kon vég zett ru tin sze rû vál toz ta tás, még
ha az az adott ter mék, el já rás, fo lya mat vagy szol gál ta tás
fej lõ dé sét is ered mé nye zi, de ter mé kek, el já rá sok és szol -
gál ta tá sok kí sér le ti gyár tá sa és tesz te lé se szin tén eb be
a kör be tar to zik, amennyi ben azo kat nem le het fel hasz nál -
ni vagy át ala kí ta ni ipar i vagy ke res ke del mi al kal ma zás
vagy hasz no sí tás cél já ból;

9. köz vet len ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés: 
a Ma gyar or szá gon meg valósított együt tes vég re haj tá si
pro jekt köz vet len ket tõs el szá mo lá si ha tás sal ren del ke zik,
ha a pro jekt az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i -
nek a ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény
(a továb biak ban: Üht.) 1. szá mú mel lék le té nek a ha tá lya
alá tar to zó egy vagy több egye di leg azo no sít ha tó lé te sít -
mény ki bo csá tá si alap szint jé hez ké pest a lé te sít mény re
meg ha tá ro zott üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök -
ken té sét vagy kor lá to zá sát ered mé nye zi;

10. köz ve tett ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken -
tés: a Ma gyar or szá gon meg valósított együt tes végrehaj -
tási pro jekt köz ve tett el szá mo lá si ha tás sal ren del ke zik, ha
a pro jekt az Üht. 1. szá mú mel lék le té nek a ha tá lya alá tar -
to zó lé te sít mé nyek egy egye di leg nem azo no sít ha tó lé te -
sít mé nyek bõl álló cso port já ra néz ve az üveg ház ha tá sú gáz
ki bo csá tás-csök ken té sét vagy kor lá to zá sát ered mé nye zi;

11. ku ta tás-fej lesz tés: a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no -
vá ci ós Alap ról  szóló 2003. évi XC. tör vény 12.  §-ának
b) pont já ban meg ha tá ro zott ku ta tás-fej lesz tés;

12. ku ta tás-fej lesz té si pro jekt tá mo ga tás: alap ku ta tás -
ra, al kal ma zott (ipar i) ku ta tás ra vagy kí sér le ti fej lesz tés re
irá nyuló pro jekt hez nyúj tott tá mo ga tás;

13. nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg; en nek
meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si pro jek tet egyet len be -
ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha azok egy vagy több
vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon be lül ki vi te le zett
in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mó don kom -
binált ál ló esz kö ze i re vo nat koz nak. Annak meg ál la pí tá sa -
kor, hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan-e, 
a tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai kap cso la to kat, va la -
mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé get kell figye lembe ven -
ni. A gaz da sá gi oszt ha tat lan sá got a tu laj don vi szo nyok tól
füg get le nül kell ér té kel ni. Az eu ró ra  való át szá mí tás ra
a tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont ja kor ér vé nyes árak és
ár fo lyam, illetve azon nagy be ru há zá si pro jek tek ese té ben,
ame lyek – a Korm. ren de let sze rin ti – egye di be je len té se

szük sé ges, a be je len tés idõ pont ja kor ér vé nyes árak és ár -
fo lyam al kal ma zan dó;

14. nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok: a Ke ret egyez -
mény, az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mény ben
Ré szes Fe lek Kon fe ren ci á já nak 1997. évi har ma dik ülés -
sza kán el fo ga dott Ki o tói Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló 2007. évi IV. tör vény ál tal ki hir de tett Jegy zõ könyv,
va la mint a Ré szes Fe lek ál tal el fo ga dott nem zet kö zi meg -
ál la po dás nak mi nõ sü lõ ha tá ro za tok;

15. sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz igény be vett ál lam i tá mo ga tást nem tartal -
mazó for rás;

16. Szál lí tó: az a ma gyar or szá gi szék hellyel rendel -
kezõ jogi sze mély, amely a Ma gyar or szá gon meg valósuló
együt tes vég re haj tá si pro jekt ben a ki bo csá tás-csök ken té si
te vé keny ség vég re haj tó ja, ille tõ leg több Szál lí tó ese tén az
ezek ál tal meg ha tal ma zott jogi sze mély;

17. szám la tu laj do nos: a 2003/87/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv és a 280/2004/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi ha tá ro zat sze rin ti ki bo csá tás for gal mi-
jegy zé kek egy sé ge sí tett és biz ton sá gos rend sze ré rõl  szóló, 
2004. de cem ber 21-i 2216/2004/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: 2216/2004/EK ren de let) 15. és 19. cik ke
alap ján lét re ho zott üze mel te tõi szám la, illetve sze mé lyi
szám la tu laj do no sa;

18. tá mo ga tá si in ten zi tás: a tá mo ga tás tar ta lom és a
 jelenértéken szá mí tott el szá mol ha tó költ ség há nya do sa,
szá za lé kos for má ban ki fe jez ve;

19. tá mo ga tás tar ta lom: a ked vez mé nye zett szá má ra
nyúj tott ál lam i tá mo ga tás nak a Korm. Ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben fog lalt mód szer alap ján ki szá molt ér té ke;

20. Ve võ: a nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem ben
részt ve võ ál lam, vagy a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy -
ségekkel  való ke res ke dés re fel ha tal ma zott jo gi sze mély.

A kibocsátható mennyiségi egységek vagyonkezelése

3.  §

A Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: 
MNV Zrt.) az Éhvt. 9.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott tá jé koz ta tás tól szá mí tott 15 na pon be lül a kör nye -
zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel (a továb biak ban: mi -
nisz ter), mint va gyon ke ze lõ vel az Ávr. sze rin ti vagyon -
kezelési szer zõ dést kö t.

4.  §

Az Ávr.-be n fog lal ta kon túl a va gyon ke ze lé si szer zõ dés 
– a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy ség sa já tos jel le gé re te -
kin tet tel – tar tal maz za kü lö nö sen:

a) az adott kö te le zett ség vál la lá si idõ szak meghatáro -
zását;

b) a kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ra meg ál la pí tott ki -
bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek tel jes mennyi sé gét;
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c) a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek hez kap cso ló dó
azo no sí tó kó do kat;

d) a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek, mint ál lam i
 vagyonelemek ke let ke zé sé nek idõ pont ját;

e) a ki o tói egy sé gek ál lam i va gyon ból tör té nõ ki ke rü lé -
sé rõl  szóló tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get az MNV Zrt. irá -
nyá ba; és

f) az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tar tal mát az 5.  §-ban
meg ha tá ro zot tak sze rint.

5.  §

Az Ávr. sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tar tal -
mát a fe lek a va gyon ke ze lé si szer zõ dés ben oly mó don ha -
tá roz zák meg, hogy

a) az ál lam i va gyon ba tar to zó ki bo csát ha tó mennyi sé gi 
egy sé gek mennyi sé ge, illetve en nek vál to zá sa meg ál la pít -
ha tó le gyen,

b) a mi nisz ter a Nem ze ti Ki bo csá tá si Lel tárt és a Nem -
ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer nek adan dó elõ re jel zé sek
összeg zé sét éven te kül di meg az MNV Zrt.-nek,

c) az ér ték ben tör té nõ nyil ván tar tás kö te le zett sé gé tõl
el te kin te nek, to váb bá

d) az ál lam i va gyon ba tar to zó ki bo csát ha tó mennyi sé gi 
egy sé ge ket tar tal ma zó for gal mi szám la tar tal mát az MNV
Zrt. a nem ze ti for gal mi jegy zék ke ze lõ je út ján meg is mer -
he ti.

6.  §

(1) A ki o tói egy ség mint kor lá to zot tan for ga lom ké pes
va gyo ni ér té kû jog az ál lam i va gyon ból tör té nõ ki ke rü lést
köve tõen a továb biak ban is át ru ház ha tó.

(2) A ki o tói egy ség ál lam i va gyon ból  való ki ke rü lé sé -
nek és az új jo go sult ren del ke zé si joga meg szer zé sé nek
idõ pont ja a for gal mi jegy zék be tör té nõ be jegy zés nap ja.

A nemzeti forgalmi jegyzék

7.  §

(1) Egy ki o tói egy ség a nem ze ti for gal mi jegy zék nek
csak egy szám lá ján sze re pel het.

(2) A szám la tu laj do nos jo go sult ki bo csá tás-csök ken té si 
egy sé ge ket és iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé ge ket
tar ta ni az üze mel te tõi szám lá ján.

(3) Sze mé lyi szám lán ki bo csá tás-csök ken té si egy sé get
és iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé get a 17–18.  § sze -
rin ti jó vá ha gyás sal ren del ke zõ jogi sze mély tart hat.

(4) A sze mé lyi szám la és az üze mel te tõi szám la tulaj -
donosa jo go sult ki bo csá tá si egy sé ge ket vá sá rol ni, érté -

kesíteni, illetve a nem ze ti for gal mi jegy zék ben levõ szám -
lá ján tar ta ni.

Számlavezetési díj

8.  §

(1) A ki o tói egy sé gek köz hi te les nyil ván tar tá sá ért és ke -
ze lé sé ért az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott mér té kû szám -
la ve ze té si dí jat (a továb biak ban: szám la ve ze té si díj) kell
fi zet ni.

(2) A szám la ve ze té si dí jat a Ma gyar Ál lam kincs tár nál
ve ze tett 10032000-00287261-00000000 elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ra kell be fi zet ni. A szám la ve ze té si
díj a nem ze ti for gal mi jegy zék ke ze lõ jé nek a be vé te le,
ame lyet a nem ze ti for gal mi jegy zék mû köd te té sé re for dít.

(3) E ren de let ben nem sza bá lyo zott, a szám la ve ze té si
dí jat érin tõ kér dé sek ben – így a szám la ve ze té si díj meg fi -
ze té sé re, illetve meg nem fi ze tés ese tén al kal ma zott jog kö -
vet kez mé nyek re vo nat ko zó an – az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke res ke del mé rõl  szóló tör vény
vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 213/2006.
(X. 27.) Korm. ren de let ben fog lalt ren del ke zé se ket kell
 alkalmazni.

II. A NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL
MEG VALÓSULÓ PROJEKTTEVÉKENYSÉGEKRE

VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

9.  §

Ma gyar or szá gon meg valósuló együt tes vég re haj tá si
pro jekt tá mo ga tá sá ra, illetve jó vá ha gyá sá ra, va la mint a
Ma gyar or szág te rü le tén kí vül meg valósuló együt tes vég -
re haj tá si pro jekt ben, ille tõ leg tisz ta fej lesz té si me cha niz -
mus pro jekt ben  való rész vé tel jó vá ha gyá sá ra Magyar -
országi szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé lyek ké rel met
nyújt hat nak be.

A Magyar Köztársaság területén meg valósuló
együttes végrehajtási projektek

jó vá ha gyá sá nak az el já rá sa

10.  §

(1) A Ma gyar or szá gon meg valósuló együt tes vég re haj -
tá si pro jekt tá mo ga tá sá ra irá nyuló ké rel met a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um nak (a továb biak ban:
 minisztérium) a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott projekt -
leírás (a továb biak ban: Pro jekt le írás) sze rint elekt ro ni kus
úton és írás ban is be kell nyúj ta ni. A ké re lem ben nyi lat -
koz ni kell ar ról, hogy az együt tes vég re haj tá si pro jekt
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meg valósítása so rán nem a 2.  § 9. pont já ban meg ha tá ro zott 
köz vet len vagy a 2.  § 10. pont já ban meg ha tá ro zott köz ve -
tett ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés jön lét re,
vagy a pro jekt sze re pel a 2008–2012 kö zöt ti idõ szak ra vo -
nat ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Terv ben ta lál ha tó tar ta lék ban.

(2) A mi nisz té rium az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ké re lem hi ány ta lan be nyúj tá sa ese tén a be nyúj tá sá tól szá -
mí tott 8 na pon be lül nyil ván tar tás ba ve szi az együt tes vég -
re haj tá si pro jek tet. Amennyi ben a ké re lem nem fe le l meg
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a
mi nisz té rium 15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel
a ké rel me zõt.

(3) A mi nisz té rium a hi va ta los hon lap ján köz zé te szi a
nyil ván tar tás ba vett együt tes vég re haj tá si pro jekt meg ne -
ve zé sét, va la mint a pro jekt 2. mel lék let 1.1., 1.2. és
5–7. pont ja i ban sze rep lõ ada ta it.

(4) A mi nisz ter a ké re lem hi ány ta lan be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül meg kül di a Pro jekt le írást a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si, a gaz da sá gi és köz le ke dé si,
a kül ügy-, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal irá nyí tá sá ért fe le lõs,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si, va la mint a pénz -
ügy mi nisz ter nek (a továb biak ban: az érin tett mi nisz te rek)
10 na pos vé le mé nye zé si ha tár idõ vel. Amennyi ben ha tár -
idõ ben nem ér ke zik vé le mény, azt meg adott nak és egyet -
ér tõ nek kell te kin te ni.

(5) A mi nisz ter – az érin tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek
figye lembe véte lével – a ké re lem hi ány ta lan be nyúj tá sá tól
szá mí tott 45 na pon be lül a Pro jekt le írás alap ján tá mo ga tó
nyi lat ko za tot (a továb biak ban: Tá mo ga tó Nyi lat ko zat) ad
ki az együt tes vég re haj tá si pro jekt re, vagy el uta sít ja azt.

(6) A dön tés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell
a Szál lí tót. El uta sí tás ese tén a dön tést in do kol ni kell.

(7) Az az együt tes vég re haj tá si pro jekt tá mo gat ha tó:
a) amely hi ány ta la nul tar tal maz za a 2. mel lék let sze -

rinti ada to kat,
b) amely ál tal csök ken te ni kí vánt üveg ház ha tá sú gáz

ki bo csá tá sok a Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer ben sze -
re pel nek, és a be mu ta tott elõ ze tes üveg ház ha tá sú gáz szá -
mí tá sok meg fe lel nek a Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer -
ben al kal ma zott szá mí tá si mód sze rek nek és emisszi ós
 tényezõknek,

c) amely meg fe lel a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá -
sok ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek,

d) amely nek ke re té ben a be mu ta tott elõ ze tes szá mí tá -
sok sze rint szén-di oxid egyen ér ték re át szá mí tott, em ber i
te vé keny ség bõl szár ma zó ki bo csá tást érin tõ net tó ki bo csá -
tás-csök ken tés ke let ke zik (kör nye zet vé del mi addiciona -
litás),

e) amely a be mu ta tott elõ ze tes szá mí tá sok sze rint a lét -
re jö võ ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át ru há zá sa nél kül
nem  valósítható meg gaz da sá go san (pénz ügyi addiciona -
litás),

f) amely nek meg valósítása nem ha tá lyos jog sza bály
alap ján fenn ál ló kö te le zett ség (jogi ad di ci o na li tás),

g) amely, ha 20 MW ter me lõ ka pa ci tást meg ha la dó tel -
je sít mé nyû ví zi erõ mû vel vég zett pro jekt te vé keny sé get
 valósít meg, meg fe lel a vo nat ko zó nem zet kö zi kö ve tel mé -
nyek nek és irány mu ta tá sok nak (ide ért ve a Nagy Gá tak
 Világbizottsága 2000-es, „Gá tak és fej lõ dés. A döntés -
hozatal új ke re te” címû zá ró be szá mo ló ban fog lal ta kat),

h) amely ter ve zett ki bo csá tás-csök ken té sé nek el len té -
te le zé se a 2008–2012 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó Nem -
ze ti Ki osz tá si Terv ben ta lál ha tó tar ta lék ból a Nem ze ti
 Kiosztási Terv sza bá lya i nak és a 16.  §-ban fog lal tak nak
meg fele lõen le het sé ges,

i) amely nek Szál lí tó ja nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy
vég el szá mo lá si el já rás alatt, és nin csen 90 na pot megha -
ladó köz tar to zá sa,

j) amely nem nuk le á ris ener gi át al kal ma zó lé te sít mény
lé te sí té sé re vagy fej lesz té sé re irá nyul,

k) amely nek so rán az er dõ te le pí tés az er dõ rõl és az erdõ 
vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vénynek és a Nem zet -
kö zi Er dõ gaz dál ko dá si Ta nács ál tal el fo ga dott el vek nek és 
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen, a te rü let öko ló gi ai adott -
sá ga i nak figye lembe véte lével tör té nik,

l) amely nem jár az Euró pai Unió ki bo csá tá si egy ség
ke res ke del mi rend sze rét érin tõ köz ve tett vagy köz vet len
ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés sel, ki vé ve, ha
az el szá mo lás a 16.  §-nak meg fele lõen tör té nik, és

m) amely nek ki vi te le zé se a Tá mo ga tó Nyi lat ko zat ki -
adá sá ig nem kez dõ dött meg, vagy bi zo nyít ha tó, hogy a
pro jekt a meg valósítás meg kez dé se óta fel me rült lé nye ges
kö rül mény kö vet kez té ben a pro jekt bõl szár ma zó kiegé -
szítõ fi nan szí ro zá si for rás hi á nyá ban nem fe je zõd ne be.

(8) A mi nisz ter az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott dön -
té sét:

a) a (7) be kez dés ben fog lal tak ra,

b) a 20.  § (1) be kez dés a)–d) pont já ban fog lal tak ra, és

c) a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram mal, a Nem -
ze ti Ég haj lat vál to zá si Stra té gi á val, illetve az az zal össze -
han golt szak mai stra té gi ák kal  való össz hang ra

ala pít ja.

11.  §

(1) A Szál lí tó mi nisz te ri jó vá ha gyás cél já ból a Tá mo ga tó
Nyi lat ko zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül
elekt ro ni kus úton és írás ban nyújt hat ja be az együt tes vég re -
haj tá si pro jekt terv do ku men tu mát (a továb biak ban: Terv do -
ku men tum) a 3. mel lék let nek meg fele lõen a mi nisz té ri um -
nak.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti Terv do ku men tum hoz csa -
tol ni kell a füg get len együt tes vég re haj tás pro jekt hitele -
sítõ ál tal ké szí tett Hi te le sí tõi Je len tést (a továb biak ban:
Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tés), amely sze rint a
pro jekt a (8) be kez dés sze rin ti fel té te lek nek meg fe lel.

1718 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 14. szám



(3) Amennyi ben a Terv do ku men tum nem fe le l meg az
(1)–(2) be kez dés ben fog lal tak nak, a mi nisz té rium 15 na -
pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel a Szál lí tót.

(4) A hi ány ta lan Terv do ku men tu mot a mi nisz té rium a
hi va ta los hon lap ján köz zé te szi.

(5) A mi nisz ter a Terv do ku men tu mot a hi ány ta lan be -
nyúj tá sá tól szá mí tott 90 na pon be lül ér té ke lés sel együtt
meg kül di az érin tett mi nisz te rek nek 30 na pos vé le mé nye -
zé si ha tár idõ vel. Amennyi ben ha tár idõ ben nem ér ke zik
vé le mény, azt meg adott nak és egyet ér tõ nek kell te kin te ni.
Vé le mény el té rés ese tén 5 na pon be lül szó be li egyez te tést
kell tar ta ni va la mennyi érin tett mi nisz ter be vo ná sá val.

(6) A mi nisz ter – az érin tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek
figye lembe véte lével – a hi ány ta lan be kül dés tõl szá mí tott
130 na pon be lül a Terv do ku men tum alap ján jó vá ha gyó
nyi lat ko za tot (a továb biak ban: Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat) ad
ki az együt tes vég re haj tá si pro jekt re, vagy a Terv do ku -
men tu mot el uta sít ja.

(7) A Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat ki adá sát vagy a Terv do ku -
men tum el uta sí tá sát kö ve tõ 8 na pon be lül írás ban értesí -
teni kell a Szál lí tót. A Terv do ku men tum el uta sí tá sa ese tén
a dön tést in do kol ni kell.

(8) Az együt tes vég re haj tá si pro jekt ak kor hagy ha tó jó -
vá, ha

a) a 10.  § (7) be kez dé sé nek c), f)–m) pont ja i ban le írt
kö ve tel mé nyek nek,

b) a Terv do ku men tum ban be mu ta tott rész le tes szá mí -
tá sok sze rint a kör nye zet vé del mi ad di ci o na li tás kö ve tel -
mé nyé nek,

c) a Terv do ku men tum ban be mu ta tott pénz ügyi szá mí -
tá sok, illetve rész le tes pénz for gal mi ada tok alap ján meg -
állapítható, hogy a pro jekt a mi nisz ter ál tal ki adott, a pénz -
ügyi ad di ci o na li tás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tó nak, és

d) az ál ta la csök ken te ni kí vánt üveg ház ha tá sú gáz ki -
bo csá tá sok a Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer ben sze re -
pel nek, és a Terv do ku men tum ban be mu ta tott üveg ház ha -
tá sú gáz-szá mí tás a Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer ben
al kal ma zott szá mí tá si mód sze rek nek és emisszi ós té nye -
zõk nek
meg fe lel.

(9) A mi nisz ter a Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat tal az együt tes
vég re haj tás pro jek tet a Jegy zõ könyv 6. cik ké vel össz hang -
ban le võ nek is me ri el.

(10) A Jó vá ha gyó Nyi lat ko za tot a mi nisz ter a kérel -
mezõ ál tal kért idõ tar tam ra, leg fel jebb azon ban 2012. de -
cem ber 31-éig ad ja meg.

(11) A Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat alap ján ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek ki zá ró lag a 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen
el ért és hi te le sí tett ki bo csá tás-csök ken té sek re ké pez he tõk.

(12) A Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat nem men te sít az együt tes
vég re haj tá si pro jekt meg valósításához szük sé ges ha tó sá gi
en ge dé lyek meg szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól.

A kibocsátás-csökkentés értékesítési szerzõdés
benyújtása

12.  §

(1) A Szál lí tó nak a Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat kéz hez vé te -
lét kö ve tõ 90 na pon be lül be kell nyúj ta nia az Át ve võ vel
kö tött ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ dést.

(2) A ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ dés ben a 
ma xi má li san át adan dó ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek
mennyi sé gét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az át adott ki bo -
csá tás-csök ken té si egy sé gek mennyi sé ge nem ha lad hat ja
meg az együt tes vég re haj tá si pro jekt ál tal el ért, hi te le sí tett
net tó ki bo csá tás-csök ken tés 90%-á t, és az át adott ki bo csá -
tás-csök ken té si egy sé gek ér té ke nem ha lad hat ja meg az
együt tes vég re haj tá si pro jekt tel jes költ sé gé nek 130%-á t.

A Magyar Köztársaság területén meg valósuló együttes
végrehajtási projektek nyomon követése

13.  §

(1) A jó vá ha gyott együt tes vég re haj tá si pro jek tek meg -
valósításáról és mû köd te té sé rõl a Szál lí tó min den év már -
ci us 31-éig je len tést ké szít, to váb bá rend kí vü li eset ben, a
mi nisz ter fel hí vá sá ra 30 na pon be lül rend kí vü li je len tés
be nyúj tá sá ra kö te les. A je len tés tar tal mát a 4. mel lék let ha -
tá roz za meg. A je len tést elekt ro ni kus úton és írás ban kell
be nyúj ta ni.

(2) Az éves je len tés hez csa tol ni kell a füg get len együt -
tes vég re haj tás pro jekt hi te le sí tõ ál tal ké szí tett, a kü lön
jog sza bály ban fog lal tak nak meg fe le lõ tar tal mú Hi te le sí tõi 
Je len tést (a továb biak ban: Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt
Hi te le sí tõi Je len tés), amely meg erõ sí ti a pro jekt ál tal
a tárgy idõ szak ban el ért ki bo csá tás-csök ke nést, és alá tá -
maszt ja, hogy a pro jekt a Terv do ku men tum nak meg fele -
lõen ke rült meg valósításra.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa ese tén a mi nisz ter 15 na pos ha tár idõ vel fel hív ja
a Szál lí tót a je len tés té te li kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re.

(4) A mi nisz ter a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok -
nak meg fele lõen éven te je len tést ké szít a nem zet kö zi
együtt mû kö dés sel meg valósuló pro jekt te vé keny sé gek rõl.

(5) A Szál lí tó a jó vá ha gyás ra irá nyuló el já rás so rán
szol gál ta tott ada tok meg vál to zá sát a vál to zás be kö vet kez -
té tõl szá mí tott 10 na pon be lül kö te les be je len te ni a mi nisz -
ter nek.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti je len tést – a pénz ügyi be -
szá mo lót, va la mint a bel sõ au di tok ered mé nye it tartal -
mazó rész ki vé te lé vel – és a (2) be kez dés sze rin ti Együt tes
Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le sí tõi Je len tést a mi nisz té rium
a  hivatalos hon lap ján köz zé te szi.

14. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1719



A Jóváhagyó Nyilatkozat visszavonása

14.  §

A mi nisz ter vissza von ja a Jó vá ha gyó Nyi lat ko za tot, ha
a Szál lí tó

a) a 10–11.  § sze rin ti el já rás so rán a Tá mo ga tó Nyi lat -
ko zat vagy a Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat meg szer zé se ér de ké -
ben fon tos tényt, ada tot, kö rül ményt el hall gat,  valótlan
tényt kö zöl vagy  valótlan ada tot szol gál tat, az en nek tu do -
má sá ra ju tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül;

b) a Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat kéz hez vé te lét kö ve tõ
90 na pon be lül nem nyújt ja be az Át ve võ vel kö tött ki bo -
csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ dést a mi nisz té ri um -
nak, to váb bá ha a szer zõ dés nem fe le l meg a 12.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti fel té te lek nek;

c) a 13.  § sze rin ti je len tés té te li kö te le zett sé gé nek a fel -
hí vás el le né re ha tár idõ ben nem tesz ele get;

d) az Éhvt. 13.  §-a sze rin ti fel ügye le ti díj meg fi ze té si
kö te le zett sé gé nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak 
sze rint ha tár idõ ben nem tesz ele get.

A Magyar Köztársaság területén meg valósuló
együttes végrehajtási projektek révén keletkezett

kibocsátás-csökkentési egységek átadása

15.  §

(1) Az együt tes vég re haj tá si pro jekt ered mé nye ként a
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok kal össz hang ban a meg -
valósult, hi te le sí tett ki bo csá tás-csök ken tés nek meg fe le lõ, a
12.  § (2) be kez dé sé ben meg adott ér té ket meg nem ha la dó
mennyi sé gû ki bo csá tás-csök ken té si egy ség jön  létre.

(2) A ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át adá sá nak fel -
té te le:

a) ér vé nyes Jó vá ha gyó Nyi lat ko zat,
b) ér vé nyes ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ -

dés, és
c) a 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti éves je len tés hez csa -

tolt, a 13.  § (2) be kez dés sze rin ti, nem ne ga tív hi te le sí tõi
zá ra dék kal el lá tott Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le sí -
tõi Je len tés be mu ta tá sa, va la mint

d) amennyi ben Át ve võ ként nem a Ke ret egyez mény
I. mel lék le té ben fel so rolt ré szes ál lam jár el, csa tol ni kell
az Át ve võ nek a ré szes ál lam ál tal ki ál lí tott ér vé nyes fel ha -
tal ma zá sát.

(3) A Szál lí tó a (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ 
ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át adá sá ra irá nyuló ké re -
lem be nyúj tá sá val kez de mé nye zi a ki bo csá tás-csök ken té si 
egy sé gek át adá sát a mi nisz té ri um nál.

(4) A ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át adá sá ról a mi -
nisz ter a be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül írás ban
dönt. A (2) be kez dés ben fog lal tak nak nem meg fe le lõ tar ta -
lom mal be nyúj tott ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át -
adá sá ra irá nyuló ké rel met a mi nisz ter el uta sít ja. Az el uta -
sí tást in do kol ni kell.

(5) A 12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ mennyi sé gû ki bo csá tás-csök ken té si egy sé get a
nem ze ti for gal mi jegy zék ke ze lõ je a mi nisz ter dön tése alap -
ján a kö te le zett ség vál la lá si idõ szak min den évét kö ve tõ má -
jus 31-éig, a ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ dés nek 
meg fele lõen ve ze ti át az Át ve võ ré szes  állam szám lá já ra,
illetve meg fe le lõ fel ha tal ma zás sal ren del ke zõ Át ve võ ese té -
ben az Át ve võ ál tal meg ne ve zett szám lá ra.

A Magyar Köztársaság területén meg valósuló,
közvetlen vagy közvetett kettõs elszámolású

kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási
projektek által elért kibocsátás-csökkentésnek

az Európai Unió kibocsátási egység kereskedelmi
rendszerében történõ elszámolása

16.  §

(1) A 2008. ja nu ár 1. és 2012. de cem ber 31. kö zött a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén meg valósult köz vet len vagy
köz ve tett ket tõs el szá mo lá sú ki bo csá tás-csök ken tés sel já ró
együt tes vég re haj tá si pro jekt után ki bo csá tás- csök ken té si
egy ség csak úgy ad ha tó ki, hogy ezzel egy ide jû leg meg -
egye zõ szá mú, az Üht. sze rin ti ki bo csá tá si egy ség ke rül tör -
lés re kü lön jog sza bály sze rint az együt tes vég re haj tá si pro -
jek tek szá má ra el kü lö ní tett tar ta lék ból. A ki bo csá tá si egy -
sé gek ki adá sá ról és tör lé sé rõl a mi nisz ter dönt.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés alap ján a nem ze ti
for gal mi jegy zék ke ze lõ je a ki bo csá tás-csök ken té si egy -
ségeknek az Át ve võ ál tal meg ne ve zett szám lá ra tör té nõ
 átvezetésével egy ide jû leg az át ve ze tett ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek szá má nak meg fe le lõ szá mú ki bo csá tá si
egy sé get tö röl az (1) be kez dés sze rin ti tar ta lék ból.

A Magyar Köztársaság területén kívül meg valósuló
együttes végrehajtási projektek és tiszta fejlesztési

mechanizmus projektekre vonatkozó szabályok

17.  §

(1) Ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ jo gi sze mé -
lyek nem zet kö zi együtt mû kö dé si pro jekt jó vá ha gyá sa
irán ti ké rel met nyújt hat nak be annak mi nisz te ri jó vá ha -
gyá sá ra, hogy Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül meg -
valósuló együt tes vég re haj tá si pro jekt ben, ille tõ leg tisz ta
fej lesz té si me cha niz mus pro jekt ben Át ve võ ként ve gye nek 
részt, és az e pro jek tek ál tal lét re ho zott ki bo csá tás-csök -
ken té si egy sé gek, ille tõ leg iga zolt ki bo csá tás-csök ken té -
sek – a szer zõ dõ fe lek ál tal a kül föl di ál lam sza bá lyai sze -
rint – meg ha tá ro zott szá za lé kát át ve hes sék.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met a
2. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal, a mi nisz té ri um nak elekt -
ro ni kus úton és írás ban kell be nyúj ta ni, és mel lé kel ni kell
annak iga zo lá sát, hogy a ké rel me zõ nem áll csõd-, fel szá -
mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, és nin csen 90 na -
pot meg ha la dó köz tar to zá sa.
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(3) A mi nisz té rium a hi ány ta la nul be nyúj tott ké re lem
ese tén a be nyúj tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül nyil ván tar -
tás ba ve szi a pro jek tet. Amennyi ben a ké re lem nem fe le l
meg a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek,
a mi nisz té rium 15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja
fel a ké rel me zõt.

(4) A mi nisz té rium a hi va ta los hon lap ján köz zé te szi
a nyil ván tar tás ba vett pro jekt meg ne ve zé sét, va la mint
a pro jekt 2. mel lék let 1.1., 1.2. és 5–7. pont ja i ban sze rep lõ
ada ta it.

(5) Amennyi ben a pro jekt meg fe lel a nem zet kö zi kö te -
le zett ség vál la lá sok nak, a mi nisz ter a ké re lem hi ány ta lan
be nyúj tá sá tól szá mí tott 45 na pon be lül az együt tes vég re -
haj tá si pro jekt ben, ille tõ leg tisz ta fej lesz té si me cha niz mus
pro jekt ben  való rész vé telt jó vá hagy ja, el len ke zõ eset ben
el uta sít ja.

(6) A dön tés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell
a ké rel me zõt. El uta sí tás ese tén a dön tést in do kol ni kell.

A kibocsátás-csökkentési egységekkel és igazolt
kibocsátás-csökkentési egységekkel történõ

kereskedés jóváhagyása

18.  §

(1) Ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ jogi sze mé -
lyek nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem jó vá ha gyá sa
irán ti ké rel met nyújt hat nak be annak mi nisz te ri jó vá ha -
gyá sá ra, hogy ki bo csá tás-csök ken té si egy sé ge ket, iga zolt
ki bo csá tás-csök ken té si egy sé ge ket vá sá rol ja nak, ér té ke -
sít se nek, illetve a nem ze ti for gal mi jegy zék ben sze mé lyi
szám lán tart sa nak. A 17.  § sze rin ti fel ha tal ma zás sal ren -
del ke zõ jo go sul tak a ké rel met a 19.  § sze rint nyújt ják be.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met a mi -
nisz té ri um nak elekt ro ni kus úton és írás ban kell be nyúj ta -
ni, és tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, szék he lyét, cí mét, te le fon szá mát
és elekt ro ni kus le vél cí mét, illetve

b) a ké rel me zõ ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó ne vét, cí mét, 
te le fon szá mát és elekt ro ni kus le vél cí mét,
va la mint mel lé kel ni kell annak iga zo lá sát, hogy a ké rel me -
zõ nem ál l csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás 
alatt, és nin csen 90 na pot meg ha la dó köz tar to zá sa.

(3) A mi nisz té rium a hi ány ta la nul be nyúj tott ké re lem
ese tén a be nyúj tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül nyil ván tar -
tás ba ve szi azt. Amennyi ben a ké re lem nem fe le l meg a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a
 minisztérium 15 na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel
a ké rel me zõt.

(4) A hi ány ta lan be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül a 
mi nisz ter a ké rel met jó vá hagy ja vagy el uta sít ja. A jó vá ha -
gyás elsõ al ka lom mal egy évre szól.

(5) A dön tés rõl 8 na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell a
ké rel me zõt. El uta sí tás ese tén a dön tést in do kol ni kell.

(6) A mi nisz té ri um a nyil ván tar tás ba vett ké rel me zõk
ne vét, il let ve a ké re lem jó vá ha gyá sá nak vagy el uta sí tá sá -
nak té nyét hi va ta los hon lap ján köz zé te szi.

(7) Az a jo gi sze mély, amely nek a ké rel mét a (4) be kez -
dés sze rint jó vá hagy ták, az 5. mel lék let sze rin ti tar ta lom -
mal éven te je len tést nyújt be a Mi nisz té ri um nak. A je len -
tést elekt ro ni kus úton és írás ban kell be nyúj ta ni.

(8) A jo gi sze mély a (7) be kez dés sze rin ti je len tés be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg kér he ti a (4) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott jo go sult sá gi idõ tar tam nak 2012. de cem ber 31-éig
tör té nõ meg hosszab bí tá sát. A meg hosszab bí tás ra irá nyu ló
ké re lem el bí rá lá sá ra a (3)–(6) be kez dés sze rin ti el já rás az
irány adó.

19.  §

(1) A 17.  § sze rin ti jó vá ha gyás sal ren del ke zõ jo gi sze -
mély nem zet kö zi együtt mû kö dé si pro jetk bõl szár ma zó
egy sé gek kel  való ke res ke de lem jó vá ha gyá sa irán ti ké rel -
met nyújt hat be a meg valósított pro jekt bõl szár ma zó ki bo -
csá tás-csök ken té si egy sé gek nek vagy iga zolt ki bo csá -
tás-csök ken té si egy sé gek nek a nem ze ti for gal mi jegy zék -
ben tör té nõ tar tá sá ra és ér té ke sí té sé re. A ké rel met a 6. mel -
lék let sze rint, a mi nisz té ri um nak elekt ro ni kus úton és írás -
ban kell be nyúj ta ni.

(2) Tisz ta fej lesz té si me cha niz mus pro jekt ese té ben az
(1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez mel lé kel ni kell to váb bá

a) a 2. mel lék let sze rin ti tar tal mi ele me ket ma gá ban
fog la ló Terv do ku men tu mot ma gyar vagy an gol nyel ven,

b) a fo ga dó or szág jó vá ha gyó nyi lat ko za tát, és
c) a Jegy zõ könyv 12. cikk (5) be kez dé se sze rin ti Ki je -

lölt Ope ra tív In téz mény ál tal ké szí tett El len õr zõ Je len tést.

(3) A ké re lem el bí rá lá sá ra a 17.  § (3)–(6) be kez dé sét
kell al kal maz ni az zal, hogy az el já rá si ha tár idõ in do kolt
eset ben 15 nap pal meg hosszab bít ha tó, és a mi nisz te ri
 jóváhagyás 2012. de cem ber 31-éig ér vé nyes.

III. A MAGYAR ÁLLAM ÁLTAL FOLYTATOTT
NEMZETKÖZI KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELEMRE

VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A kibocsátható mennyiségi egység értékesítésének
feltételei

20.  §

(1) A mi nisz ter a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek
 értékesítésével, illetve vé te lé vel kap cso la tos dön té si ja -
vas la tát:

a) az Éhvt. 9.  §-ának (6) be kez dé se alap ján köz zé tett
köz le mény re,
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b) a Nem ze ti Ki bo csá tá si Lel tár ra,
c) az Éhvt. 4.  §-ának (3) be kez dé se alap ján ké szí tett

elõ re jel zé sek össze sí té sé re,
d) a Ma gyar or szág ál tal vál lalt nem zet kö zi kö te le zett -

sé gek – ide ért ve az Éhvt. 9.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti
kö te le zett sé get – vár ha tó tel je sü lé sé re,

e) a nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem te rü le tén
 kialakuló pi a ci me cha niz mu sok ra és ár vi szo nyok ra, és

f) a ki bo csá tás-csök ken tés költ ség ha té kony meg való -
sításának el vé re
ala pít ja.

(2) A ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé ge ket a mi nisz ter
az ál ta la ki dol go zott ja vas lat alap ján, a pénz ügy mi nisz ter
egyet ér té sé vel ér té ke sí ti.

(3) A pénz ügy mi nisz ter a (2) be kez dés ben fog lalt ja vas -
lat tal kap cso la tos egyet ér té sét 15 na pon be lül adja meg.
A pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sét meg adott nak kell te kin -
te ni, amennyi ben a ré szé re meg kül dött ja vas lat szak mai
szem pont ból tör té nõ mó do sí tá sát a kéz be sí tés tõl szá mí tott
15 na pon be lül nem kez de mé nye zi.

A kibocsátható mennyiségi egység értékesítésére
kötött szerzõdés

21.  §

(1) Amennyi ben a mi nisz ter a Vevõ vé te li aján la tát az
adott pi a ci vi szo nyok kö zött el ér he tõ leg ma ga sabb ár és
a 20.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt szem pon tok alap ján el fo -
gad ja, a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té se ese tén meg kö ti a
 kibocsátható mennyi sé gi egy ség át ru há zá sá ra vo nat ko zó
szer zõ dést.

(2) A ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy ség az ellenérté -
kének pénz ügyi tel je sí té se idõ pont já val ru ház ha tó át a
 Vevõre.

(3) A pénz ügyi tel je sí tést kö ve tõ 30 na pon be lül a
 miniszter tá jé koz tat ja a pénz ügy mi nisz tert:

a) az ér té ke sí tés té nyé rõl,
b) az ér té ke sí tett ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek

mennyi sé gé rõl,
c) a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy ség vé tel árá ról, és
d) az Éhvt. 10.  §-ának (3) be kez dé sé vel össz hang ban

az ér té ke sí tés bõl be folyt vé tel ár fel hasz ná lá sá val kap cso -
la to san ki dol go zott ja vas la tá ról.

IV. ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER

A Zöld Beruházási Rendszer célja

22.  §

(1) A ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé gek nek a 20.  §
alap ján tör tént ér té ke sí té sé bõl szár ma zó, pén zü gyi leg tel -

je sí tett ellen ér ték ter hé re Zöld Be ru há zá si Rend szer mû -
köd tet a mi nisz té rium.

(2) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben az e ren de -
let ben fog lal tak nak meg fe le lõ pá lyá za ti ki írás alap ján tá -
mo ga tás nyújt ha tó az Éhvt. 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott cél ra.

(3) A ren del ke zés re ál ló for rás leg fel jebb 5%-ának ere -
jé ig a mi nisz ter dön té se alap ján a Zöld Be ru há zá si Rend -
szer rel kap cso la tos mû kö dé si költ sé gek szá mol ha tók el.

(4) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá sok kal össze füg gõ
pá lyá zat ke ze lé si, le bo nyo lí tá si, dön tés-elõ ké szí té si és
 ellenõrzési fel ada tok el lá tá sá ról a mi nisz té ri um gondos -
kodik.

Támogatási feltételek

23.  §

(1) E ren de let alap ján az EK-Szer zõ dés 87. cikk (1) be -
kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó

a) cse kély össze gû,
b) kép zé si,
c) ku ta tás-fej lesz té si, va la mint
d) re gi o ná lis be ru há zá si

tá mo ga tás nyújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás
a) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás, ezen be lül
aa) tá mo ga tás,
ab) ka mat tá mo ga tás,
b) vissza té rí ten dõ tá mo ga tás,
c) egyéb ki fi ze tés

for má já ban nyújt ha tó.

(3) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben tá mo ga tást
– amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del -
ke zik – bel föl di szék he lyû jo gi sze mély, jo gi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve zet, jo gi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, kül föl di szék he lyû vál lal -
ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, egyé ni vál lal ko zó, va la -
mint ter mé sze tes sze mély kap hat.

(4) Ka mat tá mo ga tás a tá mo ga tást igény lõ és a pénz in té -
zet kö zött lét re jött hi tel szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
 futamidõre, de leg fel jebb a tárgy évet kö ve tõ két év re
nyújt ha tó. A ka mat tá mo ga tás mér té ke a fi ze ten dõ ka mat
100%-á t is el ér he ti, fi gye lem mel a Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás ra.

(5) A tá mo ga tott cél jel le gé tõl füg gõ en – a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint – elõ leg nyújt -
ható.

(6) A mi nisz ter kö te les a pá lyá za ti fel hí vás ban fel tün tet -
ni, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõt (a továb biak ban: ked vez mé nye zett) írás ban tá jé -
koz tat ni ar ról, hogy az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
kö zül me lyik tá mo ga tá si faj tá ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás -
nak ki fe je zet ten utal nia kell a tá mo ga tá si faj tá ra vo nat ko zó 
euró pai bi zott sá gi ren de let re, hi vat koz va annak pon tos
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 címére és az Euró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban  való
ki hir de té sé re, va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás
pon tos össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban ki fe jez ve.

Csekély összegû támogatás

24.  §

(1) A 23.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján nyújt ha tó
 támogatás az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a csekély
össze gû (ún. de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való alkalma -
zásáról  szóló 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L
379/5. 2006. 12. 28.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak
 minõsül.

(2) A csekély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ há rom
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett csekély össze gû tá mo -
ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(3) Min den egyes új csekély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt csekély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell ven ni.

Képzési támogatás

25.  §

(1) A 23.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján nyújt ha tó
 támogatás az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép zé si
tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló 68/2001/EK
 bizottsági ren de let (HL L 10/20. 2001. 1. 13.) ha tá lya alá
tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Kép zé si tá mo ga tást ál ta lá nos és sza ko sí tott kép zés -
hez le het nyúj ta ni.

(3) A kép zé si tá mo ga tás nyúj tá sá nak rész le tes fel té te le it 
a 7. mel lék let tar tal maz za.

(4) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház tar tá si
for rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt -
hez nyúj tott csekély össze gû tá mo ga tá so kat is – in ten zi tá -
sa nem ha lad hat ja meg a 7. mel lék let ben meg ha tá ro zott
mér té ke ket.

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
kutatás-fejlesztési támogatás

26.  §

(1) A 23.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján a ku ta tás-fej -
lesz té si (a továb biak ban: K+F) pro jek tek hez, mû sza ki

meg valósíthatósági ta nul má nyok el ké szí té sé hez, va la mint 
sza ba dal ma zá si költ sé gek hez nyújt ha tó tá mo ga tás az
EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kis- és középvállal -
kozásoknak nyúj tott tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról
 szóló 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 10/33. 2001.
1. 13.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) A K+F tá mo ga tás nyúj tá sá nak rész le tes fel té te le it
a 8. mel lék let tar tal maz za.

(3) A K+F pro jek tek nek nyújt ha tó, ugyan azon el szá -
mol ha tó költ sé gek re vo nat ko zó bár mely tá mo ga tás tá mo -
ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg a 8. mel lék let ben
meg ha tá ro zott mér té ket.

Regionális beruházási támogatás

27.  §

(1) A 23.  § (1) be kez dés d) pont ja alap ján re gi o ná lis be -
ru há zá si tá mo ga tás az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek
a re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá -
ról  szóló 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 302/29.
2006. 11. 01.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(2) Be ru há zá si tá mo ga tás csak olyan in du ló be ru há zás -
hoz nyújt ha tó, amely a ked vez mé nye zett ál ta li üveg ház ha -
tá sú gáz net tó ki bo csá tás csök ken té sé vel jár.

(3) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ak kor
ítél he tõ meg, ha a ked vez mé nye zett még a be ru há zás meg -
kez dé se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja, és a
mi nisz té rium írás ban meg erõ sí ti, hogy a – to váb bi rész le -
tes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ – pro jekt elv ben meg fe lel az
e ren de let ben meg ha tá ro zott jo go sult sá gi fel té te lek nek.

(4) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett kö te le zett sé get vál lal arra, hogy a be ru há zást
 annak be fe je zé sé tõl (üzem be he lye zés idõ pont já tól) szá -
mí tott leg alább öt évig – KKV-k ese té ben leg alább há rom
évig – fenn tart ja (kö te le zõ üze mel te té si idõ szak) az érin -
tett ré gi ó ban.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mény nem
aka dá lyoz za a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a meg -
ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né vált esz -
köz cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si idõ szak alatt a gaz -
da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett ré gi ó ban biz to -
sí tott. A kor sze rût len né vált üzem, illetve esz köz és cse ré -
jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked vez mé nye zett az
üzem vagy a fej lesz tés cse ré jé re tá mo ga tás ban nem ré sze -
sül het.

(6) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igény be vé te lé vel
be szer zett tár gyi esz kö zök a zá ró jegy zõ könyv fel vé te lé ig
(a fenn tar tá si idõ szak vé gé ig) ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben és a pá lyá zat ban meg ha tá ro zott cé lok nak meg -
fele lõen hasz no sít ha tók. Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be -
ru há zás sal lét re ho zott va gyon – amennyi ben az a ked vez -
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mé nye zett tu laj do ná ba ke rül, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
fog lalt kö te le zett sé gek le jár tá ig csak a mi nisz ter elõ ze tes
jó vá ha gyá sá val ide ge nít he tõ el vagy ad ha tó bér be. Ha az
el ide ge ní tés hez a mi nisz ter hoz zá já rult, a ked vez mé nye -
zett men te sül a tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé nek kö te -
le zett sé ge alól. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a ked vez mé nye -
zett kö te les a tár gyi esz köz ér té ké re esõ tá mo ga tást a
 folyósítás(ok) idõ pont já tól a tá mo ga tás össze gé nek tény -
le ges vissza fi ze té se ide jé ig fel szá mí tott ka mat tal nö vel ve
az el ide ge ní tés idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka -
mat két sze re sé vel nö velt összeg ben vissza fi zet ni.

(7) Be ru há zá si tá mo ga tás nem nyújt ha tó e ren de let alap -
ján:

a) azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben (az elõ ké szí tõ
ta nul má nyok ki vé te lé vel) a prog ram nak a mi nisz té rium
 internetes hon lap ján tör té nõ, a 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti
köz zé té te le elõtt me rül tek fel költ sé gek;

b) acél ipa ri te vé keny ség hez;
c) ha jók gyár tá sá hoz, ja ví tá sá hoz vagy át ala kí tá sá hoz;
d) a szén bá nyá sza tá hoz;
e) szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez;
f) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös

szer ve zé sé rõl  szóló 104/2000/EK ta ná csi ren de let sze rin ti
ha lá sza ti és ak va kul tú ra te vé keny sé get szol gá ló be ru há zá -
sok hoz to váb bá ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sát és for -
gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás hoz;

g) a szál lí tá si ága zat ban gör dü lõ esz köz vá sár lá sá hoz;
h) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz;
i) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt

álló szer ve zet nek; és
j) az aláb bi fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe le lõ ne héz

hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok nak:
ja) olyan tár sa ság, amely nek a sa ját tõ ké je a pá lyá zat

be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ada tai
sze rint, vesz te ség foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét,

jb) olyan kor lá tolt fe le lõs sé gi ala pon mû kö dõ tár sa ság,
amely nek törzs tõ ké je ke ve sebb mint a fe lé re csök kent, és a 
csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 12 hó nap so rán
tör tént,

jc) olyan tár sa ság, ahol leg alább egyes ta gok kor lát lan
fe le lõs ség gel bír nak a tár sa ság tar to zá sa te kin te té ben, és a
tár sa ság köny ve i ben ki mu ta tott tõke ke ve sebb mint a fe lé -
re csök kent, és a csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 
12 hó nap so rán tör tént,

jd) a tár sa ság meg fe lel a kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi
el já rás kü lön jog sza bály ban fog lalt kri té ri u ma i nak, vagy

je) a tár sa ság fi ze tés kép te len né vált, vagy kü lön jog -
sza bály sze rin ti kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi el já rást in dí -
tot tak el le ne.

(8) A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ pont já nak az 
aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:

a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:
aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja

(épí té si nap ló val iga zol va),

ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si
napló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zen dõ gép, be ren de zés,
anyag, ter mék stb. meg ren de lé se;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén
amennyi ben a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en meg ren de lés re 
ke rül sor, en nek idõ pont ja, elõ ze tes meg ren de lés hi á nyá -
ban pe dig a meg valósításra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re -
jöt té nek nap ja;

d) amennyi ben a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több
cél te rü let re (épí tés, gép be szer zés vagy egyéb) ki ter je dõ en
 valósítják meg, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az
egyes cél te rü le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si
idõ pont jai kö zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(9) A pro jekt elõ ké szí tõ ta nul má nyok meg ren de lé se,
 elkészítése nem mi nõ sül a fej lesz tés, be ru há zás (8) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott meg kez dé sé nek.

(10) A re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás nyúj tá sá nak
rész le tes fel té te le it a 9. mel lék let tar tal maz za.

(11) A re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás tá mo ga tá si
 intenzitása nem ha lad hat ja meg a 9. mel lék let ben meg ha -
tá ro zott mér té ket.

Pályázati feltételek

28.  §

(1) A mi nisz ter pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé a mi nisz -
té rium in ter ne tes hon lap ján, va la mint a mi nisz té rium hi va -
ta los lap já ban. A meg je le nés té nyét – a meg je le né si hely
meg je lö lé sé vel – két or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban is
 közölni kell.

(2) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
ha tár idõ ben, tar ta lom mal, for má ban és nyom tat vá nyon a
mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni.

(3) A pá lyá zó nak a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
mér té kû sa ját for rás sal kell ren del kez nie és a pá lyá za ti fel -
hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell azt biz to sí ta nia.

29.  §

(1) A pá lyá zó nak – ha a pá lyá za ti fel hí vás el té rõ en nem
ren del ke zik – a pá lyá zat be nyúj tá sa kor egy sze ri pá lyá za ti
dí jat kell fi zet nie, amely

a) 1 000 000 fo rint és ez alat ti tá mo ga tá si igény ese tén
5000 fo rint,

b) 1 000 001–5 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 10 000 fo rint,

c) 5 000 001–10 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 25 000 fo rint,
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d) 10 000 001–50 000 000 fo rint össze gû tá mo ga tá si
igény ese tén 50 000 fo rint,

e) 50 000 001 fo rint és ez fe let ti tá mo ga tá si igény ese -
tén 100 000 fo rint.

(2) A pá lyá za ti díj meg fi ze té sé nek mód ját a pá lyá za ti
fel hí vás tar tal maz za.

(3) Nem kell az (1) be kez dés sze rin ti pá lyá za ti dí jat
 ismételten meg fi zet ni, amennyi ben a pá lyá zó az elõ írt fel -
té te lek nek meg nem fe le lõ pá lyá za tát a pá lyá zat kézhez -
vételét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül új ra be nyújt ja.

Döntés a pályázatokról

30.  §

(1) A mi nisz té rium a be ér ke zett pá lyá za to kat fo lya ma -
to san ér kez te ti. A pá lyá zat be fo ga dá sá ról a pá lyá zót tá jé -
koz tat ni kell.

(2) A mi nisz té rium 15 mun ka na pon be lül a pá lyá zat elõ -
írt fel té te lek nek  való meg fe le lé sét – a be ér ke zett pá lyá za -
tok fel bon tá sá val – ellen õr zi, az elõ írt fel té te lek nek meg
nem fe le lõ pá lyá za to kat a pá lyá zó ré szé re vissza kül di,
egy ide jû leg az elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za to kat
nyil ván tar tás ba ve szi.

(3) A mi nisz té rium a be nyúj tott, a pá lyá za ti fel hí vás ban
fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za to kat a pá lyá zat
cél já ra te kin tet tel, szük ség ese tén kül sõ szak ér tõ be vo ná -
sá val a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõt kö ve tõ 20 munka -
napon be lül ér té ke li. A pá lyá za ti fel hí vás alap ján komp -
lex nek mi nõ sü lõ pá lyá za tok ese tén az ér té ke lés idõ tar ta ma 
a mi nisz ter dön té se alap ján 30 nap pal meg hosszab bít ha tó.
Az ér té ke lés ré sze ként hely szí ni vizs gá lat is tart ha tó.

(4) A mi nisz té rium az ér té kelt pá lyá za to kat rang so rol ja.

31.  §

(1) A be nyúj tott pá lyá za tok ról a mi nisz ter írás ban dönt.

(2) A mi nisz ter a tá mo ga tás ról  szóló dön tés re vonat -
kozó ja vas la tát 8 na pos vé le mé nye zé si ha tár idõ vel meg -
kül di az érin tett mi nisz te rek nek.

(3) A mi nisz ter az (1) be kez dés sze rin ti dön té sét az érin -
tett mi nisz te rek vé le mé nyé nek is me re té ben, a pá lyá zat
 hiánytalan be nyúj tá sá tól szá mí tott 90 mun ka na pon be lül
hoz za meg.

32.  §

(1) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben ho zott dön -
té sek rõl a mi nisz té rium rend sze re sen tá jé koz ta tót ké szít,
ame lyet a dön tést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül in ter ne tes

hon lap ján, illetve hi va ta los lap já nak a dön tést köve tõen
meg je le nõ szá má ban köz zé tesz.

(2) A tá jé koz ta tó tar tal maz za a tá mo ga tás ked vez mé -
nye zett jé nek, tár gyá nak meg ne ve zé sét, meg valósításának
he lyét, va la mint a tá mo ga tás össze gét.

A támogatási szerzõdés és annak módosítása

33.  §

A ked vez mé nye zet tel a szer zõ dés kö tés hez szük sé ges
va la mennyi fel té tel tel je sü lé se ese tén a tá mo ga tá si szer zõ -
dést a mi nisz ter, il let ve a mi nisz ter ne vé ben az ál ta la meg -
bí zott sze mély 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 té ri um ál tal meg ha -
tá ro zott idõ tar tam, de leg fel jebb a dön tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 270 nap áll a ren del ke zé sé re.

34.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra a ked vez mé -
nye zett nek fe l nem ró ha tó ok ból, vis ma i or, il let ve adat vál -
to zás  miatt ke rül het sor, vagy ha olyan új tény me rül fe l,
mely a pá lyá zat el bí rá lá sa kor nem volt is mert és a tá mo ga -
tást alap ja i ban érin ti.

(2) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra irá nyu ló ké -
rel met a mi nisz té ri um hoz kell be nyúj ta ni.

(3) A mi nisz ter a szer zõ dés mó do sí tás ra irá nyuló ké rel -
met ér té ke li és ja vas la tá val együtt – az adat vál to zás  miatt
szük sé ges szer zõ dés mó do sí tás, illetve a (4) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – 15 na pos vé le mé nye zé si ha tár idõ -
vel meg kül di az érin tett mi nisz te rek nek. A vé le mé nyek
figye lembe véte lével a mó do sí tás ról a mi nisz ter, illetve a
mi nisz ter ne vé ben az ál ta la ki je lölt sze mély 10 na pon be lül 
dönt.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra az érin tett
 miniszterek vé le mé nyé nek ki ké ré se nél kül is sor ke rül het
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott be fe je zé si ha tár -
idõ nek egy sze ri al ka lom mal, és leg fel jebb 120 nap pal tör -
té nõ meg hosszab bí tá sa ese tén. A ké re lem be nyúj tá sá nak
ha tár ide je a be fe je zé si ha tár idõ utol só nap ját meg elõ zõ
30. nap.

A támogatások ellenõrzése

35.  §

(1) A Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben nyúj tott
 támogatások el len õr zé sé nek cél ja

a) a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak elõ -
se gí té se,

b) a Zöld Be ru há zá si Rend szer mû kö dé si prob lé má i -
nak fel tá rá sa és a ta pasz ta la tok alap ján a szük sé ges in téz -
ke dé sek meg té te le,
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c) a tá mo ga tott be ru há zás vég re haj tá sa so rán lét re jött
ki bo csá tás-csök ken tés el len õr zé se a pá lyá za ti fel té te lek -
ben meg ha tá ro zott mó don.

(2) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát a mi nisz té rium, to -
váb bá a kü lön jog sza bá lyok ban, illetve a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek el len õr zik. A mi nisz -
té rium meg bí zá sá ból az el len õr zést szük ség ese tén kül sõ
szak ér tõk, illetve szak ér tõ szer ve ze tek is vé gez he tik.

(3) Az el len õr zés re a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa kor, a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sa so rán, va la mint a tá mo ga tás be fe je zé -
sét köve tõen is sor ke rül. Az ellen õr zés rész e le het a hely -
szí ni ellen õr zés is.

(4) A tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû, a szer zõ dés sel
 ellentétes, illetve at tól el té rõ fel hasz ná lá sát az ellen õr zõ
szerv jegy zõ könyv ben rög zí ti, és ha la dék ta la nul ja vas la tot 
tesz a mi nisz té rium ré szé re a szük sé ges in téz ke dé sek meg -
té te lé re. A ked vez mé nye zett a jegy zõ köny vet alá írá sá val
lát ja el, illetve az alá írás meg ta ga dá sá nak té nyét az ellen -
õr zõ szerv a jegy zõ könyv ben rög zí ti.

(5) A mi nisz té rium a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát tel jes
körû ered mé nyes sé gi, ha té kony sá gi és cél sze rû sé gi elem -
zés sel zár ja. Az elem zést – amennyi ben az erre vo nat ko zó
igényt a ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy ség át ru há zá sa tár -
gyá ban lét re jött szer zõ dés ben ki kö töt ték – az el ké szül tét
kö ve tõ 60 na pon be lül meg kell kül de ni a Vevõ ál tal ki je -
lölt sze mély nek.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36.  §

(1) Ez a ren de let – a 11.  §-a (2) be kez dé sé nek, va la mint
a 13.  §-a (2) be kez dé sé nek a ki vé te lé vel – 2008. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba, és ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let 11.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint
13.  §-ának (2) be kez dé se a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
meg valósuló együt tes vég re haj tás hi te le sí tõ i re vo nat ko zó
jog sza bály hatályba lépésének nap ján lép ha tály ba.

(3) Az e ren de let hatályba lépése elõtt ki adott Jó vá ha gyó 
Nyi lat ko zat tal ren del ke zõ Szál lí tó nak a ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ két hó na pon be lül be kell nyúj ta nia az Át -
ve võ vel kö tött ki bo csá tás-csök ken tés ér té ke sí té si szer zõ -
dést. En nek el ma ra dá sa ese tén, to váb bá ha a ren de let
hatályba lépése után kö tött szer zõ dés nem fe le l meg a 12.  §
(2) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek, a Jó vá ha gyó Nyi lat -
ko za tot a mi nisz ter vissza von ja.

(4) 2012-ben a jó vá ha gyott együt tes vég re haj tá si pro -
jek tek meg valósításáról és mû köd te té sé rõl a Szál lí tó nak a
13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott je len tés té te li kö te -
le zett sé gét 2012. de cem ber 15-éig kell tel je sí te nie. A ki bo -
csá tás-csök ken té si egy sé ge ket a 14.  § (6) be kez dé se sze -

rint a nem ze ti for gal mi jegy zék ke ze lõ je 2012. de cem ber
31-éig ve ze ti át.

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

a) az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá si egy sé gei
Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend sze ré nek lét re ho zá -
sá ról  szóló 2003/87/EK irány elv nek a Ki o tói Jegy zõ könyv 
pro jekt me cha niz mu sa i ra te kin tet tel tör té nõ mó do sí tá sá ról
 szóló, 2004. ok tó ber 27-i 2004/101/EK euró pai par la men ti 
és ta ná csi irány elv 1–2. cik kei,

b) a 2003/87/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv nek meg fele lõen a ki o tói jegy zõ könyv ben meg ha tá ro -
zott pro jekt te vé keny sé gek ese té ben a ki bo csá tá si egy sé -
gek Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend szer e sze rint tör -
té nõ üveg ház ha tást oko zó gáz ki bo csá tás-csök ken té sek
két sze res el szá mo lá sá nak el ke rü lé sé rõl  szóló, 2006. no -
vem ber 13-i 2006/780/EK bi zott sá gi ha tá ro zat 1., 2. és
5. cik kei,

c) a 2003/87/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
és a 280/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat
sze rin ti ki bo csá tás for gal mi-jegy zé kek egy sé ge sí tett és
biz ton sá gos rend sze ré rõl  szóló, 2004. de cem ber 21-i
2216/2004/EK bi zott sá gi ren de let 2., 15. és 19. cik kei.

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

1. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A nemzeti forgalmi jegyzékhez kapcsolódó
számlavezetési díj megállapítása

1. A 8.  § (1) be kez dés sze rin ti szám la ve ze té si díj mér té -
ke és alap ja

Sor szám
(fõ)/al szám

A nem ze ti for gal mi jegy zék hez
kap cso ló dó szám lák

(ki o tói egy ség mennyi ség/év)

A szám la ve ze té si díj
mér té ke
(Ft/év)

1. Üze mel te tõi és sze mé lyi
szám la

1.1. –10 000 20 000

1.2. 10 001–100 000 61 000

1.3. 100 001–1 000 000 142 000

1.4. 1 000 001–3 000 000 285 000

1.5. 3 000 001 fe lett 610 000

2. A 8.  § (1) be kez dés sze rin ti szám la ve ze té si díj alap ja
A díj fi ze tés alap ja a tárgy évet meg elõ zõ év so rán

a szám lá ra be ér ke zõ ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek és
iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek együt tes mennyi -
sé ge.
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2. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Projektleírás tartalmi követelményei

1. Ál ta lá nos in for má ci ók

1.1. A pro jekt tár gya,
1.2. A ki vi te le zés he lye,
1.3. A Szál lí tó ra vo nat ko zó ada tok: neve, szék he lye,

címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.4. A Szál lí tó ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó neve, címe,

te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.5. A pro jekt meg valósításának (ezen be lül a be ru há -

zás vég re haj tá sá nak) üte me zé se.

2. A tech no ló gi ai és pénz ügyi in for má ci ók

2.1. Az al kal ma zott tech no ló gia rö vid le írá sa,
2.2. A pro jekt elõ ze tes fi nan szí ro zá si terv e.

3. A ki bo csá tás-csök ken tés for rá sa és vár ha tó mér té ke

3.1. A kör nye zet vé del mi és pénz ügyi ad di ci o na li tás
oka, az erre vo nat ko zó elõ ze tes szá mí tá sok, a jogi ad di ci o -
na li tás oka és a ki bo csá tás for rá sai,

3.2. A vár ha tó ki bo csá tás-csök ken tés mér té ke,
3.3. A 10.  § (7) be kez dé sé nek k) pont ja sze rin ti pro jek -

tek ese té ben a pro jekt tel jes élet cik lu sá ra (az er dõ te le pí tés -
tõl az erdõ fa ál lo má nyá nak ki ter me lé sét kö ve tõ fel dol go -
zá si fo lya mat vé gé ig) vo nat ko zó an a ki bo csá tá si ér té ke ket
be mu ta tó elõ ze tes szá mí tá sok.

4. A mo ni tor ing kon cep ció

A mo ni tor ing el já rás fõbb ele mei.

5. A kör nye ze ti ha tás becs lés

A pro jekt elõ ze tesen be csült kör nye ze ti ha tá sai, va la -
mint a kör nye ze ti ha tás elem zés te rén kö vet ni szán dé ko zott 
fo lya mat.

6. A tár sa dal mi kon zul tá ci ók vár ha tó fo lya ma ta

A pro jekt be ru há zás elõ ké szí té se so rán le foly tat ni szán -
dé ko zott tár sa dal mi pár be széd fo lya ma ta, kü lö nö sen:

6.1. A pro jekt re vo nat ko zó in for má ci ók köz zé té te lé re
és a pro jekt do ku men tá ci ó ba tör té nõ be te kin té si le he tõ ség
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok,

6.2. A ter ve zett köz meg hall ga tás vagy a la kos ság tá jé -
koz ta tá sa ér de ké ben ter ve zett egyéb in téz ke dé sek.

7. Rö vid, kö zért he tõ össze fog la ló:

a) a te vé keny ség lé nye gé nek is mer te té se,
b) a kör nye ze ti ha tá sok becs lé se,
c) elõ ze tes in téz ke dé si terv a kör nye zet ter he lés meg -

elõ zé sé rõl és csök ken té sé rõl.

3. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Tervdokumentum tartalmi követelményei

1. Ál ta lá nos in for má ci ók

1.1. A pro jekt tár gya,
1.2. A ki vi te le zés he lye,
1.3. A Szál lí tó ra vo nat ko zó ada tok: neve, szék he lye,

címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.4. A Szál lí tó ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó neve, címe,

te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.5. A pro jekt meg valósításának (ezen be lül a be ru há -

zás vég re haj tá sá nak) üte me zé se.

2. Tech no ló gi ai és pénz ügyi in for má ci ók

Az al kal ma zott tech no ló gia be mu ta tá sa és a pro jekt
pénz ügyi terv e.

3. Alap vo nal ta nul mány, mely kü lö nö sen az aláb bi
 részekre ter jed ki:

3.1. Ad di ci o na li tás iga zo lá sa: annak rész le tes szá mí tá -
sok kal tör té nõ be mu ta tá sa, hogy a pro jekt ke re té ben meg -
valósuló fej lesz tés/be ru há zás meg fe lel a kör nye zet vé del -
mi és a pénz ügyi ad di ci o na li tás kö ve tel mé nyé nek, illetve
a jogi ad di ci o na li tás iga zo lá sa;

A 10.  § (7) be kez dé sé nek k) pont ja sze rin ti pro jek tek
ese té ben a pro jekt tel jes élet cik lu sá ra (az er dõ te le pí tés tõl
az erdõ fa ál lo má nyá nak ki ter me lé sét kö ve tõ fel dol go zá si
fo lya mat vé gé ig) vo nat ko zó an a ki bo csá tá si ér té ke ket be -
mu ta tó rész le tes szá mí tá sok;

3.2. Ki bo csá tá si alap szint: a ki bo csá tá si alap szint meg -
ha tá ro zá sa, az eh hez al kal ma zott mód szer be mu ta tá sa és
iga zo lá sa; az alap szint az adott együt tes vég re haj tá si pro -
jekt meg valósítása nél kü li ki bo csá tá si ér ték becs lé se,
amely vi szo nyí tá si alap ként szol gál a pro jekt ál tal el ért
 kibocsátás-csökkentés meg ha tá ro zá sá ra;

3.3. Ki bo csá tás-csök ken tés: a pro jekt vég re haj tá sá val
lét re ho zan dó ki bo csá tás-csök ken tés mennyi sé ge (ton na
CO2 eq./év); a ki bo csá tás-csök ken tés költ ség-ha té kony sá -
gá nak meg adá sa, elem zé se.

4. Hi te le sí té si ta nul mány

A Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tés.

5. Nyo mon kö ve té si (mo ni tor ing) terv

A pro jekt vég re haj tá sá nak nyo mon kö ve té sé re vonat -
kozó terv, amely ma gá ban fog lal ja a mi nisz ter szá má ra
adan dó in for má ci ók, je len té sek szol gál ta tá sát is.

6. Ha tás elem zés

A kör nye ze ti ha tás elem zés ered mé nye, illetve kör nye -
ze ti ha tás vizs gá lat ra kö te le zett pro jekt ese tén a kör nye ze ti
ha tás vizs gá lat ered mé nye, be le ért ve a pro jekt nek betud -
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hatóan, a pro jekt ke re te in kí vül eset le ge sen be kö vet ke zõ
ki bo csá tás-vál to zás fel tá rá sát; a pro jekt he lyi/tér sé gi fej -
lesz té si ha tá sai és fog lal koz ta tott ság gal, mun ka erõ vel
vagy más lé nye ges gaz da ság po li ti kai te rü let tel kap cso la -
tos vo nat ko zá sai. A kör nye ze ti ha tás elem zés nek ki kell
tér nie a pro jekt ke re té ben meg valósuló te vé keny sé gek
egyéb – nem csak az üveg ház ha tá sú gá zok net tó kibocsá -
tásának a pro jekt ál tal cé lul ki tû zött net tó csök ken té sét je -
len tõ – kör nye ze ti ha tá sa i ra.

7. Tár sa dal mi kon zul tá ci ók össze fog la lá sa

A pro jekt elõ ké szí té se so rán le foly ta tott tár sa dal mi pár -
be széd össze fog la ló ja, kü lö nö sen:

7.1. A pro jekt re vo nat ko zó in for má ci ók köz zé té te lé re
és a pro jekt do ku men tá ci ó ba tör té nõ be te kin té si le he tõ ség
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tó,

7.2. A meg tar tott köz meg hall ga tás vagy a la kos ság tá -
jé koz ta tá sa ér de ké ben meg tett egyéb in téz ke dé sek is mer -
te té se,

7.3. Az érin tet tek tõl be ér ke zett vé le mé nyek össze fog -
la lá sa, a vé le mé nyek figye lembevételének jel zé se, vé le -
mé nyek el uta sí tá sá nak in do ko lá sa.

8. Kö zért he tõ össze fog la ló

a) a te vé keny ség lé nye gé nek is mer te té se,
b) a ha tás fo lya ma tok és a ha tás te rü le tek be mu ta tá sa,
c) a kör nye ze ti ha tá sok becs lé se, ér té ke lé se,
d) a kör nye zet ter he lés meg elõ zé sé re, ille tõ leg csök -

ken té sé re al kal mas ter ve zett vagy meg tett in téz ke dé sek
be mu ta tá sa,

e) a kör nye ze ti ál la pot vál to zá sok ál tal érin tett em be rek
egész sé gi ál la po tá ban, élet mi nõ sé gé ben és élet mód já ban
vár ha tó vál to zá sok,

f) a kör nye zet és az em ber i egész ség vé del mé re fo ga na -
to sí tan dó in téz ke dé sek.

4. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A jóváhagyott együttes végrehajtási projektek
meg valósításáról és mû köd te té sé rõl  szóló éves je len tés 

tar tal mi kö ve tel mé nyei

1. Ál ta lá nos in for má ci ók

1.1. A pro jekt tár gya,
1.2. A ki vi te le zés he lye,
1.3. A Szál lí tó ra vo nat ko zó ada tok: neve, szék he lye,

címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.4. A Szál lí tó ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó neve, címe,

te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.5. A je len tés tár gyá ul szol gá ló idõ szak.

2. Az alap vo nal ra vo nat ko zó in for má ci ók

2.1. A Terv do ku men tum ban is mer te tett ki bo csá tá si
alap szint (vál to zás ese tén a vál to zás rész le tes be mu ta tá sa
és ma gya rá za ta).

3. A pro jekt ki bo csá tá sai

3.1. A pro jekt ha tá rok be mu ta tá sa: a tárgy idõ szak be li
ki bo csá tá sok ba be le szá mí tott ki bo csá tás tí pu sok,

3.2. A pro jekt ki bo csá tá sai az alá tá masz tó szá mí tá sok
rész le tes be mu ta tá sá val,

3.3. Kö vet kez mé nyes ki bo csá tás: az üveg ház ha tá sú
gá zok ki bo csá tá si szint jé ben a pro jekt ha tá ra in kí vül a pro -
jekt nek be tud ha tó an lét re jö võ net tó vál to zás (le a ka ge).

4. A pro jekt ál tal a tárgy idõ szak ban el ért ki bo csá tás-
csök ke nés

4.1.  A tárgy idõ szak ban el ért net tó ki bo csá tás-csök ke -
nés mennyi sé ge (ton na CO2 eq./év),

4.2.  A meg valósítás idõt er ve a tárgy idõ sza kot kö ve tõ
idõ sza kok ra.

5. Az al kal ma zott tech no ló gia be mu ta tá sa

5.1.  Be épí tett be ren de zé sek és mû sza ki ada tok össze -
fog la lá sa,

5.2.  A Terv do ku men tum hoz ké pest be kö vet ke zõ vál -
to zá sok rész le tes is mer te té se,

5.3. Mû sza ki do ku men tá ció (tel je sít mény mé ré sek
ered mé nyei és jegy zõ köny vei).

6. Pénz ügyi be szá mo ló

6.1. A tárgy idõ szak be ru há zá si és mû kö dé si költ sé gei,
6.2. A tárgy idõ szak ban igény be vett ál lam i, ön kor -

mány za ti, euró pai uni ós vagy egyéb for rás ból szár ma zó
 támogatások, annak iga zo lá sá val, hogy a pro jekt to vább ra
is meg fe lel a pénz ügyi ad di ci o na li tás kö ve tel mé nyé nek.

7. Hi te le sí té si ta nul mány

Az Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le sí tõi Je len tés.

8. A tárgy év ben tar tott bel sõ au di tok ered mé nyei

Az ered mé nyek be mu ta tá sa.

9. Egyéb kör nye ze ti ha tá sok

Az egyéb kör nye ze ti ha tá sok be mu ta tá sa, az ar ról
 készült, más ha tó sá gok ré szé re be nyúj tan dó je len té sek re
 való hi vat ko zás sal.

10. Rö vid, kö zért he tõ össze fog la ló

10.1. Ki bo csá tá si alap vo nal, pro jekt ha tá rok, al kal ma -
zott tech no ló gia,

10.2. A tárgy idõ szak ban el ért ki bo csá tás-csök ken tés.
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5. számú melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A személyi számla tulajdonosa által tett jelentés
tartalmi követelményei

1. A jo go sult ke res ke del mi for gal má ra vo nat ko zó ada tok

1.1. A vá sá rolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek,
illetve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek mennyi sé -
ge, vé te lá ra,

1.2. Az ér té ke sí tett ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek,
illetve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek mennyi sé -
ge, vé te lá ra.

2. A jo go sult ál tal vá sá rolt ki bo csá tás-csök ken té si egy -
sé gek, illetve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek ere -
de te

2.1. A jo go sult ál tal vá sá rolt ki bo csá tás-csök ken té si
egy sé gek, illetve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek
azo no sí tó kód ja,

2.2. A jo go sult ál tal vá sá rolt ki bo csá tás-csök ken té si
egy sé ge ket, illetve iga zolt ki bo csá tás-csök ken té si egy sé -
ge ket lét re ho zó pro jekt meg ne ve zé se, a ki vi te le zés he lye.

6. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A nemzetközi együttmûködéssel meg valósuló
projekttevékenységekbõl származó

kibocsátás-csökkentési egységek vagy igazolt
kibocsátás-csökkentési egységek nyilvántartása iránti

kérelem tartalmi követelményei

1.1. A pro jekt tár gya, a ki vi te le zés he lye,
1.2. A ké rel me zõ re vo nat ko zó ada tok: neve, szék he lye, 

címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
1.3. A fo ga dó or szág ban Szál lí tó ként el já ró pro jekt -

részt ve võ re vo nat ko zó ada tok: a szer ve zet neve, szék he -
lye, címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,

1.4. A ké rel me zõ ál tal ki je lölt kap cso lat tar tó neve,
címe, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,

1.5. A pro jekt meg valósításának (ezen be lül a be ru há -
zás vég re haj tá sá nak) üte me zé se.

7. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A képzési támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház tar tá si
for rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt -
hez nyúj tott csekély össze gû tá mo ga tá so kat is – inten -

zitása – a 2. pont ban sze rep lõ ki vé tel lel – nem ha lad hat ja
meg

a) ál ta lá nos kép zés ese tén:
aa) KKV-k ese té ben a 70%-ot,
ab) nagy vál lal ko zá sok ese té ben az 50%-ot;
b) sza ko sí tott kép zés ese tén:
ba) KKV-k ese té ben a 35%-ot,
bb) nagy vál lal ko zá sok ese té ben a 25%-ot.

2. Az 1. pont ban sze rep lõ fel sõ ha tá ro kat
a) 10 szá za lék pont tal nö vel ni kell a kép zé si szem pont -

ból hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók nak nyúj tott kép zés
ese tén,

b) 5 szá za lék pont tal nö vel ni kell a Pest me gyé ben
és Bu da pes ten mû kö dõ ked vez mé nye zet tek ese té ben, és
10 szá za lék pont tal nö vel ni kell Pest me gyé ben és Bu da -
pes ten kí vül mû kö dõ ked vez mé nye zet tek ese té ben.

3. Amennyi ben va la mely tá mo ga tá si pro jekt ben mind
sza ko sí tott, mind ál ta lá nos kép zé si össze te võk sze re pel -
nek, ame lyek a kép zés tá mo ga tá si in ten zi tá sá nak a ki szá -
mí tá sa cél já ból egy más tól nem vá laszt ha tók el, vagy ha a
tá mo ga tá si pro jekt ben sze rep lõ kép zés sza ko sí tott, illetve
ál ta lá nos jel le ge nem ál la pít ha tó meg, ak kor a sza ko sí tott
kép zés re vo nat ko zó tá mo ga tá si in ten zi tá so kat kell al kal -
maz ni.

4. A kép zé si tá mo ga tás so rán el szá mol ha tó költ sé gek:
a) az ok ta tók költ sé gei,
b) az ok ta tók és kép zés ben részt ve võk uta zá si költ sé gei,
c) egyéb fo lyó költ sé gek, úgy mint anya gok, el lát mány,
d) az esz kö zök és be ren de zé sek amor ti zá ci ó ja, olyan

mér ték ben, amennyi re azo kat ki zá ró lag a kép zé si pro jekt
cél ja i ra hasz nál ják,

e) a kép zé si pro jekt tel kap cso la tos ta nács adói szol gál -
ta tá sok költ sé gei,

f) a kép zés ben részt ve võk sze mé lyes költ sé gei az
a)–e) pont ban fel so rolt egyéb el szá mol ha tó költ sé gek
össze gé vel egye zõ össze gig. Csak a kép zés ben tény le ge -
sen el töl tött idõ ve he tõ szá mí tás ba, az eb bõl ter me lés ben
el töl tött idõ vagy annak meg fe le lõ je le vo ná sa után.

8. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A K+F támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. K+F pro jek tek hez nyújt ha tó, ugyan azon el szá mol -
ha tó költ sé gek re vo nat ko zó bár mely tá mo ga tás tá mo ga tá si 
in ten zi tá sa – a 2. pont ban fog lalt ki vé te lek kel – nem ha lad -
hat ja meg:

a) alap ku ta tás ese tén a 100%-ot,
b) al kal ma zott ku ta tás ese tén a 60%-ot,
c) kí sér le ti fej lesz tés ese tén a 35%-ot.
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2. Az 1. pont ban sze rep lõ fel sõ ha tá rok az al kal ma zott
ku ta tás ese té ben leg fel jebb 75%-os tá mo ga tá si in ten zi tá -
sig, a kí sér le ti fej lesz tés ese té ben pe dig 50%-ig nö vel he -
tõk a kö vet ke zõk sze rint:

a) amennyi ben a pro jekt meg valósítására Pest me gyén
és Bu da pes ten kí vül ke rül sor, a ma xi má lis tá mo ga tá si
 intenzitás 10 szá za lék pont tal nö vel he tõ, amennyi ben a
pro jekt meg valósítására Pest me gyé ben vagy Bu da pes ten
ke rül sor, a tá mo ga tá si in ten zi tás 5 szá za lék pont tal nö vel -
he tõ;

b) az Euró pai Kö zös ség ku ta tás-fej lesz té si ke ret prog -
ram já hoz kap cso ló dó prog ra mok ese té ben a tá mo ga tá si
 intenzitás 15 szá za lék pont tal nö vel he tõ;

c) a ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás 10 szá za lék pont -
tal nö vel he tõ, amennyi ben a kö vet ke zõ fel té te lek va la me -
lyi ke tel je sül:

ca) a pro jekt két tag ál lam ban leg alább két füg get len
part ner kö zöt ti, ha tá ro kon át nyú ló ha té kony együtt mû kö -
dést von ma ga után, kü lö nö sen a nem ze ti K+F po li ti kák
össze han go lá sá val össze füg gés ben, és a tá mo ga tást nyúj tó 
tag ál lam ban egyet len KKV sem vi sel het az el szá mol ha tó
költ sé gek 70%-ánál töb bet,

cb) a pro jekt egy KKV és egy költ ség ve té si ku ta tó hely
ha té kony együtt mû kö dé sét von ja ma ga után, kü lö nö sen a
nem ze ti K+F po li ti kák össze han go lá sá val össze füg gés -
ben, ab ban az eset ben, ha a költ ség ve té si ku ta tó hely a pro -
jekt el szá mol ha tó költ sé ge i nek leg alább 10%-á t vi se li, és
jo go sult köz zé ten ni az ál ta la vég re haj tott ku ta tás ered mé -
nye it,

cc) a pro jekt ered mé nye it mû sza ki és tu do má nyos kon -
fe ren ci ák ré vén szé les kör ben ter jesz tik, vagy tu do má -
nyos, mû sza ki fo lyó ira tok ban köz zét eszik.

3. Együtt mû kö dé sen ala pu ló pro jek tek ese té ben az
egyes ked vez mé nye zet tek nek nyúj tott tá mo ga tás leg ma -
ga sabb össze ge nem ha lad hat ja meg az érin tett ked vez mé -
nye zet tek ré szé rõl fel me rü lõ el szá mol ha tó költ sé gek alap -
ján szá mí tott meg en ge dett tá mo ga tá si in ten zi tást.

4. Al kal ma zott ku ta tá si te vé keny sé ge ket, illetve kí sér -
le ti fej lesz té si te vé keny sé ge ket elõ ké szí tõ meg va ló sít ha -
tó sá gi ta nul má nyok ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem
ha lad hat ja meg a 75%-ot.

5. A sza ba dal mak és egyéb ipar jog vé del mi ol ta lom
meg szer zé sé hez és ha tá lyo sí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok
ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a
2–3. pont ban meg ha tá ro zott mér té ket az zal, hogy ah hoz azt
a tá mo ga tá si in ten zi tást kell figye lembe ven ni, amely az
érin tett sza ba da lom vagy más ipar jog vé del mi ol ta lom tár -
gyá hoz el sõ ként ve ze tõ ku ta tá si te vé keny ség hez ta ro zik.

6. A K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén el szá mol ha tó költ -
sé gek az aláb bi ak le het nek:

a) a ku ta tók, fej lesz tõk, tech ni ku sok és egyéb ki se gí tõ
sze mély zet te kin te té ben sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok a
szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb biak ban:

Számv. tv.) sze rint, a tá mo ga tott pro jekt ben  való fog lal -
koz ta tás ará nyá ban;

b) új mû sza ki be ren de zé sek, gé pek és egyéb be ren de -
zé sek, fel sze re lé sek be ke rü lé si ér té ke – a Számv. tv. sze -
rint – a tá mo ga tott ku ta tá si-fej lesz té si pro jekt ben  való
hasz ná la tuk mér té ké ig és ide jé re;

c) har ma dik fél tõl meg vá sá rolt vagy pénz ügyi lí zing be
vett mû sza ki tu dás, sza ba dal mak be ke rü lé si ér té ke és költ -
sé ge a Számv. tv. sze rint, amennyi ben a tranz ak ci ó ra a
 piaci fel té te lek nek meg fele lõen ke rült sor, me lyek lí zing -
gel tör té nõ fi nan szí ro zá sa ese tén a lí zing díj ból ki zá ró lag
a tõ ke tör lesz tõ rész szá mol ha tó el;

d) a K+F te vé keny ség gel kap cso lat ban fel me rü lõ,
anyag jel le gû rá for dí tá sok kö zött el szá mol ha tó köz vet len
költ sé gek:

da) a pi a ci fel té te lek sze rint har ma dik fél tõl meg ren -
delt, a Számv. tv. sze rint el szá mo lás ra ke rü lõ ku ta tás-fej -
lesz té si mun ka dí ja,

db) a ta nács adás és ha son ló szol gál ta tá sok költ sé gei a
Számv. tv. sze rint, amennyi ben azo kat ki zá ró lag a ku ta -
tás-fej lesz té si te vé keny ség hez ve szik igény be,

dc) anya gok és ha son ló ter mé kek, va la mint szol gál ta tá -
sok költ sé gei a Számv. tv. sze rint, amennyi ben azo kat a
ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség hez ve szik igény be;

e) az ál ta lá nos költ sé gek kö zül azok a költ sé gek, ame -
lyek a szám vi te li po li ti ká ban meg ha tá ro zott mó don, a ku -
ta tás-fej lesz tést jel lem zõ ve tí té si alap ará nyá ban a K+F
pro jekt hez köz ve tett mó don hoz zá ren del he tõ ek.

7. Mû sza ki meg valósíthatósági ta nul má nyok tá mo ga -
tá sa ese té ben a ta nul mány ké szí té sé nek költ sé gei a
Számv. tv. sze rint szá mol ha tó ak el.

8. Ipar jog vé del mi ol ta lom mal kap cso lat ban fel me rü lõ
költ sé gek hez nyúj tott tá mo ga tás ese tén a kö vet ke zõ költ -
sé gek szá mol ha tók el:

a) az ol ta lom nak az el sõ ipar jog vé del mi ha tó ság ál tal
tör té nõ meg adá sát meg elõ zõ en fel me rü lõ va la mennyi
költ ség, ide ért ve a be je len tés elõ ké szí té sé vel, be nyúj tá sá -
val és vizs gá la tá val kap cso la tos költ sé ge ket, va la mint az
ol ta lom meg adá sa elõtt az ipar jog vé del mi ol ta lom meg -
szer zé se irán ti el já rás ban fel me rü lõ dí ja kat;

b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek – az a) pont -
ban sze rep lõ ipar jog vé del mi ha tó ság tól el té rõ – má sik
ipar jog vé del mi ha tó ság elõtt, az ol ta lom meg szer zé sé vel
vagy ha tá lyo sí tá sá val kap cso lat ban me rül nek fe l;

c) az ol ta lom meg adá sa irán ti el já rás ban, illetve a fel -
szó la lá si el já rás so rán az ol ta lom ké pes sé gi fel té te lek fenn -
ál lá sá nak bi zo nyí tá sa, illetve az ol ta lom ér vé nyes sé gé nek
vé del me kap csán fel me rü lõ költ sé gek, ak kor is, ha ezek a
költ sé gek az ol ta lom meg adá sát köve tõen me rül tek fe l.

9. A ta nul má nyok, elem zé sek meg ren de lé sé vel kap -
cso lat ban fel me rü lõ, anyag jel le gû rá for dí tá sok kö zött el -
szá mol ha tó köz vet len költ sé gek a ta nács adás és ha son ló
szol gál ta tá sok költ sé gei a Számv. tv. sze rint, amennyi ben
azo kat ki zá ró lag a ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség hez
 veszik igény be.
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10. A pá lyá za ti do ku men tá ció az el szá mol ha tó költ sé -
gek kö rét a 6–9. pont ban fog lal tak nál szû keb ben is meg ha -
tá roz hat ja.

9. melléklet
a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A regionális beruházási támogatás nyújtásának
részletes feltételei

1. Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó tá mo ga tás in ten zi tá sa nem
ha lad hat ja meg az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál lam i tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si
tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
30.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ke ket.

2. Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás az
1. pont alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig;

b) 50 szá za lé ka, je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re;

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

3. Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága zat

és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – a tá mo ga tá si in ten zi tás
20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága -
zat és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – 10 szá za lék pont tal nö -
velt ér té ke az 1. pont ban meg ha tá ro zott mér ték nek.

4. Amennyi ben egy vál lal ko zás a kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok ba tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz dí tá sát
cél zó ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány mu ta tás
(HL C 194/2. 2005.08.18.) alap ján ré sze sül tá mo ga tás nak
mi nõ sü lõ koc ká za ti tõ ke jut ta tás ban, a tõ ke jut ta tás tól szá mí -
tott há rom éven be lül – a nyúj tott tõ ke össze géig – az adott
vál lal ko zás nak e ren de let alap ján meg ítélt be ru há zá si tá mo -
ga tás in ten zi tá sát 20%-k al csök ken te ni kell.

5. A tá mo ga tást a tár gyi vagy im ma te ri á lis be ru há zá si
költ sé gek, illetve lé te sít mény fel vá sár lá sa ese tén a fel vá -
sár lás költ sé gei alap ján kell ki szá mí ta ni.

6. El szá mol ha tó költ sé gek a be ru há zás cél ját szol gá ló
tár gyi esz köz nek a Számv. tv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke

a) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;
b) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da lom,

a li cenc és a know-how Számv. tv. sze rin ti be ke rü lé si ér té -
ke, nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb az el szá mol ha tó költ ség
50%-áig (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
 javak).

7. A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz nek
új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás, va la mint az in gat -
lan vá sár lás ese tét, vagy amennyi ben KKV ré sze sül tá mo -
ga tás ban. Fel vá sár lás, in gat lan vá sár lás, illetve KKV ál tal
vá sá rolt hasz nált esz köz tá mo ga tá sa ese tén az ügy let, vagy 
az esz köz vá sár lá sa ki zá ró lag pi a ci ér té ken tör tén het.

8. Az esz kö zök lí zing jé vel kap cso la tos költ sé ge ket csak
ak kor le het figye lembe ven ni, ha az pénz ügyi lí zing for má -
já ban  valósul meg, és a szer zõ dés tar tal maz za az esz köz nek
a fu tam idõ le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó kö te le -
zett sé get. Föld te rü let és épü le tek bér lé se ese tén a be ru há zá -
si pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját köve tõen a bér -
let nek nagy vál la la tok ese té ben még leg alább öt évig, míg
KKV-k ese té ben há rom évig kell foly ta tód nia.

9. A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett a tár gyi esz kö zök be szer zé se kor az el szá mol ha tó
költ sé gek leg alább 25%-á t sa ját for rás ból biz to sít ja.

10. Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
figye lembe ven ni, ha az a ked vez mé nye zett és a ve le kap csolt 
vál lal ko zá si vi szony ban lé võ sze mély kö zött a szo ká sos pi a ci 
ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült fe l.

11. Az im ma te ri á lis esz kö zök költ ség ként csak ak kor
szá mol ha tó ak el, ha

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ják fe l,

b) amor ti zál ha tó esz köz nek mi nõ sül nek,
c) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték

be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs,

d) a ked vez mé nye zett im ma te ri á lis esz kö ze ként tart ják
nyil ván, a ked vez mé nye zett tu laj do nát ké pe zik nagy vál la -
la tok ese tén leg alább öt, KKV-k ese té ben leg alább há rom
éven ke resz tül.

12. Nagy vál la la tok ese té ben az im ma te ri á lis ja vak
 aránya nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek
50%-á t.

13. A be ru há zás hoz kap cso ló dó an csak az annak meg -
valósításához fel tét le nül szük sé ges in gat lan meg vá sár lá -
sá nak költ sé ge el szá mol ha tó.

14. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás to váb bá az aláb bi költ sé -
gek re:

a) a szin ten tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, illetve vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor,

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz köz
be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján a ked vez mé nye zett,
más gaz da sá gi tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó tá mo ga tást 
vett igény be,

c) olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ame lyet a ked -
vez mé nye zett csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt ál ló tár sa -
ság tól szer zett be,
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d) a tá mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet ál tal ki -
adott írá sos meg erõ sí tést tar tal ma zó ok irat kel te elõtt fel -
me rült költ ség, rá for dí tás,

e) sze mély gép ko csi be ke rü lé si ér té ke.

A Kormány
324/2007. (XII. 11.) Korm.

ren de le te
a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj

visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt 
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl  szóló

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá
egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló
1995. évi LVI. tör vény 21.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint
a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény
59.  § (1) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék díj
vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz nált
gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 53/2003.
(IV. 11.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben a kö te le zett a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ év ben ter mék díj fi ze té si kö te le zett sé gé rõl be val lás
ké szí té sé re kö te les, a ké re lem be nyúj tá sá nak fel té te le a
meg elõ zõ évi be val lá si kö te le zett sé gé nek tel je sí té se.”

2.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A vám ha tó ság a ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség

 ellenõrzése ér de ké ben a men tes sé gi en ge dély ben fog lal tak 
tel je sí té sét meg vizs gál ja. Amennyi ben az ellen õr zés so rán
a vám ha tó ság a jog sza bály ban, illetve a men tes sé gi en ge -
dély ben fog lalt hul la dék gaz dál ko dá si sza bály meg sér té sé -
nek gya nú ját ész le li, a Fõ fel ügye lõ sé get ha la dék ta la nul
meg ke re si.”

3.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te, az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te, az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

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

(2) Amennyi ben a kö te le zett a 2008. évre ház tar tá si nagy -
gép ka te gó ri á ban men tes sé gi en ge déllyel nem, de hû tõ be ren -
de zés ka te gó ri á ban men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zik, a
Fõ fel ügye lõ ség hi va tal ból a ki adott men tes sé gi en ge délyt
vissza von ja, és a ház tar tá si nagy gép ka te gó ria te kin te té ben a
men tes ség meg adá sá ra vo nat ko zó el já rást le foly tat ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1.  §
(3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, és az 5.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban a „be szá mo lá si” szö veg rész he -
lyé be a „be val lá si” szö veg rész, a 3.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben „az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nak (a továb -
biak ban: adó ha tó ság)” szö veg rész he lyé be „a Vám- és
Pénz ügy õr ség nek (a továb biak ban: vám ha tó ság)” szö veg -
rész, a 8.  § (4)–(5) be kez dé sé ben „az adó ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be „a vám ha tó ság” szö veg rész, a 24.  § (3) be kez -
dé sé nek b) pont já ban „és GLN szám” szö veg rész he lyé be
a „ , GLN és VPID szám” szö veg rész, 24.  §-a (4) bekez -
désében „és GLN szám” szö veg rész he lyé be „ , GLN és
VPID szám” szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ele mek
és az ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló
109/2005. (VI. 23.) Korm. ren de let 3.  § (3) be kez dé se
a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

„d) 2008. év ben leg alább 18%-a.”

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 6.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja, 22.  §-a, 25.  §-ának (4) be kez -
dé se, 25.  § (8) be kez dé sé nek „hi gí tó és ol dó szer, to váb -
bá a” szö veg ré sze, to váb bá 4. szá mú mel lék le te ha tá lyát
vesz ti.

(6) E ren de let 1–3.  §-a, 4.  §-ának (3)–(6) be kez dé se, va -
la mint 1–3. szá mú mel lék le te 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti.

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

1. számú melléklet
a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

I. A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ MENTESSÉG FELTÉTELEI

ÉS A KÖTELEZÕ HASZNOSÍTÁSI
ÉS ÚJRAHASZNÁLATI ARÁNY MÉRTÉKEI

A men tes ség fel té te le, hogy a kö te le zett
1. a 2–4. pont sze rin ti ki vé tel lel a tárgy évet meg elõ zõ

év ben
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2. cso ma go lás ese té ben a tárgy év ben
3. amennyi ben a tárgy évet két év vel meg elõ zõ év ben

adott ter mék díj kö te les ter mék bõl nem ho zott for ga lom ba,
illetve sa ját cél ra nem hasz nált fel, a tárgy év ben

4. amennyi ben a kö te le zett a tárgy év ben jog utód nél kül
meg szû nik, és a meg szû nés évé ben a kö te le zett ál tal for ga -
lom ba ho zott, illetve sa ját cél ra fel hasz nált mennyi ség meg -
ha lad ja a meg szû nés évét meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho -
zott, illetve sa ját cél ra fel hasz nált mennyi sé get, a tárgy év ben

az ál ta la for ga lom ba ho zott, sza bad for ga lom ba bo csá -
tott, illetve sa ját cél ra fel hasz nált, ter mék díj kö te les ter mék 
mennyi sé gé nek meg fe le lõ hul la dék mennyi sé get be gyûjt -
se, és tárgy év ben hasz no sít sa az aláb bi ak sze rint:

a) Gu mi ab roncs ese té ben:
A gu mi ab roncs ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti mi ni -
má lis be gyûj té si arány nak és hasz no sí tá si arány nak meg -
fe le lõ hul la dék gu mi ab ron csot be gyûjt és hasz no sít oly
mó don, hogy az összes hasz no sí tott mennyi ség nek leg -
alább az 50%-a anya gá ban hasz no sí tás ra ke rül.

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 50%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

100%

A gu mi ab roncs-fel újí tás anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tás nak mi nõ sül. A hasz no sí tott mennyi ség szá mí tá sá nál az
át vett hul la dék gu mi ab roncs mennyi sé ge csök ken ten dõ a
fel újí tás so rán ke let ke zett hul la dék mennyi sé gé vel.

b) Cso ma go lás ese té ben:
ba) Cso ma go lás ese té ben, ide nem ért ve a ke res ke del -

mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te lét.
A ter mék díj kö te les cso ma go lás ból ke let ke zõ hul la dé -

kok kö zül a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé lyes
cso ma go lá si hul la dé kok ra az anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tá si kö te le zett ség tel je sí té se nem vo nat ko zik, csak a hasz -
no sí tá si kö te le zett ség.

baa) Egyé ni tel je sí tõ ese té ben
A cso ma go lás ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett anyag faj tán ként leg alább az aláb bi táb -
lázat sze rin ti arány nak meg fe le lõ hul la dék cso ma go lást
hasz no sít oly mó don, hogy a hasz no sí tás mér té ke cso ma -
go lás anya gon ként, illetve az anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tás mér té ke anya gon ként (ha) el éri a táb lá zat ban sze rep lõ
aláb bi ará nyo kat:

Év 2008 2009 2010

Anya gá ban tör té nõ hasz -
nosítási arány (cso ma go lás 
anya gon ként) (ha)

35% 40% 45%

Mi ni má lis hasz no sí tá si
ará nyok (cso ma go lás
anya gon ként)

 Pa pír 53% 54% 56%

Év 2008 2009 2010

 Fa 53% 54% 56%

 Üveg 53% 54% 56%

 Mû anyag 53% 54% 56%

 Tár sí tott 53% 54% 56%

 Fém (be le ért ve az alu-
 mí niumot is)

53% 54% 56%

 Alu mí ni um 53% 54% 56%

A mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka ese té ben a tel jes
men tes ség to váb bi fel té te le, hogy a kö te le zett az aláb bi
arány ban (,,mt”) hoz for ga lom ba kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kör nye zet ba rát véd jeggyel ren del ke zõ be -
vá sár ló-rek lám tás kát (li ter ben) az ál ta la tárgy év ben for ga -
lom ba ho zott összes be vá sár ló-rek lám tás ka mennyi sé gé -
hez (li ter hez) vi szo nyít va:

Év 2008 2009 2010

„mt” 16% 20% 24%

bab) Hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ese té ben
A cso ma go lás ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett a kö te le zett sé gé be tar to zó cso ma go lás -
mennyi ség – leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti – ará nyá -
nak meg fe le lõ hul la dék cso ma go lást hasz no sít (hm) oly mó -
don, hogy az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás mér té ke a tel -
jes mennyi ség vo nat ko zá sá ban (ha) és a hasz no sí tás cso -
ma go lás anya gon ként el éri a táb lá zat ban sze rep lõ aláb bi
ará nyo kat:

Év 2008 2009 2010

Mi ni má lis hasz no sí tá si
arány (hm)

53% 54% 56%

Anya gá ban tör té nõ hasz -
nosítási arány (ha)

35% 40% 45%

Mi ni má lis hasz no sí tá si
 arányok (cso ma go lás
anya gon ként)

 Pa pír 60% 60% 60%

 Fa 15% 15% 15%

 Üveg 25% 32% 40%

 Mû anyag 20% 21% 22%

 Tár sí tott 20% 21% 22%

 Fém (be le ért ve az alu-
 mí niumot is)

50% 50% 50%

 Alu mí ni um 27% 29% 31%
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bb) Ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te le ese -
té ben

bba) A men tes ség fel té te le a Kt. 2.  § (1) be kez dés
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett ese té ben:

Az új ra hasz nál ha tó fo gyasz tói (el sõd le ges) cso ma go -
lás ban for ga lom ba ho zott éves ital ter mék mennyi ség (li ter -
ben) kö te le zett (cso ma go lást for ga lom ba hozó) szá má ra a
tel jes men tes ség hez szük sé ges ará nya (ht) az összes fo -
gyasz tói (el sõd le ges) cso ma go lás ban for ga lom ba ho zott
ter mék mennyi ség hez (li ter hez) ké pest

Ital ter mé kek 2008 2009 2010

Bo r 25% 30% 35%

Sör 68% 69% 70%

Al ko hol ter mék, köz tes
 alkoholtermék

31% 33% 35%

Ás vány víz (kris tály víz) 7% 13% 13%

Ivó víz, szik víz 16% 22% 22%

Szén sa vas üdí tõ ital, va la -
mint tar tó sí tó szert tar tal -
ma zó nem szén sa vas
üdí tõ ital, illetve szörp

11% 17% 17%

Tar tó sí tó szert nem tar tal -
ma zó, nem szén sa vas üdí -
tõ ital, illetve szörp

2% 3% 3%

A men tes ség to váb bi fel té te le a kö te le zett (for ga lom ba
ho zó) ál tal for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó cso ma go lá -
si össze te võk leg alább 60%-ának vissza gyûj té se.

bbb) A men tes ség fel té te le az el sõ bel föl di for ga lom ba
ho zó el sõ to vább for gal ma zó ve võ je szá má ra:

Az új ra hasz nál ha tó fo gyasz tói (el sõd le ges) cso ma go -
lás ban be szer zett éves ital ter mék mennyi ség (li ter ben)
 kötelezett el sõ ve võ je (for gal ma zó) szá má ra a tel jes men -
tes ség hez szük sé ges ará nya (ht) az összes fo gyasz tói
( elsõdleges) cso ma go lás ban be szer zett ter mék mennyi ség -
hez (li ter hez) ké pest

Ital ter mé kek 2008 2009 2010

Bo r 25% 30% 35%

Sör 68% 69% 70%

Al ko hol ter mék, köz tes
 alkoholtermék

31% 33% 35%

Ás vány víz (kris tály víz) 7% 13% 13%

Ivó víz, szik víz 16% 22% 22%

Szén sa vas üdí tõ ital, va la -
mint tar tó sí tó szert tar tal -
ma zó nem szén sa vas
üdí tõ ital, illetve szörp

11% 17% 17%

Tar tó sí tó szert nem tar tal -
ma zó nem szén sa vas üdí -
tõ ital, illetve szörp

2% 3% 3%

A men tes ség to váb bi fel té te le a kö te le zett (elsõ vevõ)
ál tal be szer zett és to vább for gal ma zott új ra hasz nál ha tó
cso ma go lá si össze te võk leg alább 60%-ának visszagyûj -
tése.

c) Hû tõ kö zeg ese té ben:
A hû tõ kö zeg ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le, hogy

a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti arány nak
meg fe le lõ hul la dék hû tõ kö ze get be gyûjt és hasz no sít.

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 20%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

100%

d) Ak ku mu lá tor ese té ben:
Az ak ku mu lá tor ter mék dí ja aló li men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti
arány nak meg fe le lõ hul la dék ak ku mu lá tort be gyûjt és
hasz no sít.

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 95%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

72%

e) Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ese té ben:
Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ter mék dí ja

– a rá dió te le fon ké szü lék, az ellen õr zõ és ve zér lõ esz kö zök 
és az ada go ló au to ma ták ter mék dí ja ki vé te lé vel – aló li
men tes ség fel té te le a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról,
 továbbá egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól
 szóló 1995. évi LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let 4. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott ka te gó ri á nak kü lön jog sza bály1 alap ján a
gyár tó ré szé re a tárgy év re meg ha tá ro zott be gyûj té si arány, 
va la mint a tárgy évi hasz no sí tá si és új ra fel dol go zá si arány
és ár tal mat la ní tá si kö te le zett ség tel je sí té se.

Ellen õr zõ és ve zér lõ esz kö zök ese té ben a men tes ség fel -
té te le, hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti 
arány nak meg fe le lõ hul la dék ellen õr zõ és ve zér lõ esz közt
be gyûjt és hasz no sít:

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 5%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

70%

Ada go ló au to ma ták ese té ben a men tes ség fel té te le,
hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti
arány nak meg fe le lõ hul la dék ada go ló au to ma tát be gyûjt
és hasz no sít:

1 Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te -
lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let.
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Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 5%

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

80%

Rá dió te le fon ké szü lé kek ese té ben a men tes ség fel té te le, 
hogy a kö te le zett leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti
arány nak meg fe le lõ hul la dék rá dió te le fon ké szü lé ket be -
gyûjt és hasz no sít.

Év 2008-tól

Mi ni má lis be gyûj té si arány (gym) 29,1%2

Hasz no sí tá si arány (a be gyûj tött mennyi -
ség hez vi szo nyít va) (hm)

75%

II. A MENTESSÉG ÉS A TERMÉKDÍJFIZETÉS
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA

A) Gu mi ab roncs, hû tõ kö zeg, ak ku mu lá tor, illetve az
elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek kö zül az ellen õr -
zõ és ve zér lõ esz kö zök, az ada go ló au to ma ták és a rá dió te -
le fon ké szü lék ese té ben

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek tel je sí té se ese -
tén a fi ze ten dõ ter mék dí jat az aláb bi kép let ha tá roz za meg:

T = A×t×(1–m),

ahol

T = fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja (kg) (a bel föl dön elõ ál lí tott 

vagy be ho zott ter mék díj kö te les ter mék bel -
föl di ér té ke sí té se, illetve sa ját célú fel hasz ná -
lá sa)

t = a ter mék díj té tel (Ft/kg)
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nya:
A men tes ség ará nya 0, ha h<hm

Amennyi ben h³hm, a men tes ség ará nya a kö vet ke zõk
sze rint ala kul:

– ha a be gyûj té si arány el éri a fel sõ be gyûj té si arányt
(gy³gyf, 100%-os men tes ség): m = 1;

– ha a be gyûj té si arány el éri a mi ni má lis be gyûj té si
arányt,  de el  ma rad a fel  sõ be gyûj té si  arány tól
(gym£gy<gyf rész le ges men tes ség):

m = mm+(1–mm)×(gy–gym)/(gyf–gym).

Az elõb bi kép le tek ben az egyes be tû je lek je len té se:
gy = a tény le ges be gyûj té si arány
h = a tény le ges hasz no sí tá si arány

2 Amely bõl leg fel jebb 16,2% – egyéb men tes sé gi fel té te le ként nem el -
szá mol ha tó – in for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zés sel is tel je sít he tõ.

gym = a mi ni má lis be gyûj té si arány
gyf = a fel sõ be gyûj té si arány a 100%-os men tes -

ség hez
mm = a mi ni má lis be gyûj té si arány hoz tar to zó men -

tes ség ará nyá nak mér té ke

Ezek ér té ke az egyes ter mé kek ese té ben az a)–f) pon tok
sze rint ala kul.

a) Gu mi ab roncs ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,50 0,50 0,75

b) Hû tõ kö ze gek ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,20 1,00 0,20

c) Ak ku mu lá to rok ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,95 0,95 1,00

d) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek közé
tar to zó ellen õr zõ és ve zér lõ esz kö zök ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,05 1,00 0,05

e) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek közé
tar to zó ada go ló au to ma ták ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,05 1,00 0,05

f) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek közé tar -
to zó rá dió te le fon ké szü lé kek ese té ben:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,291 1,00 0,291

B) Cso ma go lás (az „Ú” és „k” díj té tel ki vé te lé vel),
 illetve elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés (az ellen õr zõ
és ve zér lõ esz kö zök, az ada go ló au to ma ták és a rá dió te le -
fon ké szü lé kek ki vé te lé vel) ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek tel je sí té se
ese tén a fi ze ten dõ ter mék dí jat az aláb bi kép let ha tá roz za
meg:

T = A×t×(1–m),

ahol

T = fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja, kg vagy db (a bel föl dön

elõ ál lí tott vagy be ho zott ter mék díj kö te les
ter mék bel föl di ér té ke sí té se, illetve sa ját célú
fel hasz ná lá sa)
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t = a ter mék díj té tel, Ft/kg vagy Ft/db
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nya

– ha a hasz no sí tá si arány el éri a fel sõ hasz no sí tá si
arányt (h³hf, 100%-os men tes ség): m = 1;

– ha a hasz no sí tá si arány el éri a mi ni má lis hasz no sí tá si
arányt, de el ma rad a fel sõ hasz no sí tá si arány tól (hm£h<hf

rész le ges men tes ség):

m = mm+(1–mm)×(h–hm)/(hf–hm).

Az elõb bi kép le tek ben az egyes be tû je lek je len té se:

h = a tény le ges hasz no sí tá si arány
hm = a mi ni má lis hasz no sí tá si arány
hf = fel sõ hasz no sí tá si arány a 100%-os men tes -

ség hez
mm = a mi ni má lis hasz no sí tá si arány hoz tar to zó

men tes ség ará nyá nak mér té ke
Ezek ér té ke az egyes ter mé kek ese té ben az a)–b) pon tok 

sze rint ala kul.

a) Cso ma go lás ese té ben:

Év hm mm hf

2008 0,53 0,80 0,55

2009 0,54 0,80 0,56

2010 0,56 0,80 0,58

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka ese té ben m ér té ke
ab ban az eset ben ha lad hat ja meg mm ér té két (80%), ha
a kö te le zett az e mel lék let I. ba) pont ja sze rin ti mt arányt
tel je sí ti.

b) Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ese té ben
(az ellen õr zõ és ve zér lõ esz kö zök, az ada go ló au to ma ták
és a rá dió te le fon ké szü lé kek ki vé te lé vel):

hm = e mel lék let I. e) pont ja sze rin ti hasz no sí tá si és 
új ra fel dol go zá si arány

hf = hm

mm = 1

C) Ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te le ese -
té ben:

I. A men tes ség meg ha tá ro zá sá nak mód ja a cso ma go lást
for ga lom ba hozó kö te le zett ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek alap ján a
 fizetendõ ter mék dí jat (T) az aláb bi kép let ha tá roz za meg:

T = A×ú×(1–m)×100

ahol

T = a fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja (db)
ú = a for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra hasz -

ná la ti ter mék díj té tel (Ft/%/db)
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nyá nak szá mí tá sa:

m = 1–(ht–h), ha ht³h

m = 1, ha ht<h

ahol

ht = a men tes ség fel té te le ként meg ha tá ro zott for -
ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra hasz ná la ti
arány mér té ke (0£ht£1)

h = tel je sí tett for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új -
ra hasz ná la ti arány mér té ke (0£h£1).

II. A men tes ség meg ha tá ro zá sá nak mód ja a cso ma go -
lást for ga lom ba hozó elsõ to vább for gal ma zó ve võ jé nek
ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek alap ján a fi -
ze ten dõ ter mék dí jat (T) az aláb bi kép let ha tá roz za meg:

T = A×k×(1–m)×100

ahol

A = a ter mék díj alap ja (db)

k = a be szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti ter -
mék díj té tel (Ft/%/db)

m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nyá nak szá mí tá sa:

m = 1–(ht–h), ha ht³h

m = 1, ha ht<h

ahol

ht = a men tes ség fel té te len ként meg ha tá ro zott be -
szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti arány
mér té ke (0£ht£1)

h = tel je sí tett be szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná -
la ti arány mér té ke (0£h£1).

2. számú melléklet
a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség
alóli mentességi kérelem tartalmi követelményei

A) Gu mi ab roncs, hû tõ kö zeg, cso ma go lás, ak ku mu lá -
tor, elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés után fenn ál ló
ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség, va la mint a ke res ke del mi
cso ma go lás „H” díj té te le [mû anyag (be vá sár ló-rek lám)-
tás ka ese té ben a „H” díj té tel 80%-a] ese tén a men tes sé gi
ké re lem tar tal maz za:
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1. a kö te le zett ne vét, szék he lyét, GLN szá mát, VPID
szá mát, adó szá mát, a kap cso lat tar tó sze mély ne vét, el ér he -
tõ sé gét;

2. az egyé ni tel je sí tõ há rom hó nap nál nem ré geb bi cég -
be jegy zé sé nek/cég ki vo na tá nak hi te les má so la tát vagy vál -
lal ko zói en ge dé lyé nek hi te les má so la tát;

3. a vál lalt hasz no sí tá si arány mér té ké rõl  szóló nyi lat -
ko za tot;

4. amennyi ben a hul la dék ke ze lést nem az egyé ni tel je -
sí tõ vég zi, a ke ze lést tény le ge sen vég zõ szer ve zet tel/szer -
ve ze tek kel kö tött szer zõ dé sek má so la tát;

5. a szer zõ dött hul la dék be gyûj tõk, va la mint hul la dék -
ke ze lõk fel so ro lá sát;

6. a ter mék bõl tör té nõ hul la dék ke let ke zés, va la mint a
ke let ke zõ hul la dék ke ze lé si mód já nak be mu ta tá sát;

7. az egyé ni tel je sí tõ, illetve a hul la dék be gyûj tést, hul -
la dék ke ze lést tény le ge sen vég zõ szer zõ dé ses part ne rek
tárgy idõ szak ban ren del ke zés re ál ló hul la dék ke ze lé si ka -
pa ci tá sá nak be mu ta tá sát;

8. nyi lat ko za tot a szol gál ta tás meg ren de lés ke re té ben
hasz no sí tott hul la dék mennyi ség rõl;

9. a be nyúj tást meg elõ zõ négy ne gyed év anyagmér -
legét;

10. a kért men tes sé gi idõ szak ra ter ve zett anyag mér leg
ada to kat.

B) A ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” díj té te le aló li men -
tes sé gi ké re lem ese té ben az A) 1. és 2. pont já ban meg ha tá -
ro zot tak mel lett a ké re lem tar tal maz za:

1. a ké re lem mel érin tett cso ma golt ital ter mék(ek) azo -
no sí tá sát;

2. a ké re lem mel érin tett ter mék díj kö te les ter mék(ek)
azo no sí tá sát;

3. a vál lalt új ra hasz ná la ti arány és vissza gyûj té si arány
mér té ké rõl  szóló nyi lat ko za tot;

4. az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás vissza gyûj té si mód -
já nak be mu ta tá sát;

5. amennyi ben a pa lac kok vissza gyûj té sét és/vagy mo -
sá sát, új ra töl té sét nem a kö te le zett vég zi, a te vé keny sé get
vég zõ szer ve zet tel/szer ve ze tek kel kö tött szer zõ dé sek má -
so la tát;

6. az új ra töl tést szol gá ló tech no ló gia be mu ta tá sa, va la -
mint az új ra töl tés hez szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek iga -
zo lá sát.

C) A ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té te le aló li men -
tes sé gi ké re lem az A) 1. és 2., va la mint a B) 1–4. pont ja i -
ban meg ha tá ro zot ta kat tar tal maz za.

D) A mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka „H” díj té te lé -
nek 80% fe let ti rész e aló li men tes sé gi ké re lem ese té ben az
A) 1. és 2., va la mint a B) 2. pont já ban meg ha tá ro zot tak
mel lett a ké re lem tar tal maz za:

1. nyi lat ko za tot ar ról, hogy a Kö te le zett a „H” díj té tel
80%-ig ter je dõ rész e aló li men tes sé get egyé ni tel je sí tõ ként 
vagy ko or di ná ló szer ve zet hez tör té nõ csat la ko zás út ján
sze rez te meg;

2. a vál lalt „mt” arány mér té ké rõl  szóló nyi lat ko za tot;
3. a Kö te le zett és a kör nye zet ba rát véd jeggyel ren del -

ke zõ cso ma go ló esz közt szál lí tó szer ve zet (Szál lí tó) kö zött 
lét re jött meg álla po dás má so la tát;

4. a Szál lí tó és a Kör nye zet ba rát Ter mék Kht. kö zöt ti
ér vé nyes véd jegy hasz ná la ti szer zõ dés má so la tát.

3. számú melléklet
a 324/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A hasznosítást koordináló szervezet számára
a mentesség egyszerûsített eljárásban történõ

meghosszabbításához szükséges kérelem tartalmi
követelményei

Név:
Cím/Szék hely:
Te le fon szám:
GLN szám:
VPID szám:
– A vál lalt hasz no sí tá si arány mér té ke, az az a h ér ték

elõ ze tes kal ku lá lá sa a tárgy év re.
– A hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ál tal men tes ség -

ben ré sze sü lõ cé gek lis tá ja, azok ne ve, cí me/szék he lye,
GLN szá ma, VPID szá ma fel tün te té sé vel.

– A hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet azon ügy fe le i -
nek lis tá ja – azok ne ve, cí me/szék he lye, GLN szá ma, adó -
szá ma fel tün te té sé vel –, ame lyek kel a hul la dék ke ze lést
vé gez te ti.

A Kormány
325/2007. (XII. 11.) Korm.

ren de le te
a védett állatfajok védelmére, tartására,

hasznosítására és bemutatására vonatkozó
részletes szabályokról  szóló

348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
10.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 44.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben, va la mint 85.  §-ának 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:
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1.  §

A vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra, hasz no sí tá sá ra
és be mu ta tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Jo gi sze mély, illetve jo gi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet ré szé re – a költ ség ve té si szerv és a köz -
hasz nú szer ve zet ki vé te lé vel – ki zá ró lag vé de lem ben ré -
sze sü lõ ál lat faj egye de szár ma zé ká nak, va la mint a ter mé -
sze t vé del mé ért fe le lõs mi nisz ter nek a Tvt. 44.  § (4) be kez -
dé se alap ján ki adott ren de le té ben fog lalt rend sze re sen
hasz no sí tott vé dett ál lat faj egye dé nek tar tá sa, hasznosí -
tása, be mu ta tá sa en ge dé lyez he tõ.”

2.  §

A Kr. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem kap hat tar tá si, be mu ta tá si és hasz no sí tá si en ge -
délyt, il le tõ leg nem le het fe le lõs sze mély, akit)

„b) a ter mé sze t vé del mé vel kap cso lat ban el kö ve tett sza -
bály sér té sért jog erõ sen fe le lõs ség re von tak, a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig; vagy”

3.  §

A Kr. 12.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Vé de lem ben ré sze sü lõ ma dár- és de ne vér fa jok
egye dei je lö lõ gyû rû vel tör té nõ je lö lé sé re en ge dély annak
ad ha tó, aki az ál ta la fo gott és je lölt ál la tok kal kap cso la tos
ada ta it min den év ben el jut tat ja az (1), illetve a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szer ve zet hez. A szer ve zet min den
év már ci us 31-ig tá jé koz tat ja a ter mé szet vé del mi ha tó sá -
got az elõ zõ évi je len tés tel je sí té sé rõl.”

4.  §

A Kr. 18.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:
(A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek tar tá sát,

hasz no sí tá sát, be mu ta tá sát en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban
ren del kez ni kell:)

„k) a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok egye dé nek ter mé -
szet bõl va ló be fo gá sá ra, illetve el pusz tí tá sá ra vo nat ko zó
en ge dé lye zés ese tén az en ge dé lye zett te vé keny ség vég re -
haj tá sá nak ered mé nyé rõl  szóló je len tés té te li kö te le zett -
ség rõl.”

5.  §

A Kr. 20.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter mé szet vé del mi ha tó ság a tar tá si, hasz no sí tá si,
va la mint be mu ta tá si en ge délyt vissza von ja, ha az aláb bi ak 
kö zül va la me lyik fel té tel meg va ló sul:”

6.  §

A Kr. 21.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szá mo zá sa (1) be kez dés re vál -
to zik:

„(2) A va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló, 1979. áp -
rilis 2-i 79/409/EK ta ná csi irány elv 9. cik ké nek (3) be kez -
dé se alap ján az irány elv 5., 6., 7. és 8. cik ké ben fog lalt ren -
del ke zé sek tõl való el té rés nek, illetve a ter mé sze tes élõ he -
lyek és a va don élõ nö vény- és ál lat vi lág meg õr zé sé rõl
 szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv
16. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se alap ján az irány elv 12.,
13. és 14. cik ké ben, va la mint a 15. cikk a) és b) pont já ban
fog lal tak tól való el té rés nek mi nõ sü lõ en ge dé lyek rõl, va la -
mint az e ren de let 18.  § k) pont ja alap ján be gyûj tött ada -
tok ról a fo ko zot tan vé dett ál lat fa jok te kin te té ben a Fõ fel -
ügye lõ ség, az egyéb vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok
 tekintetében a fel ügye lõ ség nyil ván tar tást ve zet.

(3) A Fõ fel ügye lõ ség, va la mint a fel ügye lõ ség a meg -
elõ zõ tárgy év re vo nat ko zó, az (1), il le tõ leg a (2) be kez dés
sze rint nyil ván tar tott ada ta it min den év má jus 31-ig meg -
kül di a mi nisz té rium ré szé re.”

7.  §

A Kr. 23.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A 2008. ja nu ár 1. nap ját meg elõ zõ en jog sze rû en

szer zett és tar tott szár ma zé kok tar tá sá ra vo nat ko zó en ge -
dély – a 6.  § (1) be kez dé sé re te kin tet nél kül – ha tá ro zat lan
idõ re is meg ad ha tó ak kor, ha az e ren de let ben fog lalt fel té -
te lek nem tel je sül nek.”

8.  §

A Kr. 4. szá mú mel lék le té nek a for ma nyom tat vány min -
tá ját kö ve tõ, „Ki töl té si út mu ta tó és ma gya rá zat” címû
 része a mel lék let sze rint mó do sul.

9.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kr. 1.  §-ának (2) be kez dé se.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:
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a) a Ta nács 79/409/EGK irány elve (1979. áp ri lis 2.)
a va don élõ ma da rak vé del mé rõl 1. cikk (1) be kez dé se,
5. cikk e) pont ja, 6. cikk (1) be kez dé se, 9. cik ke (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja és (2) be kez dé se;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány elve (1992. má jus 21.)
a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és
nö vé nyek vé del mé rõl 12. cik ké nek (2) be kez dé se és
16. cik ke (1) be kez dé sé nek a) pont ja.

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

Melléklet
a 325/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet
a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

Kitöltési útmutató és magyarázat

5. Ma dár- és de ne vér gyû rû zé si en ge dé lye zés, il let ve
soly má sza ti en ge dé lye zés ese tén a 348/2006. (XII. 23.)
Kor m. ren de let 11.  § (1) be kez dé se, il let ve 16.  § (1) be kez -
dés a) pont alap ján elõ írt vizs ga bi zo nyít vány szá ma. Ter -
mé sze tes sze mély ese tén ak kor kell ki töl te ni e pon tot,
ha soly má sza ti te vé keny ség re jo go sí tó ter mé szet vé del mi
vagy gyû rû zõ szak ké pe sí tés meg szer zé sét a 348/2006.
(XII. 23.) Kor m. ren de let elõ ír ja.

6. A nagy ko rú sá got iga zo ló do ku men tum faj tá ja (sze -
mé lyi iga zol vány, út le vél, szü le té si vagy há zas sá gi anya -
köny vi ki vo nat) és szá ma.

7. A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok fel so ro lá sát tar -
tal ma zó kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott tu do má -
nyos név.

8. A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok fel so ro lá sát tar -
tal ma zó kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott ma gyar
név.

9. A ké re lem tár gyát ké pe zõ ál lat nak a 348/2006.
(XII. 23.) Kor m. ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti
egye di azo no sí tó (pl. zárt gyû rû, mik ro csip) szá ma.
A 348/2006. (XII. 23.) Kor m. ren de let ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en szü le tett ál lat ese tén az azo no sí tó szám le het
et tõl el té rõ egye di azo no sí tó, amennyi ben an nak al kal ma -
zá sa más jog sza bály elõ írásaival nem volt el len té tes.

12–13. Te nyész té si en ge dély ké re lem ese tén a szü lõ
egye dek nek a 348/2006. (XII. 23.) Kor m. ren de let 5. szá -
mú mel lék le te sze rin ti, il let ve a 348/2006. (XII. 23.) Kor -
m. ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en szü le tett ál la tok
ese tén et tõl el té rõ egye di azo no sí tó szá mok. Mind két szü -
lõ meg je lö lé se kö te le zõ.

14. A ké rel me zett te vé keny ség szö ve ges ki fej té se, in -
dok lá sa. Szük ség sze rint kü lön la pon is foly tat ha tó.

15. A kü lön jog sza bály sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ ál lat ker tek nek ki zá ró lag az e mel lék let 1., 2.,
7–13., 14.2., 14.3., va la mint a 15. pont el sõ fran cia be kez -
dé se sze rin ti ada to kat és do ku men tu mo kat kell meg ad ni és 
be csa tol ni.

Mi nisz te ri ren de le tek

Az egész ség ügyi mi nisz ter
52/2007. (XI. 30.) EüM

ren de le te

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,

illetve tevékenységek részletes szabályairól  szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben, to váb bá a ké mi ai biz ton ság -
ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 34.  § (4) be kez dé se
a) pont já nak ae) és ah) al pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ben el já ró pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben –, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) 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 ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé nyek kel 
kap cso la tos egyes el já rá sok, illetve te vé keny sé gek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let
14. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

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

a) a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, illetve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2003. (V. 21.) ESZCSM
ren de let,

b) a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, illetve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 61/2004. (VII. 12.) ESZCSM 
ren de let,

c) a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, illetve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 73/2004. (VIII. 11.)
ESZCSM ren de let,

d) a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, illetve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
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ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2005. (XII. 20.) EüM ren -
de let
ha tá lyát vesz ti.

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

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet
az 52/2007. (XI. 30.) EüM rendelethez

„14. számú melléklet
 a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

A veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes igazgatási jellegû

szolgáltatásokért fizetendõ igazgatás-szolgáltatási
díjak és azok mértéke

Ve szé lyes
anyag gal
vagy
ve szé lyes
ké szít ménnyel 
foly ta tott
te vé keny ség
be je len té se

6000 Ft/te lep hely

Ve szé lyes
anyag vagy
ve szé lyes
ké szít mény
be je len té se

6600 Ft/anyag vagy
ké szít mény

Törzs köny-
ve zés* 
(1 t fe lett)

évi < 10 t, hal mo zott < 50 t 1 457 600 Ft

évi ³ 10 t, hal mo zott > 50 t 440 000 Ft

évi ³ 100 t, hal mo zott > 500 t 440 000 Ft

évi ³ 1000 t, hal mo zott > 5000 t 585 750 Ft

Csök ken tett évi < 100 kg 441 000 Ft

évi 100 kg fe lett < t 883 000 Ft

OKBI ál lás fog la lás – bár mely
te vé keny sé get vég zõ ré szé re – 
ar ról, hogy a ve gyi anyag és/vagy
ké szít mény ve szé lyes ként nem
osz tá lyoz ha tó

14 500 Ft/anyag
vagy ké szít mény

Ké mi ai el ne ve zés fel tün te té sé nek
mel lõ zé sé re irá nyuló ké re lem el bí rá lá sa

36 500 Ft/anyag

ETTSZ in for má ció 3700 Ft/anyag
 vagy ké szít mény

Ké szít mény el ne ve zé sé nek
meg vál toz ta tá sa aló li fel men tés ké rés
el bí rá lá sa

14 500 Ft

* A törzs köny ve zés díj té te lei egy más ra épül nek: ha a törzs köny vez te tõ
az (el sõ al ka lom mal) évi > 1000 t, hal mo zot tan > 5000 t tö meg ben gyár tott
im por tált új anya got kí ván törzs köny vez tet ni, en nek díj té te le 1 457 600 +
440 000 + 440 000 + 587 750 = 2 923 350 Ft.”

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
91/2007. (XI. 21.) KvVM

ren de le te
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos

hitelesítési tevékenység szabályairól

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 20.  § (6) 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.  § a) 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:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya
a) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -

res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj tá sá -
nak egyes sza bá lya i ról  szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
ren de let [a továb biak ban: 213/2006. (X. 27.) Korm. r.],
illetve a 2003/87/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv alap ján az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá sá nak
nyo mon kö ve té sé re és je len té sé re vo nat ko zó irány mu ta tá -
sok lét re ho zá sá ról  szóló, 2007. jú li us 18-i 2007/589/EK
bi zott sá gi ha tá ro zat (a továb biak ban: 2007/589/EK ha tá -
ro zat) sze rin ti ki bo csá tá si je len tés hi te le sí té sé re,

b) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la tos
hi te le sí té si te vé keny ség sze mé lyi és szak mai fel té te le i rõl
 szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let [a továb biak ban:
183/2005. (IX. 13.) Korm. r.] alap ján üveg ház ha tá sú gá -
zok ki bo csá tá sa i val kap cso la tos hi te le sí té si te vé keny ség
vég zé sé re fel jo go sí tott hi te le sí tõk re
ter jed ki.

Alapfogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) el té rés: a lé te sít mény nyo mon kö ve té si, illetve adat -

ke ze lé si rend sze ré nek a ki bo csá tá si en ge dély tõl és a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok tól el té rõ ki ala kí tá sa vagy mû köd te -
té se;

b) lé nyeg es sé gi szint: 500 ki lo ton na tel jes tárgy évi ki -
bo csá tást meg nem ha la dó lé te sít mé nyek ese tén a lé te sít -
mény tel jes tárgy évi ki bo csá tá sá nak 5%-a, 500 ki lo ton na
tel jes tárgy évi ki bo csá tás fe lett a lé te sít mény tel jes tárgy -
évi ki bo csá tá sá nak 2%-a;

c) lé nye ges el té rés: az el té rés olyan ese te, amely nél a
hi te le sí tõ szak mai íté le te sze rint a lé te sít mény nyo mon kö -
ve té si, illetve adat ke ze lé si rend szer e je len tõ sen el tér a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok tól vagy a ki bo csá tá si en ge dély tõl és 
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ez be fo lyá sol hat ja a kör nye zet vé del mi ha tó ság nak a lé te -
sít ménnyel kap cso la tos dön té se it, így kü lö nö sen ha az a lé -
nyeg es sé gi szin tet el érõ vagy azt meg ha la dó mér ték ben
tor zít ja a ki bo csá tá si je len tés ben sze rep lõ ada to kat;

d) té ve dés: a ki bo csá tá si je len tés ben sze rep lõ ada tok ra
ha tás sal lévõ egye di vagy hal mo zott hi bák, hi á nyos sá gok
és fél re ér tel me zé sek;

e) lé nye ges té ve dés: a ki bo csá tá si je len tés ben sze rep lõ
ada tok ra ha tás sal lévõ olyan egye di vagy hal mo zott hi bák,
hi á nyos sá gok és fél re ér tel me zé sek, ame lyek a hi te le sí tõ
szak mai íté le te sze rint be fo lyá sol hat ják a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság nak a lé te sít ménnyel kap cso la tos dön té se it, így
kü lö nö sen ha azok a lé nyeg es sé gi szin tet el érõ vagy azt
meg ha la dó mér ték ben tor zít ják a ki bo csá tá si je len tés ben
sze rep lõ ada to kat;

f) hi te le sí té si koc ká zat: a 2007/589/EK ha tá ro zat
I. mel lék le te 2.5. pont já nak d) al pont ja sze rin ti hi te le sí té si
koc ká zat;

g) nyo mon kö ve té si rend szer: a 2007/589/EK ha tá ro zat
I. mel lék le te 2.1. pont já nak e) és f) al pont ja sze rin ti nyo -
mon kö ve té si mód szer tan és nyo mon kö ve té si terv.

A hitelesítési tevékenységre vonatkozó alapvetõ
szabályok

3.  §

(1) A lé te sít mény üze mel te tõ je a tárgy évi üveg ház ha tá -
sú gáz ki bo csá tá sá ról ké szí tett ki bo csá tá si je len té se hi te le -
sí té sé vel leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 15-ig kö -
te les a 183/2005. (IX. 13.) Korm. r. sze rint fel jo go sí tott hi -
te le sí tõt meg bíz ni.

(2) A hi te le sí té si te vé keny ség fõ lé pé sei:
a) elõ hi te le sí tés és elõ hi te le sí tõi je len tés ké szí té se;
b) hi te le sí té si terv ké szí té se;
c) a hi te le sí té si terv vég re haj tá sa és hi te le sí tõi je len tés

ké szí té se;
d) bel sõ fe lül vizs gá lat le foly ta tá sa és bel sõ je len tés ké -

szí té se;
e) a hi te le sí tõi zá ra dék és a hi te le sí tõi je len tés vég le ge -

sí té se.

(3) A ki bo csá tá sok nagy fo kú bi zo nyos ság gal tör té nõ
meg ha tá ro zá sa ér de ké ben a lé te sít mény üze mel te tõ jé nek
meg bíz ha tó an be kell mu tat nia, hogy

a) a je len tett ada tok nem tar tal maz nak el lent mon dá so -
kat;

b) a lé te sít mény re vo nat ko zó nyil ván tar tá sok el lent -
mon dás men te sek és tel je sek.

(4) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si te vé keny ség vég zé se alatt
vizs gál ni kö te les, hogy a tárgy év so rán vol tak-e el té ré sek,
illetve hogy a ki bo csá tá si je len tés ben van-e té ve dés, va la -
mint hogy ezek lé nye ges nek mi nõ sül nek-e. A hi te le sí té si
te vé keny ség tel jes tar ta ma alatt a hi te le sí té si koc ká za tok is 
vizs gá lan dók.

(5) A hi te le sí tõ nek figye lembe kell ven nie a lé te sít mény 
üze mel te tõ je ál tal a nyo mon kö ve tés pon tos sá gá nak nö ve -
lé se ér de ké ben al kal ma zott koc ká zat ke ze lé si és -elem zé si
mód sze re ket, az al kal ma zott kör nye zet irá nyí tá si rend -
szert, va la mint hogy a lé te sít mény sze re pel-e az Euró pai
Kö zös ség kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend -
sze ré nek (EMAS) nyil ván tar tá sá ban.

(6) A hi te le sí tõ szak ér tõt hi te le sí té si te vé keny sé ge so -
rán szak mai ál lás pont já nak ki ala kí tá sá ban meg bí zó ja vagy 
mun kál ta tó ja nem uta sít hat ja.

Helyszíni vizsgálat

4.  §

(1) A hi te le sí tõ kö te les a ki bo csá tá si je len tés ben sze rep -
lõ ada tok meg bíz ha tó sá gát a lé te sít mény ben le foly ta tott
hely szí ni vizs gá lat ke re té ben is el len õriz ni.

(2) Az egyé ni hi te le sí tõ, a hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság
neve alatt be jegy zett hi te le sí tõ szak ér tõ, va la mint az euró -
pai kö zös sé gi hi te le sí tõ ne vé ben hi te le sí té si te vé keny sé get 
vég zõ sze mély a hi te le sí té si te vé keny ség bár mely sza ka -
szá ban jo go sult a hely szí ni vizs gá lat ke re té ben:

a) be lép ni a lé te sít mény va la mennyi érin tett helyisé -
gébe;

b) a lé te sít mény üze mel te tõ je kép vi se lõ jé nek és al kal -
ma zot ta i nak kér dé se ket fel ten ni;

c) meg te kin te ni min den, a hi te le sí té si te vé keny ség
szem pont já ból lé nye ges ada tot tar tal ma zó do ku men tu mot
és adat hor do zót;

d) min tá kat ven ni, tesz te ket vé gez ni, és
e) fo tó kat ké szí te ni.

(3) A hely szí ni vizs gá lat ról jegy zõ köny vet kell ké szí te -
ni, ame lyet az el já ró egyé ni hi te le sí tõ, hi te le sí tõ szak ér tõ,
illetve az euró pai kö zös sé gi hi te le sí tõ ne vé ben hi te le sí té si
te vé keny sé get vég zõ sze mély és a lé te sít mény üze mel te tõ -
je ál tal alá írás ra fel ha tal ma zott kép vi se lõ alá írá sá val el lát.

Az elõhitelesítés

5.  §

(1) Elõ hi te le sí té si el já rást ak kor kell le foly tat ni, ha a hi -
te le sí té si te vé keny ség be be vont lé te sít mény a tárgy év ben
ka pott ki bo csá tá si en ge délyt, vagy ha hi te le sí té si te vé -
keny ség be be vont lé te sít mény a tárgy évet meg elõ zõ év ben 
már ren del ke zett ki bo csá tá si en ge déllyel, de a mû kö dé sé -
ben, üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tó for rá sá ban és for rás -
anya ga i ban, nyo mon kö ve té si, adat ke ze lé si és mi nõ ség irá -
nyí tá si rend sze ré ben, a ki bo csá tá si en ge dé lyé ben, va la -
mint a hi te le sí té si te vé keny sé get foly ta tó hi te le sí tõ sze mé -
lyé ben a tárgy év ben vál to zás tör tént.
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(2) Az elõ hi te le sí tés cél ja, hogy a hi te le sí tõ a lé te sít mény -
ben foly ta tott te vé keny sé gek, az al kal ma zott adat ke ze lõ
rend szer és a szer ve ze ti mû kö dés stra té gia elem zé sén, va la -
mint az adott lé te sít ménnyel kap cso la tos hi te le sí té si koc ká -
zat elem zé sen ke resz tül fel mér je a hi te le sí tés szem pont já ból a 
ki bo csá tá si en ge déllyel és je len tés sel kap cso lat ban a té ve dé -
sek és el té ré sek va ló szí nû sé gét, va la mint hogy en nek alap ján
meg ter vez ze a le foly ta tan dó hi te le sí té si el já rást.

(3) Az elõ hi te le sí tés so rán fel kell mér ni, hogy a lé te sít -
mény nyo mon kö ve té si rend sze rét a ki bo csá tá si en ge dély
és a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján ala kí tot ták-e ki és
mû köd tet ték a tárgy év fo lya mán, illetve hogy lé tez nek-e a
ki bo csá tá si en ge dély ben sze rep lõ ki bo csá tá si for rá so kon
kí vül to váb bi ak is, annak ér de ké ben, hogy az eset le ges té -
ve dé sek és el té ré sek még a hi te le sí té si terv vég re haj tá sa
elõtt ki ja ví tás ra ke rül hes se nek.

(4) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si te vé keny ség gel érin tett lé te -
sít mény kap csán e ren de let 1. mel lék le té nek meg fe le lõ elõ hi -
te le sí té si el já rás ke re té ben stra té gia elem zést és hi te le sí té si
koc ká zat elem zést vé gez, va la mint ezek ered mé nye i re fi gye -
lem mel elõ hi te le sí tõi je len tést és hi te le sí té si ter vet ké szít.
Az 1. mel lék let I. 3. pont ja sze rint össze fog lalt elõ hi te le sí tõi
je len tést csa tol ni kell a hi te le sí tõi je len tés hez.

(5) Amennyi ben a hi te le sí tõ az elõ hi te le sí tés so rán el té rést
ál la pít meg, er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a lé te sít mény üze -
mel te tõ jét, aki a fel tárt el té ré se ket kö te les a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság nál ha la dék ta la nul be je len te ni és a 213/2006.
(X. 27.) Korm. r. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ese tek ben
kez de mé nyez ni a ki bo csá tá si en ge dé lyé nek mó do sí tá sát.

(6) Ha a hi te le sí tõ az (5) be kez dés sze rin ti el já rá sa so rán úgy 
íté li meg, hogy a be je len tés vagy en ge dély mó do sí tá si ké re lem
tár gyá ban a kör nye zet vé del mi ha tó ság dön té se nél kül a nyo -
mon kö ve té si rend szer al kal ma zá sa lé nye ges el té rést vagy
 lényeges té ve dést ered mé nyez ne, a hi te le sí té si te vé keny sé get a 
kör nye zet vé del mi ha tó ság dön té sé ig fel füg gesz ti.

Hitelesítési terv készítése

6.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si te vé keny ség gel érin tett
min den egyes lé te sít mény re kü lön-kü lön hi te le sí té si ter vet 
ké szít, és azt tá jé koz ta tá sul ha la dék ta la nul meg kül di a lé -
te sít mény üze mel te tõ jé nek. A hi te le sí té si ter vet úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy vég re haj tá sá val a le he tõ leg ki sebb re
csök ken jen a hi te le sí té si koc ká zat, va la mint a le he tõ leg ki -
sebb le gyen a je len tett ki bo csá tá si ada tok bi zony ta lan sá ga.

(2) A hi te le sí té si terv el ké szí té sét min den eset ben meg
kell, hogy elõz ze a hi te le sí té si koc ká zat elem zés. A hi te le -
sí té si ter vet úgy kell meg ha tá roz ni, hogy vég re haj tá sá val a 
le he tõ leg ki sebb re csök ken jen a hi te le sí té si koc ká zat, va -
la mint a le he tõ leg ki sebb le gyen a je len tett ki bo csá tá si
ada tok bi zony ta lan sá ga.

(3) A hi te le sí té si terv kö te le zõ tar tal mi ele me it e ren de -
let 2. mel lék le te tar tal maz za.

(4) A hi te le sí tõ kö te les a hi te le sí té si te vé keny sé ge so rán 
tu do má sá ra ju tott újabb in for má ci ók és ada tok is me re té -
ben a hi te le sí té si terv fo lya ma tos fe lül vizs gá la tá ra, illetve
szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ra. A hi te le sí té si ter vet min den 
eset ben mó do sí ta ni kell, amennyi ben az 5.  § (5) be kez dé -
sé nek meg fele lõen a ki bo csá tá si en ge dély mó do sí tás ra ke -
rül, és ez ha tás sal van a hi te le sí té si terv va la mely ele mé re.
A hi te le sí tõ a mó do sí tott hi te le sí té si ter vet ha la dék ta la nul
meg kül di a lé te sít mény üze mel te tõ jé nek.

(5) A hi te le sí té si ter vet csa tol ni kell a hi te le sí tõi je len -
tés hez.

A hitelesítési terv végrehajtása

7.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si ter vet e ren de let 3. mel lék -
le té nek meg fele lõen kö te les vég re haj ta ni.

(2) A hi te le sí té si terv vég re haj tá sa so rán a hi te le sí tõ nek
fo lya ma to san figye lembe kell ven nie a hi te le sí té si koc ká -
za to kat és az el já rás vé gén meg kell bi zo nyo sod nia ar ról,
hogy a hi te le sí té si el já rás so rán meg fele lõen ke zel te-e azo -
kat.

(3) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si terv vég re haj tá sa kor min -
den eset ben kö te les vizs gál ni, hogy a lé te sít mény üze mel -
te tõ je a tárgy év ben el tért-e a ki bo csá tá si en ge dély ben jó -
vá ha gyott nyo mon kö ve té si rend szer tõl.

(4) Amennyi ben a hi te le sí tõ meg ál la pít ja, hogy a nyo -
mon kö ve té si és az adat ke ze lé si rend szer fel épí té se és al -
kal ma zá sa té ve dés re vagy el té rés re ve zet, ér te sí ti a lé te sít -
mény üze mel te tõ jét, aki a fel tárt el té ré se ket kö te les a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság nál ha la dék ta la nul be je len te ni, és a
213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben kez de mé nyez ni a ki bo csá tá si en ge dé lyé nek 
mó do sí tá sát.

(5) Ha a hi te le sí tõ a (4) be kez dés sze rin ti el já rá sa so rán
úgy íté li meg, hogy a be je len tés vagy en ge dély mó do sí tá si
ké re lem tár gyá ban a kör nye zet vé del mi ha tó ság dön té se
nél kül a nyo mon kö ve té si rend szer al kal ma zá sa lé nye ges
el té rést vagy lé nye ges té ve dést ered mé nyez ne, a hi te le sí té -
si te vé keny sé get a kör nye zet vé del mi ha tó ság dön té sé ig
fel füg gesz ti.

Belsõ felülvizsgálat

8.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí tõi zá ra dék és a hi te le sí tõi je -
len tés vég le ge sí té se elõtt kö te les bel sõ fe lül vizs gá la tot le -
foly tat ni.
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(2) A bel sõ fe lül vizs gá lat cél ja, hogy el len õriz ze a hi te -
le sí té si te vé keny ség le foly ta tá sá nak jog sza bá lyi elõ -
írásoknak meg fe le lõ meg tör tén tét, va la mint hogy ele gen -
dõ in for má ci ót nyújt son a hi te le sí tõ nek a ne vé ben le foly ta -
tott el já rá sok bel sõ ér té ke lé sé hez és a hi te le sí tõi zá ra dék
alá tá masz tá sá hoz.

(3) A bel sõ fe lül vizs gá lat le foly ta tá sát e ren de let 4. mel -
lék le te sze rin ti tar ta lom mal do ku men tál ni kell, amit a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság fel szó lí tá sá ra be kell mu tat ni.

Hitelesítõi záradék

9.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si terv vég re haj tá sát köve tõen 
a ki bo csá tá si je len tést hi te le sí tõi zá ra dék kal lát ja el,
amely ben

a) nyi lat ko zik ar ról, hogy az ál ta la vizs gált nyo mon kö -
ve té si és adat ke ze lé si rend szer meg fe lel-e a ki bo csá tá si
en ge dély nek és a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak, illetve ezen
rend sze rek al kal ma zá sa ve ze tett-e té ve dés re vagy el té rés -
re;

b) nyi lat ko zik ar ról, hogy az ál ta la vizs gált ki bo csá tá si
je len tés ben sze rep lõ, a tárgy évi tel jes ki bo csá tás ra vo nat -
ko zó ada tok ban van-e lé nye ges té ve dés; és

c) nyi lat ko zik a lé te sít mény tárgy évi tel jes ki bo csá tá sá -
ról és annak helyt ál ló sá gá ról.

(2) A hi te le sí tõi zá ra dék le het:
a) po zi tív hi te le sí tõi zá ra dék;
b) meg jegy zé sek kel el lá tott po zi tív hi te le sí tõi zá ra dék

vagy
c) ne ga tív hi te le sí tõi zá ra dék.

(3) A hi te le sí tõ po zi tív hi te le sí tõi zá ra dé kot ké szít,
amennyi ben ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy a lé te sít mény
üze mel te tõ je a ki bo csá tá sok nyo mon kö ve té sét és az ada -
tok ke ze lé sét a ki bo csá tá si en ge dély nek és a vo nat ko zó
jog sza bá lyok nak meg fele lõen vé gez te, a je len tett ada tok -
ban nincs té ve dés, va la mint a lé te sít mény nincs el té rés ben, 
így a ki bo csá tá si je len tés hi te le sen tar tal maz za a lé te sít -
mény tárgy évi tel jes ki bo csá tá sát.

(4) A hi te le sí tõ meg jegy zé sek kel el lá tott po zi tív hi te le -
sí tõi zá ra dé kot tesz, amennyi ben arra a kö vet kez te tés re jut, 
hogy a lé te sít mény üze mel te tõ je a ki bo csá tá sok nyo mon
kö ve té sét és az ada tok ke ze lé sét a ki bo csá tá si en ge dély -
nek, va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen
vé gez te, a je len tett ada tok ban nincs lé nye ges té ve dés, va -
la mint a lé te sít mény nincs lé nye ges el té rés ben, így a ki bo -
csá tá si je len tés hi te le sen tar tal maz za a lé te sít mény tárgy -
évi tel jes ki bo csá tá sát.

(5) Meg jegy zé sek kel el lá tott po zi tív hi te le sí tõi zá ra dék
ese tén a lé te sít mény üze mel te tõ je – a hi te le sí tõi je len tés -
ben ja va solt in téz ke dé sek kel össz hang ban – kö te les a fel -
tárt té ve dé se ket, va la mint el té ré se ket leg ké sõbb a tárgy -

évet kö ve tõ év de cem ber 31-ig meg szün tet ni, va la mint a
213/2006. (X. 27.) Korm. r. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben a kör nye zet vé del mi ha tó ság nál kez de mé -
nyez ni a ki bo csá tá si en ge dé lyé nek mó do sí tá sát is.

(6) A hi te le sí tõ ne ga tív hi te le sí tõi zá ra dé kot tesz,
amennyi ben arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a lé te sít mé -
nye üze mel te tõ je a ki bo csá tá sok nyo mon kö ve té sét és az
ada tok ke ze lé sét nem a ki bo csá tá si en ge dély nek, va la mint
a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen vé gez te, és ez
lé nye ges el té rést vagy lé nye ges té ve dést ered mé nye zett a
je len tett ada tok ban, és ez a té ve dés nem ke rült vagy ke rül -
he tett ki ja ví tás ra a zá ra dék le zá rá sá ig, így a ki bo csá tá si je -
len tés nem tar tal maz za hi te le sen a lé te sít mény tárgy évi
tel jes ki bo csá tá sát.

(7) Ne ga tív hi te le sí tõi zá ra dék ese tén a lé te sít mény üze -
mel te tõ je új ki bo csá tá si je len tést ké szít és a 213/2006.
(X. 27.) Korm. r. 4. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben a kör nye zet vé del mi ha tó ság nál kez de mé nye zi a ki bo -
csá tá si en ge dé lyé nek mó do sí tá sát. A hi te le sí tõ új el já rás
ke re té ben meg vizs gál ja, hogy az új ki bo csá tá si je len tést
ala pul véve a ko ráb ban le foly ta tott hi te le sí té si koc ká zat -
elem zés alap ján szük sé ges-e a hi te le sí té si terv mó do sí tá sa, 
majd a hi te le sí té si te vé keny ség is mé telt le foly ta tá sa.

(8) A hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság ál tal ké szí tett hi te le -
sí tõi zá ra dé kot az el já rás ban részt vett ve ze tõ hi te le sí tõ
szak ér tõ és a tár sa ság kép vi se le té re jo go sult sze mély írja
alá, a hi te le sí tõi je len tést pe dig az el já rás ban részt vett hi -
te le sí tõ szak ér tõk ír ják alá. Az egyé ni hi te le sí tõ ál tal ké szí -
tett hi te le sí tõi zá ra dé kot és hi te le sí tõi je len tést az egyé ni
hi te le sí tõ írja alá. Az euró pai kö zös sé gi hi te le sí tõ szer ve -
zet ál tal ké szí tett hi te le sí tõi zá ra dé kot a szer ve zet ne vé ben
hi te le sí té si te vé keny sé get vég zõ ve ze tõ hi te le sí tõ szak ér tõ
és a szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je írja alá, a hi te le sí tõi
je len tést pe dig az el já rás ban részt vett hi te le sí tõ szak ér tõk
ír ják alá.

(9) A hi te le sí tõi zá ra dé kot a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban, illetve a miniszté -
rium in ter ne tes hon lap ján köz le mény ben köz zé tett adat la -
pon, az 5. mel lék let 1. pont já ban elõ írt tar ta lom mal kell el -
ké szí te ni és a lé te sít mény üze mel te tõ je kö te les azt a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság szá má ra a 213/2006. (X. 27.)
Korm. r.-ben elõ írt ha tár idõ ig be nyúj ta ni.

Hitelesítõi jelentés

10.  §

(1) A 9.  §-ban le ír tak mel lett a hi te le sí tõ hi te le sí tõi je -
len tés ke re té ben:

a) nyi lat ko zik a hely szí ni vizs gá lat meg tör tén té rõl;

b) össze fog lal ja a té ve dé sek és el té ré sek ese te it, va la -
mint ezek együt tes kö vet kez mé nye it; és
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c) ja vas la tot tesz a nyo mon kö ve té si rend szer olyan to -
vább fej lesz té sé re, amely elõ se gí ti a lé te sít mény jö võ be ni
ki bo csá tá sa i nak pon to sabb meg ha tá ro zá sát.

(2) A hi te le sí tõi je len tést a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban, illetve a miniszté -
rium in ter ne tes hon lap ján köz le mény ben köz zé tett adat la -
pon, az 5. mel lék let 2. pont já ban elõ írt tar ta lom mal kell el -
ké szí te ni, és a lé te sít mény üze mel te tõ je kö te les azt a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság szá má ra a 213/2006. (X. 27.)
Korm. r.-ben elõ írt ha tár idõ ig be nyúj ta ni.

A hitelesítõ adatkezelése

11.  §

(1) A hi te le sí tõ az egyes lé te sít mé nyek kap csán vég zett
hi te le sí té si te vé keny sé gé vel kap cso la tos va la mennyi ada -
tot és do ku men tu mot kö te les a le foly ta tott el já rás vé gét
kö ve tõ tíz évig meg õriz ni, és fel hí vás ra a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(2) A hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság és az euró pai kö zös -
sé gi hi te le sí tõ kö te les az ál ta la al kal ma zott hi te le sí té si el -
já rá sok, va la mint a hi te le sí té si te vé keny ség gel kap cso la -
tos bel sõ fe lül vizs gá lat, fe le lõs sé gi, adat ke ze lé si és mi nõ -
ség irá nyí tá si rend jét meg ha tá ro zó sza bály za tot ké szí te ni,
azt fo lya ma to san fris sí te ni, és fel hí vás ra a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(3) Az egyé ni hi te le sí tõ kö te les az ál ta la al kal ma zott
adat ke ze lé si és mi nõ ség irá nyí tá si el já rá sok ról fel hí vás ra a
kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re tá jé koz ta tást adni.

Záró rendelkezések

12.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ezzel egy -
ide jû leg az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la -
tos hi te le sí té si te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 24/2005.
(IX. 13.) KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

13.  §

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/87/EK irány -
elve (2003. ok tó ber 13.) az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki -
bo csá tá si egy sé gei Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mi rend -
sze ré nek lét re ho zá sá ról és a 96/61/EK ta ná csi irány elv
mó do sí tá sá ról, 14. cikk (2)–(3), 15. cikk, 31. cikk, V. mel -
lék let 1–11. pon tok;

b) a Bi zott ság 2007/589/EK ha tá ro za ta (2007. jú li us 18.)
a 2003/87/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv alap ján

az üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá sa i nak nyo mon kö -
ve té sé re és je len té sé re vo nat ko zó irány mu ta tá sok lét re ho zá -
sá ról, I. mel lék let 2.5. d) al pont, I. mel lék let 2.1. e), f) al pon -
tok, I. mel lék let 4.3. 1–2. fran cia be kez dés, I. mel lék let
5.2.5. fran cia be kez dés, I. mel lék let 10.4.2. pont.

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

1. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

Az elõhitelesítési eljárás
és az elõhitelesítõi jelentés

I. Az elõhitelesítés tartalmi elemei

1. Stra té gia elem zés;
2. Hi te le sí té si koc ká zat elem zés;
3. Elõ hi te le sí tõi je len tés ké szí té se.

1. Stra té gia elem zés

A lé te sít mény ál tal al kal ma zott nyo mon kö ve té si rend -
szer spe ci fi kus sa já tos sá ga i nak, erõs sé ge i nek és gyen ge sé -
ge i nek elem zé se, amely ke re té ben kü lö nö sen vizs gá lan dó

a) a lé te sít mény mû kö dé si kör nye ze te:
– a tárgy év so rán a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny -

sé gek jel le ge, illetve az ezek hez tar to zó ki bo csá tá si for rá -
sok, be ren de zé sek és for rás anya gok,

– az al kal ma zott mé rõ be ren de zé sek és mé ré si el já rá -
sok, az anyag- és ener gia fo lya ma tok nyo mon kö ve té se;

b) a lé te sít mény adat ke ze lé si rend szer e:
– a ki bo csá tá si ada tok ere de te és al kal ma zá sa,
– az ada tok gyûj té sé re, szá mí tá sá ra és tá ro lá sá ra irá -

nyuló el já rá sok;
c) a lé te sít mény ki bo csá tá si ada ta i nak elõ ál lí tá sá ban

érin tett szer ve ze ti egy sé gek mû kö dé se, a fe le lõs sé gi szin -
tek ala ku lá sa; és

d) a lé te sít mény mi nõ ség irá nyí tá si és -el len õr zé si rend -
szer e.

2. Hi te le sí té si koc ká zat elem zés

A hi te le sí té si koc ká zat elem zés a lé te sít mény te vé keny -
sé gi kö ré vel és annak bo nyo lult sá gá val, va la mint a ki bo -
csá tó for rá sok kal és for rás anya gok kal össze füg gõ olyan
ere den dõ és el len õr zé si koc ká za tok azo no sí tá sát és elem -
zé sét, to váb bá azon ér té ke lé si koc ká za tok fel mé ré sét je -
len ti, ame lyek lé nye ges té ve dés hez vagy el té rés hez ve zet -
het nek.

3. Elõ hi te le sí tõi je len tés

Az elõ hi te le sí tõi je len tés nek kü lö nö sen az aláb bi meg -
ál la pí tá so kat kell tar tal maz nia:
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a) szük sé ges-e a lé te sít mény nyo mon kö ve té si rend sze -
rét a ki bo csá tá si en ge dély ben és a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban lévõ elõ írásokhoz iga zí ta ni;

b) a lé te sít mény jel le gé bõl és mû kö dé sé bõl ere dõ koc -
ká za tok, ame lyek a hi te les sé get be fo lyá so ló va lót lan meg -
ál la pí tás hoz ve zet het nek a ki bo csá tá si je len tés ben;

c) az adott lé te sít mény bel sõ el len õr zé si rend sze ré nek
mû kö dé sé bõl ere dõ koc ká za tok, ame lyek ha tás sal le het -
nek az el té ré sek és a té ve dé sek ki kü szö bö lé sé re, eset le ges
elõ for du lá suk idõ be ni rög zí té sé re, ki ja ví tá sá ra; és

d) annak a koc ká za ta, hogy a hi te le sí tõ a hi te le sí té si te -
vé keny sé ge so rán fi gyel men kí vül hagy bi zo nyos lé nye ges 
té ve dé se ket vagy el té ré se ket.

II. Az elõhitelesítés módjai

Az elõ hi te le sí tés so rán az aláb bi mód sze re ket le het al -
kal maz ni:

– sze mé lyes meg hall ga tá sok;
– hely szí ni vizs gá la tok;
– a lé te sít mény re jel lem zõ ki bo csá tá si tren dek elõ ze tes

ér té ke lé se, vizs gá la ta; illetve
– elõ ze tes do ku men tum el len õr zés az adat ke ze lé si

rend sze rek kap csán.

2. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítési terv 
kötelezõ tartalmi elemei

1. Hi te le sí té si fo lya mat terv

A hi te le sí té si fo lya mat terv tar tal maz za
a) a hi te le sí té si terv ben sze rep lõ hi te le sí té si te vé keny -

sé gek jel le gét, he lyét, ide jét, az adott hi te le sí té si rész fel -
ada tok ra for dí tan dó idõt és mun ka erõ becs lé sét, kü lö nö -
sen:

– a hely szí ni vizs gá la tok,
– a rész le tes do ku men tum vizs gá lat,
– a sze mé lyes meg hall ga tás,
– a min ta vé te le zés,
– a tesz tek, va la mint
– az adat el len õr zés

te kin te té ben;
b) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán meg hall ga tan dó sze -

mé lyek be osz tá sát;
c) a hi te le sí té si te vé keny ség be be vo nan dó hi te le sí tõ

szak ér tõk ne vét, szak te rü le tét, a hi te le sí té si el já rás ban be -
töl tött sze re pü ket (a hi te le sí té si el já rás mely sza ka szá ban
jár tak el);

d) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán be vont köz re mû kö -
dõ szak ér tõk ne vét, szak te rü le tét, a hi te le sí té si el já rás ban
be töl tött sze re pü ket; és

e) a bel sõ fe lül vizs gá la tot vég zõ sze mély ne vét, be osz -
tá sát.

2. Az adat el len õr zé si mód sze rek és min ta vé te li el já rá -
sok be mu ta tá sa

A vizs gá lan dó ada tok és do ku men tu mok kö rét, va la -
mint az al kal ma zan dó adat el len õr zé si mód sze re ket és min -
ta vé te li el já rá so kat elõ re meg kell ter vez ni és in do kol ni
kell. Az adat el len õr zés és min ta vé tel meg ter ve zé sé nél – a
pon tos ság, a tel jes ség és a kö vet ke ze tes ség alap el ve i re is
fi gye lem mel – úgy kell el jár ni, hogy a ki bo csá tá si for rá sok 
és ada tok rep re zen ta tív min tá ja ke rül jön el len õr zés re, ez -
ál tal biz to sít va, hogy a ki bo csá tás meg ha tá ro zá sa so rán a
koc ká za tok és bi zony ta lan sá gok ne ve zes se nek lé nye ges
té ve dés re.

3. A hi te le sí té si terv eset le ges meg is mé telt le foly ta tá -
sá ra vo nat ko zó ada tok és a kap cso ló dó in dok lás.

3. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítési terv végrehajtása

1. A nyo mon kö ve té si rend szer fel épí té sé nek és gya -
kor la ti al kal ma zá sá nak vizs gá la ta

A hi te le sí tõ meg vizs gál ja, hogy a tárgy év ben a nyo mon
kö ve té si rend szer tény le ges al kal ma zá sa meg fe lelt-e a ki -
bo csá tá si en ge dély ben és a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban
elõ ír tak nak.

A hi te le sí tõ nek az el já rá sa so rán vizs gál nia kell leg -
alább:

a) a nyo mon kö ve té si alap el vek ér vé nye sü lé sét;
b) az en ge dély ben jó vá ha gyott bi zony ta lan sá gi szin te -

ket be fo lyá so ló ada tok és in for má ci ók ér vé nyes sé gét, hi te -
les sé gét és meg fe le lõ sé gét;

c) a ki bo csá tá si en ge dély ki adá sa kor fenn ál ló fel té te -
lek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat;

d) hogy va la mennyi ki bo csá tá si for rás, be ren de zés és
for rás anyag sze re pel-e a ki bo csá tá si en ge dély ben;

e) a ki bo csá tá si en ge dély ben elõ írt mé rõ be ren de zé sek
és mû sze rek mû kö dé sét;

f) a mé rõ mû sze rek met ro ló gi ai ál la po tát (hi te le sí tés,
ka lib rá lás, ezek gya ko ri sá ga);

g) az elõ írt min ta vé te lek és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok
el vég zé sé nek meg fe le lõ sé gét, va la mint hogy a vizs gá la to -
kat vég zõ la bo ra tó ri um ren del ke zik-e az adott ana li ti kai
vizs gá lat ra vo nat ko zó akk re di tá ci ó val;

h) a lé te sít mény mi nõ ség irá nyí tá si és -el len õr zé si rend -
sze ré nek meg fe le lõ sé gét; és

14. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1745



i) a ko ráb bi hi te le sí té sek so rán ja va solt vagy a ki bo csá -
tá si en ge dély ben elõ írt fej lesz té sek vég re haj tá sát, és hogy
van-e le he tõ ség a rend szer to vább fej lesz té sé re.

2. Az adat ke ze lé si rend szer meg fe le lõ sé gé nek vizs gá -
la ta

A hi te le sí tõ tesz tek kel és az adat ke ze lé si el já rá sok át ta -
nul má nyo zá sa, elem zé se alap ján fel mé ri a lé te sít mény bel sõ 
adat gyûj té si és -ke ze lé si rend sze ré nek a ki bo csá tá si en ge -
dély nek és a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak való meg fe le lé sét.

A hi te le sí tõ az el já rá sa so rán leg alább az aláb bi a kat kö te les
vizs gál ni a lé te sít mény adat ke ze lé si rend szer e te kin te té ben:

a) a mé ré si mód sze re ket;
b) a mé ré si pon tok el he lye zé sét;
c) a mé rõ be ren de zé sek eset le ges meg hi bá so dá sát, cse -

ré jét, le ál lá sát, a kar ban tar tá sok nak a nyo mon kö ve té si
rend szer mû kö dé sé re gya ko rolt ha tá sa it és azon el já rá so -
kat, ame lye ket a lé te sít mény üze mel te tõ je ilyen ese tek ben
al kal maz a ki bo csá tá sok meg ha tá ro zá sá ra;

d) az ada tok gyûj té sé re vo nat ko zó el já rá so kat;
e) az ada tok rög zí té sé re szol gá ló rend sze rek mû kö dé sét;
f) az ada tok ke ze lé sé re al kal ma zott el já rá so kat és az

ada tok meg õr zé sét biz to sí tó el já rá so kat;
g) az adat mi nõ ség biz to sí tá sá ra szol gá ló el já rá so kat; és
h) az adat ke ze lé si rend szer to vább fej lesz té sé nek le he -

tõ sé ge it.

3. A ki bo csá tá si je len tés ben sze rep lõ ada tok pon tos sá -
gá nak és hi te les sé gé nek vizs gá la ta

A hi te le sí tõ fel mé ri, hogy a je len tett ada tok mennyi re
tel je sek, pon to sak és tor zí tás men te sek. El já rá sa so rán a hi -
te le sí tõ a lé te sít mény ki bo csá tá si je len té sé vel kap cso la to -
san leg alább az aláb bi a kat kö te les vizs gál ni:

a) a tel jes ki bo csá tás ra vo nat ko zó szá mí tá so kat;
b) a te vé keny sé gi ada to kat;
c) az al kal ma zott ki bo csá tá si té nye zõ ket;
d) az al kal ma zott fû tõ ér té ke ket;
e) az al kal ma zott oxi dá ci ós vagy kon ver zi ós té nye zõ -

ket; és
f) a fel hasz nált bio masszá ra vo nat ko zó mennyi sé gi és

mi nõ sé gi ada to kat (ha van ilyen).

4. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A belsõ felülvizsgálat kötelezõ tartalmi
elemei

A bel sõ fe lül vizs gá lat rög zí ti mind azon in for má ci ót,
ame lyek iga zol ják a hi te le sí té si te vé keny ség jog sza bály -
sze rû le foly ta tá sát, így kü lö nö sen tar tal maz za:

a) az el já ró hi te le sí tõ szak ér tõi csapat össze té te lé nek
ki vá lasz tá sá nál figye lembe vett szem pon to kat (kom pe ten -
cia ana lí zis);

b) a hi te le sí té si te vé keny ség le foly ta tá sá ra  szóló meg -
bí zás el fo ga dá sát meg elõ zõ üz le ti koc ká zat elem zést;

c) a stra té gia elem zés ered mé nye it, amennyi ben van;
d) annak be mu ta tá sát, hogy a hi te le sí tõ az el já rá sa so -

rán mi ként ke zel te a hi te le sí té si koc ká za to kat, kü lö nö sen a 
ma gas hi ba koc ká za tú for rá so kat, és mi lyen in téz ke dé se ket 
tett, hogy a koc ká za to kat a le he tõ leg ki sebb re csök kent se;

e) az adat- és in for má ció el len õr zés, va la mint a min ta -
vé tel so rán le foly ta tott el já rá sok ered mé nye it, be le ért ve
annak az in dok lá sát is, hogy mely ada tok vagy informá -
ciók ese té ben volt szük ség mély re ha tóbb elem zés re, több -
szö ri min ta vé tel re;

f) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán gyûj tött bi zo nyí té -
kok lis tá ját és ér té ke lé sét;

g) a nyo mon kö ve té si alap el vek ér vé nye sü lé se vizs gá -
la tá nak ered mé nye it;

h) a hi te le sí té si el já rá sok köz ben eset le ge sen be kö vet -
ke zett vál to zá so kat;

i) a hi te le sí tõ dön té sét a hi te le sí tõi zá ra dék ki adá sá ról
és a hi te le sí tõi zá ra dék tar tal mát;

j) a lé te sít mény üze mel te tõ je ál tal a tárgy év ben az elõ -
zõ hi te le sí té si te vé keny sé gek so rán fel tárt el té ré sek meg -
szün te té sé re tett in téz ke dé sek ér té ke lé sét; és

k) a hi te le sí tõ és az el járt hi te le sí tõ szak ér tõk össze fér -
he tet len sé gi nyi lat ko za ta it.

5. melléklet
a 91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelethez

A hitelesítõi záradék és a hitelesítõi jelentés

1. A hi te le sí tõi zá ra dék kö te le zõ tar tal mi ele mei:
a) a tárgy év meg je lö lé se;
b) a lé te sít mény azo no sí tó ada tai;
c) a ki bo csá tá si en ge dély azo no sí tó ada tai;
d) az el já ró hi te le sí tõ és a hi te le sí tõ szak ér tõk azo no sí tó 

ada tai;
e) nyi lat ko zat a hely szí ni vizs gá lat meg tör tén té rõl;
f) az el té ré sek, té ve dé sek rész le tei;
g) nyi lat ko zat a lé te sít mény tárgy évi ki bo csá tá si je len -

té sé nek meg fe le lõ sé gé rõl; és
h) a lé te sít mény tárgy évi tel jes ki bo csá tá sa.

2. A hi te le sí tõi je len tés kö te le zõ tar tal mi ele mei:
a) e ren de let 5.  § (5) be kez dé se, va la mint a 7.  § (4) be -

kez dé se sze rin ti meg ál la pí tá sok;
b) az elõ hi te le sí tõi je len tés, amennyi ben van;
c) a hi te le sí té si terv;
d) a hely szí ni vizs gá la ton fel vett jegy zõ köny vek má so -

la ta;
e) a hi te le sí té si koc ká zat elem zés ered mé nyei;
f) a té ve dé sek bõl és az el té ré sek bõl ere dõ bi zony ta lan -

sá gi szá mí tá sok; és
g) ja vas la tok a lé te sít mény nyo mon kö ve té si rend sze -

ré nek to vább fej lesz té sé re.
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
92/2007. (XI. 28.) KvVM

ren de le te

a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrõl  szóló

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosításáról

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (2) be kez dés a) pont aa) és ad) al 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.  § a) 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 hul la dék le ra kás sal, va la mint a hul la dék le ra kó val
kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és fel té te lek rõl  szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM ren de let (a továb biak ban: KvVM
ren de let) 2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban

a) alap jel lem zés: a hul la dék alap ve tõ jel lem zõ i nek
meg ha tá ro zá sa, azon ada tok, in for má ci ók össze gyûj té se,
ame lyek a hul la dék biz ton sá gos le ra ká sá hoz szük sé ge sek;

b) be zá rás: a hul la dék-át vé te li és -le ra ká si te vé keny sé -
gek meg szün te té se;

c) csur ga lék víz: a le ra kott hul la dék tes ten át szi vár gó,
 illetve az ott ke let ke zõ min den olyan fo lya dék, amely a
hul la dék le ra kó ban ma rad, vagy ame lyet a hul la dék le ra kó
ki bo csát;

d) elu á tum: a la bo ra tó ri u mi ki ol dá si vizs gá la tok so rán
ke let ke zõ ol dat;

e) föld alat ti hul la dék le ra kó: olyan ál lan dó hul la dék tá -
ro ló lé te sít mény, amely föld ta ni kö zeg ben lévõ üreg ben,
kü lö nö sen só bá nyá ban vagy ká li um bá nyá ban he lyez ke dik 
el;

f) hul la dék le ra kó: olyan hul la dé kár tal mat la ní tó lé te sít -
mény, amely a hul la dék nak a föld ta ni kö zeg fel szí nén
vagy a föld ta ni kö zeg ben tör té nõ le ra ká sá ra szol gál, ide -
ért ve

fa) a ter me lõ hul la dé ká nak a ter me lés he lyén tör té nõ
ár tal mat la ní tá sá ra szol gá ló lé te sít ményt,

fb) a hul la dék ide ig le nes el he lye zé sé re szol gá ló, egy
évet meg ha la dó an fenn ál ló lé te sít ményt, ki vé ve ahol a
hul la dé kot

fba) to vább szál lí tás ra ké szí tik elõ ab ból a cél ból, hogy
hasz no sí tás ra, elõ ke ze lés re vagy más he lyen ár tal mat la ní -
tás ra ke rül jön,

fbb) a hasz no sí tást vagy elõ ke ze lést meg elõ zõ en leg -
fel jebb há rom évig tá rol ják,

fbc) az ár tal mat la ní tást meg elõ zõ en leg fel jebb egy évig 
tá rol ják;

g) hul la dék le ra kó-gáz: a le ra kott hul la dék bi o ló gi ai,
ké mi ai bom lá sa so rán a hul la dék le ra kó ban kép zõ dõ gáz -
ke ve rék;

h) le ra kás: a hul la dék ár tal mat la ní tá sa a föld ta ni kö zeg
fel szí nén vagy a föld ta ni kö zeg ben ki ala kí tott hul la dék le -
ra kó ban;

i) le zá rás: fel sõ zá ró ré teg rend szer meg va ló sí tá sa;
j) meg fe le lõ sé gi vizs gá lat: azo nos ter me lé si, hul la dék -

ke ze lé si tech no ló gi á ból szár ma zó, rend sze re sen kép zõ dõ
hul la dék el len õr zé se az alap jel lem zés ben meg ha tá ro zott
kri ti kus pa ra mé te rek mért ér té ke i nek össze ve té sé vel és ér -
té ke lé sé vel;

k) re kul ti vá ció: a be zárt hul la dék le ra kó vagy a hul la -
dék le ra kó egy rész e kör nye ze ti ve szé lyes sé gé nek csök -
ken té se új te rü let hasz ná lat elõ ké szí té se ér de ké ben le zá rás -
sal, mû sza ki vé de lem és mo ni tor ing rend szer ki épí té sé vel
vagy a hul la dék fel sze dé sé vel, to váb bá táj ba il lesz tés sel;

l) utó gon do zás: a hul la dék le ra kó tel jes re kul ti vá ci ó ját
kö ve tõ olyan össze tett te vé keny ség, amely ma gá ban fog -
lal ja a mo ni tor ing rend szer üze mel te té sét, a csur ga lék víz és 
a hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé sét, va la mint a szük sé ges sé
váló kar ban tar tá si mun ká kat;

m) üze mel te tõ: az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
 illetve jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki
(amely) a hul la dék le ra kó üze mel te té sé ért, rekultiváció -
jáért, utó gon do zá sá ért fe le lõs;

n) táj ba il lesz tés: a lé te sít mény funk ci o ná lis és esz té ti -
kai szem pon tok sze rin ti kör nye zet ala kí tá sa a táj i adott sá -
gok figye lembe véte lével.”

2.  §

(1) A KvVM ren de let 3.  § (3) be kez dés j) pont já nak he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Hul la dék le ra kó nem lé te sít he tõ:]
„j) azon a föld ren gés ve szé lyes te rü le ten, ahol az 50 évre 

szá mí tott 10%-os meg ha la dá si va ló szí nû ség mel lett
(475 éves gya ko ri ság) a fel szín re szá mí tott föld ren gés bõl
szár ma zó víz szin tes gyor su lás ér té ke na gyobb, mint
1,5 m/sec2,”

(2) A KvVM ren de let 3.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
m) pont tal egé szül ki:

„m) föld ta ni kö zeg ben lévõ üreg ben.”

3.  §

A KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hul la dék le ra kó (1) be kez dés sze rin ti ka te gó ri á -
ját, nem ve szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék -
le ra kó ese tén al ka te gó ri á ját a Fel ügye lõ ség a hul la dék le ra -
kó lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se kor ál la pít ja meg.”
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4.  §

(1) A KvVM ren de let 5.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Le ra kás sal ki zá ró lag elõ ke zelt hul la dék ár tal mat la -
nít ha tó, ki vé ve a 2. szá mú mel lék let 2.1.–1. táb lá za tá ban
fel so rolt inert hul la dé kot, va la mint azt a hul la dé kot,
amely nek elõ ke ze lés nél kül tör té nõ le ra ká sát – olyan ke ze -
lé si tech ni ka hi á nyá ban, amely csök ken te né a hul la dék
mennyi sé gét vagy annak az em ber i egész ség re vagy a kör -
nye zet re való ve szé lyes sé gét – a Fel ügye lõ ség en ge dé -
lyez te.”

(2) A KvVM ren de let 5.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[Ti los hul la dék le ra kó ban le rak ni:]
„g) olyan ve gyi anya go kat, ame lyek ku ta tá si és fej lesz -

té si vagy ok ta tá si te vé keny ség bõl szár maz nak, ame lyek
nem azo no sí tot tak, ille tõ leg újak, és ame lyek em ber re,
ille tõ leg kör nye zet re gya ko rolt ha tá sa nem is mert (pl. la -
bo ra tó ri u mi ma ra dék).”

5.  §

A KvVM ren de let 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„7.  § (1) A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat, ille tõ leg egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dély kö te les hul la dék le ra kó en -
ge dé lye zé sé re a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló kü lön
jog sza bályt az e ren de let ben fog lal tak kal együtt kell al kal -
maz ni.

(2) Amennyi ben a hul la dék le ra kó lé te sí té sé hez kör nye -
ze ti ha tás vizs gá lat, ille tõ leg egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
en ge dély nem szük sé ges, annak en ge dé lye zé sé re az épí -
tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló kü lön jog -
sza bály ren del ke zé se it – a 8.  § (2) be kez dé sé re te kin tet tel – 
kell al kal maz ni.

(3) A Fel ügye lõ ség hez be nyúj tott, a hul la dék le ra kó ra
vo nat ko zó kör nye zet vé del mi en ge dély, ille tõ leg egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dély irán ti ké re lem nek az (1) be -
kez dés sze rin ti kü lön jog sza bály ban elõ ír ta kon túl a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a ké rel me zõ és az üze mel te tõ (ha az nem azo nos a
ké rel me zõ vel) ne vét, cí mét és KSH azo no sí tó kód ját;

b) ab ban az eset ben, ha a hul la dék le ra kó ter mõ föld te -
rü le tén lé te sül, a föld hi va tal nak a ter mõ föld más célú hasz -
no sí tá sát le he tõ vé tevõ ha tá ro za tát;

c) a hul la dék le ra kó he lyé nek a Hgt. 22.  § (4) be kez dé se 
sze rin ti ki je lö lé sé re vo nat ko zó do ku men tum;

d) a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék faj ták nak a hul la dé kok
jegy zé ké rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti meg ne ve zé se,
kód szá ma és ter ve zett összes mennyi sé ge;

e) a le ra kás so rán al kal ma zan dó mû sza ki vé de lem és
tech no ló gia le írá sa, a kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé re

és csök ken té sé re al kal ma zan dó leg ha té ko nyabb meg ol dá -
sok figye lembe véte lével;

f) a hul la dék le ra kó ter ve zett tel jes ka pa ci tá sa a tar ta -
lék te rü le tek figye lembe véte lével, va la mint a me den cék ki -
épí té sé nek ter ve zett tér fo ga ta és üte me;

g) a hely szín hid ro ge o ló gi ai és ge o ló gi ai le írá sa;

h) üze mel te té si terv, a 9.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott tar ta lom mal;

i) te le pü lé si hul la dék le ra ká sa ese tén – a te rü le ti és he -
lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek ben meg ha tá ro zott cé lok
tel je sü lé se ér de ké ben – a bi o ló gi a i lag le bom ló szer ves -
anyag-tar ta lom csök ken té sé re vo nat ko zó terv;

j) a hul la dék le ra kó biz ton sá gát ellen õr zõ mo ni tor ing -
rend szer ki ala kí tá sá nak és mû köd te té sé nek terv e;

k) a re kul ti vá ci ó ra és az utó gon do zás ra vo nat ko zó elõ -
ze tes terv (a továb biak ban együtt: elõ ze tes re kul ti vá ci ós
terv), a re kul ti vá ció és az utó gon do zás be csült költ sé ge i -
nek be mu ta tá sá val;

l) a hul la dék le ra kó mû kö dé se so rán eset le ge sen be kö -
vet ke zõ kör nye zet ká ro so dá sok fel szá mo lá sát, va la mint a
hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó ját és utó gon do zá sát szol gá ló,
kü lön jog sza bály sze rin ti kör nye zet vé del mi biz to sí ték
alap ját ké pe zõ pénz ügyi for rá sok meg lé té nek iga zo lá sa.”

6.  §

A KvVM ren de let 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„8.  § (1) A Fel ügye lõ ség a hul la dék le ra kó ra vo nat ko zó
kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nye ket a kör nye ze ti ha tás -
vizs gá lat, ille tõ leg egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély 
kö te les hul la dék le ra kók ese té ben a kör nye zet vé del mi en -
ge dély ben, illetve az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dély ben írja elõ, amely nek az aláb bi a kat is tar tal maz nia
kell:

a) a hul la dék le ra kó ka te gó ri á ját;
b) a hul la dék le ra kó, illetve az egyes me den cék be fo ga -

dó ké pes sé gét;
c) a hul la dék le ra kó ban le rak ha tó hul la dék
ca) kü lön jog sza bály sze rin ti meg ne ve zé sét és kód szá -

mát,
cb) összes mennyi sé gét, va la mint – ahol a hul la dék le -

ra kás tech no ló gi á ja szem pont já ból in do kolt – az egyes
hul la dék faj ták ma xi má li san le rak ha tó mennyi sé gét;

d) a hul la dék le ra kó mû sza ki vé del mi rend sze ré nek, a
hul la dék le ra kó üze mel te té sé hez szük sé ges ki szol gá ló
épít mé nyek nek és be ren de zé sek nek a le írá sát;

e) a hul la dék át vé te lé re és a le ra kás tech no ló gi á já ra vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket;

f) az üze mel te té si terv jó vá ha gyá sát;
g) a hul la dék le ra kó mo ni tor ing já ra vo nat ko zó kö ve tel -

mé nye ket, be le ért ve a kü lön bö zõ min ták ban vizs gá lan dó
össze te võk kö rét is;
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h) a re kul ti vá ci ó ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó fel té te -
le ket, az elõ ze tes re kul ti vá ci ós terv jó vá ha gyá sát;

i) te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra ká sa ese tén – a te rü le ti
és he lyi hul la dék gaz dál ko dá si ter vek ben meg ha tá ro zott
cé lok tel je sü lé se ér de ké ben – a bi o ló gi a i lag le bom ló szer -
ves anyag-tar ta lom csök ken té sét szol gá ló elõ írásokat.

(2) A Fel ügye lõ ség a nem kör nye ze ti ha tás vizs gá lat,
 illetve nem egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély kö te -
les hul la dék le ra kók vo nat ko zá sá ban a kör nye zet vé del mi
kö ve tel mé nye ket a 7.  §-ban fog lalt do ku men tu mok alap -
ján – az épí tés és hasz ná lat ba vé tel en ge dé lye zé se irán ti el -
já rás ban, a kü lön jog sza bály sze rin ti szak ha tó sá gi jog kö -
ré ben el jár va – az (1) be kez dés nek meg fele lõen adott szak -
ha tó sá gi ál lás fog la lá sá ban ér vé nye sí ti.”

7.  §

A KvVM ren de let 10.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés sze rin ti alap jel lem zés hez, meg fe -
le lõ sé gi vizs gá lat hoz szük sé ges min ta vé telt és la bo ra tó ri u -
mi vizs gá la to kat erre akk re di tált la bo ra tó ri um vé gez he ti.”

8.  §

(1) A KvVM ren de let 11.  § (1) és (2) be kez dé sé nek he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a te lep he lyé nek be -
lép te tõ pont ján és a le ra kás he lyén a 2. szá mú mel lék let
1.3. pont ja sze rin ti hely szí ni ellen õr zõ vizs gá la tot kö te les
vé gez ni annak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy a le ra kás ra
szánt hul la dék azo nos-e az alap jel lem zés ben, meg fe le lõ -
sé gi vizs gá lat ban és kü lö nö sen a ve szé lyes hul la dé kok kal
kap cso la tos te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kí sé rõ do ku men tu -
mok ban le írt hul la dék kal. A hely szí ni ellen õr zõ vizs gá la -
to kat gyors tesz tek is szol gál hat ják. A vizs gá la ti ered mé -
nye ket és a min tá kat leg alább egy hó na pig meg kell õriz ni.

(2) Ha az alap jel lem zés, a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat, to -
váb bá a hely szí ni ellen õr zõ vizs gá lat alap ján a hul la dék
ele get tesz a hul la dék le ra kó át vé te li kö ve tel mé nye i nek, a
hul la dék az adott hul la dék le ra kó ban le rak ha tó, el len ke zõ
eset ben a hul la dék át vé te lét a hul la dék le ra kó üze mel te tõ -
jé nek meg kell ta gad nia. A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je az 
át vett hul la dék meg ne ve zé sé rõl, kód szá má ról és mennyi -
sé gé rõl el is mer vényt ál lít ki.”

(2) A KvVM ren de let 11.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a hul la dék át vé -
te lét a (2) be kez dés alap ján meg ta gad ja, a hul la dék át adó ja 
kö te les a hul la dé kot az arra en ge déllyel ren del ke zõ hul la -
dék le ra kó ba, illetve más hul la dék ke ze lõ lé te sít mény be
vagy a sa ját te lep he lyé re szál lí ta ni.”

9.  §

A KvVM ren de let 13.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 3. szá mú mel lék let ben elõ írt min ta vé te le zé se ket
és a min ták elem zé sét erre akk re di tált la bo ra tó ri um vé gez -
he ti.”

10.  §

A KvVM ren de let 14.  § (3)–(5) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) En ge dély nél kül mû kö dõ hul la dék le ra kó üze mel te -
tõ jét, en nek hi á nyá ban a te rü let tu laj do no sát a Fel ügye lõ -
ség a hul la dék le ra kó be zá rá sá ra kö te le zi.

(4) En ge dély tõl el té rõ en mû köd te tett hul la dék le ra kó
üze mel te tõ jét a Fel ügye lõ ség az en ge dély ben fog lal tak tel -
je sí té sé re kö te le zi, és erre ha tár idõt ál la pít meg. Amennyi -
ben az üze mel te tõ a Fel ügye lõ ség ál tal elõ írt kö ve tel mé -
nye ket ha tár idõn be lül nem tel je sí ti, a Fel ügye lõ ség az
üze mel te tõt a hul la dék le ra kó be zá rá sá ra kö te le zi.

(5) Amennyi ben a Fel ügye lõ ség a (3)–(4) be kez dés sze -
rin ti be zá rást köve tõen a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já nak
szük sé ges sé gét ál la pít ja meg, az üze mel te tõt, en nek hi á -
nyá ban a te rü let tu laj do no sát re kul ti vá ci ó ra és utó gon do -
zás ra kö te le zi.”

11.  §

A KvVM ren de let 15.  §-t meg elõ zõ cí mé nek, va la mint
15.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ cím és ren del ke zés lép:

„A hulladéklerakó rekultivációja, utógondozása

15.  § (1) A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já ra és utó gon do -
zá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a kü lön jog sza bály sze rin ti
be avat ko zás ra nin csen szük ség. A hul la dék le ra kó egé szé -
nek vagy egy ré szé nek re kul ti vá ci ó ját és utó gon do zá sát a
Fel ügye lõ ség – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szak ha tó ság be vo ná sá val – en ge dé lye zi.

(2) Az en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell a
4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze -
rint el ké szí tett re kul ti vá ci ós ter vet.

(3) Amennyi ben a hul la dék le ra kó kör nye zet re gya ko -
rolt ha tá sá nak fel tá rá sá ra, to váb bá meg is me ré sé re a re kul -
ti vá ció és az utó gon do zás en ge dé lye zé sét meg elõ zõ en
kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ké szült, és azt köve tõen a
hul la dék le ra kó ál la po tá ban lé nye ges vál to zás nem tör tént,
a re kul ti vá ci ós ter vet a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat
alap ján – a 4. szá mú mel lék let nek meg fele lõen – kell ki -
dol goz ni.

(4) Ha a hul la dék le ra kó egé szé nek vagy egy ré szé nek
re kul ti vá ci ó já ra a Fel ügye lõ ség hi va tal ból in dít el já rást, az 
üze mel te tõt, en nek hi á nyá ban a te rü let tu laj do no sát rész le -
ges kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ra kö te le zi. A rész le -
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ges kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot a re kul ti vá ció kö ve -
tel mé nye i re te kin tet tel kell el vé gez ni, és a re kul ti vá ci ós
ter vet a rész le ges kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat alap ján, 
a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
sze rint kell el ké szí te ni.

(5) A Fel ügye lõ ség a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já ra és
utó gon do zá sá ra vo nat ko zó kör nye zet vé del mi kö ve tel mé -
nye ket ha tá ro zat ban írja elõ, amely nek a kö vet ke zõ ket is
tar tal maz nia kell:

a) a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já val kap cso la tos tech -
no ló gi ai kö ve tel mé nye ket,

b) a re kul ti vá ció mû sza ki ki vi te le zé sé nek a kö ve tel mé -
nye it,

c) a re kul ti vá ci ó hoz fel hasz nál ha tó anya gok meg ne ve -
zé sét és mennyi sé gét,

d) a 4. szá mú mel lék le té ben fog lal tak figye lembe véte -
lével meg ha tá ro zott utó gon do zá si idõ sza kot,

e) az üze mel te tõ meg ne ve zé sét az utó gon do zá si idõ -
szak ban.

(6) A Fel ügye lõ ség az (5) be kez dés d) pont ja sze rin ti
utó gon do zá si idõ szak meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve szi 
azt az idõ tar ta mot, amed dig a hul la dék le ra kó még koc ká -
za tot je lent het a kör nye zet re.

(7) Az utó gon do zá si idõ szak ban a re kul ti vált hul la dék le -
ra kó kar ban tar tá sá ért, meg fi gye lé sé ért és el len õr zé sé ért az
üze mel te tõ fe le lõs a 3. szá mú mel lék le té ben fog lal tak figye -
lembe véte lével. Az üze mel te tõ kö te les az utó gon do zás idõ -
sza ká ban ész lelt kör nye zet szennye zés rõl a Fel ügye lõ sé get
– az ész le lés tõl szá mí tott 8 na pon be lül – ér te sí te ni.

(8) A hul la dék le ra kót át me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer -
rel kell le zár ni, amíg a hul la dék test bi o ló gi a i lag le bom ló
szer ves össze te võ i nek sta bi li zá ló dá sa be nem kö vet ke zik,
va la mint in ten zív gáz kép zõ dés vagy a le ra kó süllye dé se
vár ha tó. A vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer ak kor épít he -
tõ ki, ha a sta bi li zá ló dá si fo lya mat a hul la dék test ben gya -
kor la ti lag be fe je zõ dött.”

12.  §

A KvVM ren de let 19.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Azt a hul la dék le ra kót, amely nem fe le l meg az e
ren de let ben elõ ír tak nak, 2009. jú li us 16-ig be kell zár ni.”

13.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it al kal maz ni kell a ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en hul la dék le ra kó fel szá mo lá sá ra in dí tott és jog -
erõ sen még be nem fe je zett el já rá sok ban.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a KvVM
ren de let 16–17.  §-a, va la mint 5. szá mú mel lék le te ha tá lyát
vesz ti, és a KvVM ren de let 1–4. szá mú mel lék le té nek he -
lyé be e ren de let 1–4. szá mú mel lék le te lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a bio hul la -
dék ke ze lé sé rõl és a kom posz tá lás mû sza ki követelmé -
nyei rõl  szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM ren de let 8.  §
(2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A re kul ti vá ció so rán az adott te rü le ten fel hasz nál -
ha tó sta bi li zált bio hul la dék mér té ke nem ha lad hat ja meg
az 500 t/ha szá raz anyag-mennyi sé get.”

(4) Ez a ren de let a hul la dék le ra kók ról  szóló, 1999. áp ri lis
26-i 1999/31/EK ta ná csi irány elv 2. cik ke f)–g), i)–l) és
p) pont já nak, 5. cik ke (3) be kez dé se c) pont já nak, 6. cik ke
a) és c) pont já nak, 7. cik ke b)–g) és i) pont já nak, 8. cik ke
a) pont já nak, 9. cik ke a)–c) pont já nak, 11. cik ke (1) be kez dé -
se b)–c) pont já nak, 12. cik ke a) és c) pont já nak, 13. cik ké nek, 
14. cik ke c) pont já nak, I–III. mel lék le té nek, va la mint a hul la -
dé kok hul la dék le ra kó ban tör té nõ át vé te lé nek kri té ri u ma i ról
és el já rá sa i ról az 1999/31/EK irány elv 16. cik ke, II. mel lék le -
te alap ján címû, 2002. de cem ber 19-i 2003/33/EK ta ná csi ha -
tá ro zat nak való meg fe le lést szol gál ja.

(5) E ren de let 1–12.  §-a, 13.  § (2)–(4) be kez dé se, va la -
mint 1–4. szá mú mel lék le te e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
16. na pon ha tá lyát vesz ti.

(6) A hul la dék le ra kás sal, va la mint a hul la dék le ra kó val
kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és fel té te lek rõl  szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM ren de let (a továb biak ban: KvVM
ren de let) 10.  § (4) be kez dé se sze rin ti la bo ra tó ri u mi vizs -
gá lat te kin te té ben a per ko lá ci ós min ta-elõ ké szí tés, az
ANC/BNC és a TOC vizs gá lat akk re di tált sá gá ra vo nat ko -
zó elõ írást 2009. jú li us 16-tól kell al kal maz ni.

(7) A KvVM ren de let 4.  § (2) be kez dé se alap ján ka te gó -
ri á ba még nem be so rolt hul la dék le ra kó ese té ben a be so ro -
lást a Fel ügye lõ ség a hul la dék ke ze lé si en ge dé lyek alap ján
2008. feb ru ár 15-ig ál la pít ja meg.

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

1. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet 
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

Hulladéklerakó létesítésének és üzemeltetésének
követelményei

1. A hul la dék le ra kó szi ge te lé se

1.1. A hul la dék le ra kót – a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék
össze té te lé nek figye lembe véte lével – olyan mû sza ki vé de -
lem mel kell meg ter vez ni és meg épí te ni, amely biz to sít ja a
hul la dék le ra kó tel jes élet tar ta ma so rán a kör nye ze ti ele -
mek, kü lö nö sen a köz vet len kör nye ze té ben lévõ fel szí ni és 
fel szín alat ti vi zek, a föld ta ni kö zeg és a le ve gõ szennye zõ -
dés el le ni vé del mét.
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1.2. A hul la dék le ra kó me den cé jé nek al ját és ol da la it
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy azok ge o ló gi ai szi ge te lõ ré te ge
meg fe lel jen az aláb bi kö ve tel mé nyek nek:

1. táb lá zat

Hul la dék le ra kó 
ka te gó ria

Szi vár gá si té nye zõ
(m/s)

Vas tag ság
(m)

Inert hul la dék-le ra kó
(A ka te gó ria)

k £ 1,0 × 10–7 ³ 1

Nem
ve szé lyes hul la dék-
le ra kó (B1b és B3
al ka te gó ria)

k £ 1,0 × 10–9 ³ 1

Ve szé lyes hul la dék-
le ra kó (C ka te gó ria)

k £ 1,0 × 10–9 ³ 5

Ha az 1. táb lá zat sze rin ti tu laj don sá gok kal ren del ke zõ
ter mé sze tes ge o ló gi ai szi ge te lõ ré teg nem áll ren del ke zés -
re, úgy ez zel egyen ér té kû szi vár gá si té nye zõ ér té ket biz to -
sí tó, mi ni mum 0,5 mé ter vas tag sá gú ki egé szí tõ épí tett ás -
vá nyi anya gú szi ge te lõ ré teg ki ala kí tá sa szük sé ges min den 
le ra kó ka te gó ria ese té ben. A szi ge te lõ ré teg ter mé sze tes
és/vagy mes ter sé ge sen elõ ál lí tott anya gok ból egy aránt ki -
ala kít ha tó.

Két szi ge te lõ rend szer ak kor te kint he tõ egyen ér té kû nek, 
ha a ki ala ku ló ku mu la tív szennye zõ anyag-ára mok azo no -
sak, azaz ugyan olyan mér té kû szennye zõ anyag-vissza tar -
tó ké pes ség gel ren del kez nek. Az egyen ér té kû sé get a ter -
ve zõ szá mí tá sok kal iga zol ja, a ki vi te le zõ nek pe dig vizs gá -
la tok kal kell iga zol nia a tény le ges meg fe le lõ sé get.

1.3. Az egyes hul la dék le ra kó ka te gó ri ák ese té ben a
me den cék ben ki ala kí tan dó ol dal fal- és alj zat szi ge te lés ré -
teg rend jét a 2. táb lá zat tar tal maz za:
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2. táb lá zat

Szi ge te lé si ré teg rend ele mei

Hul la dék le ra kó ka te gó ria

Inert
(A ka te gó ria)

Nem ve szé lyes
Ve szé lyes

(C ka te gó ria)Szer vet len
(B1b al ka te gó ria)

Ve gyes össze té te lû
(B3 al ka te gó ria)

Mes ter sé ges szi ge te lõré teg nem  elõ írt elõ írt elõ írt elõ írt

Geo fi zi kai mo ni tor ing rend szer
(új le ra kó nál)

nem elõ írt nem elõ írt elõ írt elõ írt

Szi vár gó ré teg nem elõ írt elõ írt elõ írt elõ írt

1.3.1. Mes ter sé ges szi ge te lõ ré teg
A ter mé sze tes vagy mes ter sé ge sen ki ala kí tott ás vá nyi

anya gú szi ge te lõ ré teg mel lett a 2. táb lá zat ban elõ írt ese tek -
ben egy má sik szi ge te lõ ré teg be épí té se is szük sé ges. A mes -
ter sé ges szi ge te lõ ré teg le het ru gal mas geo memb rán (le mez
vagy fó lia) vagy az zal egyen ér té kû kör nye ze ti vé del met
biz to sí tó ré teg. A mes ter sé ges szi ge te lõ ré te get ké pe zõ
anyag nak egy részt szig ni fi kán san ala cso nyabb per me a bi li -
tá si tu laj don sá gok kal kell ren del kez nie, mint az 1.2. pont -
ban meg ha tá ro zott ge o ló gi ai szi ge te lõ ré teg nek, más részt
anya gá ban kü lön böz nie kell a ge o ló gi ai szige telõ rétegtõl.

A hul la dék le ra kó szi ge te lõ rend sze ré nek fe nék szint je és
a fel szín alat ti víz szint jé nek, illetve víz nyo más szint jé nek
ma xi mu ma kö zött leg alább 1 mé ter tá vol sá got kell tar ta ni.

A B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó nál a szi vár gó ré teg
al ján, a ve szé lyes hul la dék-le ra kó nál mind két szi vár gó ré -
teg al ján leg alább 2,5 mm vas tag sá gú mû anyag le mez,
geo memb rán be épí té se szük sé ges.

1.3.2. Szi ge te lõ ré te gek meg hi bá so dá sá nak mo ni to -
ring rend sze re (geo fi zi kai mo ni tor ing rend szer)

Meg hi bá so dást ellen õr zõ geo fi zi kai mo ni tor ing rend -
szert kell ki épí te ni a C ka te gó ri á jú, va la mint B3 al ka te gó -
ri á jú hul la dék le ra kón.

A geo fi zi kai mo ni tor ing rend szert a geo memb rán fó -
lia/le mez alá kell te le pí te ni, a C ka te gó ri á jú hul la dék le ra -
kó nál az alsó geo memb rán alá kell ke rül nie. A geo fi zi kai
mo ni tor ing rend szer nek a geo memb rán foly to nos sá gi ál la -
po tá ról in for má ci ó kat kell nyúj ta nia ad dig, amíg az elsõ
hul la dék ré teg a szi ge te lõ fó li á ra/le mez re rá ke rül.

1.3.3. Csur ga lék víz gyûj tõ ré teg (szi vár gó ré teg)

A csur ga lék víz gyûj tõ rend szer a csur ga lék vi zek gyûj té -
sé re, el ve ze té sé re és el len õr zé sé re szol gá ló ha té kony szi -
vár gó rend szer össze fog la ló neve. A csur ga lék víz gyûj tõ
ré teg vas tag sá ga ál ta lá ban 0,5 mé ter, amely in do kolt eset -
ben leg fel jebb 0,3 mé ter vas tag ság ra csök kent he tõ.
A 0,5 mé ter nél ki sebb ré teg vas tag sá got mé re tez ni kell.

A csur ga lék víz gyûj tõ ré te get k ³ 10–3 m/s szi vár gá si té nye -
zõ ér ték kel bíró, 16/32 szem cse mé re tû, göm böly ded (kop -
ta tott) szem cse ala kú, max. 10–20% mész tar tal mú anyag -
gal kell ki ala kí ta ni.

A hul la dék és az elsõ szi ge te lõ ré teg közé ke rü lõ szi vár -
gó rend szer nek (szi vár gó pap lan) leg alább két ré teg bõl kell
áll nia. A szi ge te lõ ré teg re ke rül a csur ga lék víz gyûj tõ és
 elvezetõ rend szer, majd e ré teg és a hul la dék közé egy
 szûrõ-védõ ré teg be épí té se szük sé ges, amely egy részt elõ -
se gí ti a csur ga lék víz be ju tá sát a gyûj tõ-el ve ze tõ rend szer -



be, más részt védi azt a hul la dék ból be mo só dó fi nom szem -
csék be ju tá sá tól, meg aka dá lyoz va el tö mõ dé sét. A ré te get
– akár ter mé sze tes, akár mes ter sé ges anya gú – mé re tez ni
kell. Ugyan csak mé re tez ni kell a csur ga lék víz gyûj tõ rend -
szert, hogy a szi ge te lõ ré teg nél a meg en ge dett nél na gyobb
hid ra u li kus gra di ens ne ala kul jon ki, azaz a csur ga lék víz
fel szí ne min dig a szi vár gó ré te gen be lül ma rad jon, nem
emel ked het fel a hul la dék ré teg szint jé ig.

A szi vár gó ré teg szük sé ges vas tag sá gát a ter ve zõ ál la pít -
ja meg a hul la dék le ra kó ka te gó ri á já nak, va la mint he lyé -
nek hid ro ge o ló gi ai tu laj don sá ga it figye lembe véve.

C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben két szi vár gó ré te -
get kell ki ala kí ta ni. A két geo memb rán kö zöt ti szivárgó-
 ellenõrzõ ré teg ként geo drén (mes ter sé ges anya gú szû rõ ré -
teg) al kal maz ha tó, amely nek ha té kony sá gát hid ra u li kai szá -
mí tá sok kal kell iga zol ni. A má so dik szi vár gó ré teg az elsõ
szi ge te lõ ré teg alá ke rül, és szin tén ket tõs célt szol gál: el sõd -
le ges az el len õr zé si funk ció (jel zi a szi ge te lõ rend szer meg -
hi bá so dá sát) és má sod la gos a gyûj tõ-el ve ze tõ funk ció.

Ha a hul la dék le ra kó kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá nak
vizs gá la ta, a hul la dék le ra kó kör nye zet vé del mi en ge dély -
ké rel mé hez be nyúj tott kör nye ze ti koc ká zat elem zés, va la -
mint a le ra kás ra ke rü lõ hul la dék anya gá nak, össze té te lé -
nek, ki ol dó dá si tu laj don sá ga i nak alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a hul la dék le ra kó nem je len t po ten ci á lis ve szélyt a
föld ta ni kö zeg re, a fel szín alat ti vagy a fel szí ni víz re, a le -
ve gõ re, a Fel ügye lõ ség jo go sult az 1.2. és 1.3. pont ban
fog lalt kö ve tel mé nyek mér sék lé sé re.

2. A hul la dék ré teg de for má ció és el csú szás el le ni vé -
del me; a le ra kó-alj zat ré te ge i nek me cha ni kai sta bi li tá sa

A le ra kás tech no ló gi á ját az üze mel te té si terv ben úgy
kell meg ter vez ni, hogy biz to sít sa a hul la dék ré teg (ol dal és
füg gõ le ges irá nyú) me cha ni kai sta bi li tá sát, va la mint a
szer ke ze ti ele mek ép sé gét és rög zí té sük hely ze tét.

Az alj zat-ré teg ren det úgy kell ki ala kí ta ni, hogy tel jes
élet tar ta ma so rán me cha ni ka i lag ál lé kony le gyen, vagyis
ké pes le gyen ká ros de for má ci ók nél kül el vi sel ni a fö löt te
el he lye zett ré te gek nyo má sát.

3. A hul la dék le ra kó fon to sabb ki egé szí tõ épít mé nyei

3.1. A be szál lí tott hul la dék tö me gé nek meg ha tá ro zá sá -
ra a hul la dék le ra kón híd mér le get kell üze mel tet ni, ki vé ve
a csö vön vagy szál lí tó sza la gon tör té nõ hul la dék be szál lí -
tást. Utób bi eset ben is gon dos kod ni kell a hul la dék tö me -
gé nek meg ha tá ro zá sá ról.

3.2. A hul la dék le ra kó te rü le tét be kell ke rí te ni. A ke rí -
tés men tén olyan véd er dõt szük sé ges lé te sí te ni, amely
– kü lö nö sen te le pü lé si hul la dék le ra kó ese té ben – meg aka -
dá lyoz za a hul la dék nak szél lel va ló el hor dá sát. A véd er dõ
ki ala kí tá sa kor gon dos kod ni kell ar ról, hogy a te le pí tett
lom bos fák és bok rok ele gen dõ en ma gas, sû rû struk tú rá jú,
zöld sá vot al kos sa nak. A ke rí tés nek, véd er dõ nek, mo bil
épít mé nyek nek (vé dõ há ló) biz to sí ta ni uk kell a hul la dék
– le ra kó te rü le té rõl – szél lel tör té nõ el hor dá sá nak meg aka -
dá lyo zá sát.

3.3. A hul la dék le ra kó te rü le tén ki kell ala kí ta ni az ügy vi -
tel és a szo ciá lis funk ci ók el lá tá sá ra al kal mas inf ra struk tú rát.

3.4. A hul la dék le ra kó te rü le tén gon dos kod ni kell elekt -
ro mos ener gia el lá tás ról, a tér vi lá gí tás ról, a víz el lá tás ról,
to váb bá a kom mu ná lis szenny víz el ve ze té sé rõl és ke ze lé -
sé rõl.

3.5. A Fel ügye lõ ség jo go sult a 3.2–3.4. pon tok ban sze -
rep lõ épít mé nyek el ha gyá sát en ge dé lyez ni.

4. A csur ga lék víz és a csa pa dék víz ke ze lé se

4.1. A csur ga lék víz és a csa pa dék víz gyûj té sé re és ke ze -
lé sé re kü lön-kü lön, ön ál ló ke ze lé si rend szert kell létesí teni.

4.2. A hul la dék le ra kó ból el tá vo lí tott csur ga lék vi zet kü lön, 
szi ge telt, meg fe le lõ puf fer ka pa ci tás sal ren del ke zõ tá ro zó
me den cé ben kell össze gyûj te ni, majd össze té te le is me re té -
ben és függ vé nyé ben kell ke zel ni, hogy a be fo ga dó ba (itt:
fel szí ni fo lyó- vagy ál ló víz) le hes sen jut tat ni. Amennyi ben
szük sé ges, a me den cé bõl a csur ga lék vi zet – zárt rend sze ren
ke resz tül – a hul la dék ré teg fe lü le té re vissza le het jut tat ni.

4.3. A csa pa dék vi ze ket a hul la dék le ra kó tól el kell ve -
zet ni, a hul la dék le ra kó te rü le té rõl pe dig össze kell gyûj te -
ni, és össze té te le is me re té ben és függ vé nyé ben ke zel ni.

5. A hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé se

5.1. Ha a le ra kó me den cé ben a le ra kott hul la dék ból
gáz kép zõ dés le het sé ges, gon dos kod ni kell a ke let ke zõ
hul la dék le ra kó-gá zok rend sze res el tá vo lí tá sá ról, gyûj té sé -
rõl és ke ze lé sé rõl. A B3 ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón a bi o -
ló gi a i lag bom ló össze te võk bõl kép zõ dõ gá zok ke ze lé sé re
min den eset ben ki kell ala kí ta ni a gáz ke ze lõ rend szert.

5.2. A B3 ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón nem csak az el -
ve ze tés rõl kell gon dos kod ni, ha nem mind ad dig, amíg a
ke let ke zõ gáz gaz da sá go san hasz no sít ha tó, gon dos kod ni
kell a hul la dék le ra kó-gáz fel hasz ná lá sá ról. Ha a hasz no sí -
tás nem gaz da sá gos, ak kor gon dos kod ni kell a gáz biz ton -
sá gos ár tal mat la ní tá sá ról (pl. fák lyá zás sal tör té nõ el ége té -
sé rõl).

6. A hul la dék le ra kó mû kö dé sé bõl szár ma zó kör nye ze ti
ve szé lyek

A hul la dék le ra kót úgy kell üze mel tet ni, hogy az üze -
mel te tés bõl ne szár maz has sa nak kör nye zet szennye zõ ha -
tá sok. En nek ér de ké ben el kell ke rül ni:

a) a lég szennye zést (pl. a ki por zás ból szár ma zó szál ló -
por és ae ro szo lok kép zõ dé se), va la mint a bûz ha tá so kat,

b) a hul la dék nak szél lel való el hor dá sát,
c) a for ga lom okoz ta ká ros zaj- és rez gés ter he lést,
d) a ma da rak, a kár té kony kis em lõ sök és ro va rok el sza -

po ro dá sá ból szár ma zó ká ro kat,
e) a tûz ese tek be kö vet ke zé sét,
f) a fel szí ni, va la mint a fel szín alat ti víz, to váb bá a föld -

ta ni kö zeg szennye zé sét.
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7. A hul la dék le ra kó vé del me

Biz to sí ta ni kell a hul la dék le ra kó ra tör té nõ sza bad be ju -
tás ki zá rá sát. A ka pu kat mun ka idõn túl zár va kell tar ta ni.

Biz to sí ta ni kell, hogy ne tör tén jék il le gá lis le ra kás a
hul la dék le ra kó te rü le tén.

2. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

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

A hulladék hulladéklerakókban történõ átvételével
kapcsolatos eljárások és követelmények

1. A hul la dék vizs gá la tá nak, át adá sá nak és át vé te lé nek 
rész le tes sza bá lyai

1.1. Alap jel lem zés
Az alap jel lem zés nek kü lö nö sen a kö vet ke zõk re kell ki -

ter jed nie:
a) a hul la dék kü lön jog sza bály sze rin ti EWC kód szá -

ma, ere de te, a hul la dé kot ered mé nye zõ tech no ló gia rö vid
le írá sa, a hul la dék fi zi kai meg je le né si for má ja, mi nõ sé gi
össze té te le, tel jes (rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék ese tén
az idõ egy ség alatt kép zõ dõ) mennyi sé ge és – ahol szük sé -
ges és le het sé ges – az egyéb, a le ra kás sal tör té nõ ár tal mat -
la ní tás szem pont já ból jel lem zõ tu laj don sá gai, kü lö nös te -
kin tet tel a hul la dék le ra kó ban vár ha tó vál to zá sa i ra, a ké mi -
ai köl csön ha tá sok ra, illetve a hul la dék le ra kó szi ge te lõ
anya gá val való köl csön ha tá sok ra;

b) a hul la dék Hgt. 2. szá mú mel lék le te sze rin ti ve szé -
lyes sé gi jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá ra;

c) a hul la dék ki ol dó dá si jel lem zõ i re és azok nak a hul la -
dék le ra kó ban vár ha tó vál to zá sa i ra;

d) a ki ol dó dá si jel lem zõk nek a le rak ha tó sá gi szem pon -
tok sze rin ti ér té ke lé sé re és a hul la dék át vé te lé re meg fe le lõ
hul la dék le ra kó-ka te gó ria meg ha tá ro zá sá ra;

e) rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék ese té ben a kri ti kus
pa ra mé te rek ki vá lasz tá sá ra a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat hoz
és a meg fe le lõ sé gi vizs gá lat el vég zé si gya ko ri sá gá nak
meg ha tá ro zá sá ra;

f) annak be mu ta tá sá ra, hogy a le ra kás ra szánt hul la dék
sem ere de ti, sem elõ ke zelt for má já ban gaz da sá go san nem
hasz no sít ha tó.

Inert hul la dék ese té ben az alap jel lem zés hez nem szük -
sé ges la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat vé gez ni, ha a hul la dék
sze re pel a 2.1.–1. táb lá zat ban.

Nem kell a hul la dék alap jel lem zé sé hez vizs gá la to kat
vé gez ni, amennyi ben a hul la dék vizs gá la ta a gya kor lat ban
nem meg va ló sít ha tó, illetve nem kell olyan pa ra mé te re ket
vizs gál ni az alap jel lem zés so rán, me lyek vizs gá la tá ra nem
áll ren del ke zés re meg fe le lõ mód szer, to váb bá ab ban az
eset ben, ha va la mennyi, az alap jel lem zés hez szük sé ges in -
for má ció ren del ke zés re áll.

Ha a hul la dék olyan ve szé lyes össze te võ ket is tar tal -
maz, ame lyek a 2.2.1.–1. és 2.2.1.–2. táb lá za tok ban nem
sze re pel nek, ak kor ezek re az össze te võk re a hul la dék ter -
me lõ je, elõ ke ze lõ je vagy a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je
kö te les egye di ki ol dá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sát kér ni a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott Hul la dék Mi nõ sí tõ
Bi zott ság tól. Amennyi ben az adott tí pu sú hul la dék
2.2.1.–1. és 2.2.1.–2. táb lá za tok ban nem sze rep lõ ve szé -
lyes össze te võ jé re a Hul la dék Mi nõ sí tõ Bi zott ság már ko -
ráb ban egye di ki ol dá si ha tár ér té ket ál la pí tott meg, ak kor
a továb biak ban azt kell el fo gad ni.

Rend sze re sen kép zõ dõ hul la dék nak az a hul la dék te -
kint he tõ, amely egy vagy több lé te sít mény ben

(i) azo nos ter me lé si vagy azo nos ter me lé si és elõ ke ze -
lé si te vé keny ség bõl szár ma zik;

(ii) a ter me lé si és az elõ ke ze lé si fo lya mat jól is mert és
anyag mér le ge köz el ál lan dó;

(iii) a hul la dék a)–d) al pon tok ban fel so rolt alap jel lem -
zõi kö zül ki vá laszt ha tók azok a kri ti kus pa ra mé te rek, ame -
lyek a hul la dék le rak ha tó sá gát egy ér tel mû en meg ha tá roz -
zák és jel zik a hul la dék össze té te lé nek eset le ges meg vál to -
zá sát;

(iv) a ter me lõ, bir to kos min den szük sé ges in for má ci ót
meg ad a hul la dék le ra kó üze mel te tõ jé nek a fo lya ma tok ban 
be kö vet ke zõ vál to zá sok ról, kü lö nös te kin tet tel a fo lya ma -
tok ba be me nõ anya gok meg vál to zá sá ra.

Az (iii) pont sze rin ti kri ti kus pa ra mé ter nek kell te kin te -
ni az e mel lék let 2. pont já ban meg adott táb lá za tok ban sze -
rep lõ jel lem zõk kö zül azo kat, ame lyek kon cent rá ci ó ja el -
éri vagy meg ha lad ja a meg adott ha tár ér ték 80%-át, illetve
ame lyek nél a jel lem zõ kon cent rá ci ó ja nagy mér ték ben
szór.

1.2. Meg fe le lõ sé gi vizs gá lat
A meg fe le lõ sé gi vizs gá lat tal tör té nik a rend sze re sen

kép zõ dõ hul la dék el len õr zé se; az 1.1. pont a)–d) al pont ja i -
ban fel so rolt alap jel lem zõk és a kri ti kus pa ra mé te rek mért
ér té ke i nek össze ve té se a 2. pont táb lá za ta i ban fel so rolt ha -
tár ér té kek kel, va la mint az ered mé nyek ér té ke lé se. A meg -
fe le lõ sé gi vizs gá la tot éven te leg alább egy szer el kell vé -
gez ni.

Nem kell meg fe le lõ sé gi vizs gá la tot vé gez ni ab ban az
eset ben, ami kor az alap jel lem zés hez nem szük sé ges la bor -
vizs gá la tok el vég zé se.

1. 3. Hely szí ni ellen õr zõ vizs gá lat
A hely szí ni ellen õr zõ vizs gá la tok – min den egyes hul la -

dék szál lít mány ese té ben – a hul la dék le ra kó be lép te tõ
pont ján, illetve a le ra kás he lyén ki ter jed nek:

a) a kí sé rõ do ku men tu mok el len õr zé sé re,
b) a hul la dék szál lít mány szem re vé te le zés sel tör té nõ el -

len õr zé sé re,
c) szük ség ese tén a hul la dék át vé te le szem pont já ból lé -

nye ges alap jel lem zõk gyors teszt tel tör té nõ vizs gá la tá ra.

1.4. Min ta vé tel lel és vizs gá la tok kal kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek

14. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1753



A hul la dék min ta vé tel hez és a hul la dék vizs gá la tok hoz
(hul la dé kok ál ta lá nos tu laj don sá gai, ki ol dá si vizs gá la tok,
nyers hul la dék fel tá rá sa, ana lí zis) a CEN (Co mi té Euro -
péen de Nor ma li sa ti on) – Euró pai Szab vány ügyi Bizott -
ság – ál tal ki adott vo nat ko zó szab vá nyok, illetve a nem ze ti 
szab vá nyok szol gál nak re fe ren ci a ként. A min ta vé tel hez
min ta vé te li ter vet kell ké szí te ni.

A ki ol dá si vizs gá la tok hoz a hul la dék ból ap rí tás sal,
szab vány ban rög zí tett mód sze rek kel, al kal mas ré szecs ke -
mé ret-el osz lá sú frak ci ó kat kell ké szí te ni.

A ki ol dá si ha tár ér té kek az L/S = 10 l/kg fo lya dék/szi -
lárd arány mel lett vég zett ki ol dá sos vizs gá la tok ra, va la -
mint az L/S = 0,1 l/kg fo lya dék/szi lárd arány mel lett vég -
zett per ko lá ci ós (át fo lyá sos) vizs gá lat elsõ elu á tu má nak
kon cent rá ci ó i ra (Co) vo nat koz nak. A hul la dék át vé te le
szem pont já ból az L/S = 10 l/kg fo lya dék/szi lárd arány
mel lett vég zett ki ol dá sos vizs gá la tok ha tár kon cent rá ci ó it
kell figye lembe ven ni.

A táb lá zat ban fel tün te tett ha tár kon cent rá ci ó kat túl lé põ
hul la dék nem ve he tõ át az adott le ra kó ka te gó ri á ban tör té -
nõ el he lye zés re.

2. Át vé te li kö ve tel mé nyek a kü lön bö zõ ka te gó ri á ba so -
rolt hul la dék le ra kó kon

2.1. Át vé te li kö ve tel mé nyek inert hul la dék le ra ká sá ra
szol gá ló hul la dék le ra kón (A ka te gó ria)

A 2.1.–1. táb lá zat ban fel so rolt hul la dé kot a hul la dék le -
ra kó üze mel te tõ je az alap jel lem zés hez szük sé ges vizs gá -
la tok nél kül át ve he ti, de a hely szí ni ellen õr zõ vizs -
gálatokat kö te les el vé gez ni.

Ha a hely szí ni ellen õr zõ vizs gá la tok alap ján fel me rül a
szennye zõ dés gya nú ja, ak kor el kell vé gez ni a 2.1.–2. és
2.1.–3. táb lá zat ban sze rep lõ össze te võk vizs gá la tát, és ez
alap ján dönt

a) a hul la dék le ra kó üze mel te tõ je a hul la dék át vé te lé rõl
vagy annak meg ta ga dá sá ról;

b) a hul la dék át adó ja a hul la dék el szál lí tá sá ról a tu laj -
don sá ga i nak meg fe le lõ hul la dék le ra kó ba, illetve más hul -
la dék ke ze lõ lé te sít mény be vagy a sa ját te lep he lyé re.

2.1.–1. táblázat

Alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehetõ
inert hulladékok

EWC kód Le írás Kor lá to zá sok

10 11 03 Üveg ala pú, szá las
anya gok hul la dé kai

A hul la dék nem
tar tal maz hat szer ves
kö tõ anya got

15 01 07 Cso ma go lá si
üveg-hul la dé kok

17 01 01 Be ton El kü lö ní tett épí té si és
bon tá si hul la dé kok*

EWC kód Le írás Kor lá to zá sok

17 01 02 Tég la El kü lö ní tett épí té si és
bon tá si hul la dé kok*

17 01 03 Cse rép és ke rá mi ák El kü lö ní tett épí té si és
bon tá si hul la dé kok*

17 01 07 Be ton, tég la, cse rép és
ke rá mia ke ve ré ke

El kü lö ní tett épí té si és
bon tá si hul la dé kok*

17 02 02 Üveg

17 05 04 Föld és kö vek A hul la dék nem
tar tal maz hat ja a ta laj
hu mu szos ré te gét,
tõ ze get, to váb bá
szennye zett te rü let rõl
szár ma zó föl det,
kö ve ket

19 12 05 Üveg

20 01 02 Üveg El kü lö ní tett üveg

20 02 02 Ta laj és kö vek A hul la dék csak
ker tek bõl, par kok ból
szár maz hat, és nem
le het ben ne hu musz,
il let ve tõ zeg

* Az el kü lö ní tett épí té si és bon tá si hul la dé kok kis mennyi ség ben más
össze te võ ket (pl. fé mek, mû anya gok, ta laj, szer ves anya gok, fa, gu mi stb.) is
tar tal maz hat nak. A hul la dék ere de tét is mer ni kell.

Nem te kint he tõ inert épí té si és bon tá si hul la dék nak az a hul la dék, amely
kü lön jog sza bály ban sza bá lyo zott szer ves vagy szer vet len ve szé lyes össze te -
võ ket (pl. az besz tet, bi tu ment) tar tal maz vagy az épí tés so rán ilyen anya go kat 
hasz nál tak, illetve az épü let ben olyan ter mé ke ket tá rol tak vagy gyár tot tak,
ame lyek kel az épí tõ anya gok szennye zõd het tek, és e miatt a hul la dék már nem 
te kint he tõ inert nek.

Inert hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze rin ti ér té ke lé sét a ki ol -
dá si vizs gá la tok ered mé nyei és a 2.1.–2. és 2.1.–3. táb lá zat ban fel so rolt ha -
tár ér té kek össze ha son lí tá sa alap ján kell el vé gez ni.

Per ko lá ci ós vizs gá la to kat ak kor kell vé gez ni, ha a vizs gált hul la dék szul -
fát ion-kon cent rá ci ó ja na gyobb, mint 1000 mg/kg. Eb ben az eset ben a
2.1.–2. táb lá zat *-ga l jel zett elõ írása sze rint kell el jár ni.

2.1.–2. táblázat

Átvételi határkoncentrációk inert hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg, 
desz til lált víz)

Per ko lá ci ós 
vizs gá lat

(L/S=0,1 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

Ha tár kon cent rá ció
(Co) mg/l

As 0,5 0,06

Ba 20 4

Cd 0,04 0,02

Cr összes 0,5 0,1

Cu 2 0,6

Hg 0,01 0,002

Mo 0,5 0,2

Ni 0,4 0,12
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Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg, 
desz til lált víz)

Per ko lá ci ós 
vizs gá lat

(L/S=0,1 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

Ha tár kon cent rá ció
(Co) mg/l

Pb 0,5 0,15

Sb 0,06 0,1

Se 0,1 0,04

Zn 4 1,2

Klo rid-io nok 800 460

Flu o rid-io nok 10 2,5

Szul fát-io nok 1000* 1500

Fe nol in dex 1 0,3

DOC: szer ves kö tés ben
lévõ ol dott szén összes
mennyi sé ge

500** 160

TDS: a hul la dék ból
ki ol dó dott szi lárd anya gok 
összes mennyi sé ge

4000*** –

* A hul la dék le ra kó üze mel te tõ je át ve he ti a hul la dé kot, ha a ki ol dá si vizs -
gá lat ered mé nye sze rint a szul fát ion-kon cent rá ció na gyobb, mint
1000 mg/kg, de nem ha lad ja meg a 6000 mg/kg ér té ket és a per ko lá ci ós mód -
szer rel, desz til lált víz zel mér t Co ha tár kon cent rá ció nem ha lad ja meg az
1500 mg/l ér té ket.

** Ha a hul la dék mér t DOC ér té ke, a sa ját pH-ján mér ve na gyobb a táb lá -
zat ban fel so rolt ha tár ér ték nél, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban,
L/S=10 l/kg arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. A hul la dék le ra -
kó üze mel te tõ je át ve he ti a hul la dé kot, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mér t
DOC kon cent rá ció nem ha lad ja meg a táb lá zat ban fel so rolt 500 mg/kg ha tár -
ér té ket.

*** Ha a vizs gált hul la dék szul fát-ion ja i nak át vé te li kon cent rá ci ó ját
6000 mg/kg-ban ál la pí tot ták meg, ak kor a TDS át vé te li ha tár ér té ke leg fel -
jebb 8000 mg/kg le het.

A meg adott ki ol dó dá si kö ve tel mé nye ken kí vül az inert hul la dék le ra kó -
ban át ve he tõ hul la dék nak ele get kell ten nie a 2.1.–3. táb lá zat ban fel so rolt to -
váb bi kö ve tel mé nyek nek is.

2.1.–3. táblázat

Átvételi határkoncentrációk közvetlenül a hulladékból
elvégzett vizsgálatokhoz inerthulladék-lerakó esetében

Jel lem zõ
Ha tár kon cent rá ció

mg/kg

TOC (szer ves kö tés ben lévõ szén összes
mennyi sé ge)

30 000*

BTEX (ben zol, to lu ol, etil-ben zol és xi lol) 6

PCB (po li kló ro zott bi fe ni lek: 28, 52, 101,
118, 138, 153 és 180 kon ge ne rek)

1

Ás vány olaj (C10-C40 szén-atom szá mú
össze te võk)

500

PAH (po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek,
16 ve gyü let re)

1

* Ta laj hul la dék ese té ben a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál -
la pít hat, ha a hul la dék L/S=10 l/kg arány mel lett mér t DOC ér té ke nem éri
el az 500 mg/kg-ot a hul la dék sa ját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tar to mány ban
mér ve.

2.2. Át vé te li kö ve tel mé nyek nem ve szé lyes hul la dék le -
ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (B ka te gó ria)

2.2.1. Át vé te li kö ve tel mé nyek szer vet len, nem ve szé -
lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (B1b al -
ka te gó ria)

B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban át ve he tõ és le rak -
ha tó hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze rin ti ér té -
ke lé sét a ki ol dá si vizs gá la tok ered mé nyei, va la mint a
2.2.1.–1. táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér té kek össze ha son lí -
tá sa alap ján kell el vé gez ni.

Elõ ke zelt, sta bil, nem re ak ció ké pes (ere de ti leg) ve szé -
lyes hul la dék – más, nem ve szé lyes hul la dék kal együtt –
kö zös me den cé ben le rak ha tó.

Sta bil, nem re ak ció ké pes nek ak kor te kint he tõ a hul la -
dék, ha ki ol dó dá si tu laj don sá gai a le ra kó ban fenn ál ló kö -
rül mé nyek kö zött, illetve bal ese tek be kö vet ke zé se kor
hosszú tá von nem vál toz nak ked ve zõt le nül, to váb bá a hul -
la dék össze té te le

a) bi o ló gi ai bom lás kö vet kez té ben,
b) hosszú idõ tá vú kül sõ kö rül mé nyek ha tá sá ra (pl. víz,

le ve gõ, hõ mér sék let, me cha ni kai ha tá sok kö vet kez té ben),
c) más hul la dék ha tá sá ra (be le ért ve a hul la dé kon át fo -

lyó csur ga lék víz és a ke let ke zõ gá zok ha tá sát is)
nem vál to zik meg.
Ha az elõ ke ze lés so rán mo no lit for má jú hul la dé kot ál lí -

ta nak elõ, ak kor en nek B1b al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón
tör té nõ át ve he tõ sé gét – a mo no lit hul la dé kok vizs gá la tá ra
vo nat ko zó nem ze ti szab vány ki hir de té sé ig – a kö vet ke zõk
alap ján kell meg ítél ni: a mo no lit hul la dé kot gra nu lál ni
kell, és a ki ol dó dá si vizs gá la to kat L/S = 10 l/kg arány mel -
lett kell el vé gez ni, annak tu da tá ban, hogy ez a mo dell vizs -
gá lat nem ad ki elé gí tõ in for má ci ót a mo no li tok ki old ha tó -
sá gá ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szó dif fú zi ós ki ol dá si
me cha niz mus ról.

2.2.1.–1. táb lá zat

Átvételi határkoncentrációk B1b alkategóriájú
hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

As 2

Ba 100

Cd 1

Cr összes 10

Cu 50

Hg 0,2

Mo 10

Ni 10

Pb 10

Sb 0,7
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Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S=10 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

Se 0,5

Zn 50

Klo rid-io nok 15 000

Flu o rid-io nok 150

Szul fát-io nok 20 000

DOC: szer ves kö tés ben lévõ ol dott szén
összes mennyi sé ge

800*

TDS: a hul la dék ból ki ol dó dott szi lárd
anya gok összes mennyi sé ge

60 000**

* Ha a hul la dék mér t DOC ér té ke a sa ját pH-ján mér ve na gyobb, mint a
táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér ték, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban,
L/S=10 l/kg arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. Át ve he tõ a hul -
la dék ak kor, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mér t DOC kon cent rá ci ó ja nem ha -
lad ja meg a táb lá zat ban fel so rolt 800 mg/kg ha tár ér té ket.

** Ha a hul la dék szul fát- és klo rid ion tar tal ma tel je sí ti a fen ti ha tár kon -
cent rá ci ó kat, a TDS ér ték túl lé pés ese tén is át ve he tõ a hul la dék.

Elõ ke zelt, sta bil, nem re ak ció ké pes (ere de ti leg) ve szé -
lyes hul la dék a B1b le ra kó ban át ve he tõ, amennyi ben a
2.2.1.–2. táb lá zat ban sze rep lõ to váb bi kö ve tel mé nyek nek
is meg fe lel.

2.2.1.–2. táb lá zat

Átvételi határkoncentrációk közvetlenül az elõkezelt,
stabil, nem reakcióképes (eredetileg) veszélyes

hulladékokból elvégzett vizsgálatokhoz 
B1b alkategóriájú hulladéklerakón

Jel lem zõ Ha tár kon cent rá ció

TOC (szer ves kö tés ben lévõ szén összes
mennyi sé ge)

5 tö meg%*

pH ³ 6

ANC/BNC (sav-, il let ve lúg sem le ge sí té si
ka pa ci tás)

Lásd a ** alat ti
ér tel me zést

* Ha a mér t TOC ér ték meg ha lad ja az 5 tö meg%-ot (pl. ta laj hul la dé kok
ese té ben), ak kor a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál la pít hat, fel té -
ve hogy L/S=10 l/kg arány mel lett a hul la dék mér t DOC ér té ke nem éri el a
800 mg/kg ér té ket a hul la dék sa ját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tar to mány ban
mér ve.

** Mint hogy több szer vet len össze te võ pH ³ 6 tar to mány ban is ki ol dó -
dik, ezért el kell vé gez ni az ANC/BNC vizs gá la to kat a pH 4–pH 12 tar to -
mány ban, nyolc kü lön bö zõ pH-n. A ki ol dott anyag mennyi sé ge ket a pH 4 és
pH 12 ér té ken kell meg ha tá roz ni. Át ve he tõ a hul la dék ak kor, ha a pH 4 és
pH 12 ér té ke ken mér t ki ol dá si kon cent rá ci ók sem lé pik túl a 2.3.–1. táb lá zat -
ban meg adott, L/S=10 l/kg arány ra vo nat ko zó ha tár ér té ke ket.

2.2.2. Az beszt tar tal mú hul la dék le ra ká sa B1b al ka te -
gó ri á ba so rolt hul la dék le ra kón

Az besz tet tar tal ma zó épí té si-bon tá si hul la dék B1b al ka -
te gó ri á jú hul la dék le ra kón vizs gá lat nél kül át ve he tõ, ha a
hul la dék az az besz ten kí vül más ve szé lyes össze te võt nem

tar tal maz és az az beszt po li mer rel bur kolt, vagy szá la it kö -
tõ anyag tart ja össze.

Az besz tet tar tal ma zó épí té si-bon tá si hul la dék ki zá ró lag
az az beszt hul la dék szá má ra ki ala kí tott kü lön me den cé ben
(ka zet tá ban) rak ha tó le, a kö vet ke zõ fel té te lek kel:

a) az az beszt szá lak szó ró dá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben 
biz to sí ta ni kell az egyes le ra kott hul la dék szál lít má nyok
azon na li ta ka rá sát. Min den egyes tö mö rí té si mû ve let elõtt, 
meg fe le lõ to váb bi ré teg gel kell a ta ka rást el vé gez ni;

b) nem le het az az beszt hul la dék le ra ká sá ra épí tett me -
den cén olyan me cha ni kai mû ve le tet (pl. lyu kak fú rá sa) vé -
gez ni, amely az az beszt szá lak szét szó ró dá sát ered mé nyez -
he ti;

c) az az beszt hul la dé kot tar tal ma zó me den ce le zá rá sa
után a me den ce he lyé re vo nat ko zó hely szín raj zot meg kell
õriz ni;

d) a hul la dék le ra kó be zá rá sa után – a la kos ság biz ton -
sá ga ér de ké ben – biz to sí ta ni kell a hul la dék le ra kó te rü le te
hasz ná la tá nak kor lá to zá sát.

2.2.3. Át vé te li kö ve tel mé nyek ve gyes össze té te lû (je -
len tõs szer ves anyag-tar ta lom mal is ren del ke zõ), nem ve -
szé lyes hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón
(B3 ka te gó ria)

B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kón alap jel lem zés hez
szük sé ges vizs gá la tok nél kül át ve he tõk a 2.1.–1. táb lá zat -
ban fel so rolt inert hul la dé kok, a kü lön jog sza bály sze rin ti
hul la dék jegy zék EWC 20-as fõ cso port já ban fel so rolt, ve -
gye sen gyûj tött, nem ve szé lyes szi lárd hul la dé kok, ki vé ve
az EWC 20 01 41 ké mény söp rés bõl szár ma zó hul la dé kot.

Vizs gá la tok alap ján át ve he tõ az EWC 20 01 41 ké -
mény söp rés bõl szár ma zó hul la dék, va la mint más nem ve -
szé lyes hul la dé kok, ha ele get tesz nek a B1b al ka te gó ri á jú
hul la dék le ra kók ra vo nat ko zó át vé te li kö ve tel mé nyek nek a 
2.2.1.–1. táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér té kek alap ján.

Te le pü lé si hul la dé kot fo ga dó hul la dék le ra kón át ve he tõ

a) a nem fer tõ zõ ké pes rács sze mét (EWC 19 08 01), va -
la mint

b) a kom mu ná lis szenny víz tisz tí tó üze mek nem fer tõ -
zõ ké pes, víz te le ní tés után leg alább 25%-os szá raz -
anyag-tar tal mú iszap ja,

ha a 2.2.1.–1. táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér té kek alap ján – a 
DOC össze te võt ki vé ve – ele get tesz a B1b alkategó riájú
hul la dék le ra kók ra vo nat ko zó át vé te li kö ve tel mé nyek nek.

Gipsz tar tal mú nem ve szé lyes hul la dék a hul la dék le ra -
kó nak ki zá ró lag azon me den cé jé ben rak ha tó le, amely ben
bi o ló gi a i lag le bom ló hul la dé kot nem rak nak le.

2.3. Át vé te li kö ve tel mé nyek ve szé lyes hul la dék le ra ká -
sá ra szol gá ló hul la dék le ra kón (C ka te gó ria)

A C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban át ve he tõ és le rak ha -
tó ve szé lyes hul la dék nak a le rak ha tó sá gi szem pon tok sze -
rin ti ér té ke lé sét a hul la dék ból gra nu lá lás sal elõ ál lí tott
min ták ra vo nat ko zó ki ol dá si vizs gá la tok ered mé nyei, va -
la mint a 2.3.–1. és a 2.3.–2. táb lá za tok ban fel so rolt ha tár -
ér té kek össze ha son lí tá sa alap ján kell el vé gez ni.
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2.3.–1. táblázat

Átvételi határkoncentrációk C kategóriájú
hulladéklerakón

Össze te võ

Ki ol dá si vizs gá lat
(L/S= 10 l/kg,
desz til lált víz)

Ha tár kon cent rá ció
mg/kg szá raz anyag

As 25

Ba 300

Cd 5

Cr összes 70

Cu 100

Hg 2

Mo 30

Ni 40

Pb 50

Sb 5

Se 7

Zn 200

Klo rid-io nok 25 000

Flu o rid-io nok 500

Szul fát-io nok 50 000

DOC: szer ves kö tés ben lévõ ol dott
szén összes mennyi sé ge

1000*

TDS: a hul la dék ból ki ol dó dott szi lárd
anya gok összes mennyi sé ge

100 000**

* Ha a hul la dék mér t DOC ér té ke a sa ját pH-ján mér ve na gyobb, mint a
táb lá zat ban fel so rolt ha tár ér ték, ak kor pH 7,5–8 kö zöt ti tar to mány ban,
L/S=10 l/kg arány mel lett kell meg ha tá roz ni a DOC ér té ket. Át ve he tõ a hul -
la dék ak kor, ha a 7,5–8 pH tar to mány ban mér t DOC kon cent rá ci ó ja nem ha -
lad ja meg a táb lá zat ban fel so rolt 1000 mg/kg ha tár ér té ket.

** Ha a hul la dék szul fát- és klo rid ion tar tal ma tel je sí ti a fen ti ha tár kon -
cent rá ci ó kat, a TDS ér ték túl lé pés ese tén is át ve he tõ a hul la dék.

2.3.–2. táblázat

Átvételi határkoncentrációk közvetlenül a hulladékból
elvégzett vizsgálatokhoz C kategóriájú hulladéklerakón

Jel lem zõ Ha tár kon cent rá ció

LOI (iz zí tá si vesz te ség)* 10%

TOC (szer ves kö tés ben lévõ szén összes 
mennyi sé ge)**

6%

ANC/BNC (sav-, il let ve
lúg-sem le ge sí té si ka pa ci tás)

Lásd a *** alat ti 
ér tel me zést

* A TOC he lyett el sõ kö ze lí tés ben a mér t LOI ér ték is hasz nál ha tó, figye -
lembe vé ve, hogy az zal nem egyen ér té kû. Ha a LOI ér té ke nem éri el a
 6 tömeg %-ot, ak kor a TOC-t nem szük sé ges meg ha tá roz ni.

** Ha a mér t TOC ér ték meg ha lad ja a 6 tö meg%-ot (pl. ta laj hul la dé kok
ese té ben), ak kor a Fel ügye lõ ség na gyobb ha tár ér té ket is meg ál la pít hat, fel té -
ve hogy L/S=10 l/kg arány mel lett a hul la dék mér t DOC ér té ke nem éri el a
1000 mg/kg-ot a hul la dék sa ját pH-ján vagy pH 7,5–8,0 tar to mány ban mér ve.

*** Mint hogy több szer vet len össze te võ pH>6 tar to mány ban is ki ol dó -
dik, ezért el kell vé gez ni az ANC/BNC vizs gá la to kat, a pH 4–pH 12 tar to -
mány ban, nyolc kü lön bö zõ pH-n. A ki ol dott anyag mennyi sé ge ket a pH 4 és
pH 12 ér té ken kell meg ha tá roz ni. Át ve he tõ a hul la dék ak kor, ha a pH 4 és pH
12 ér té ke ken mér t ki ol dá si kon cent rá ci ók sem lé pik túl a 2.3.–1. táb lá zat ban,
L/S=10 l/kg arány ra vo nat ko zó ha tár ér té ke ket.

Ha a le ra kás ra szánt ve szé lyes hul la dék vizs gá la tai
alap ján nem tesz ele get a meg adott ki ol dá si ha tár ér té kek -
nek, ak kor a hul la dé kot to váb bi elõ ke ze lés nek kell alá vet -
ni annak ér de ké ben, hogy ele get te gyen a ki ol dá si kö ve tel -
mé nyek nek.

Ha az elõ ke ze lés so rán mo no lit for má jú hul la dé kot ál lí -
ta nak elõ, ak kor en nek a C ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ban
tör té nõ le rak ha tó sá gát a mo no lit hul la dé kok vizs gá la tá ra
vo nat ko zó nem ze ti szab vány ki hir de té sé ig a kö vet ke zõ -
kép pen kell meg ítél ni: a mo no lit hul la dé kot gra nu lál ni
szük sé ges, és a ki ol dó dá si vizs gá la to kat L/S = 10 l/kg
arány mel lett kell el vé gez ni annak tu da tá ban, hogy ez a
mo dell vizs gá lat nem ad ki elé gí tõ in for má ci ót a mo no li tok
ki old ha tó sá gá ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szó dif fú zi ós
ki ol dá si me cha niz mus ról.

2.4. El té ré sek az át vé te li kö ve tel mé nyek tõl
Bi zo nyos ese tek ben a 2.1.–2.3. pon tok ban meg adott

össze te võk/jel lem zõk meg adott ha tár kon cent rá ci ó i nak
akár a há rom szo ros ér té ke is el fo gad ha tó a hul la dék át vé -
te le kor (a 2.1.–2., 2.1.–3., 2.2.1.–1. és 2.3.–1. táb lá za tok -
ban sze rep lõ DOC, a 2.1.–3. táb lá zat ban sze rep lõ BTEX,
PCB és ás vány olaj, a 2.2.1.–2. táb lá zat ban sze rep lõ TOC
és pH, és a 2.3.–2. táb lá zat ban em lí tett LOI és/vagy TOC,
va la mint a 2.1.–3. táb lá zat ban sze rep lõ TOC ese tén ki vé -
te le sen a ha tár kon cent rá ció leg fel jebb két sze res ér té ke el -
fo gad ha tó), amennyi ben

– a Fel ügye lõ ség ese ti ala pon, ké re lem re, azt en ge dé -
lye zi egyes hul la dé kok át vé te lé re a be fo ga dó hul la dék le ra -
kó ese té ben, figye lembe vé ve a hul la dék le ra kó mû sza ki
vé del mét, kör nye ze ti adott sá ga it, to váb bá meg ha tá roz va
az át ve he tõ hul la dék mennyi sé gét és a fo ga dás idõ tar ta -
mát, va la mint

– a hul la dék le ra kó ki bo csá tá sa (be le ért ve a csur ga lék -
vi zet is) a koc ká zat ér té ke lés alap ján nem je len t számot -
tevõ kör nye ze ti koc ká zat nö ve ke dést.

3. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[3. számú melléklet 
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

Monitoringrendszer a hulladéklerakó üzemeltetési 
és az utógondozási idõszakában

1. Me te o ro ló gi ai ada tok gyûj té se
A hul la dék le ra kó víz ház tar tá sá nak ér té ke lé sé hez a hul -

la dék le ra kó te rü le té re vo nat ko zó an az 1.–1. táb lá zat ban
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fel so rolt jel lem zõ ket a meg adott gya ko ri ság gal gyûj te ni
kell. Ahol az ér té ke lés nem szük sé ges (pl. inert hulladék -
lerakó), a Fel ügye lõ ség e kö te le zett ség el ha gyá sá ról ren -
del kez het.

Az ada to kat gyûjt he ti az üze mel te tõ, vagy biz to sít hat ja
azo kat a nem ze ti me te o ro ló gi ai há ló zat tal kö tött meg álla -
po dás alap ján.

1.–1. táblázat

Meteorológiai adatok gyûjtése

Jel lem zõ
Mû kö dé si fá zis

ide jén
Utó gon do zá si fá zis ide jén

1. Csa pa dék
      mennyi sé ge

na pon ta na pon ta, havi
ér té kek hez hoz zá ad va

2. Hõ mér sék let,
     14.00h

na pon ta havi át lag

3. Ural ko dó szél irány
     és szél erõ

na pon ta nincs elõ ír va

4. Pá rol gás (li zi mé ter) na pon ta na pon ta, havi
ér té kek hez hoz zá ad va

5. Lég kö ri
     pá ra tar ta lom 14.00h

na pon ta havi átlag

2. A csa pa dék víz, a csur ga lék víz, a fel szí ni víz és a hul -
la dék le ra kó-gáz el len õr zé se

A vizs gá lan dó pa ra mé te re ket a le ra kott hul la dék össze -
té te le és a hul la dék le ra kó he lyé nek hid ro ge o ló gi ai tu laj -
don sá gai alap ján a Fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban ál la pít ja
meg. A min ta vé tel és a vizs gá la tok gya ko ri sá gát a
2.–1. táb lá zat mu tat ja.

2.1. A csa pa dék víz össze té te lé nek meg ha tá ro zá sa ak -
kor szük sé ges, ha azt be fo ga dó ba el ve ze tik, illetve ten ge -
lyen el szál lít ják. Amennyi ben szük sé ges a csa pa dék víz
össze té te lé nek is me re te, a vizs gá la tok hoz a min tát az el ve -
ze té si pon ton, illetve a tá ro zó ból kell ven ni.

2.2. A csur ga lék víz bõl a jel lem zõ el ve ze té si pon to kon
min tát kell ven ni. Min ta vé te li pon ton ként kü lön kell meg -
vizs gál ni a csur ga lék víz mennyi sé gét és össze té te lét. Nem
kell vizs gá la tot vé gez ni, ha a csur ga lék víz gyûj té sé re nem
ke rül sor (pl. inert hul la dék le ra kón).

2.3. Ha a hul la dék le ra kó kö ze lé ben olyan idõ sza kos
vagy ál lan dó víz fo lyás van, amely nek víz mi nõ sé gét a kör -
nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat alap ján a hul la dék le ra kó ve -
szé lyez tet he ti, a Fel ügye lõ ség elõ ír ja a fel szí ni víz el len õr -
zé sét. Eb ben az eset ben a min ta vé telt és a vizs gá la to kat
leg alább két pon ton kell el vé gez ni, még pe dig a hul la dék -
le ra kó fö löt t a fo lyás iránnyal szem ben, illetve alat ta a fo -
lyás irány ban.

2.4. A hul la dék le ra kó-gáz el ve ze té si rend szer ha té -
kony mû kö dé sét rend sze re sen el len õriz ni kell. A hul la dék -
le ra kó-gáz vizs gá la tát úgy kell vég re haj ta ni, hogy rep re -
zen tál ja a hul la dék test ben ke let ke zõ gáz ke ve rék mennyi -

sé gét és össze té te lét. Az utó gon do zá si idõ szak ban a vizs -
gá lat ala pul hat mé ré sen vagy a le ra kott hul la dék mennyi -
sé gén és össze té te lén ala pu ló szá mí tá son. A vizs gá lat cél ja 
el sõd le ge sen a hul la dék ban lé võ szer ves anyag le bom lá si
fo lya ma tá nak el len õr zé se. A CH4-, a CO2- és az
O2-emisszi ót a hul la dék le ra kó üze mel te tõ jé nek a Fel ügye -
lõ ség ál tal elõ írt rend sze res ség gel meg kell ha tá roz nia, a
töb bi gáz ese té ben az emisszió vizs gá lat szük sé ges sé gét,
gya ko ri sá gát a le ra kott hul la dék össze té te le függ vé nyé ben 
kell meg ál la pí ta ni.

2.5. Azon a hul la dék le ra kón, ame lyen a geo fi zi kai mo -
ni tor ing rend szer ki épí tés re ke rült, rend sze re sen, azon ban
éven te leg alább egy al ka lom mal el vég zett fel mé rés sel ada -
to kat kell gyûj te ni.

2.–1. táblázat

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

A vizs gá lat (min ta vé tel) cél -
ja

A vizs gá lat (min ta vé tel) gya ko ri sá ga

a mû kö dé si 
idõ szak ban

az utó gon do zá si idõ -
szak ban

A csur ga lék víz
mennyi sé gé nek
meg ál la pí tá sa

ha von ta1, 2 fél éven ként

A csur ga lék víz
össze té te lé nek
meg ha tá ro zá sa

ne gyed éven ként2 fél éven ként

Fel szí ni víz ter he lé se ne gyed éven ként2 fél éven ként

Hul la dék le ra kó-gáz
emisszió és lég kö ri
nyo más meg ha tá ro zá sa
(CH4, CO2, O2, H2S, 
H2 stb.)

ha von ta2 fél éven ként

1 A min ta vé tel gya ko ri sá gát a hul la dék le ra kó mor fo ló gi á já tól füg gõ en
mó do sí ta ni le het.

2 Ha az ada tok hosszabb idõ szak alatt nem vál toz nak je len tõ sen, a vizs gá -
la tok (min ta vé te lek) gya ko ri sá ga csök kent he tõ. A csur ga lék víz elekt ro mos
ve ze tõ ké pes sé gét éven te leg alább egy szer meg kell mér ni.

3. A fel szín alat ti víz el len õr zé se

A fel szín alat ti víz vé del me ér de ké ben el len õriz ni kell,
hogy a hul la dék le ra kás ve szé lyez te ti-e a kör nye ze té ben lé -
võ fel szín alat ti vi zet. En nek ér de ké ben a fel szín alat ti víz -
áram lás szem pont já ból a hul la dék le ra kó fe let ti te rü le ten
leg alább egy, a hul la dék le ra kó alat ti te rü le ten leg alább két
mo ni tor ing ku tat (mé ré si pon tot) kell ki ala kí ta ni a hul la -
dék le ra kó ha tás te rü le tén be lül. Re fe ren cia ér té kek nek a
fel sõ mo ni tor ing kút ból vett víz min ta vizs gá la ta so rán
mér t ér té ke ket kell te kin te ni. A hul la dék le ra kó ból szár ma -
zó szennye zett ség jel lem zé sé re az al só mo ni tor ing ku tak -
ból vett víz min ták vizs gá la ta so rán mér t ér té ke ket a re fe -
ren cia ér té kek hez kell vi szo nyí ta ni.

A mo ni tor ing ku tak he lyét és szá mát – a ter ve zõ nek a
hul la dék le ra kó ha tás te rü le té re ké szí tett hid ro ge o ló gi ai
szak vé le mé nyen ala pu ló ja vas la ta figye lembe véte lével – a 
Fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.
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3.1. Min ta vé tel
A hul la dék le ra kó üzem be he lye zé se elõtt leg alább há -

rom he lyen min tát kell ven ni a ta laj ból és a fel szín alat ti
víz bõl annak ér de ké ben, hogy a ké sõb bi min ta vé te lek hez
re fe ren cia ér té kek áll ja nak ren del ke zés re.

3.2. Mo ni tor ing
A víz min ták ban vizs gá lan dó jel lem zõ ket a le ra kás ra ke -

rü lõ hul la dék össze té te le, a csur ga lék víz vár ha tó össze té -
te le és a te rü le ten lé võ fel szín alat ti víz, el sõ víz adó össz let
mi nõ ség e alap ján kell meg vá lasz ta ni, figye lembe vé ve a
fel szín alat ti víz áram lá si vi szo nya it is. Egyes jel lem zõk
in di ká tor ként is szol gál hat nak a fel szín alat ti víz össze té te -
le vál to zá sá nak elõ re jel zé sé re, szennye zõ dé se be kö vet ke -
zé sé nek kez de ti idõ sza ká ban. Az in di ká to rok meg ha tá ro -
zá sá nál ja va solt a kü lön jog sza bály figye lembevétele.

A min ta vé tel és a vizs gá la tok gya ko ri sá gát a 3.–1. táb lá -
zat tar tal maz za:

3.–1. táblázat

Felszín alatti víz ellenõrzése

A min ta vé tel cél ja

A min ta vé tel gya ko ri sá ga

a mû kö dé si idõ szak ban
az utó gon do zá si 

idõ szak ban

A fel szín alat ti
víz szint
meg ál la pí tá sa

fél éven ként1 fél éven ként1

A fel szín alat ti víz
össze té te lé nek
meg ha tá ro zá sa

a hul la dék le ra kó
he lyé tõl füg gõ en
vál to zó
gya ko ri ság gal2, 3

a hul la dék le ra kó
he lyé tõl füg gõ en
vál to zó
gya ko ri ság gal2, 3

1 Ha a fel szín alat ti víz, el sõ víz adó össz let ma xi má lis nyu gal mi víz szint -
je meg kö ze lí ti a lé te sí té si kö ve tel mény ként meg adott, a le ra kó fe nék szint jé -
tõl szá mí tott 1 m-e s tá vol sá got, ak kor nö vel ni kell a mé ré sek gya ko ri sá gát.

2 Az össze té tel mé ré sé nek gya ko ri sá gát a hul la dék le ra kó mû kö dé si en ge -
dé lyé ben szük sé ges rög zí te ni. A gya ko ri sá got a fel szín alat ti víz áram lá si se -
bes sé gé nek is me re té ben és ér té ke lé se alap ján kell meg ál la pí ta ni.

3 Ha a vizs gá la tok a mér t jel lem zõk kon cent rá ci ó já nak a re fe ren cia pon -
ton mi ért ér ték hez ké pest a sta tisz ti kai hi ba ha tár fe let ti nö vek võ ten den ci á ját
mu tat ják, ak kor fel té te lez he tõ, hogy a le ra kó ból szennye zõ anya gok ke rül tek
a kör nye zet be. Ha a mér t ér té kek a be avat ko zá si szin tet el ér ték, ezt is mé telt
min ta vé tel lel és vizs gá lat tal meg kell erõ sí te ni.

3.3. Be avat ko zá si szin tek
Ha a szennye zõ anyag kon cent rá ci ó ja el éri a kü lön jog -

sza bá lyok ban meg ha tá ro zott (B) szennye zett sé gi ha tár ér -
té ket, ak kor a kü lön jog sza bály sze rint kell el jár ni.

Ha a re fe ren cia pont ból vett min ták ban a szennye zõ
anya gok kon cent rá ci ó ja na gyobb, mint a (B) szennye zett -
sé gi ha tár ér ték, ak kor a kü lön jog sza bály sze rin ti (Ab) bi -
zo nyí tott hát tér kon cent rá ció figye lembe véte lével kell a
szük sé ges in téz ke dé se ket meg ten ni.

4. Me cha ni kai vál to zá sok a hul la dék le ra kó ban

A hul la dék test ben be kö vet ke zõ me cha ni kai vál to zá sok
 miatt a hul la dék le ra kó ki épí tett ré sze i ben is vál to zá sok kö -
vet kez het nek be. A hul la dék le ra ká sa so rán a ré szecs ke -
mé ret és az össze té tel vál toz ta tá sá val op ti má lis tö mör sé gû
hul la dék tes tet szük sé ges ki ala kí ta ni annak ér de ké ben,

hogy a hul la dék le ra kó fel szí ne csak mi ni má lis mér ték ben
vál toz zék.

A me cha ni kai vál to zá sok ká ros ha tá sa i nak el ke rü lé se
ér de ké ben rend sze res el len õr zé se ket kell vé gez ni a
4.–1. táb lá zat sze rint:

4.–1. táb lá zat

A mechanikai változások ellenõrzése

Az ellen õr zés cél ja

Az ellen õr zés gya ko ri sá ga

a mû kö dé si 
idõ szak ban

az utó gon do zá si
idõ szak ban

A hul la dék test me cha ni kai
szer ke ze té nek és
össze té te lé nek meg vál to zá sa1

éven te –

A hul la dék test szint jé nek
süllye dé se

éven te éves le ol va sás

1 A hul la dék le ra kó ál la po tá ra vo nat ko zó ada tok:
– a le ra kott hul la dék ál tal el fog lalt le ra kó ka pa ci tás (tér fo gat),
– a le ra kás mód sze rei,
– a le ra kás idõ pont ja és idõ tar ta ma,
– az al kal ma zott tö mö rí tés mér té ke,
– a le ra kott hul la dék tö me ge és tér fo ga ta,
– a hul la dék össze té te le,
– a hul la dék le ra kó ban még ren del ke zés re ál ló le ra kó ka pa ci tás (tér fo gat

és tö meg) szá mí tá sa.
A hul la dék test szint jé nek süllye dé sét re fe ren cia pont-há ló zat ki épí té sé vel

és moz gá sá nak meg fi gye lé sé vel kell meg va ló sí ta ni.

5. A le ra kott te le pü lé si hul la dék bi o ló gi a i lag le bom ló
szer ves anyag-mennyi sé gé nek el len õr zé se

A le ra kott te le pü lé si hul la dék bi o ló gi a i lag le bom ló
szer ves anyag-mennyi sé gé nek el len õr zé se ér de ké ben a
hul la dék le ra kó üze mel te tõ jé nek ne gyed éven ként meg kell 
ha tá roz nia a nem ze ti szab vány ban sze rep lõ 13 hul la dék -
össze té te li ka te gó ria ned ves tö meg ará nyát.

Rész le tes össze té tel-vizs gá la to kat a te le pü lé si szi lárd
hul la dék 13 ka te gó ri á já nak össze té te lé re éven te egy al ka -
lom mal, min dig az õszi idõ szak ban szük sé ges vé gez ni. A
konk rét vizs gá la to kat a nem ze ti szab vány ban le írt al ka te -
gó ri ák sze rin ti bon tás ban kell el vé gez ni.

6. Az utó gon do zás idõ sza ká ban szük sé ges egyéb el len -
õr zé sek

A hul la dék le ra kó be ren de zé se i nek, épít mé nye i nek és
inf ra struk tú rá já nak fenn tar tá sa, illetve kar ban tar tá sa so rán 
szük sé ges te vé keny sé gek:

a) a hul la dék le ra kó meg kö ze lí té sét szol gá ló köz le ke -
dé si utak, üze mi utak ál la po tá nak he ten ként egy al ka lom -
mal tör té nõ el len õr zé se és kar ban tar tá sa éven te leg alább
egy szer;

b) az il le ték te le nek be ha to lá sá nak meg aka dá lyo zá sát
szol gá ló lé te sít mé nyek (pl. ke rí tés) fo lya ma tos el len õr zé se 
és szük ség sze rin ti kar ban tar tá sa;

c) a nö vény zet kar ban tar tá sa (fû nyí rás, ka szá lás) szük -
ség sze rint, de éven te leg alább két szer;
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d) a víz el ve ze tõ és -ke ze lõ rend sze rek (csa pa dék víz,
csur ga lék víz) he ten ként egy al ka lom mal tör té nõ el len õr -
zé se és kar ban tar tá sa, tisz tí tá sa, iszap men te sí té se szük ség
sze rint, de éven te leg alább egy szer;

e) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szer he ten ként egy
al ka lom mal tör té nõ el len õr zé se és kar ban tar tá sa szük ség
sze rint, de éven te leg alább egy szer.

4. számú melléklet
a 92/2007. (XI. 28.) KvVM rendelethez

[4. számú melléklet 
a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelethez]

A hulladéklerakó rekultivációjával, utógondozásával
kapcsolatos követelmények

1. A hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já val és utó gon do zá -
sá val kap cso la tos kö ve tel mé nyek

A re kul ti vá ció és utó gon do zás a kö vet ke zõ fõbb rész fo -
lya ma tok ból te võ dik össze:

a) a re kul ti vá ci ó ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó terv do -
ku men tá ció el ké szí té se és en ge dé lyez te té se,

b) a hul la dék le ra kó fel sõ zá ró ré teg rend sze ré nek át me -
ne ti és/vagy vég le ges ki ala kí tá sa,

c) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si rend sze ré -
nek ki ala kí tá sa és mû köd te té se,

d) a csur ga lék víz és csa pa dék víz ke ze lé si rend sze ré nek 
ki ala kí tá sa és mû köd te té se,

e) az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing -
rend szer ki ala kí tá sa és mû köd te té se,

f) a hul la dék test for má lá sa, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí -
té se, ré zsûk ki ala kí tá sa, táj ba il lesz tés, a te rü let to váb bi
hasz ná la tá nak figye lembe véte lével,

g) a to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett be ren de zé sek
és épít mé nyek el bon tá sa, az ál ta luk el fog lalt te rü let táj ba
il lesz té se,

h) a fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák el vég zé se az
utó gon do zás tel jes idõ sza ká ban,

i) az utó gon do zás be fe je zé se,
j) a je len tés ké szí té si kö te le zett ség tel je sí té se.
A fen ti e ket ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a le ra kott

hul la dék össze té te lé tõl, a hul la dék le ra kó meg lé võ mû sza -
ki lé te sít mé nye i nek ki épí tett sé gé tõl, to váb bá at tól füg -
gõen, hogy a re kul ti vá ció és az utó gon do zás a hul la dék le -
ra kó egé szé re vagy annak egy ré szé re vo nat ko zik.

A fel sõ zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sa ér te lem sze rû en
tar tal maz za a hul la dék le ra kó ol dal irá nyú zá ró ré teg rend -
sze rét is, ahol az szük sé ges.

1.1. A re kul ti vá ci ó ra és utó gon do zás ra vo nat ko zó terv -
do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell:

a) a hul la dék le ra kó kör nye ze ti ele mek re, kü lö nö sen a
köz vet len kör nye ze té ben lévõ fel szí ni és fel szín alat ti víz -
re, va la mint föld ta ni kö zeg re gya ko rolt ha tá sá nak, to váb bá 
a kör nye zet szennye zett ség koc ká za tá nak a be mu ta tá sát,

b) a hul la dék le ra kó re kul ti vá ci ó já nak üte me zé sét (át -
me ne ti és/vagy vég le ges),

c) a fel sõ zá ró ré teg rend szer szer ke ze tét, ki ala kí tá sá -
nak mód ját [az esé si irá nyo kat szint vo na las hely szín raj zon 
és ke reszt szel vé nye ken kell be mu tat ni],

d) az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges mo ni tor ing -
rend szer ki ala kí tá sá nak, üze mel te té sé nek és kar ban tar tá -
sá nak le írá sát,

e) a hul la dék le ra kó-gáz ke ze lé sé nek le írá sát,
f) a csur ga lék víz, csa pa dék víz ke ze lé sé nek le írá sát,
g) a hul la dék test for má lá sát, fel szí ni ré te ge i nek tö mö rí -

té sét, a ré zsûk ki ala kí tá sát, a táj ba il lesz tés le írá sát,
h) a to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett be ren de zé sek

és épít mé nyek el bon tá sá val, va la mint az ál ta luk el fog lalt
te rü let táj ba il lesz té sé vel kap cso la tos ter vet,

i) a fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák vég zé sé nek
tar tal mát, mód ját és üte me zé sét,

j) az utó gon do zás be fe je zé sé nek mód ját és idõ pont ját,
k) az adat szol gál ta tás adat tar tal mát és mód ját.

1.2. A fel sõ zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sá val kap cso la -
tos kö ve tel mé nyek

A fel sõ zá ró ré teg rend szer ki épí té sé nek ter ve zé se kor
figye lembe kell ven ni:

a) a le ra kott hul la dék tu laj don sá ga it, kü lö nö sen a bi o -
ló gi a i lag le bom ló hul la dék mennyi sé gét,

b) a hul la dék le ra kó üze mel te té sé nek fel té te le it (pl. az
al kal ma zott tö mö rí tés mér té két),

c) a hul la dék le ra kó ge o met ri ai jel lem zõ it (domb épí tés,
ré zsûk mér té ke, a hul la dék test ma gas sá ga stb.),

d) a te lep hely kö ze lé ben ta lál ha tó, a zá ró ré teg rend szer
ki ala kí tá sá hoz fel hasz nál ha tó ter mé sze tes anya gok be -
szer zé si le he tõ sé gét (ta laj, ka vics, agyag),

e) a zá ró ré teg rend szer ki épí té sé nek költ sé ge it.
1.2.1. Az át me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer fel épí té se

és funk ci ó ja
Az át me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer leg fon to sabb fel -

ada ta az, hogy a vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer ki épí té -
se ér de ké ben te gye le he tõ vé ele gen dõ víz mennyi ség nek a
hul la dék test be való be ju tá sát, ez ál tal biz to sít va a le ra kott
hul la dék ban lévõ szer ves össze te võk bi o ló gi ai le bom lá sát
és a hul la dék test sta bi li zá ló dá sát. A ré teg rend ki ala kí tá sát
egye di leg a ter ve zõ ha tá roz za meg és a Fel ügye lõ ség
hagy ja jóvá az en ge dély ben. Al kal ma zá sa azért is in do -
kolt, mert a bio hul la dék le bom lá sa kö vet kez té ben a hul la -
dék test ben ros ka dás, a fel szí nén je len tõs süllye dé sek
 várhatóak, ami a vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer egyen -
lõt len süllye dé sé hez, re pe de zé sé hez ve zet ne, és ez a szi ge -
te lõ funk ció meg szû né sét okoz ná.

Az át me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer ré szei:
a) ki egyen lí tõ ré teg (0–50 cm)
Funk ci ó ja: a hul la dék test fel szí né nek fel sõ és ol dal irá -

nyú ki egyen lí té se, mó do sí tá sa, va la mint a hul la dék test al -
kal mas sá té te le a kö vet ke zõ ré te gek el he lye zé sé re.

Anya ga: ap ró szem csés hul la dék, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ma ra dék hul la dék vagy sta bi li zált bio hul la -
dék, sa lak, per nye, kõ men tes ta laj.
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b) gáz el ve ze tõ ré teg (amennyi ben a re kul ti vá ci ós terv
sze rint szük sé ges)

Funk ci ó ja: a hul la dék egyes össze te võ i nek bi o ló gi ai
bom lá sa so rán ke let ke zõ hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend -
szer be tör té nõ el ve ze té se.

Anya ga: kis mész tar tal mú, egyen le tes szem cse el osz lá -
sú, jó gáz ve ze tõ-ké pes sé gû anyag, amely az adott esés -
viszonyok mel lett kel lõ ál lé kony sá gú.

c) szi ge te lõ ré teg (amennyi ben a re kul ti vá ci ós terv sze -
rint szük sé ges)

Funk ci ó ja: a csa pa dék túl zott mér té kû be ju tá sá nak aka -
dá lyo zá sa. Túl zott mér ték nek mi nõ sül, ha a hul la dék test be 
több víz jut be, mint amennyi a bi o ló gi ai le bon tó fo lya ma -
tok le ját szó dá sá hoz szük sé ges ned ves sé get biz to sít ja,
 emiat t a csur ga lék víz mennyi sé ge nö vek szik fe les le ges
mér ték ben. Ki ala kí tá sa és anya ga függ a le ra kott hul la dék
össze té te lé tõl, ál la po tá tól (pl. a bi o ló gi ai le bom lás mér té -
ké tõl, víz te lí tett ség tõl és a kli ma ti kus adott sá gok tól).

Anya ga: ás vá nyi anya gú szi ge te lés és/vagy geo memb -
rán

d) fe dõ ré teg (leg alább 40 cm)

Funk ci ó ja: a szi ge te lõ ré teg vé del me, il le tõ leg a nö vény -
zet meg te le pe dé sét (te le pí té sét) le he tõ vé tevõ fel té te lek
biz to sí tá sa.

Anya ga: sta bi li zált bio hul la dék és/vagy hu mu szos ta laj, 
ami le het szer ves anyag gal ke vert föld, a ré zsû kön geo tex -
tí li á val meg erõ sít ve.

1.2.2. A vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer fel épí té se és
funk ci ó ja

A vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer leg fõbb ren del te té -
se a csa pa dék víz hul la dék test be való be ju tá sá nak meg aka -
dá lyo zá sa, a csur ga lék víz kép zõ dé sé nek (és ke ze lé sé nek),
to váb bá a kör nye zet be való po ten ci á lis ki ju tá sá nak meg -
elõ zé se. Azon hul la dék le ra kók ese té ben, ame lyek nél át -
me ne ti fel sõ zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sá ra sor ke rült, a
vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szert az át me ne ti fel sõ zá ró -
ré teg rend szer fel hasz ná lá sá val kell el ké szí te ni. A vég le -
ges zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sát meg elõ zõ en a hul la -
dék le ra kó fe lü le tén spon tán mó don ki ala kult fás szá rú
(bok rok, fák) ve ge tá ci ót el kell tá vo lí ta ni, amennyi ben az
za var ja a vég le ges zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sát.

A vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer ré szei:

a) ki egyen lí tõ ré teg (0–50 cm)

Funk ci ó ja: a hul la dék test fel sõ és ol dal irá nyú ki egyen lí -
té se, mó do sí tá sa, be le ért ve az át me ne ti fel sõ zá ró ré teg
rend szer rel tör tént le zá rás so rán ki ala kult süllye dé sek
meg szün te té sét is, va la mint a hul la dék test al kal mas sá té te -
le a kö vet ke zõ ré te gek el he lye zé sé re.

Anya ga: kis mész tar tal mú, ho mo gén, nem kö tött ta laj,
ko hó sa lak vagy hul la dék ége tõ sa lak ja, B3 al ka te gó ri á jú
le ra kó ese tén jó gáz ve ze tõ ké pes sé gû ta laj, ko hó sa lak, hul -
la dék ége tõ sa lak ja, ap ró szem csés hul la dék, kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ma ra dék hul la dék vagy sta bi li zált
bio hul la dék.

b) gáz el ve ze tõ ré teg (ha szük sé ges)

Funk ci ó ja: a hul la dék egyes össze te võ i nek bi o ló gi ai
bom lá sa so rán ke let ke zõ hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend -
szer be tör té nõ el ve ze té se.

Anya ga: kis mész tar tal mú, egyen le tes szem cse el osz lá -
sú, jó gáz ve ze tõ-ké pes sé gû anyag, amely az adott esés -
viszonyok mel lett kel lõ ál lé kony sá gú.

c) szi ge te lõ ré teg (A ka te gó ri á jú le ra kó nál nem kell)

Funk ci ó ja: a víz hul la dék test be való be ju tá sá nak meg -
aka dá lyo zá sa (hid ra u li kus gát).

A ré teg több fé le (ás vá nyi és mes ter sé ges anya gú) anyag
egy más fölé ré te ge zé sé vel ké szít he tõ. Az ás vá nyi vagy ter -
mé sze tes anya gú szi ge te lõ ré teg nél al kal ma zott meg ol dás -
nak egyen ér té kû nek kell len nie az elõ írt 2×25 cm vas tag -
sá gú, adott szi vár gá si té nye zõ jû (B1b és B3 ka te gó ri á jú le -

ra kók nál k £ 5×10–9 m/s, C ka te gó ri á jú le ra kók nál pe dig

k £ 10–9 m/s) meg ol dás sal. Az egyen ér té kû ség fel té te le a
hid ra u li kai egyen ér té kû ség. A C ka te gó ri á jú le ra kó nál az
ás vá nyi anya gú szi ge te lõ ré te gen túl szi ge te lõ le mez be épí -
té se is szük sé ges.

d) szi vár gó- és szû rõ ré teg

Funk ci ó ja: a fe dõ ré te gen eset leg át szi vár gó víz szi ge te -
lõ ré teg fö löt ti tar tóz ko dá si ide jé nek csök ken té se, illetve a
zá ró ré teg bõl való mi e lõb bi ha té kony el ve ze té se.

Anya ga: mo sott ka vics, a ré zsû kön osz tá lyo zat lan ho -

mo kos ka vics vagy kõ zú za lék, k ³ 5×10–3 m/s szi vár gá si
té nye zõ jû ap rí tott hul la dék, amely bõl víz zel nem ol dó dik
ki koc ká za tos anyag (pl. sred de re zett gu mi hul la dék, ap rí -
tott inert hul la dék), geo drén, ge o kom po zit, il le tõ leg geo -
tex tí lia, amely csak a szû rõ ré teg anya ga le het.

e) fe dõ ré teg

Funk ci ó ja: a csur ga lék víz mi ni ma li zá lá sa, az alat ta lévõ 
ré te gek vé del me, a nö vény zet te le pí té sé hez szük sé ges,
meg fe le lõ kör nye zet biz to sí tá sa.

A ré teg több fé le anyag egy más fölé ré te ge zé sé vel ké -
szít he tõ. A szi vár gó- és szû rõ ré teg gel érint ke zõ (20–30 cm 
vas tag sá gú) gyö kér zá ró ré teg erõ sen kö tött vagy erõ sen
kõ tör me lé kes tö mör anyag, cél sze rû en osz tá lyo zott épí té -
si-bon tá si hul la dék. Ezt kö ve ti az (50–70 cm vas tag sá gú)
al ta laj ré teg, amely ké szül het kis hu musz tar tal mú ta laj ból
vagy sta bi li zált bio hul la dék ból. A fe dõ ré teg leg fel sõ rész e
a (mint egy 30 cm vas tag sá gú) szer ves anyag ban gaz dag ta -
laj ré teg, amely a nö vé nyek táp lá lá sát szol gál ja. A ter mé -
sze tes anya gú szi ge te lõ ré teg fe lett a szi vár gó-szû rõ ré teg
és a fe dõ ré teg össz vas tag sá ga leg alább 1,0 m le gyen.

f) ve ge tá ci ós ré teg

Funk ci ó ja: a víz al sóbb ré te gek be való be ju tá sá nak aka -
dá lyo zá sa, il le tõ leg az eró zi ó val szem be ni vé de lem.

Anya ga: nem mély gyö kér ze tû, kis táp anyag igé nyû, szá -
raz ság- és for ró ság tû rõ nö vé nyek, ame lyek meg fe lel nek az 
öko ló gi ai kör nye zet nek is.

1.3. A hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si rend sze -
ré nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek (1. szá mú mel lék let 5. pont)
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Ak tív hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szert B3 al ka te gó -
ri á jú hul la dék le ra kón kell ki épí te ni. A hul la dék le ra -
kó-gázt a hul la dék le ra kó en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott
mó don kell hasz no sí ta ni, egyéb eset ben el fák lyá zás sal kell 
ár tal mat la ní ta ni. A Fel ügye lõ ség jo go sult a gáz ke ze lõ
rend szer utó la gos ki épí té sé nek kö ve tel mé nyé tõl el te kin te -
ni, amennyi ben a ter ve zõ a re kul ti vá ci ós terv ben szá mí tá -
sok kal iga zol ja, hogy a le ra kott hul la dék szer ves anyag tar -
tal má nak bom lá sá ból ke let ke zõ gáz vár ha tó mennyi sé ge
és mi nõ ség e a hasz no sí tást gaz da sá gi lag nem ala poz za
meg, illetve az ár tal mat la ní tás (fák lyá zás) kör nye ze ti ha -
szon szem pont já ból nem cél sze rû.

Hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ rend szert nem kell ki épí te ni
A ka te gó ri á jú hul la dék le ra kó ese té ben, egyéb hul la dék le -
ra kó nál a ter ve zõ ja vas la tá nak figye lembe véte lével a Fel -
ügye lõ ség dönt a hul la dék le ra kó-gáz gyûj tõ-ke ze lõ rend -
szer ki ala kí tá sá nak szük sé ges sé gé rõl.

1.4. A csur ga lék víz és csa pa dék víz ke ze lé si rend sze ré -
nek ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos kö ve tel -
mé nyek

E kö ve tel mé nyek meg egyez nek az 1. szá mú mel lék let
4. pont já ban fog lal tak kal az zal az el té rés sel, hogy a csur -
ga lék víz ke ze lõ rend szert azon hul la dék le ra kón kell
 mûködtetni, ahol az alsó szi ge te lõ rend szer ré sze ként ki -
épí tés re ke rült a gyûj tõ-drén rend szer. Utó la go san ki épí -
ten dõ csur ga lék víz ke ze lõ rend szer a re kul ti vá ci ós terv
alap ján elõ ír ha tó, amennyi ben a hul la dék le ra kó szi ge te lé si 
tech no ló gi á ja azt le he tõ vé te szi.

1.5. Az utó gon do zá si idõ szak ban szük sé ges moni -
toringrendszer ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la -
tos kö ve tel mé nyek

A hul la dék le ra kón már meg lé võ és az utó gon do zá si idõ -
szak ban is szük sé ges mo ni tor ing rend szer ele me i nek, va la -
mint a hi ány zó és az új ele mek nek a ki épí té sé vel és mû -
köd te té sé vel biz to sí ta ni kell

a) a vég le ges fel sõ zá ró ré teg rend szer fo lya ma tos el -
len õr zé sét;

b) a tech no ló gi ai lé te sít mé nyek (pl. me den cék, mû tár -
gyak) mû sza ki ál la po tá nak rend sze res el len õr zé sét;

c) a fel szín alat ti víz (meg fi gye lõ ku tak ban tör té nõ)
rend sze res el len õr zé sét;

d) a hul la dék le ra kó-gáz gyûj té si és ke ze lé si be ren de zé -
sei mû kö dé sé nek, va la mint a lég szennye zõ anya gok
emisszi ó já nak a gáz gyûj tõ rend szer ki me ne ti pont ján tör -
té nõ rend sze res el len õr zé sét;

e) a csur ga lék víz-ke ze lés be ren de zé sei mû kö dé sé nek
rend sze res el len õr zé sét (víz szint el len õr zés, össze té -
tel-vizs gá lat);

f) a hul la dék test moz gá sá nak idõ sza kos el len õr zé sét.
A fen ti e ket ér te lem sze rû en kell al kal maz ni a le ra kott

hul la dék össze té te lé tõl, a hul la dék le ra kó meg lé võ mû sza -
ki lé te sít mé nye i nek ki épí tett sé gé tõl füg gõ en. Az el len õr -
zé sek el vég zé sé nek mód ját és gya ko ri sá gát a 3. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

1.6. A táj ba il lesz tés sel kap cso la tos kö ve tel mé nyek
A hul la dék test for má zá sát a táj ba il lesz tés kö ve tel mé -

nye i nek figye lembe véte lével kell el vé gez ni. Gon dos kod ni 
kell ar ról, hogy a hul la dék test tö meg ala kí tá sá val, a ve ge tá -
ci ós ré teg biz to sí tá sá val olyan táj ké pi meg je le né se le gyen
a hul la dék le ra kó lé te sít mény nek, amely egy ide jû leg szol -
gál ja a te rü let ter ve zett hasz ná la tát és az adott táj ele me i tõl
nem ide gen meg je le nést.

1.7. A to váb bi fel hasz ná lás ra nem ter ve zett lé te sít mé -
nyek, be ren de zé sek és esz kö zök el bon tá sá val kap cso la tos
kö ve tel mé nyek

A hul la dék le ra kó meg lé võ, de a re kul ti vá ci ós és utó -
gon do zá si te vé keny sé gek hez nem szük sé ges inf ra struk tú -
rá ját (épít mé nye ket, be ren de zé se ket és esz kö zö ket) fel le -
het szá mol ni. Az így fel sza ba du ló te rü le tet is be kell von ni
a re kul ti vá ció és utó gon do zás cél te rü le té be.

1.8. A fenn tar tá si és ál lag meg óvá si mun kák vég zé sé -
vel, va la mint az utó gon do zás be fe je zé sé vel kap cso la tos
kö ve tel mé nyek

A re kul ti vá ci ós és utó gon do zá si idõ szak ban biz to sí ta ni
kell a szük sé ges inf ra struk tú ra (lé te sít mé nyek, be ren de zé -
sek és esz kö zök) mû kö dõ ké pes sé gét, hasz ná la tát, a be zárt
hul la dék le ra kó ra tör té nõ sza bad be ju tás meg aka dá lyo zá -
sát, a te rü let rend jét és tisz ta sá gát. A hul la dék le ra kó te rü -
le tén gon dos kod ni kell a terv nek meg fe le lõ nö vény bo rí -
tott ság ról, annak szük ség sze rin ti pót lá sá ról, lo cso lá sá ról,
ka szá lá sá ról stb.

Az utó gon do zá si idõ szak el tel té vel az ah hoz szük sé ges
inf ra struk tú rát – a Fel ügye lõ ség en ge dé lyé vel – fel le het
szá mol ni.

2. El té ré sek a re kul ti vá ci ó ra elõ írt kö ve tel mé nyek tõl

2.1. A B3 al ka te gó ri á jú hul la dék le ra kók ese té ben,
amennyi ben a hul la dék le ra kó ban 10 000 m3-nél ke ve sebb
a le ra kott hul la dék mennyi sé ge, a re kul ti vá ci ót a vég le ges
zá ró ré teg rend szer ki ala kí tá sá val, 1 ütem ben is el le het vé -
gez ni. A Fel ügye lõ ség eb ben az eset ben az összes kö rül -
mény figye lembe véte lével (kü lö nö sen kör nye zet szennye -
zés vagy je len tõs kör nye zet vé del mi koc ká zat hi á nyá ban)
mér le gel he ti a re kul ti vá ci ó ra vo nat ko zó 1.2–1.8. pon tok -
ban fog lalt kö ve tel mé nyek mér sék lé sét vagy el en ge dé sét.
A 2001. elõtt lé te sült hul la dék le ra kók nál ugyan csak mér -
le gel he tõ az 1.2–1.8. pon tok sze rin ti elõ írások mér sék lé se
vagy el en ge dé se, amennyi ben az át me ne ti le zá rás (leg fel -
jebb 10 év) le tel te után az össze gyûlt mo ni tor ing ada tok
ezt meg ala poz zák.

2.2. Amennyi ben a re kul ti vá ció a hul la dék tel jes fel -
sze dé sé vel és hely ben vagy más he lyen tör té nõ ke ze lé sé -
vel mint mû sza ki be avat ko zás sal va ló sul meg, a re kul ti vá -
ci ós terv nek az 1.1. pont ban fog lalt kö ve tel mé nyek tõl el té -
rõ en az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) a be avat ko zás üte me zé se (hul la dék fel sze dé se, szál -
lí tás, épít mé nyek bon tá sa, te rep ren de zés, ve ge tá ci ós ré teg
te le pí té sé nek lé pé sei),
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b) a mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sá nak, üze mel te té sé -
nek és kar ban tar tá sá nak le írá sa, amennyi ben in do kolt a le -
ra kó okoz ta szennye zés nyo mon kö ve té se,

c) a te rep ren de zés sel és táj ba il lesz tés sel kap cso la tos
terv,

d) a fel sze dett hul la dék hely ben, illetve más he lyen tör -
té nõ ke ze lé sé nek be mu ta tá sa, a fo ga dó ke ze lõ lé te sít mé -
nyek en ge dé lye i nek csa to lá sá val,

e) a re kul ti vált te rü let új hasz no sí tá si cél já nak le írá sa,
f) költ ség szá mí tás, kü lö nö sen a be avat ko zás környe -

zeti elõ nye i nek be mu ta tá sá ra vo nat ko zó an.

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
98/2007. (XII. 7.) GKM

ren de le te
a víziközlekedés rendjérõl  szóló

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról*

* A mi nisz te ri ren de let szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 170. szá má -
ban ol vas ha tó.

Az Or szág gyû lés ha tá ro za ta

Az Or szág gyû lés
103/2007. (XII. 6.) OGY

ha tá ro za ta
a Magyar Köztársaság Országgyûlésének

Házszabályáról  szóló 
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról*

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá -
lyá ról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat (a továb -
biak ban: HSZ) 15.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„15.  § (1) Kép vi se lõ cso por tot leg alább tíz or szág gyû lé -
si kép vi se lõ ala kít hat.

(2) Kép vi se lõ cso por tot al kot hat nak az ugyan azon párt -
hoz tar to zó or szág gyû lé si kép vi se lõk ak kor is, ha szá muk
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá mot nem éri el, de
párt juk lis tá ról man dá tu mot szer zett, fel té ve, hogy a párt
lis tá já ról man dá tu mot szer zett va la mennyi kép vi se lõ
 ehhez a kép vi se lõ cso port hoz csat la ko zik.

(3) A kép vi se lõ csak egy kép vi se lõ cso port nak le het
 tagja.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 3-i ülés nap ján
 fogadta el.

(4) A kép vi se lõ a kép vi se lõ cso port ból ki lép het. A kép -
vi se lõ cso port a tag ját ki zár hat ja.

(5) A ki lé pett vagy ki zárt kép vi se lõt füg get len nek kell
te kin te ni. Az így füg get len né vált kép vi se lõ a ki lé pé sét
vagy ki zá rá sát kö ve tõ hat hó nap el tel té vel bár mely kép vi -
se lõ cso port hoz csat la koz hat.”

2.  §

A HSZ 17.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § (1) Meg szû nik a kép vi se lõ cso port
a) ha tag ja i nak szá ma – a (2) be kez dés ese tét ki vé ve –

tíz fõ alá csök ken, 
b) ha a kép vi se lõ cso port meg szû né sét ha tá ro zat ban ki -

mond ja.
(2) Ha az Or szág gyû lés ben a 15.  § (2) be kez dé se alap ján 

is ala kult kép vi se lõ cso port, bár me lyik kép vi se lõ cso port a
ta gok szá má nak csök ke né se  miatt csak ak kor szû nik meg,
ha a kép vi se lõ cso port tag ja i nak szá ma a 15.  § (2) be kez dé -
se alap ján meg ala kult kép vi se lõ cso port ala ku lás ko ri lét -
szá ma alá csök ken. Ha több ilyen kép vi se lõ cso port jött lét -
re a 15.  § (2) be kez dé se alap ján, a leg ke ve sebb tag gal meg -
ala kult kép vi se lõ cso port ala ku lás ko ri tag lét szá ma az
irány adó.

(3) Nem szû nik meg a kép vi se lõ cso port az (1) be kez dés
a) pont ja, illetve a (2) be kez dés sze rin ti ese tek ben, ha a
 hiányzó man dá tum az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá -
sá ról  szóló 1989. évi XXXIV. tör vény 46.  §-ának (5) be -
kez dé se alap ján – az ott meg je lölt idõn be lül – be tölt he tõ.

(4) A kép vi se lõ cso port volt ve ze tõ je a meg szû nés té -
nyét kö te les ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb há rom na pon
be lül be je len te ni az Or szág gyû lés el nö ké nek. E ha tár idõ
el mu lasz tá sa ese tén az Or szág gyû lés el nö ke a kép vi se lõ -
cso port meg szû né sét hi va tal ból meg ál la pít ja.”

3.  §

(1) A HSZ 19.  §-ának (2) be kez dé se g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Or szág gyû lés el nö ke az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel ada tai kö ré ben]

„g) össze han gol ja a bi zott sá gok mû kö dé sét, to váb bá ja -
vas la tot tesz az ál lan dó bi zott sá gok szá má ra, el ne ve zé sé re, 
fel adat kö ré re, tag ja i nak szá má ra, va la mint az ál lan dó és
ide ig le nes bi zott sá gok el nö ké nek, al el nö ké nek és tag ja i -
nak meg vá lasz tá sá ra és a sze mé lyük re vo nat ko zó vál to -
zás ra;”

(2) A HSZ 19.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
n) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi n) pont jelö -
lése o) pont ra vál to zik:

[Az Or szág gyû lés el nö ke az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott fel ada tai kö ré ben]

„n) – a Ház bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve -
tõen – ki je lö li a köz ve tí tés re ke rü lõ bi zott sá gi ülé se ket;”
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4.  §

A HSZ 23.  §-ának p)–q) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Ház bi zott ság:)
„p) ja vas la tot tesz az Or szág gyû lés tiszt ség vi se lõ i nek

fel men té sé re [22.  § (2) be kez dés], illetve vissza hív ja az or -
szág gyû lé si bi zott ság füg get len kép vi se lõ el nö két, al el nö -
két, tag ja it;

q) ja vas la tot tesz na pi ren di pont idõ ke ret ben tör té nõ,
 illetve ve zér szó no ki rend ben tör té nõ tár gya lá sá ra;”

5.  §

(1) A HSZ 26.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Ház bi zott ság a dön té se it egy han gú lag hoz za meg.
Egy han gú dön tés hi á nyá ban a 23.  § a), f), g), m) pont ja i ról
az Or szág gyû lés, egyéb ese tek ben – az or szág gyû lé si bi -
zott ság füg get len kép vi se lõ el nö ké nek, al el nö ké nek és tag -
já nak vissza hí vá sát ki vé ve – az Or szág gyû lés el nö ke dönt.”

(2) A HSZ 26.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, és egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa
(5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az Or szág gyû lés a 23.  § g) pont já ról vita nél kül
dönt. Az Or szág gyû lés a 23.  § a), f) és m) pont já ban a vita
tár gyát ké pe zõ kér dés is mer te té sét köve tõen kép vi se lõ cso -
por ton ként egy kép vi se lõ, to váb bá az el sõ ként szó lás ra je -
lent ke zõ füg get len kép vi se lõ leg fel jebb öt per ces hozzá -
szólása után ha tá roz.”

6.  §

A HSZ 28.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lan dó bi zott sá gok szá ma és fel adat kö re alap -
ve tõ en a kor mány zat fel épí té sé hez iga zo dik. Kö te le zõ lét -
re hoz ni az al kot má nyos ság gal, a költ ség ve tés sel, a kül -
ügyek kel, az euró pai uni ós ügyek kel, a hon vé de lem mel,
to váb bá – pa ri tá sos bi zott ság ként [33.  § (4) be kez dé se] – a
men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá la ti
ügyek kel fog lal ko zó ál lan dó bi zott sá go kat.”

7.  §

A HSZ a kö vet ke zõ 31.  §-sal egé szül ki:
„31.  § (1) Az ál lan dó bi zott sá gok szá má ra, el ne ve zé sé -

re, fel adat kö ré re, kép vi se lõ cso port hoz tar to zó és füg get len 
kép vi se lõ tag ja i nak szá má ra [a 28.  § és a 33.  §-ban fog lal -
tak sze rint, fi gye lem mel a 13.  § (3) be kez dé sé re is] a kép -
vi se lõ cso port-ve ze tõk – füg get len kép vi se lõk vé le mé nyét
is mér le ge lõ – meg ál la po dá sa sze rint, en nek hi á nyá ban a

kép vi se lõ cso port-ve ze tõk in dít vá nya it össze gez ve, az Or -
szág gyû lés el nö ke tesz ja vas la tot az Or szág gyû lés nek.

(2) A bi zott sá gok el nö ké nek, al el nö ké nek és tag ja i nak
meg vá lasz tá sá ra – a kép vi se lõ cso port-ve ze tõk nek a füg get -
len kép vi se lõk vé le mé nyét is mér le ge lõ in dít vá nya sze rint – 
az Or szág gyû lés el nö ke tesz ja vas la tot az Or szág gyû lés nek.

(3) A bi zott ság el nö ké nek, al el nö ké nek és tag ja i nak sze -
mé lyé re vo nat ko zó vál to zás ra – a kép vi se lõ cso por tok ve -
ze tõi aján lá sá nak meg fele lõen, illetve a füg get len kép vi se -
lõk vé le mé nyé re fi gye lem mel – az Or szág gyû lés el nö ke
tesz ja vas la tot.

(4) A füg get len kép vi se lõk az (1)–(3) be kez dés sze rin ti
vé le mé nyü ket – le he tõ ség sze rint együt te sen – az Or szág -
gyû lés el nö ké nek ter jesz tik elõ.

(5) A bi zott sá gok ra vo nat ko zó, illetve a sze mé lyi ja vas -
lat ról az Or szág gyû lés – a 33.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak -
ra is fi gye lem mel – vita nél kül ha tá roz. A ja vas lat ra csak a
kép vi se lõ cso port ve ze tõ je – sze mé lyi ja vas lat ra csak az
érin tett kép vi se lõ cso port ve ze tõ je vagy az érin tett füg get len 
kép vi se lõ – te het mó do sí tó ja vas la tot. Az Or szág gyû lés – az 
(1)–(2) be kez dés sze rin ti el já rás ban tett ja vas lat ra – úgy is
dönt het, hogy egy bi zott ság ba több al el nö köt vá laszt.

(6) A kép vi se lõ cso port ve ze tõ je az ál ta la ve ze tett kép vi -
se lõ cso port hoz tar to zó vagy füg get len kép vi se lõt je löl het
bi zott sá gi tiszt ség re, tag ság ra. Kép vi se lõ cso port-ve ze tõ
füg get len kép vi se lõt csak annak elõ ze tes egyet ér té sé vel
je löl het. Füg get len kép vi se lõ a kép vi se lõ cso por tot meg -
illetõ bi zott sá gi tiszt ség re, illetve tag sá gi hely re jelöl -
hetõ.”

8.  §

A HSZ a kö vet ke zõ 32.  §-sal egé szül ki:
„32.  § (1) Az or szág gyû lé si bi zott ság el nö ké nek, al el nö -

ké nek és tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a meg bí za tás ról  való le mon dás sal,
b) a bi zott ság meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
c) a kép vi se lõi meg bí za tás meg szû né sé vel,
d) a kép vi se lõ cso port ból tör té nõ ki lé pé sé vel vagy ki zá -

rá sá val,
e) a kép vi se lõ cso port ál ta li vissza hí vá sá val,
f) a kép vi se lõ cso port já nak meg szû né sé vel,
g) ha az il le tõ füg get len kép vi se lõ és va la me lyik kép vi -

se lõ cso port hoz csat la ko zik, vagy a Ház bi zott ság vissza -
hív ja.

(2) A meg üre se dett hely be töl té sé rõl az Or szág gyû lés
el nö ké nek ja vas la ta alap ján az Or szág gyû lés a 31.  § ren -
del ke zé sei sze rint ha tá roz.”

9.  §

A HSZ a kö vet ke zõ 33.  §-sal egé szül ki:
„33.  § (1) Az ál lan dó bi zott ság mun ká já ban bi zott sá gi

tag ként min den kép vi se lõ cso port ból annyi kép vi se lõ
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 vehet részt, amennyi a kép vi se lõ cso por tok kö zöt ti lét -
szám arány nak meg fe lel. Az ál lan dó bi zott sá gok ban bi -
zott sá gon ként a kép vi se lõ cso por tok leg alább egy-egy kép -
vi se lõ jé nek he lyet kell kap nia.

(2) A Kormány tag ja és az ál lam tit kár ki vé te lé vel min -
den kép vi se lõ szá má ra le he tõ vé kell ten ni, hogy leg alább
egy ál lan dó bi zott ság mun ká já ban részt ve gyen.

(3) Az Or szág gyû lés az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el -
té rõ en is ha tá roz hat. Ah hoz, hogy ál lan dó bi zott ság ban a
kép vi se lõ cso port lét szám ará nya egy bi zott sá gi tag sá gi he -
lyet meg ha la dó an el tér jen a kép vi se lõ cso port lét szá má nak
az Or szág gyû lés egé szé hez vi szo nyí tott ará nyá tól, a je len -
lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk négy ötö dé nek sza va za ta
szük sé ges.

(4) Az Or szág gyû lés úgy is ha tá roz hat, hogy va la mely
bi zott ság ba min d a kor mány pár ti kép vi se lõ cso port(ok),
min d az el len zé ki kép vi se lõ cso port(ok) együt te sen ugyan -
annyi kép vi se lõt je löl het nek (pa ri tá sos bi zott ság).”

10.  §

A HSZ 35.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Az ese ti bi zott ság el nö ké nek, al el nö ké nek és tag ja i -

nak je lö lé sé re, illetve meg vá lasz tá sá ra a 31.  §-t, meg bí za -
tá suk meg szû né sé re a 32.  §-t kell al kal maz ni az zal, hogy
az ese ti bi zott ság tag ja i nak leg fel jebb fele nem or szág gyû -
lé si kép vi se lõ is le het.”

11.  §

A HSZ 36.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A vizs gá ló bi zott sá got a 33.  § (4) be kez dé sé ben fog -

lal tak nak meg fele lõen kell meg ala kí ta ni. A Kormány vagy 
bár mely kor mány za ti szerv, to váb bá va la mely miniszté -
rium te vé keny sé gét vizs gá ló bi zott ság el nö ke az érin tett
Kormány el len zé ké hez tar to zó kép vi se lõ. Ha a vizs gá lat
több Kor mányt is érint, és az érin tett Kor má nyok el len zé ke 
nem azo nos, az el nö ki te en dõ ket az érin tett Kor má nyok el -
len zé ké hez tar to zó egy-egy kép vi se lõ, mint társ el nö kök
lát ják el. A társ el nö kök a vizs gá ló bi zott ság ülé se it együt -
te sen ké szí tik elõ és vál ta ko zó sor rend ben ve ze tik. Egyéb
el nö ki te en dõ i ket azo nos jog kör rel – a társ el nök te vé keny -
sé gé re is fi gye lem mel – egy más sal együtt mû köd ve lát ják
el.”

12.  §

A HSZ a kö vet ke zõ al cím mel és 41/A.  §-sal egé szül ki:

„A ple ná ris és bi zott sá gi ülé sek képi köz ve tí té se

41/A.  § Az Or szág gyû lés ple ná ris és bi zott sá gi ülé sei
képi köz ve tí té sé nek rend jét a Ház sza bály 3. sz. mel lék le te
tar tal maz za.”

13.  §

A HSZ 47.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Leg ké sõbb az ülés meg kez dé sét meg elõ zõ en egy
órá val a Kormány vagy leg alább tíz kép vi se lõ – in do ko lás -
sal el lá tott – ja vas la tot nyújt hat be a na pi ren di ja vas lat mó -
do sí tá sá ra.

(4) Az ülé sen az el nök is mer te ti a Ház bi zott ság na pi ren -
di ja vas la tát, a na pi rend re tett el té rõ ja vas la to kat, to váb bá
a Ház bi zott ság nak az ülé sek idõ tar ta má ra, a fel szó la lá si
idõ ke re tek re és a ve zér szó no ki rend ben tör té nõ fel szó la -
lás ra vo nat ko zó ja vas la tát.”

14.  §

A HSZ 50.  §-ának (3)–(7) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és a kö vet ke zõ (8)–(9) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) A hoz zá szó lá sok sor rend jét az el nök ha tá roz za meg 
ak ként, hogy le he tõ ség sze rint egy más után egy kor mány -
pár ti és egy el len zé ki kép vi se lõ kap jon szót, min dig más
kép vi se lõ cso port ból. Ha min den kor mány pár ti és el len zé -
ki kép vi se lõ cso port ból leg alább egy szó lás ra je lent ke zõ
kép vi se lõ szót ka pott, ak kor az el sõ ként szó lás ra je lent ke -
zõ füg get len kép vi se lõ nek kell szót adni. Ez a sor rend ad -
dig foly ta tan dó, amíg min den szó lás ra je lent ke zõ kép vi se -
lõ szó hoz jut, vagy amíg az 53.  § (1) be kez dé se sze rint
meg ál la pí tott idõ ke ret el fogy.

(4) A na pi ren di pont hoz kap cso ló dó an a kép vi se lõ cso -
por tok ve zér szó no ki rend ben is fel szó lal hat nak. Kö te le zõ
a ve zér szó no ki rend ben tör té nõ fel szó la lás, ha azt bár me -
lyik kép vi se lõ cso port kez de mé nye zi. Ilyen kez de mé nye -
zés leg ké sõbb a Ház bi zott ság azon ülé sén ter jeszt he tõ elõ,
ame lyen az adott dön té si ja vas lat na pi rend re tû zé sét a Ház -
bi zott ság vagy – a 26.  § (3) be kez dés sze rin ti el já rá sa so -
rán – az el nök ja va sol ja. A fel szó la lá sok a kor mány pár ti és
el len zé ki kép vi se lõ cso por tok vál ta ko zó rend jé ben – ezen
be lül a kép vi se lõ cso por tok lét szá má nak csök ke nõ sor -
rend je sze rint – tör tén nek, a ve zér szó no kok ren del ke zé sé -
re álló idõ ke ret ben. Két vagy több kép vi se lõ cso port együt -
te sen is ál lít hat ve zér szó no kot, azon ban ezek együt tes ide -
je sem ha lad hat ja meg az egy kép vi se lõ cso port szá má ra
meg ha tá ro zott idõ ke re tet. A több kép vi se lõ cso port ne vé -
ben fel szó la ló ve zér szó nok a leg na gyobb lét szá mú kép vi -
se lõ cso port he lyén szó lal hat fel. A ve zér szó no ki idõ ke ret -
ben egy kép vi se lõ cso port több, egy mást kö ve tõ szó no kot
is ál lít hat.

(5) A 23.  § b) pont ja sze rin ti fel szó la lá si idõ ke ret nem
le het ke ve sebb, mint

a) ál ta lá nos vi tá ban 15 perc;
b) ve zér szó no ki fel szó la lás ese tén – a c) pont ban fog -

lalt ki vé tel lel – 20 perc;
c) az Al kot mány, a mi nõ sí tett több sé get igény lõ dön -

tési ja vas lat, a Ma gyar Köz tár sa ság éves költ ség ve té se,
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annak vég re haj tá sa, mó do sí tá sa, a pót költ ség ve tés, va la -
mint több dön té si ja vas lat együt tes tár gya lá sa kor tör té nõ
ve zér szó no ki fel szó la lás ese tén 30 perc; 

d) az Al kot mány rész le tes vi tá ja ese tén vi ta sza ka szon -
ként 10 perc, egyéb dön té si ja vas lat nál vi ta sza ka szon ként
6 perc; egy sza ka szos rész le tes vita ese tén 15 perc; 

e) ki vé te les el já rás ban 15 perc.
(6) Az el nök a fel szó la ló ké ré sé re az (5) be kez dés a), d)

és e) pont jai ese té ben az idõ ke re tet egy perc cel meg -
hosszab bít hat ja.

(7) A vita köz ben, ko ráb bi fel szó la lás sal kap cso la tos
ész re vé tel meg té te le cél já ból bár me lyik kép vi se lõ két per -
ces hoz zá szó lás ra kér het szót. A fel szó la lást az el nök en -
ge dé lye zi. Nem en ge dé lyez he tõ két per ces hoz zá szó lás az
egyes ve zér szó no ki fel szó la lá sok kö zött.

(8) A na pi ren di pont elõ ter jesz tõ je és a ha tás kör rel ren -
del ke zõ bi zott ság el nö ke (elõ adó ja) a ha tá ro zat ho za talt
meg elõ zõ en bár mi kor fel szó lal hat.

(9) Ha a (2), illetve a (7) be kez dés ese te i ben az el nök
nem adja meg a szót, a kép vi se lõ ké ré sé re e tárgy ban az
Or szág gyû lés vita nél kül ha tá roz.”

15.  §

(1) A HSZ 53.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ 
al cím lép:

„Na pi ren di pont idõ ke ret ben tör té nõ tár gya lá sa”

(2) A HSZ 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés a Ház bi zott ság ja vas la tá ra bár -
mely na pi ren di pont idõ ke ret ben tör té nõ tár gya lá sát ha tá -
roz hat ja el. E tárgy ban a ha tá ro zat ho za tal elõtt bár mely
kép vi se lõ cso port egy tag ja és az el sõ ként szó lás ra je lent -
ke zõ füg get len kép vi se lõ há rom per ces idõ ke ret ben hozzá -
szólhat.”

16.  §

A HSZ 54.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a fel szó la ló ki töl töt te a sa ját vagy a kép vi se lõ -
cso port ja idõ ke re tét, az el nök – a szó meg vo nás oká nak
köz lé sé vel – meg vonj a tõle a szót.”

17.  §

A HSZ 59.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha az in dít vány hoz – rész le tes vi tá ban a tár gya lás
alatt álló rész hez – va la mennyi kép vi se lõ cso port nak,
illetve az el sõ ként szó lás ra je lent ke zett füg get len kép vi se -
lõ nek le he tõ sé ge volt ál lás pont ja ki fej té sé re, az in dít vány

elõ ter jesz tõ je vagy leg alább tíz kép vi se lõ írás ban ja va sol -
hat ja a vita le zá rá sát. Az Or szág gyû lés e kér dés ben vita
nél kül ha tá roz. Rész le tes vita ese tén a vita le zá rá sa csak a
tár gya lás alatt álló rész re vo nat koz hat.”

18.  §

A HSZ 71.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„71.  § (1) A na pi ren di pont elõ ter jesz tõ je, a köz tár sa sá gi 

el nök, az Or szág gyû lés el nö ke, az Euró pai Par la ment ma -
gyar or szá gi kép vi se lõ je, az or szág gyû lé si biz to s, az Ál la -
mi Szám ve võ szék el nö ke, a bi zott ság ban tag sá gi hellyel
nem ren del ke zõ kép vi se lõ cso port ve ze tõ je, to váb bá – ha a
tár gyalt na pi ren di pont fel adat kö rét érin ti – a Kormány
tag ja az ál lan dó bi zott ság ülé sé nek össze hí vá sá val egy ide -
jû leg meg hí vást kap az ülés re.

(2) Az (1) be kez dés alap ján meg hí vott sze mé lyek ta -
nács ko zá si jog gal vesz nek részt az ülé sen, illetve a na pi -
ren di pont tár gya lá sán. Az ülé sen a meg hí vot tat a he lyet te -
sí té sé re jo go sult sze mély is kép vi sel he ti. Az ülé sen a bi -
zott ság ban tag sá gi hellyel nem ren del ke zõ kép vi se lõ cso -
port ve ze tõ jét – egy al ka lom ra  szóló, vagy vissza vo ná sig
ér vé nyes meg bí zás sal – a kép vi se lõ cso port egy tag ja is
kép vi sel he ti. A bi zott ság ülé sén a Kormány – dön tés re fel -
ha tal ma zott – kép vi se lõ je vesz részt.”

19.  §

A HSZ 98.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az (5) be kez dés sze rin ti el já rás ban füg get len kép -

vi se lõ ak kor kér he ti az Or szág gyû lés tárgy so ro zat ba vé tel -
rõl  szóló dön té sét, ha ké rel mét leg alább a 15.  § (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szá mú kép vi se lõ tá mo gat ja. A füg -
get len kép vi se lõ ál tal be nyúj tott tör vényjavaslat tárgy so -
ro zat ba vé te lé re irá nyuló or szág gyû lé si dön tés ké ré sét egy
kép vi se lõ ki zá ró lag a ren des ülés sza kon és ülés sza kon ként 
leg fel jebb egy al ka lom mal tá mo gat hat ja.”

20.  §

A HSZ 101.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A vi tá ban el sõ ként a tör vényjavaslat elõ ter jesz tõ je
kap szót, ez után – ha az elõ ter jesz tõ nem a Kormány volt –
a Kormány kép vi se lõ je. Ezt köve tõen a ki je lölt bi zott ság
el nö ke (elõ adó ja) fog lal ja össze a bi zott ság aján lá sát, majd 
– ha van ki sebb sé gi vé le mény – a bi zott ság ki sebb sé ge vé -
le mé nyé nek is mer te té sé re ke rül sor. Ezek után a ki nem je -
lölt, de a tör vényjavaslat ál tal ha tás kö ré ben érin tett bi zott -
ság el nö ke (elõ adó ja), majd a kép vi se lõ cso por tok tag jai,
illetve a füg get len kép vi se lõk szó lal hat nak fel az 50.  §
(3) be kez dé se sze rin ti rend ben. Mind a bi zott ság el nö ke
(elõ adó ja), mind a ki sebb sé gi vé le mény is mer te tõ je öt
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perc ben szó lal hat fel. A Ház bi zott ság ja vas la tá ra az Or -
szág gyû lés en nél hosszabb idõ ke re tet is meg ál la pít hat. Az
ál ta lá nos vita le zá rá sát meg elõ zõ en az elõ ter jesz tõ nek vi -
szont vá lasz ra van joga.”

21.  §

(1) A HSZ 106.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A rész le tes vita le zá rá sa után a mó do sí tó ja vas la -
tok ról tör té nõ sza va zás kö vet ke zik. Sza vaz ni csak ar ról a
mó do sí tó ja vas lat ról (kap cso ló dó mó do sí tó ja vas lat ról)
kell,

a) amellyel az elõ ter jesz tõ egyet ért, vagy
b) amely el nyer te a ki je lölt – több ki je lölt bi zott ság ese -

tén bár me lyik – bi zott ság je len lé võ tag jai egy har ma dá nak
tá mo ga tá sát, vagy

c) ame lyet a ki je lölt bi zott ság nyúj tott be, vagy
d) amely rõl a sza va zást a kép vi se lõ cso port ve ze tõ je

kér te, vagy
e) ame lyet füg get len kép vi se lõ nyúj tott be, s amely rõl a 

sza va zást a füg get len kép vi se lõ kér te, és e ké rel mét leg -
alább a 15.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá mú kép -
vi se lõ tá mo gat ta.”

(2) A HSZ 106.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti jo gá val egy kép -
vi se lõ cso port ve ze tõ je, va la mint az (1) be kez dés e) pont ja
sze rin ti jo gá val egy füg get len kép vi se lõ egy dön té si ja vas -
lat ha tá ro zat ho za ta la kor leg fel jebb há rom al ka lom mal él -
het.”

22.  §

A HSZ 120.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del -
ke zés sel egé szül ki:

„Mind a Költ ség ve té si bi zott ság el nö ke (elõ adó ja),
mind a ki sebb sé gi vé le mény is mer te tõ je har minc perc ben
szó lal hat fel. A Ház bi zott ság ja vas la tá ra az Or szág gyû lés
en nél hosszabb idõ ke re tet is meg ál la pít hat.”

23.  §

A HSZ 140.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ki vé te le sen, a Ház bi zott ság ja vas la tá ra az Or szág -
gyû lés a je len levõ kép vi se lõk négy ötö dé nek sza va za tá val
– kép vi se lõ cso por ton ként leg fel jebb egy fel szó la ló, ille tõ -
leg a szó lás ra el sõ ként je lent ke zõ füg get len kép vi se lõ
meg hall ga tá sát köve tõen – úgy ha tá roz hat, hogy va la mely
ügy tár gya lá sa so rán a Ház sza bály ren del ke zé se i tõl el tér.
Az e be kez dés ben fog lalt fel szó la lá sok nem ha lad hat ják
meg az öt per cet.”

24.  §

A HSZ 143.  §-ának (3)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A Ház sza bály-ér tel me zé sért fe le lõs bi zott ság az
Or szág gyû lés vá lasz tott tiszt ség vi se lõ je, bár mely kép vi se -
lõ cso port vagy bi zott ság, to váb bá füg get len kép vi se lõ ké -
ré sé re – ha azt ez utób bi eset ben leg alább a 15.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott szá mú kép vi se lõ tá mo gat ja – ál lást 
fog lal. A Ház sza bály-ér tel me zé sért fe le lõs bi zott ság – sa -
ját dön té se alap ján – ál ta lá nos ér vé nyû vagy ese ti jel le gû
ál lás fog la lást hoz. A Ház sza bály-ér tel me zé sért fe le lõs bi -
zott ság ál ta lá nos ér vé nyû ál lás fog la lá sát az Or szág gyû lés
el nö ke is mer te ti. A Ház sza bály-ér tel me zé sért fe le lõs bi -
zott ság ese ti jel le gû ál lás fog la lá sát írás ban te szi köz zé.

(4) Az ál ta lá nos ér vé nyû ál lás fog la lás is mer te té sé tõl,
illetve az ese ti jel le gû ál lás fog la lás ki kül dé sé tõl szá mí tott
ti zen öt na pon be lül bár mely kép vi se lõ cso port, ille tõ leg
bár mely füg get len kép vi se lõ – ha leg alább a 15.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá mú kép vi se lõ tá mo ga tá sá -
val ren del ke zik – kér he ti az Or szág gyû lés dön té sét. A ké -
re lem az ál lás fog la lás el uta sí tá sá ra vagy fenn tar tá sá ra irá -
nyul hat. A ké re lem tár gya lá sát leg ké sõbb annak be ér ke zé -
sét kö ve tõ har minc na pon be lül az Or szág gyû lés na pi rend -
jé re tûzi.

(5) A ple ná ris ülé sen  való tár gya lás so rán elõ ször az
 Országgyûlés dön té sét in dít vá nyo zó kép vi se lõ cso port hoz
tar to zó kép vi se lõ, illetve füg get len kép vi se lõ szó lal fel.
Ezt köve tõen a Ház sza bály-ér tel me zé sért fe le lõs bi zott ság
elõ adó ja is mer te ti a bi zott ság ál lás fog la lá sát és annak in -
do ka it. A kép vi se lõ cso por tok ál lás pont ját cso por ton ként
egy-egy kép vi se lõ fejt he ti ki és vé le ményt nyil vá nít hat az
el sõ ként szó lás ra je lent ke zõ füg get len kép vi se lõ is. Az
e be kez dés ben fog lalt fel szó la lá sok nem ha lad hat ják meg
az öt per cet.

(6) A kép vi se lõ cso por tok, illetve a szó lás ra el sõ ként je -
lent ke zett füg get len kép vi se lõ ál lás pont já nak el hang zá sát
köve tõen kép vi se lõ cso por ton ként leg fel jebb egy kép vi se -
lõ, illetve a szó lás ra el sõ ként je lent ke zõ füg get len kép vi se -
lõ há rom-há rom perc ben hoz zá szól hat.

(7) Az (5)–(6) be kez dés sze rin ti fel szó lá sok után az Or -
szág gyû lés dön té sét in dít vá nyo zó kép vi se lõ cso port hoz
tar to zó kép vi se lõ, illetve füg get len kép vi se lõ, majd a Ház -
sza bály-ér tel me zé sért fe le lõs bi zott ság elõ adó ja öt perc -
ben hoz zá szól hat.”

25.  §

(1) Ez a ha tá ro zat 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba; ezzel
egy ide jû leg a HSZ a je len ha tá ro zat mel lék le te sze rin ti
3. szá mú mel lék let tel egé szül ki, to váb bá a HSZ je len le gi
3. szá mú mel lék le té nek szá mo zá sa 4. szá mú mel lék let re
vál to zik, a 132.  § (5) be kez dé sé ben a „Ház sza bály
3. sz. mel lék le te” szö veg rész he lyé be a „Ház sza bály 4. sz.
mel lék le te”, az 53.  § (4) be kez dé sé ben, 95.  § (4) be kez dé -
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sé ben és a 133.  § (2) be kez dé se c) pont já ban a „ti zen öt
kép vi se lõ” szö veg rész he lyé be a „tíz kép vi se lõ”, a
134/B.  § (7) be kez dé sé ben az „a po li ti kai ál lam tit kár” szö -
veg rész he lyé be az „az ál lam tit kár” szö veg rész lép.

(2) E ha tá ro zat hatályba lépésével egy ide jû leg a 23.  §
e) pont ja, az 53.  § (4) be kez dé se c) pont já ból a „ , va la mint
a tár sa da lom biz to sí tá s pénz ügyi alap ja i nak költ ség ve té sé -
rõl  szóló tör vényjavaslat” szö veg rész, az 53.  § (4) be kez -
dé sé nek d) pont ja, a 62/1995. (VI. 17.) OGY ha tá ro zat
1.  §-ával be ik ta tott HSZ 134/A–134/F.  §-ai és az ezt meg -
elõ zõ cím, to váb bá a 61/1997. (VI. 5.) OGY ha tá ro zat,
a 71/1997. (VII. 17.) OGY ha tá ro zat, a 104/1997. (XI. 26.)
OGY ha tá ro zat, a 25/1998. (III. 11.) OGY ha tá ro zat,
a 34/2001. (VI. 1.) OGY ha tá ro zat, a 103/2001. (XII. 21.)
OGY ha tá ro zat, a 104/2001. (XII. 21.) OGY ha tá ro zat,
a 47/2004. (V. 18.) OGY ha tá ro zat, a 68/2004. (VI. 22.)
OGY ha tá ro zat és a 90/2005. (XII. 15.) OGY ha tá ro zat ha -
tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ha tá ro zat a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef  s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Melléklet
a 103/2007. (XII. 6.) OGY határozathoz

„3. számú melléklet 
a 46/1994. (IX. 30.) OGY határozathoz

A plenáris és bizottsági ülések képi közvetítése

1. A ple ná ris és bi zott sá gi ülé sek ké pi köz ve tí té sé nek
cél ja a né zõk pár tat lan, ki egyen sú lyo zott, pon tos és tény -
sze rû tá jé koz ta tá sa az Or szág gyû lés te vé keny sé gé rõl.
A te le ví zi ós köz ve tí tés az Or szág gyû lés te vé keny sé gé vel
össz hang ban a tény le ges tör té né sek re és a par la men ti
mun ká ra – így kü lö nö sen az ülést ve ze tõ el nök re, a min -
den ko ri fel szó la ló ra, a sza va zá si ered mé nyek be mu ta tá sá -
ra, az ülés te rem egé szé re, illetve az ülés te rem ben zaj ló
egyéb ese mé nyek re – irá nyul. A kép szer kesz tés ob jek tí -
van és tár gyi la go san iga zo dik az ülés me ne té hez.

2. Az Or szág gyû lés ple ná ris ülé sé nek köz ve tí té se
a  rádiózásról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Rtv.) 138.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
ki épí tett zárt lán cú te le ví zi ós rend sze ren ke resz tül, és az
Or szág gyû lés in ter ne tes hon lap ján – az Or szág gyû lés
 Hivatala te le ví zi ós stú di ó ja esz kö ze i vel és dol go zói köz re -
mû kö dé sé vel –  valósul meg.

3. Az Rtv. 138.  § (1) be kez dé se alap ján ki épí tett zárt -
lán cú rend sze ren ke resz tül ke rül nek köz ve tí tés re a ki ne ve -

zé sek kel és je lö lé sek kel kap cso la tos nyil vá nos or szág gyû -
lé si bi zott sá gi meg hall ga tá sok, va la mint az Or szág gyû lés
el nö ke ál tal – a Ház bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré sét
köve tõen – ki je lölt egyéb or szág gyû lé si bi zott sá gi ülé sek.

4. A 3. pont ban fog lal tak alap ján nem köz ve tí tett nyil -
vá nos bi zott sá gi ülé se ket az elekt ro ni kus saj tó közvetít heti 
vagy rög zít he ti. A köz ve tí tés tech ni kai elõ ké szü le tei és
 lebonyolítása a bi zott sá gi ülést nem za var hat ják.”

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za ta

701/B/2002. AB ha tá ro zat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány ellenessé -
gének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t :

Az Alkot mány bíró ság a köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a
köz mû ves szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let 6.  § (5)–(6) be kez dé sei alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló 
in dít ványt el uta sít ja.

I n  d o  k o  l á s

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz in dít vány ér ke zett a köz mû ves 
ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves szenny víz el ve ze tés rõl  szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm.r.)
6.  § (5)–(6) be kez dé sei tár gyá ban. Az Korm.r. 6.  § (4) be -
kez dé se sze rint amennyi ben a ví zi köz mû törzs há ló zat a
szom szé dos in gat lan men tén fek szik, a be kö tés a szom szé -
dos in gat lan tu laj do no sá nak hoz zá já ru lá sá val – az in gat lan -
tu laj do no sok meg ál la po dá sa (szer zõ dé ses szol ga lom) alap -
ján – a szom szé dos in gat lan igény be vé te lé vel is el vé gez he -
tõ. A Korm.r. 6.  §-ának tá ma dott (5) be kez dé se ér tel mé ben
meg álla po dás hi á nyá ban a jegy zõ a szom szé dos in gat lan ra
víz ve ze té si és szenny víz el ve ze té si szol gal mat ala pít hat,
amennyi ben a szom szé dos in gat lant érin tõ be kö tõ ve ze ték
meg va ló sí tá sa és üze mel te té se az in gat lan ren del te tés sze rû
hasz ná la tát nem zár ja ki, vagy lé nye ge sen nem aka dá lyoz -
za. Az in dít vá nyo zó né zet e sze rint e ren del ke zés sér ti a tu -
laj don hoz va ló jo got, mely nek okát ab ban lát ja, hogy a
Korm.r. nem te kin ti a szol ga lom ala pí tá sa fel té te lé nek,
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hogy a te lek ví zi köz mû el lá tá sa más mó don ne vagy csak
arány ta lan ne héz sé gek kel le gyen meg old ha tó, és nem ren -
del ke zik a szol gá ló te lek ér ték csök ke né sé ért fi ze ten dõ kár -
ta la ní tás ról sem. Az in dít vá nyo zó úgy vé li, hogy a Korm.r. a 
szol ga lom meg szün te té sé nek a sza bá lyai kö ré ben [Korm.r.
6.  § (6) be kez dé se] is ki zá ró lag az ural ko dó te lek tu laj do no -
sá nak az ér de ke it tart ja sze m elõtt. Ál lás pont ja sze rint a tel ki 
szol ga lom in téz mé nye a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény ben (a továb biak ban: Ptk.) ki e lé gí tõ en
sza bá lyoz va van, a ví zi köz mû szol gal mak lé te sí té sé nek
jegy zõi ha tás kör be uta lá sa – mi vel a jegy zõ a bí ró ság gal el -
len tét ben a szük sé ges mér le ge lést nem tud ja el vé gez ni – és
sza bá lyai alkot mány elle nesek.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz va ló jo got.
(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -

bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

2. A Korm.r. in dít vány ál tal tá ma dott ren del ke zé sei:
„6.  § (5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg álla po -

dás hi á nyá ban – ha a szom szé dos in gat lant érin tõ be kö tõ -
ve ze ték meg va ló sí tá sa és üze mel te té se az in gat lan ren del -
te tés sze rû hasz ná la tát nem zár ja ki, vagy lé nye ge sen nem
aka dá lyoz za – a jegy zõ a szom szé dos in gat lan ra víz ve ze -
té si és szenny víz el ve ze té si szol gal mat ala pít hat.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti tû ré si kö te le zett sé get meg
kell szün tet ni, ha az ural ko dó te lek men tén a ví zi köz mû
törzs há ló zat meg épült, és az ab ba va ló be kö tés – a meg -
lévõ ál la pot hoz ké pest – nem okoz arány ta lan hát rányt.”

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság nak a jegy zõ ál tal
– a szom szé dos in gat lan tu laj do no sá nak ér de ké ben –
 alapított víz ve ze té si és szenny víz el ve ze té si szol ga lom
egyes kér dé se i nek al kot má nyos sá gát kel lett megvizs gálnia.

A Ptk. 166.  § (1)–(2) be kez dé sei ér tel mé ben tel ki szol -
ga lom alap ján va la mely in gat lan min den ko ri bir to ko sa
más in gat la nát meg ha tá ro zott ter je de lem ben hasz nál hat ja,
vagy kö ve tel he ti, hogy a szol ga lom mal ter helt in gat lan
bir to ko sa a jo go sult sá gá ból egyéb ként fo lyó va la mely ma -
ga tar tás tól tar tóz kod jék. Tel ki szol gal mat – amely át já rás,
víz el lá tás és víz el ve ze tés, pin ce lé te sí té se, ve ze ték osz lo -
pok el he lye zé se, épü let meg tá masz tá sa cél já ra vagy a
 jogosult szá má ra elõ nyös más ha son ló cél ra ala pít ha tó –
szer zõ dés, jog sza bály, illetve bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ren -

del ke zés ala pít hat [Ptk. 168.  § (1) be kez dé se össze füg gés -
ben a 158.  § (1)–(2) be kez dé se i vel]. A szol ga lom, amely
az ural ko dó te lek bir to ko sá nak szük ség le te it hi va tott szol -
gál ni és ál ta lá ban csak szom szé dos in gat lan ra ala pít ha tó,
az in gat la nok tu laj do no sa i nak egy más kö zöt ti vi szo nyát
ren de zi. A Ptk. ál ta lá nos sza bá lya i hoz ké pest a Korm.r.
 támadott ren del ke zé sei a tel ki szol ga lom egy spe ci á lis faj -
tá ját sza bá lyoz zák.

Az Alkot mány bíró ság je len ügy ben is rá mu tat ar ra, hogy
„az Al kot mány 13.  §-a a tu laj don hoz va ló jo got az  állammal 
szem ben biz to sít ja, s azt mint alap jo got – az  értékgarancia
kö ve tel mé nyé vel, il le tõ leg a »közér dekû« kor lá to zás ará -
nyos sá gá nak is mér vé vel [64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 380–382.] – az ál lam mal szem ben vé di”
[800/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 420, 421–422.].
Az Al kot mány 13.  §-a sze rin ti tu laj don vé de lem nem ér vé -
nye sít he tõ a tu laj do no sok nak az egy más sal szem be ni vé del -
mé rõl  szóló sza bá lya i nál [3/2006. (II. 8.) AB ha tá ro zat, 65,
81.]. A tu laj don jog tar tal mát és vé del mét a Ptk. sza bá lyoz za
rész le te sen, e ren del ke zé sek ke re tet ad nak azok nak az
egyéb jog sza bá lyok nak is, me lyek a köz ér dek vagy jo gos
ma gán ér dek ér vé nye sü lé sét a tu laj don sza bad sá gá val szem -
ben le he tõ vé  teszik [285/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1994,
827, 828.]. Az Alkot mány bíró ság 785/B/1997. AB ha tá ro -
za tá ban a tel ki szol ga lom in téz mé nyét vizs gál va meg ál la pí -
tot ta, hogy a Ptk. 166.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá a
167.  §-ában fog lalt sza bá lyok az Al kot mány 13.  §-ának ren -
del ke zé se i vel nem áll nak az al kot má nyos tu laj don vé de lem
szem pont já ból ér té kel he tõ össze füg gés ben. In do ko lá sul ki -
fej tet te, hogy a Ptk. 1–7.  §-ában rög zí tett, a ma gán jo gi
 viszonyok tel jes kö rét te kint ve irány adó, el vi  jelentõségû
ren del ke zé se ken túl – mint a ren del te tés sze rû jog gya kor lás,
a jó hi sze mû ség és tisz tes ség el ve, a jog gal va ló vissza élés
 tilalma – a szol gal mi jog gya kor lá sá nak, il le tõ leg a jog gya -
kor lás tû ré sé nek ter je del mét a Ptk. 169.  § (1) be kez dé sé nek
ren del ke zé se kö ze lebb rõl is meg ha tá roz za: „A tel ki szol ga -
lom gya kor lá sa so rán a szol ga lom mal ter helt in gat lan bir to -
ko sá nak ér de ke it kí mél ve kell el jár ni.” Ezek a ren del ke zé -
sek pe dig – össze füg gés ben a  vitás ügyek bí rói úton tö ré nõ
ren de zé sé nek a le he tõ sé gé vel – ele gen dõ ga ran ci át nyúj ta -
nak ah hoz, hogy az egy más sal szem ben ál ló ér de kek egyen -
sú lya a jog biz ton ság kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen ér vé -
nye sül hes sen. (ABH 2001, 917, 918–919.)

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság je len ügy -
ben csak azt vizs gál hat ta, hogy a tá ma dott Korm.r.-be li
sza bá lyo zás meg fe le lõ ér dek ki egyen lí tést va ló sít-e meg az 
érin tett in gat lan-tu laj do no sok kö zött.

A Korm.r. alap ján át ve ze té si szol ga lom ala pí tá sá ra két
kon junk tív fel té tel fenn ál lá sa ese tén van le he tõ ség: a szol -
ga lom ala pí tá sa szük sé ges (mi vel az egyik in gat lan nak a
ví zi köz mû törzs há ló zat ba va ló be kö té se csak a má sik
 ingatlanon ke resz tül tör tén het), és a be kö tõ ve ze ték meg -
va ló sí tá sa, illetve üze mel te té se a szol gá ló in gat lan ren del -
te tés sze rû hasz ná la tát nem zár ja ki, de még csak lé nye ge -
sen nem is aka dá lyoz za. A tû ré si kö te le zett sé get – a szol -
gal mat – pe dig meg kell szün tet ni, ha az ural ko dó te lek
men tén a ví zi köz mû törzs há ló zat meg épült (és ez ál tal a be -
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kö tõ ve ze ték má sik in gat la non tör té nõ fenn tar tá sá nak a
szük sé ges sé ge meg szûnt), és az ab ba va ló be kö tés nem
okoz arány ta lan hát rányt. Az Alkot mány bíró ság ál lás pont -
ja sze rint az em lí tett konf lik tus ren de zõ nor mák meg fe le lõ
ér de kös szem éré sen ala pul nak, figye lembe ve szik mind két
in gat lan tu laj do no sá nak jo gos ma gán ér de két. Az eset le ges 
egyé ni jog sé rel mek, vi ták bí rói úton tör té nõ ren de zé sé nek
to váb bá nincs aka dá lya.

Az Alkot mány bíró ság mind ezek mel lett utal ar ra is, hogy 
bár a köz mû ves ivó víz el lá tás és szenny víz el ve ze tés be va ló
be kö tés lát szó lag va ló ban csak az érin tett in gat lan tu laj do -
no sá nak a ma gán ér de két szol gál ja, köz szol gál ta tá si (inf ra -
struk tu rá lis), köz egész ség ügyi és kör nye zet vé del mi szem -
pon tok  miatt azon ban nyo mós köz ér dek nek is te kint he tõ.

2. A Korm.r.-be n fog lal tak a tel ki szol gal mak ra vo nat -
ko zó ál ta lá nos, Ptk.-be li sza bá lyok hoz ké pest kü lö nös sza -
bá lyo kat tar tal maz nak. Az Alkot mány bíró ság rá mu tat ar -
ra, hogy a Korm.r. ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
(ilyen pl. a kár ta la ní tás kér dé se is) mö göt tes jog sza bály -
ként a Ptk. to vább ra is al kal ma zan dó. A Ptk. alap ján a tel ki
szol ga lom ala pí tá sa tör tén het in gye ne sen vagy vissz ter he -
sen, a bí ró sá gi, ha tó sá gi ren del ke zé sen ala pu ló szol ga lom
ese té ben pe dig – a konk rét eset összes kö rül mé nye i nek
mér le ge lé se alap ján – az ural ko dó te lek tu laj do no sát a
mun ká la tok kal oko zott ká rok, illetve a szol gá ló te lek eset -
le ges for gal mi ér ték-csök ke né sé nek a meg té rí té sé re le het
kö te lez ni.

3. Az in dít vá nyo zó az át ve ze té si szol ga lom ala pí tá sá -
nak és meg szün te té sé nek a sza bá lyai mel lett azt is az Al -
kot mány 13.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ nek vé li, hogy a
szol ga lom ala pí tá sá ról a jegy zõ jo go sult dön te ni.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a tu laj don hoz
va ló jog gal al kot mány jo gi szem pont ból nem hoz ha tó ér té -
kel he tõ össze füg gés be az, hogy a Korm.r. az át ve ze té si
szol ga lom ala pí tá sát ha tó sá gi – jegy zõi – ha tás kör be utal -
ja. Ugyan ezt te szi a Ptk. is pl. a jel lem zõ en szom széd jo gi
bir tok há bo rí tá si ügyek ben. Az Alkot mány bíró ság gya kor -
la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya 
az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi. [698/B/1990. AB
ha tá ro zat, ABH 1991, 716–717.; 35/1994. (VI. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 201.; 720/B/1997. AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 1005, 1007.; 380/D/1999. AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 1306, 1313–1314.]

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ
rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 15.

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró

Mi nisz te ri uta sí tás

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
20/2007. (K. V. Ért. 14.) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

környezetbarát mûködését elõsegítõ intézkedésekrõl

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium va la -
mennyi szer ve ze ti egy sé gé re vo nat ko zó an a környezet -
tudatos és ener gia ta ka ré kos mû kö dés, va la mint egészsé -
gesebb mun ka kö rül mé nyek ki ala kí tá sa ér de ké ben, a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM
uta sí tás 3.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lal tak ra fi gye -
lem mel a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium érin tett
szer ve ze ti egy sé ge i nek fel adat el lát ásuk so rán kö vet ni ük
kell a je len uta sí tás mel lék le té ben rög zí tett, ta ka ré kos
hasz ná lat ra vo nat ko zó elõ írásokat, va la mint a hul la dék -
gyûj tést és -ke ze lést sza bá lyo zó in téz ke dé se ket.

2.  §

Ez az uta sí tás ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba.

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

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2007. de cem ber 5.

Melléklet
a 20/2007. (K. V. Ért. 14.) KvVM utasításhoz

A hivatali feladatok ellátása során követendõ
elõ írások, intézkedések

A ta ka ré kos hasz ná lat ra vo nat ko zó elõ írások, va la mint
a hul la dék gyûj tést és -ke ze lést sza bá lyo zó in téz ke dé sek a
kö vet ke zõk:

a) az elekt ro ni kai esz kö zök (fény má so ló, mo ni tor,
 projektor, nyom ta tó, szá mí tó gép, irat meg sem mi sí tõ stb.)
ener gia ta ka ré kos üzem mód ban mû köd te té se, az az a hasz -
ná lat szü ne te i ben, hosszabb szü net (mo ni tor nál 30 perc,
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szá mí tó gép nél két óra) ese tén, illetve a nap vé gén ké szen -
lé ti üzem mód ból tör té nõ ki kap cso lá sa;

b) a fû tés-hû tés ener gia ta ka ré kos hasz ná la ta, a passzív
hõ ke ze lés elõ se gí té se ér de ké ben a nyí lás zá rók meg fe le lõ
hasz ná la ta;

c) ál la mi és ma gán gép jár mû vek meg fon tolt hasz ná la ta, 
mi nél na gyobb ki hasz nált ság gal tör té nõ igény be vé te le
(,,te le ko csi”);

d) a tö meg köz le ke dés ösz tön zé se, tá vol sá gi cél ál lo má -
sok ese tén – amennyi ben az cél sze rû – a vas út elõny ben ré -
sze sí té se a köz úti köz le ke dés sel, illetve kö zép tá vol sá gú
uta zá sok ese tén a re pü lés sel szem ben;

e) a kony hai elekt ro mos be ren de zé sek in do kolt eset ben 
és meg fe le lõ ki hasz nált ság mel lett tör té nõ hasz ná la ta, hû -
tõ szek ré nyek rend sze res le ol vasz tá sa;

f) a pa pír fel hasz ná lás csök ken té se (két ol da las nyom ta -
tás és fény má so lás, az egyik ol da lu kon már nyom ta tott pa -
pí rok új ra fel hasz ná lá sa, több do ku men tum ol dal egy ol dal -
ra nyom ta tá sa), tár cán be lül a bo rí té kok több szö ri hasz ná -
la ta, fel irat (lo go) nél kü li, költ ség ta ka ré ko sabb pa pír áruk
hasz ná la ta;

g) a víz ta ka ré kos hasz ná la ta;

h) az iro dák ban kon dí ci o ná ló, mik ro klí ma ja ví tó zöld
nö vé nyek el he lye zé se;

i) a ren dez vé nyek szer ve zé se ese tén az adott ese mény
kör nye ze ti po li ti ká já nak is mer te té se az érin tet tek kö ré vel
(szer ve zõk, be szál lí tók, részt ve võk, elõ adók, ki ál lí tók
stb.), az elõ adás anya ga i nak, va la mint a meg hí vók nak fõ -
képp elekt ro ni kus úton tör té nõ to váb bí tá sa, a lám pák le-, a
lég kon di ci o ná lás ki kap cso lá sa a még vagy már üres te rem -
ben;

j) a rep re zen tá ci ós aján dé kok ese tén tar tós, új ra hasz no -
sí tott vagy új ra hasz no sít ha tó anyag ból ké szült, va lós funk -
ci ó val ren del ke zõ tár gyak vá lasz tá sa;

k) a mun ka tár sak tá jé koz ta tá sa, kép zé se, a kör nye zet tu -
da tos mû kö dés nép sze rû sí té se;

l) a kör nye zet tu da tos mû kö dés el éré sé re irá nyuló tö -
rek vé sek min den el ér he tõ kom mu ni ká ci ós csa tor nán tör té -
nõ nép sze rû sí té se;

m) a ki kül de tés és ren dez vény szer ve zés ese tén kör nye -
zet tu da tos uta zá si mód, hely szín és szál lás vá lasz tá sa;

n) a tár cá val szer zõ dõ szol gál ta tók te vé keny sé gé nek
zöl dí té se;

o) kör nye zet tu da tos ság ra fel hí vó zá ra dék (pél dá ul:
„Ké rem gon dol jon a kör nye zet re, mi e lõtt ki nyom tat ja ezt a 
le ve let” – ugyan ez a tar tal mú szö veg an gol nyel ven is) al -
kal ma zá sa az elekt ro ni kus ügy in té zés so rán;

p) a hul la dék sze lek tív gyûj té se és hasz no sí tó szer ve ze -
tek hez tör té nõ el szál lí tá sá nak meg szer ve zé se;

q) ve szé lyes hul la dék kü lön gyûj té se (fény csö vek,
CD-k és flop py-k).

Köz le mé nyek

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

k ö z  l e  m é  n y e

kitüntetésekrõl

I.

Az Október 23-i Nemzeti Ünnep alkalmából

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz ter

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

1. Ba ra nyai Zsolt nak, a Du na-Ipoly Nem ze ti Park ter -
mé szet vé del mi re fe ren sé nek,

2. Czi li Ágo tá nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség zaj vé del mi ügy -
in té zõ jé nek,

3. Csé pán fal vy Gé zá nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság épí tés ve ze tõ jé nek,

4. Fe hér Ti bor né nak, a Nyu gat-du nán tú li Kö zép-Du -
na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság
köny ve lõ jé nek,

5. Fe hér vá ry Ákos nak, a KvVM Kör nye zet meg õr zé si
fõ osz tály ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

6. Fer wag ner Pé ter nek, a Szent esi Víz- és Csa tor na mû
Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

7. Dr. Ger gely Er zsé bet nek, a KvVM Stra té gi ai fõ osz -
tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

8. Dr. Gyõ ri Lász ló nak, a KvVM Mi nisz te ri tit kár ság
ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

9. Habi Pé ter nek, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó ság pro -
jekt me ne dzse ré nek,

10. Dr. Ha nyecz Ka ta lin nak, a Kö rös-Ma ros Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

11. Hoj dák né Ko vács Ele o nó rá nak, az Észak-ma gyar -
or szá gi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség cso port ve ze tõ jé nek,

12. Ju hász Ró bert nek, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság táj egy ség ve ze tõ jé nek,

13. Dr. Kacs ko vics Im ré né nek, a KvVM Par la men ti tit -
kár ság osz tály ve ze tõ jé nek,

14. Kar dos Sán dor nak, az Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
igaz ga tó já nak,
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15. Ke resz tes Jó zsef nek, az Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság gép ko csi ve ze tõ jé nek,

16. Kevy Al bert nek, a Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

17. Kiss Er zsé bet nek, a Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság pénz ügyi ügy in té zõ jé nek,

18. Kiss Irén nek, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság Haj dú szo bosz lói Sza kasz mér nök sé -
ge gaz da sá gi cso port ve ze tõ jé nek,

19. Ko csis Pál nak, a Kecs ke mé ti Ko csis Pál Me zõ gaz da -
sá gi és Kör nye zet vé del mi Szak kö zép is ko la igaz ga tó já nak,

20. Les ku né Bik ki Dó rá nak, a Hor to bá gyi Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság ok ta tá si szak re fe ren sé nek,

21. Meny hárt Il di kó nak, a KvVM Víz gaz dál ko dá si fõ -
osz tály ve ze tõ fõ ta ná cso sá nak,

22. Mé szá ros And rás nak, a Ba la to ni Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság ter mé szet vé del mi õré nek,

23. Dr. Nagy Ti bor nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
osz tály ve ze tõ jé nek, 

24. Om bó di Ist ván nak, az Észak-ma gyar or szá gi osz -
tály ve ze tõ jé nek,

25. Par rag Ti bor nak, a Du na-Drá va Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság ter mé szet meg õr zé si osz tály ve ze tõ jé nek,

26. Pesz ten leh rer Ot tó nak, az Észak-du nán tú li Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság tá jé koz ta tá si elõ -
adó já nak,

27. Pet re zse lyem Ilo ná nak, a KvVM Költ ség ve té si és
be ru há zá si fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

28. Roz mán né Mol nár Ber na dett nek, a Nyu gat-du nán -
tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel -
ügye lõ ség fõ elõ adó já nak,

29. Stu ber Lász ló né nak, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség víz -
gaz dál ko dá si cso port ve ze tõ jé nek,

30. Szig li ge ti Bar na bás nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság fo lyó sza bá lyo zá si
cso port ve ze tõ jé nek,

31. Szõ ke Ág nes nek, az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság öko tu risz ti kai mun ka tár sá nak,

32. Tahy Ág nes nek, a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi
Köz pon ti Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

33. Tóth Lász ló nak, az Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Ba jai Sza kasz mér nök ség
mb. sza kasz mér nök ség-ve ze tõ jé nek,

34. Tóth Sán dor nak, a Kö zép-du nán tú li KÖVIZIG víz -
gyûj tõ-gaz dál ko dá si osz tály ve ze tõ jé nek,

35. Tóth né Mesz lé nyi Ágo tá nak, a Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel -
ügye lõ ség osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

36. Tölgy esi Lász ló nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai
Szol gá lat fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

37. Tör köly Ta más nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
kör nye zet vé del mi fel ügye lõ jé nek,

38. Var ga Ibo lya tit kár nõ nek, a Dél-du nán tú li Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mun ka tár sá nak,

39. Vári De zsõ nek, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Te rü le ti fel ügye lõ jé nek,

40. Vár sze gi Ró bert nek, az Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség ta ná -
cso sá nak,

41. Far kas Jó zsef né Edit néni nyu gal ma zott pe da gó -
gust, vas dip lo más ta nár nak.

II.

A vízkárelhárítás érdekében végzett tevékenységéért

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz ter

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Ár vai Fe renc hõr. dan dár tá bor nok nak, a Kis kun ha la si
Ha tár õr Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
f e l  h í  v á  s a

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által
adományozható kitüntetések és elismerések

kezdeményezésére

A 2008. évi Víz Világnapja, Meteorológiai Világnap,
Ûrkutatás Napja, Föld Napja és Környezetvédelmi

Világnap alkalmából

A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let ben és

a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let vég re haj -
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tá sá ról, a ki tün te té si bi zott sá gok lét re ho zá sá ról, va la mint a 
bi zott sá gok mû kö dé si sza bá lya i ról  szóló 17/2003. (K. Ért.
8.) KvVM uta sí tás ban fog lal tak alap ján

a ki tün te té sek, el is me ré sek ado má nyo zá sá nak kez de -
mé nye zé sé re le het ja vas la tot ten ni (a jel zett dá tu mo kig
be ér ke zõ leg) a kö vet ke zõk sze rint:

A Víz Vi lág nap ja al kal má ból a kez de mé nye zés nek
2008. ja nu ár 22-ig

a KvVM Víz ügyi Szak ál lam tit ká rá hoz,

a Vá sár he lyi Pál Díj Bi zott ság El nö ké hez tör té nõ meg -
kül dé sé vel:

Vásárhelyi Pál Díj
Sajó Elemér Emlékplakett

Miniszteri Elismerõ Oklevél
adományozására;

A Me te o ro ló gi ai Vi lág nap al kal má ból a kez de mé nye -
zés nek 2008. ja nu ár 23-ig

az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat El nö ké hez,

a Schenzl Gu i dó Díj Bi zott ság El nö ké hez tör té nõ meg -
kül dé sé vel:

Schenzl Guidó Díj
Pro Meteorológia Emlékplakett

adományozására;

Az Ûr ku ta tás Nap ja al kal má ból a kez de mé nye zés nek 
2008. feb ru ár 12-ig

a KvVM Jogi Szak ál lam tit ká rá hoz,

a Bay Zol tán Díj Bi zott ság El nö ké hez tör té nõ meg kül -
dé sé vel:

Bay Zoltán Díj
A Magyar Ûrkutatásért Emlékplakett

adományozására;

A Föld Nap ja al kal má ból a kez de mé nye zés nek 2008.
feb ru ár 22-ig

a KvVM Ter mé szet- és Kör nye zet meg õr zé si Szak ál -
lam tit ká rá hoz,

a Pro Na tu ra Díj Bi zott ság El nö ké hez tör té nõ meg kül -
dé sé vel:

Pro Natura Díj
Pro Natura Emlékplakett

Miniszteri Elismerõ Oklevél adományozására;

A Kör nye zet vé del mi Vi lág nap al kal má ból a kez de -
mé nye zés nek 2008. áp ri lis 5-ig

a KvVM Jogi Szak ál lam tit ká rá hoz,
a Kör nye ze tün kért Díj Bi zott ság El nö ké hez tör té nõ

meg kül dé sé vel:

Környezetünkért Díj
Környezetünkért Emlékplakett

Miniszteri Elismerõ Oklevél adományozására;

A Kör nye zet vé del mi Vi lág nap al kal má ból a kez de -
mé nye zés nek 2008. áp ri lis 5-ig

a KvVM Saj tó fõ nö ké hez,
a Zöld Toll Díj Bi zott ság El nö ké hez tör té nõ meg kül dé -

sé vel:

Zöld Toll Díj
adományozására

írott sajtó, televízió, rádió kategóriában.

A ki tün te té si ja vas la to kat – a mel lé kelt for ma nyom tat -
vány nak meg fele lõen el ké szít ve, a kez de mé nye zõ alá írá -
sá val, kis érõ le vél lel együtt, a jel zett ha tár idõ re az ille té kes 
Ki tün te té si Bi zott ság El nö ke cí mé re kér jük meg kül de ni
(1011 Bu da pest, Fõ utca 44–50., vagy 1394 Bu da pest, Pf.
351).

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy
– a be ér ke zett je lö lé se ket a Ki tün te té si Bi zott sá gok ér -

té ke lik és tesz nek ja vas la tot a ki tün te té sek re a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz ter ré szé re,

– nem min den je lölt ré sze sül ki tün te tés ben,
– a ki tün te té sek át adá sá ra al kal man ként mi nisz té ri u mi

köz pon ti ün nep sé gen ke rül sor.
Szük ség ese tén to váb bi in for má ció kér he tõ Né meth né

Cza bai Ro zá lia ki tün te té si re fe rens tõl, a KvVM Hu mán -
po li ti kai osz tály mun ka tár sá tól. Te le fon: 4573-446.
 E-mail: ne meth ne@ma il.kvvm.hu.
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Javaslattevõ szerv megnevezése

Elérhetõségek: cím, telefon, telefax, e-mail

E l õ  t e r  j e s z  t é s

a környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez
............................................

díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél adományozására
............... alkalmából

Név (szü le tés ko ri név):

Mun ka hely:

Mun ka kör, be osz tás (fog lal ko zás):

Tu do má nyos fo ko zat:

Szü le té si hely, év, hó, nap:

Any ja neve:

Lak cí me irá nyí tó szám mal:

Te le fon szá ma és te le faxszá ma:

E-ma il címe:

Ko ráb bi mi nisz te ri, ál lam i ki tün te té sei:

Az át adás ja va solt idõ pont ja:

Hi va ta los in do ko lás rö vi den (saj tó ban, hon la pon meg je len tet he tõ mó don):

Szak mai élet út, ér de mek rész le tes is mer te té se:

Dá tum:

P. H.

...................................…………………………………

ja vas lat te võ szerv ve ze tõ jé nek ne ve/mun ka kö re
alá írá sa

Pub li ká ci ós jegy zék:
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Az Országos Meteorológiai Szolgálat

k ö z  l e  m é  n y e

Az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat El nök sé ge – a
6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let alap ján – a Me te o ro ló gi -
ai Vi lág nap al kal má ból, (2008. már ci us hó 23.) mi nisz te ri
el is me ré sek ado má nyo zá sá ra kí ván elõ ter jesz tést ten ni.

En nek meg fele lõen a ha zai és a nem zet kö zi me te o ro ló -
gia te rü le tén ki ma gas ló tu do má nyos ku ta tá sok és szak mai
ered mé nyek el is me ré sé ül két Schenzl Gu i dó-díj, va la mint
négy Pro Me te o ro lo gia Em lék pla kett ado má nyo zá sá ra ke -
rül het sor.

A Szol gá lat El nök sé ge fel hív ja a szak mai, tu do má nyos
és tár sa dal mi szer ve ze te ket, egye sü le te ket, ka ma rá kat,
gaz dál ko dó szer ve ze te ket, in téz mé nye ket, ön kor mány za -
to kat, va la mint a me te o ro ló gia iránt ér dek lõ dést ta nú sí tó
ma gán sze mé lye ket, hogy az el is me ré sek re te gyék meg ja -
vas la ta i kat a mel lé kelt ûr lap nak meg fe le lõ for má ban.

A ja vas la to kat 2008. ja nu ár hó 23. nap já ig kell, az
 Országos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat El nö ki Iro dá já ra, a
 személyügyi re fe rens nek el jut tat ni. (1024 Bu da pest,
 Kitaibel Pál u. 1.)

A ja vas lat nak tar tal maz nia kell a je lölt ne vét, sze mé lyi
ada ta it, mun ka he lyét, be osz tá sát, tu do má nyos fo ko za tát,
ko ráb bi ki tün te té se it, to váb bá szük sé ges is mer tet ni az in -
dít ványt meg ala po zó ered mé nye ket is.

Az el is me ré sek ado má nyo zá sá ra be ér ke zett ja vas la to -
kat az erre a cél ra ala kult bi zott ság ér té ke li, amely ben a
Szol gá la ton kí vül kép vi sel te ti ma gát a Ma gyar Hon véd ség 
Geo in for má ci ós Szol gá la ta, a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia, az ELTE Me te o ro ló gi ai Tan szé ke, va la mint a
 Magyar Me te o ro ló gi ai Tár sa ság.

Az el is me ré se ket a mi nisz ter vagy meg bí zott ja a Me te o -
ro ló gi ai Vi lág na pon ün ne pé lyes ke re tek közt adja át.

Országos Meteorológiai Szolgálat
Elnöki Iroda

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága

k ö z  l e  m é  n y e i

környezetbarát termékek minõsítésérõl

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINÕSÍTÉS

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Kör nye -
zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga köz li, hogy a Kör -
nye zet ba rát Ter mék Mi nõ sí tõ Bi zott ság 2007 már ci us 8-ai
ülé sén az aláb bi szö veg gel el fo gad ta a kö vet ke zõ minõ -
sítési fel té tel rend sze re ket:

9. Háztartási hûtõ- és fagyasztókészülékek

Ér vé nyes: 2010. áp ri lis 30-áig

KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság

1027 Budapest, II. Lipthay u. 5.

Telefon:(36–1)–336–1156, Telefax: (36–1)–336–1157

E-mail:kornyezetbarat.termek@axelero.hu

Honlap: http://www.kornyezetbarat-termek.hu

1. Be ve ze tés

A ház tar tá si hû tõ- és fa gyasz tó ké szü lé kek kör nye zet ba -
rát ter mék mi nõ sí té sé nek cél ja a kör nye ze tet mi nél ke vés -
bé ter he lõ ké szü lé kek gyár tás nak, for gal ma zá sá nak és vá -
sár lás nak ösz tön zé se.

A „kör nye zet ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la tot nyert
hû tõ be ren de zé sek nek ele get kell ten ni ük a kö vet ke zõ ál ta -
lá nos öko ló gi ai kri té ri u mok nak:

El sõd le ges fel té te lek:

– az ener gia-fel hasz ná lás sal kap cso la tos kör nye ze ti ká -
rok, illetve koc ká za tok (glo bá lis fel me le ge dés, sa va so dás,
a nem meg úju ló ener gia for rá sok ká ro sí tá sa) csök ken té se;

– az ózon ré te get ká ro sí tó (le bon tó) (Ozo ne Dep le ting
Po ten ti al=ODP) anya gok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos
kör nye ze ti ká rok, illetve koc ká za tok csök ken té se az ilyen
anya gok al kal ma zá sá nak ki kü szö bö lé sé vel;

– az üveg ház ha tást elõ idé zõ anya gok (Glo bal War ming 
Po ten ti al=GWP) fel hasz ná lá sá val kap cso la tos kör nye ze ti
ká rok csök ken té se az ilyen anya gok al kal ma zá sá nak kor -
lá to zá sá val.

To váb bi fel té te lek:

– a kör nye zet re és egész ség re ve szé lyes láng-gát ló sze -
rek al kal ma zá sá nak ki kü szö bö lé se;

– a zaj szennye zés csök ken té se;

– a hul la dék ká vált ké szü lé kek hasz no sí tá sá nak/ár tal -
mat la ní tá sá nak elõ se gí té sé re al kal mas ké szü lék ter ve zés;

– meg fe le lõ gyár tói po li ti ka ki ala kí tá sa a hul la dék ká
vált ké szü lé kek vissza vé te lé re és hasz no sí tá sá ra;
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– egyéb fel té te lek, ame lyek a ké szü lé kek cso ma go lá sá -
ra, meg fe le lõ hasz ná la tá nak elõ se gí té sé re és a véd jegy
hasz ná la tá ra vo nat koz nak.

A „Kör nye zet ba rát ter mék” mi nõ sí tés jogi alap ja a
9/2004. (V. 25.) sz. KvVM ren de let tel mó do sí tott
29/1997. (VIII. 29.) szá mú KTM ren de let [1].

A mi nõ sí tõ el já rás le foly ta tá sá ra a KvVM Kör nye zet ba -
rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban Tár sa -
ság) ille té kes.

2. Ne ve zé si fel té te lek

A pá lyá za tot 2007. áp ri lis 30-áig a 78/2004. (V. 7.)

GKM ren de let ben meg ha tá ro zott Iµ £ 47 A ener gia ha té -
kony sá gi osz tá lyú ké szü lé kek re, va la mint az A+ vagy
A++ ener gia ha té kony sá gi osz tá lyú ké szü lé kek re, 2007.
áp ri lis 30. után csak az A+ vagy A++ ener gia ha té kony sá gi
osz tá lyú ké szü lé kek re le het be nyúj ta ni.

A mi nõ sí tõ el já rás a pá lyá zat be nyúj tá sa és a ne ve zé si
díj be fi ze té se után vég zett szak ér tõi vizs gá la tot, va la mint a 
dön té si fo lya ma tot je len ti.

Egy el já rás ke re té ben egy ké szü lék cso por tot és ké szü -
lék cso por ton ként leg fel jebb 3 kü lön bö zõ tí pu sú hû tõ ké -
szü lé ket le het mi nõ sí te ni. (A ké szü lék cso port a fen ti ren -
de let ben fel so rolt 10 ka te gó ria va la me lyi két je len ti.)

Az azo nos gyár tó tól szár ma zó ké szü lé kek re vo nat ko zó
pá lyá zat azo nos ré sze it össze von va le het be nyúj ta ni.

3. Mi nõ sí té si fel té te lek

A „kör nye zet ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la ti jo gá ért
pá lyá zó ház tar tá si hû tõ- és fa gyasz tó ké szü lé kek mi nõ sí té -
si el já rá sá ban ér té kel ni kell a ter mék tel jes élet út ját az
1980/2000/EC Euró pai Par la ment és Ta nács ren de le té ben
[2] fog lalt in di ka tív ér té ke lé si mát rix, to váb bá a
2004/669/EK Bi zott sá gi ha tá ro zat [3] elõ írásai alap ján.

3.1. Ér vé nyes sé gi kör

Ez a mi nõ sí té si fel té tel rend szer a komp resszo ros, vil la -
mos há ló zat ról táp lált, ház tar tá si hû tõ- és fa gyasz tó ké szü -
lé kek re vo nat ko zik.

Más ener gia for rá so kat is al kal ma zó ké szü lé kek kel nem
le het pá lyáz ni!

A mi nõ sí tés fel té te le a 3.2. pont ban elõ írt kö ve tel mé -
nyek tel je sí té se.

3.2. Kö ve tel mé nyek

3.2.1. Ál ta lá nos fel té te lek
A ké szü lé kek nek ele get kell ten ni ük a kö vet ke zõ ben is -

mer te tés re ke rü lõ fel té te lek nek azért, hogy:
– az ener gia fo gyasz tás csök ken té sé vel csök ken jen az

ener gia fel hasz ná lás sal együtt járó kör nye ze ti ká ro so dás
(glo bá lis fel me le ge dés, sa va so dás, a nem meg úju ló ener -
gia for rá sok igény be vé te le);

– a po ten ci á li san ózon ré teg ká ro sí tó anya gok és más
ve szé lyes anya gok al kal ma zá sá nak csök ken té sé vel csök -
ken jen a kör nye zet ká ro so dá sa és a ká ro so dás koc ká za ta;

– a glo bá lis fel me le ge dést oko zó anya gok al kal ma zá -
sá nak csök ken té sé vel csök ken jen a kör nye zet ká ro so dá sa
és a ká ro so dás koc ká za ta.

Ezen túl me nõ en ezek a fel té te lek elõ se gí tik a „leg jobb
gya kor lat” (a kör nye zet op ti má lis hasz ná la tá nak) be ve ze -
té sét, és gya ra pít ják a fo gyasz tók kör nye ze ti is me re te it.

A pá lyá za tok ér té ke lé sé nél és a mi nõ sí tés nél figye -
lembe kell ven ni az el is mert kör nye zet irá nyí tá si rend sze -
rek, pél dá ul EMAS vagy ISO 14001 be ve ze té sét (de az
ilyen rend sze rek al kal ma zá sa nem elõ írás).

A pá lyá zó mu tas sa be mi nõ ség biz to sí tá si és kör nye zet -
köz pon tú irá nyí tá si rend sze rét. Csa tol ha tó har ma dik fél ál -
tal ki adott ta nú sít vány má so la ta, (pl. ISO 9001, ISO 14001 
szab vány sze rin ti mû kö dés rõl vagy az EMAS ta nú sít vány) 
vagy a mi nõ ség biz to sí tá si, illetve kör nye zet köz pon tú irá -
nyí tá si rend szer cég sze rû alá írás sal el lá tott le írá sa.

Alap fel té te lek

3.2.2.1. Ener gia meg ta ka rí tás
A ké szü lé kek ener gia ha té kony sá gi osz tá lyá nak fo ko za -

to san kell el ér nie a 78/2004. (V. 7.) GKM ren de let ben [4]
az A+ vagy A++ be so ro lá sú ké szü lé kek ener gia ha té kony -
sá gát a kö vet ke zõk sze rint:

2007. áp ri lis 30-áig az ener gia ha té kony sá gi mu ta tó -

szám alsó ha tá ra: 47%, azaz Iµ £ 47;
2007. áp ri lis 30-a után: az ener gia ha té kony sá gi mu ta tó -

szám alsó ha tá ra: 42%, azaz Iµ £ 42.

Iga zo lás:
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a 78/2004. (V. 7.) GKM

ren de let 2. § 2. pont ja sze rin ti mû sza ki do ku men tá ci ót. A
mû sza ki do ku men tá ció tar tal maz za az adott tí pus leg alább
3 ké szü lé kén el vég zett ener gia fo gyasz tás mé ré sek ered -
mé nye it az MSZ EN 153 szab vány sze rint. A mé ré sek
szám ta ni át lag ér té ke ki sebb vagy egyen lõ le gyen a meg -
adott ér ték nél. Az ener gia cím kén fel tün te tett ér ték ne le -
gyen ki sebb, mint az át lag ér ték, az ener gia ha té kony sá gi
osz tály jel zé se fe lel jen meg az át lag ér ték nek.

3.2.2.2. A hû tõ kö zeg és szi ge te lõ hab elõ ál lí tá sá ra
hasz nált ha bo sí tó gáz ózon le bon tó ké pes sé gé nek (ODP)
csök ken té se

A hû tõ kö zeg és a szi ge te lõ hab elõ ál lí tá sá ra hasz nált ha -
bo sí tó gáz ODP-jé nek nul lá nak kell len nie.

A be ren de zé sek hû tõ kö ze ge ként és elõ ál lí tá sá nál ha bo -
sí tó szer ként a 2037/2000/EK ren de let [5] sze rint nem
hasz nál ha tók CFC-k és HCFC-k.

Iga zo lás:
A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a fel té tel tel je sí té sé rõl.

A pá lyá zat ban meg kell adni a ké szü lék ben al kal ma zott
hû tõ kö zeg és ha bo sí tó anyag anya gi mi nõ sé gét, mennyi sé -
gét és a 44/2000 EüM ren de let [6] sze rint össze ál lí tott biz -
ton sá gi adat la pot (91/155/EGK irány elv).

3.2.2.3. A hû tõ kö zeg és szi ge te lõ hab elõ ál lí tá sá ra
hasz nált ha bo sí tó gáz glo bá lis fel me le gí tõ ké pes sé gé -
nek (GWP) csök ken té se 
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A hû tõ kö zeg és a szi ge te lõ hab elõ ál lí tá sá ra hasz nált ha -
bo sí tó gáz GWP-ér té ke (CO2-ra és 100 év idõ tar tam ra vo -
nat koz tat va) leg fel jebb 15 le het.

Iga zo lás:
A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a fel té tel tel je sí té sé rõl.

A pá lyá zat ban meg kell adni a ké szü lék ben al kal ma zott
hû tõ kö zeg és ha bo sí tó anyag anya gi mi nõ sé gét, mennyi sé -
gét a 44/2000 EüM ren de let [6] sze rint össze ál lí tott biz ton -
sá gi adat la pot (91/155/EGK irány elv).

3.2.3. To váb bi kö ve tel mé nyek
3.2.3.1. Élet tar tam ki ter jesz tés
Az al kat ré szek pót lá sát és a ké szü lék szer vi zét a gyár tás

meg szû né sé tõl szá mí tott 12 évig ga ran tál ni kell.

Iga zo lás:
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a fen ti ek vál la lá sát tar tal ma -

zó nyi lat ko za tot.
3.2.3.2. Vissza vé te li, be gyûj té si, hasz no sí tá si és ár tal -

mat la ní tá si kö te le zett ség és az új ra hasz no sí tás elõ se gí té se
A pá lyá zó nak (gyár tó/for gal ma zó) a ké szü lé kek vissza -

vé te lé re, be gyûj té sé re, hasz no sí tá sá ra ás ár tal mat la ní tá sá ra
vo nat ko zó an az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek
hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.)
 számú Korm. ren de let min den kor ér vé nyes elõ írásai sze rint
kell el jár nia. A gyár tó nak a hasz ná la ti út mu ta tó ban rö vi den
is mer tet nie kell a vissza vé tel re, be gyûj tés re, hasz no sí tás ra
és ár tal mat la ní tás ra ki ala kí tott rend sze rét.

Iga zo lás:
A 3.2.3.5. pont sze rin ti hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó

ré szé vel.
Az új ra hasz no sí tás elõ se gí té sé hez a ké szü lé kek nek ki

kell elé gí te ni ük a kö vet ke zõ fel té te le ket is:
1. A gyár tó nak gyár tás nál figye lembe kell ven ni a ké -

szü lék szét sze rel he tõ sé gét, és szét sze re lé si uta sí tást kell a
ké szü lék do ku men tá ci ó já hoz csa tol nia. Az uta sí tás nak
töb bek kö zött tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:

– A csat la ko zá sok könnyen meg ta lál ha tók és hoz zá fér -
he tõk;

– Az elekt ro mos szer ke ze tek, csat la ko zá sok könnyen
meg ta lál ha tók és szét sze rel he tõk;

– A ter mék kö zön sé ges szer szá mok kal könnyen szét -
sze rel he tõ;

– A nem kom pa ti bi lis és ve szé lyes anya gok szét vá -
laszt ha tók.

Iga zo lás:
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a fel té te lek nek  való meg -

fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot, és a ké szü lék do ku men tá ci ó já hoz
csa tolt szét sze re lé si uta sí tást.

2. Az 50 gramm nál na gyobb tö me gû mû anyag al kat ré sze -
ket – ki vé ve az ext ru dált mû anyag ré sze ket – az egy ér tel mû
azo no sít ha tó ság cél já ból az ISO 11469 szab vány elõ -
írásainak meg fele lõen tar tós ki vi te lû je lö lés sel kell el lát ni.

Iga zo lás:
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a fel té te lek nek  való meg -

fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot.

3. A mû anyag al kat ré szek nem tar tal maz hat nak PBB
(po li bró mo zott bi fe nil) és PBDE (po li bró mo zott di fe -
nil-éter) láng-gát ló sze re ket. A mû anyag al kat ré szek nem
tar tal maz hat nak olyan klór-pa raf fin láng-gát ló sze re ket,
ame lyek lánc hosszú sá ga 10–13 szé na tom, és klór tar tal ma
>50 tö meg% (CAS szám: 85535-84-8).

Iga zo lás:
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a fel té te lek nek  való meg -

fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot és az al kal ma zott anya gok és ISO
11014 vagy 91/155/EGK irány elv sze rin ti biz ton sá gi adat -
lap ját.

4. A 25 g-nál ne he zebb mû anyag al kat ré szek nem tar -
tal maz hat nak olyan láng-gát ló sze re ket, amely re a
44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let ben sze rep lõ kö vet ke zõ
R-mon da tok utal nak:

Egész ség re ár tal mas:
– R45 Rá kot okoz hat (karc ino gén ha tá sú le het)
– R46 Örök lõ dõ ge ne ti kus ká ro so dást okoz hat (mu ta -

gén ha tá sú le het)
– R60 A fer ti li tást (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes sé get)

ká ro sít hat ja
– R61 Szü le ten dõ gyer mek re le het ár tal mas
Kör nye zet re ár tal mas:
– R50 Na gyon mér ge zõ a vízi szer ve ze tek re (to xi kus)
– R50/53 Na gyon mér ge zõ a vízi szer ve ze tek re, a vi zes 

kör nye ze tet hosszú tá von ká ro sít hat ja
– R51/53 Na gyon mér ge zõ a vízi szer ve ze tek re, a vi zes 

kör nye ze tet hosszú tá von ká ro sít hat ja.
Ezek a fel té te lek nem vo nat koz nak az olyan láng-gát ló

sze rek re, ame lyek az al kal ma zás kor úgy vál toz tat ják meg
ké mi ai tu laj don sá ga i kat, hogy a fen ti ek ben fel so rolt
R-mon da tok egyi ke sem vo nat ko zik rá juk, és a ke zelt al -
kat ré szek ben az ere de ti for má ban al kal ma zott láng-gát ló
szer mennyi sé gé nek ke ve sebb, mint 0,1 tö meg%-a ma rad.
A pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban az al kal ma zott összes
láng-gát ló szert is mer tet ni kell (név és CAS szám).

Iga zo lás:
A pá lyá zó nak iga zol nia kell, hogy az al kal ma zott

láng-gát ló sze rek egyi ke sem tar tal maz olyan össze te võt,
ame lyek re a fen ti fel té te lek vo nat koz nak. Meg kell adni az
al kal ma zott sze rek CAS szá mot, ne vét. Mel lé kel ni kell
ISO 11014 szab vány vagy 91/155/EGK irány elv sze rin ti
biz ton sá gi adat lap ját.

5. Az al kal ma zott hû tõ kö zeg és ha bo sí tó anyag tí pu sát
a jö võ be li vissza nye rés elõ se gí té sé re a ké szü lék adat táb lá -
ján vagy ah hoz köz el fel kell tün tet ni.

Iga zo lás:
Mel lé kel ni kell a fel té tel nek  való meg fe le lõ sé gi nyi lat -

ko za tot.
3.2.3.3. A zaj ki bo csá tás ha tár ér té ke
A ké szü lék le ve gõ ben ter je dõ za ja a vo nat ko zó nem ze ti

jog sza bály sze rint [78/2004. (V. 7.) GKM ren de let] át szá -
mol va zaj tel je sít mény ér ték re – nem ha lad hat ja meg a 40
dB(A) ér té ket (1 pW-ra vo nat koz tat va).
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Iga zo lás:

A ké szü lék zaj tel je sít mé nyé nek ér té két a fo gyasz tó szá -
má ra jól lát ha tó mó don kell a ké szü lé ken fel tün tet ni. A
zaj tel je sít mény ér té ké re vo nat ko zó in for má ci ót a hû tõ ké -
szü lék ener gia cím ké jé nek is fel le het tün tet ni.

A zaj tel je sít mény mé ré se kor és a zaj ra vo nat ko zó in for -
má ci ók meg adá sa kor az EN 28960 elõ írásait kell figye -
lembe ven ni.

Ezt a kö ve tel ményt nem kell al kal maz ni a 78/2004.
(V. 7.) GKM ren de let 2. szá mú táb lá za tá ban a 9. ka te gó ri á -
ba so rolt fa gyasz tó lá dák nál.

3.2.3.4. Cso ma go lás

Az al kal ma zott cso ma go lás nak a kö vet ke zõ fel té te le ket
kell ki elé gí te nie:

1. Az új ra hasz no sí tás elõ se gí té sé hez cso ma go lás
összes kom po nen sé nek kéz zel könnyen szét vá laszt ha tó -
nak kell len nie.

2. Hul lám pa pír cso ma go lás ese tén a cso ma go lás nak
leg alább 80 tö meg% új ra hasz no sí tott anya got kell tar tal -
maz nia.

Iga zo lás:

Mel lé kel ni kell a fel té te lek nek  való meg fe le lõ sé gi nyi -
lat ko za tot, és a pá lyá zat hoz csa tol ni kell egy cso ma go lás
min tát vagy min tá kat.

3.2.3.5. Hasz ná la ti út mu ta tó 

A ké szü lé ket a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi
CLV. szá mú tör vény ben elõ írt ma gyar nyel vû hasz ná la ti
út mu ta tó val kell el lát ni, amely nek tar tal maz nia kell az
aláb bi a kat:

1. A fe dõ la pon, vagy az elsõ ol da lon fel kell tün tet ni a
kö vet ke zõ szö ve get: „A hasz ná la ti út mu ta tó a kör nye ze ti
ha tá sok csök ken té sé re vo nat ko zó tá jé koz ta tást is tar tal -
maz”.

2. A ké szü lék mû köd te té se kor az op ti má lis ener gia fel -
hasz ná lás ra tör té nõ ja vas la to kat, be le ért ve a kö vet ke zõ -
ket:

2.1. Út mu ta tást a ké szü lék el he lye zé sé re vagy be sze re -
lé sé re vo nat ko zó an, töb bek kö zött a meg fe le lõ le ve gõ ke -
rin gés biz to sí tá sá hoz szük sé ges, ké szü lék kö rü li sza bad
hely mi ni má lis mé re te i nek a meg ha tá ro zá sát, va la mint rá
kell mu tat ni arra, hogy a fo gyasz tó nak le he tõ sé ge van je -
len tõs ener gia meg ta ka rí tást el ér nie az zal, hogy a ké szü lé -
ket nem fû tött vagy ke vés bé fû tött he lyen he lye zi el.

2.2. Ja va sol ni kell, hogy a fo gyasz tó ne he lyez ze a ké -
szü lé ket hõ for rá sok mel lé (pl. sü tõk, ra di á to rok stb.) vagy
olyan hely re, ahol köz vet len nap sü tés éri. Ja va sol ni kell
azt, hogy a fo gyasz tó nak meg kell fon tol ni a ké szü lék el -
szi ge te lé sét a fal tól vagy a pad ló tól ab ban az eset ben, ha
azok ban hõ for rást he lyez tek el.

2.3. Ja va sol ni kell, hogy a hõ mér sék let be ál lí tást a hasz -
ná lat köz ben el len õriz ze egy meg fe le lõ hõ mé rõ vel, mi vel
a hõ fok sza bá lyo zó be ál lí tá sa függ a kör nye ze ti hõ mér sék -
let tõl (ma gya rá za tát kell adni annak, ho gyan kell el vé gez -
ni az el len õr zést).

2.4. Ja va sol ni kell, hogy a me leg élel mi sze re ket a ké -
szü lék be he lye zés elõtt hagy ni kell le hûl ni, mi vel az élel -
mi sze rek bõl ki áram ló gõz hoz zá já rul az el pá ro log ta tó el je -
ge se dé sé hez. A hû té si pe ri ó dus azon ban egész ség ügyi és
hi gi é ni ai okok  miatt a le he tõ leg rö vi debb kell le gyen.

2.5. Ja va sol ni kell, hogy az el pá ro log ta tó egy sé gen meg
kell elõz ni a vas tag jég ré teg ki ala ku lá sát és tá jé koz tat ni ar -
ról, hogy a gya ko ri le ol vasz tás elõ se gí ti a jég ré teg el tá vo lí -
tá sát.

2.6. Ja va sol ni kell, hogy az ajtó tö mí té sét cse rél ni kell,
ami kor az nem mû kö dik meg fele lõen.

2.7. Ja va sol ni kell, hogy ami kor a ké szü lé ket moz gat -
ják, az új bó li be kap cso lá sa elõtt a ké szü lé ket egy ide ig pi -
hen tet ni kell.

2.8. Ja va sol ni kell, hogy tisz tán kell tar ta ni a ké szü lék
hát ol da lán lévõ kon den zá tort és a ké szü lék alat ti részt a
por tól és a kony hai szennye zõ dé sek tõl.

2.9. Tá jé koz ta tást kell adni ar ról, hogy a fen ti ek fi gyel -
men kí vül ha gyá sa ma ga sabb ener gia fo gyasz tás hoz ve zet
és ezért nö ve ked ni fog nak az üze mel te té si költ sé gek.

3. Tá jé koz ta tást kell adni ar ról, hogy a ké szü lék hát ol -
da lán lévõ kon den zá tor (hõ cse ré lõ) bár mi lyen sé rü lé se,
vagy egyéb olyan okok, ame lyek a hû tõ kö zeg szö ké sé hez
ve zet nek ke rü len dõk, mi vel ezek le het sé ges ve szé lye ket
je len te nek a kör nye zet re és az egész ség re. A hasz ná la ti út -
mu ta tó nak ki fe je zet ten utal ni kell arra, hogy éles tár gya kat 
(olya nok mint ké sek, csa var hú zók stb.) ne hasz nál ja nak a
jég el tá vo lí tá sá ra, mi vel azok az el pá ro log ta tó sé rü lé sét
okoz hat ják.

4. Tá jé koz tat ni kell a fel hasz ná lót, hogy a ké szü lé ket új -
ra hasz nál ha tó és/vagy új ra hasz no sít ha tó al kat ré szek és
anya gok, köz tük fo lya dé kok fel hasz ná lá sá val ál lí tot ták
elõ.

5. Tá jé koz tat ni kell a fel hasz ná lót a hul la dék ká vált ké -
szü lé kek, al kat ré szek be gyûj té si le he tõ sé ge i rõl (szer viz -
há ló zat, kis ke res ke del mi há ló zat, hul la dék ud va rok,
egyéb). Is mer tet ni kell a szer viz há ló za tot és a be gyûj té si
he lye ket.

Iga zo lás:
Csa tol ni kell a hasz ná la ti út mu ta tó egy pél dá nyát.
3.2.3.6. Fo gyasz tói tá jé koz ta tó 
A véd jegy fel tûn te té sé nek mód ját a 9/2004. (V. 25.) sz.

KvVM ren de let tel mó do sí tott 29/1997. (VIII. 29.) szá mú
KTM ren de let [1] sza bá lyoz za.

A véd jegy 2. me zõ jé ben a kö vet ke zõ szö ve get kell fel -
tün tet ni:

– kis ener gia fo gyasz tás;
– a le he tõ leg ki sebb glo bá lis fel me le gí tõ ha tás;
– kis zaj ki bo csá tás.

Iga zo lás:
Mel lé kel ni kell a fel té te lek nek  való meg fe le lõ sé gi nyi -

lat ko za tot, és csa tol ni kell egy, a cso ma go lá son és/vagy
ter mé ken és/vagy a ter mé ket kí sé rõ do ku men tá ci ó ban az
elõ írásnak meg fele lõen fel tün te tett véd jegy má so la tot.

1778 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 14. szám



3.2.3.7. CE je lö lés
A pá lyá zó ké szü lé ke ken le gyen fel tün tet ve a CE meg fe -

le lõ sé gi je lö lés.

Iga zo lás:
A be mu ta tott min tán el len õri zen dõ a je lö lés meg lé te, a

pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za to -
kat és a meg fe le lõ sé get iga zo ló do ku men tá ci ók má so la tát.

4. Iga zo lás, bi zo nyí tás

4.1. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a 3.2. pont sze rin ti iga -
zo lá so kat.

4.2. A 3.2. pont ban le írt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét
szak ér tõi vizs gá lat tal kell iga zol ni. A szak ér tõi vizs gá la tot
a Tár sa ság vég zi sa ját költ sé gén. Az iga zo lá sok hoz szük -
sé ges vizs gá la tok költ sé gei a pá lyá zót ter he lik.

4.3. A pá lyá zó nak a szak ér tõi vizs gá la tok hoz ter mék tí -
pu son ként 1-1 komp lett cso ma go lá sú, a ke res ke del mi
 forgalomba ke rü lõ ter mék kel meg egye zõ ké szü lé ket kell
biz to sí ta nia a vizs gá ló szak ér tõ ál tal meg ha tá ro zott mó -
don.

5. Véd jegy fel hasz ná lók:

Pá lyá zók, majd véd jegy fel hasz ná lók le het nek a ház tar -
tá si hû tõ- és fa gyasz tó ké szü lé kek ha zai, illetve kül föl di
gyár tói és for gal ma zói.

6. Véd jegy hasz ná lat

6.1. A pá lyá zó ki je len ti, hogy ter mé ke i vel kap cso la tos
véd jegy hasz ná lat tal jog sza bályt nem sért.

6.2. A „kör nye zet ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la ta ki -
zá ró lag a Tár sa ság ál tal cég sze rû en alá írt, ha tá ro zott idõ re
 szóló véd jegy hasz ná la ti szer zõ dés alap ján le het sé ges.

6.3. A véd jegy hasz ná ló kö te le zi ma gát arra, hogy a véd -
jegy hasz ná la tá nak a szer zõ dés ben rög zí tett ide je alatt be -
tart ja a ter mék re meg ha tá ro zott mi nõ sí té si kö ve tel mé nye -
ket.

6.4. A véd jegy hasz ná lat meg hosszab bí tá sa a Tár sa ság -
nál a le já rat elõtt 4 hó nap pal in dí tott egy sze rû sí tett el já rás -
sal tör té nik.

Mel lék let: A vo nat ko zó jog sza bá lyok lis tá ja

Bu da pest, 2005. áp ri lis 6.

Fri gyer At ti la s. k.,
az Ér té ke lõ és Mi nõ sí tõ Bi zott ság el nö ke

A vonatkozó jogszabályok listája

1. A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 9/2004.
(V. 25.) KvVM ren de le te a kör nye zet ba rát, környezet -

kímélõ meg kü lön böz te tõ jel zés hasz ná la tá nak fel té tel rend -
sze ré rõl  szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM ren de let mó do sí -
tá sá ról;

2. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000 jú li us 17-i
1980/2000/EK ren de le te a kö zös sé gi öko-cím ke mó do sí -
tott oda íté lé si rend sze ré rõl 

(http://www.eu ro pa.eu.int);

3. 2004/669/EK Bi zott sá gi ha tá ro zat (2004. áp ri lis 6.) a 
hû tõ gé pek re vo nat ko zó kö zös sé gi öko cím ke oda íté lé sé vel
kap cso la tos mó do sí tott öko ló gi ai fel té te lek meg ál la pí tá sá -
ról és a 2000/40/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 

http://www.eu ro pa.eu.int);

4. 78/2004. (V. 7.) GKM ren de let (2003/66/EC Irány -
elv) a ház tar tá si hû tõ szek ré nyek, fa gyasz tók és ezek kom -
bi ná ci ó ja vil la mos ener gia ha té kony sá gá nak je lö lé sé rõl;

5. Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000 jú ni us 27-i
2037/2000/EK ren de le te az ózon ré te get ká ro sí tó anya gok -
ról;

6. 44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let és az azt mó do sí tó
61/2004. (VII. 12.) ESZCSM a ve szé lyes anya gok kal és
ve szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok
rész le tes sza bá lya i ról (a 67/548/EEK irány elv je len leg ér -
vé nyes mó do sí tá sá val össz hang ban).

* * *

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINÕSÍTÉS

36. Fekete-fehér irodai digitális másológépek
felülvizsgált feltételrendszer

Ér vé nyes: 2012. már ci us 31-éig 

KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság

1027 Budapest, Lipthay u. 5.

Telefon:(36-1)-336-1156, Telefax: (36-1)-336-1157

E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu

Hon lap: http://www.kor nye zet ba rat-ter mek.hu
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1. Be ve ze tés

A ha gyo má nyos má so lás tech ni ka a mû sza ki fej lõ dés, a
kör nye zet vé del mi és egész ség ügyi el vá rá sok ha tá sá ra
alap ve tõ vál to zá son ment ke resz tül.

A má so ló gé pek leg fon to sabb kör nye zet ter he lõ ha tá sai a 
kö vet ke zõk:

– ózon ki bo csá tás;

– zaj ki bo csá tás;

– mér ge zõ anya gok, pél dá ul sze lén és más ve szé lyes
anya gok al kal ma zá sa;

– elekt ro mos ener gia fel hasz ná lás;

– az el hasz ná ló dott ké szü lé kek és al kat ré szek kör nye -
zet ter he lé se.

Fon tos szem pont, hogy a kör nye zet ter he lés mér té ke a
má so lá si se bes ség nö ve lé se és az össze tett szol gál ta tá sok
biz to sí tá sa mel lett csök ken jen.

A gyár tó nak a ter mék ter ve zé se so rán figye lembe kell
ven nie a hul la dék ká váló ké szü lék hasz no sí tá sa, ár tal mat -
la ní tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ kö ve tel mé nye ket:

– egy sze rû szer szá mok kal könnyen szét sze rel he tõ kö -
té sek al kal ma zá sa, nem old ha tó kö té sek el ke rü lé se;

– a mû anyag-al kat ré szek meg je lö lé se anya gi mi nõ sé -
gük sze rint;

– ha lo gén tar tal mú mû anyag-al kat ré szek mel lõ zé se;

– a fel hasz nált szer ke ze ti anya gok faj tá i nak és mennyi -
sé gé nek csök ken té se;

– a gyár tás hoz szük sé ges ener gia csök ken té se;

– a hul la dék ká vált ké szü lé kek be gyûj té se, egyes
össze te võ i nek hasz no sí tá sa és a nem hasz no sít ha tó össze -
te võk ár tal mat la ní tá sa.

A „kör nye zet ba rát ter mék” véd jegy ak kor ad ha tó egy
fény má so ló gép nek, ha annak gyár tá sa, fel épí té se, mû kö -
dé se, üze mel te té se és hul la dék ke ze lé se tel jes össz hang ban 
van a kör nye zet vé del mi szem pon tok kal.

A ter mék mi nõ sí té sé nek jogi alap ja a 29/1997.
(VIII. 29.) KTM ren de let.

A mi nõ sí tõ el já rás le foly ta tá sá ra a KvVM Kör nye zet ba -
rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban: Tár sa -
ság) az ille té kes.

2. Ne ve zé si fel té te lek

A mi nõ sí tõ el já rás a pá lyá zat be nyúj tá sa és a ne ve zé si
díj be fi ze té se után vég zett szak ér tõi vizs gá la tot, va la mint a 
dön té si fo lya ma tot je len ti.

Egy el já rás ke re té ben egy tí pus ba so rol ha tó má so ló -
gép-cso por tot és gép cso por ton ként leg fel jebb 3 da rab má -
so ló gép-tí pust le het mi nõ sí te ni.

Az azo nos már ka je lû, de kü lön bö zõ gyár tá si hely rõl
szár ma zó ké szü lé kek re kü lön pá lyá za tot kell be nyúj ta ni.

Az azo nos gyár tó tól szár ma zó, gép cso por ton ként leg -
fel jebb há rom má so ló gép-tí pus ra vo nat ko zó pá lyá zat azo -
nos ré sze it össze von va le het be nyúj ta ni.

3. Mi nõ sí té si fel té te lek:

3.1. Ér vé nyes sé gi kör

Ez a mi nõ sí té si fel té tel rend szer a fe ke te-fe hér iro dai di -
gi tá lis má so ló gé pek re vo nat ko zik.

A mi nõ sí tés fel té te le a 3.2. pont ban elõ írt kö ve tel mé -
nyek tel je sí té se:

3.2. Kö ve tel mé nyek 

A pá lyá zó ter mék nek ele get kell ten nie va la mennyi ér -
vé nyes mû sza ki, hu mán-egész ség ügyi és kör nye zet vé del -
mi kö ve tel mény nek, va la mint meg kell fe lel nie a gyár tó ál -
tal vál lalt mû sza ki, mi nõ sé gi és biz ton sá gi pa ra mé te rek -
nek.

3.2.1. Mû sza ki kö ve tel mé nyek:
3.2.1.1. A pá lyá zó mu tas sa be mi nõ ség biz to sí tá si és

kör nye zet irá nyí tá si rend sze rét.

Csa to lan dó: egy har ma dik fél ál tal ki adott ta nú sít vány má -
so la ta, (pl. ISO 9001 vagy ISO 14001 szab vány sze rin ti mû kö -
dés rõl) vagy a mi nõ ség biz to sí tá si, illetve kör nye zet köz pon tú
irá nyí tá si rend szer cég sze rû alá írás sal el lá tott le írá sa.

3.2.1.2. CE meg fe le lõ ség iga zo lá sa
A má so ló gé pek ren del kez ze nek a vo nat ko zó euró pai

kö zös sé gi, va la mint a min den kor ér vé nyes ma gyar jog sza -
bá lyok nak  való meg fe le lõ sé get iga zo ló do ku men tá ci ó val.

Csa to lan dó:
– a biz ton ság tech ni kai do ku men tá ció a 79/1997. sz.

IKIM ren de let sze rint;
– az EMC do ku men tá ció a 31/1999 GM-KHVM vagy a 

3/2001 MeHVM sze rint.
3.2.1.3. Dup lex üzem mód
A 45 má so lat/perc, vagy ezt meg ha la dó ma ga sabb tel je -

sít mény ka te gó ri á ba tar to zó má so ló gé pek ren del kez ze nek
a két ol da las au to ma ti kus má so lá si ké pes ség gel (dup lex
egy ség).

A 21–44 má so lat/perc tel je sít mé nyû kö zép ka te gó ri á jú
má so ló gé pek vagy ren del kez ze nek ezzel a ké pes ség gel,
vagy a dup lex egy ség csat la koz tat ha tó le gyen az alap gép -
hez.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nyi lat koz zon a fen ti fel té te lek nek  való meg -

fe le lõ ség rõl.
3.2.2. Kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek
A ké szü lék ter ve zé sé nél, gyár tá sá nál be kell tar ta ni az

egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro ni kai be -
ren de zé sek ben  való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló
16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let (2005/618/EK ha tá ro zat)
elõ írásait.

3.2.2.1. A ké szü lék el hasz ná ló dás utá ni új ra fel dol go -
zá sát, hasz no sí tá sát, kör nye zet kí mé lõ ár tal mat la ní tá -
sát biz to sí tó ter ve zés, ki ala kí tás

A ké szü lék ter ve zé se, fel épí té se
A ter ve zést, fel épí tést úgy kell vé gez ni, hogy az el hasz -

ná ló dás után hul la dék ká vált ké szü lék vagy egy sé gei, al -
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kat ré szei a le he tõ leg na gyobb arány ban új ra hasz nál ha tók
vagy hasz no sít ha tók le gye nek.

A gyár tó vissza vé te li, be gyûj té si, hasz no sí tá si és ár tal -
mat la ní tá si, va la mint tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét az
elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak
vissza vé tel érõ  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let
írja elõ. (A „gyár tó”, „be gyûj tés”, „hasz no sí tás”, „ár tal -
mat la ní tás” és „új ra hasz ná lat” fo gal mak meg ha tá ro zá sa
a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény1

min den kor ér vé nyes vál to za ta sze rin ti.)
A hasz no sí tást elõ se gí tõ ter ve zé si szem pon tok: a kö vet -

ke zõk:
– Ke rül ni kell a kü lön bö zõ ré szek kö zöt ti szét szed he -

tet len kap cso ló dást (pl. ra gasz tás, he gesz tés, for rasz tás)
ki vé ve, ha ez el ke rül he tet len.

– Könnyen le vá laszt ha tó me cha ni kai össze kö té se ket
kell al kal maz ni.

– A ké szü lék egy sze mély ál tal is könnyen szét sze rel -
he tõ le gyen.

Anyag vá lasz ték
– A 25 gr-ot meg ha la dó mû anyag bur ko la tok azo nos

anya gú vagy ke ve rék po li me re ket tar tal maz za nak.
– A nagy mé re tû bur ko lat da ra bok, amennyi ben mû -

anyag ból ké szül tek, a je len le gi hasz no sí tá si el já rá sok va -
la me lyi ké vel fel hasz nál ha tók le gye nek.

– A be vo nat tal el lá tott ré sze ket amennyi re le het sé ges,
csök ken te ni kell.

– A mû anyag ré szek gal va ni ku san ve ze tõ ré teg gel  való
be vo ná sa nem meg en ge dett.

– A mû anya gok ra vo nat ko zó fel té te le ket ki elé gí tõ
hasz no sí tott mû anya gok al kal maz ha tók.

A ké szü lék élet cik lu sa utá ni új ra hasz no sí tá sa
– A kri ti kus rész egy sé gek, anya gok be azo no sí tá sa és el -

tá vo lí tá sa egy sze rû le gyen (pl. fes ték ka zet ta, a fo lya dék -
kris tá lyos ki jel zõk hi gany tar tal mú meg vi lá gí tó lám pái stb.).

– A ké szü lék al kat ré sze i nek, rész egy sé ge i nek szét sze -
re lé sé re és al kal ma zott anya gok hasz no sí tá sá ra vagy fel -
dol go zá sá ra vo nat ko zó an szét sze re lé si és hasz no sí tá si ter -
vet kell ké szí te ni.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
Be kell nyúj ta ni:
– Az al kal ma zott mû anya gok hasz no sí tá sá ra vo nat ko -

zó össze ál lí tást;
– A 25 g-ot meg ha la dó mû anyag bur ko la ti ré szek ne vét 

és anya gát tar tal ma zó lis tát;
– A fen ti ek sze rint össze ál lí tott szét sze re lé si és hasz no -

sí tá si do ku men tá ci ót;
– A ké szü lék új ra hasz ná la tá ra, hasz no sí tá sá ra és ár tal -

mat la ní tá sá ra ho zott in téz ke dé si ter vet.
3.2.2.2. Az al kal ma zott anya gok ra vo nat ko zó kö ve -

tel mé nyek
3.2.2.2.1. Mû anyag bur ko la tok és mû anyag ré szek 
Ha lo gén tar tal mú po li me rek és szer ves ha lo gén ve gyü -

le tek égés gát ló ada lék cél já ból nem al kal maz ha tók.

Ki vé te lek:
– A kül sõ fi zi kai meg je le nés ja ví tá sá ra al kal ma zott

szer ves flu or össze te võk (mint pl. lá gyu lás-gát ló ada lék),
amely nek mér té ke a 0,5 tö meg%-ot nem ha lad hat ja meg.

– Flu or ala pú mû anya gok pl. PTFE (politetra-fluor-
 etilén).

– A 25 g-nál ki sebb tö me gû mû anya gok, ame lyek
azon ban nem tar tal maz hat nak PBB-eket (polibróm-
 bifenil), PBDE-eket (po li bróm-di fe nil-éter), vagy kló ro -
zott pa raf fin szár ma zé ko kat.

(Ezen kö ve tel mé nyek a tasz ta tu rák ra nem vo nat koz -
nak!)

– Kü lön le ges mû anya gok me lyek hõ ha tá sok kal szem -
be ni és egyéb vé de lem cél já ból ke rül tek be épí tés re. Ezen
ré szek nem tar tal maz hat nak PBB-t, PBDE-t és kló ro zott
pa raf fi no kat.

– A 25 g-ot meg ha la dó mû anyag ré szek ben al kal ma zott 
égés gát ló anya gok ke res ke del mi ne vét, ké mi ai ne vét és
CAS szá mát is mer tet ni kell.

– A mû anya gok hoz ti los olyan össze te võ ket adni, ame -
lye ket a min den kor ér vé nyes 67/548 EGK irány elv és a
44/2000. (XII.27.) EüM ren de let sze rint a kö vet ke zõ
R-mon da tok je löl nek:

R40 Ma ra dan dó egész ség ká ro so dást okoz hat;
R45 Rá kot okoz hat (karc ino gén ha tá sú le het);
R46 Örök lõ dõ ge ne ti kus ká ro so dást okoz hat (mu ta -

gén ha tá sú le het);
R48 Hosszú idõn át hat va sú lyos egész ség ká ro so dást

okoz hat;
R49 Be lé le gez ve karc ino gén ha tá sú le het;
R60 A fer ti li tást (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes sé get)

ká ro sít hat ja;
R61 Szü le ten dõ gyer mek re ár tal mas le het;
R62 A fer ti li tás ra (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes ség re)

ár tal mas le het;
R63 Szü le ten dõ gyer me ket ká ro sít hat ja;
R68 Vissza for dít ha tat lan egész ség ká ro so dást okoz hat.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nak a mû anyag gyár tók nyi lat ko za tá val kell

iga zol nia a fen ti fel té tel nek  való meg fe le lõ sé get.
3.2.2.2.2. Nyom ta tott áram kö ri la po kon al kal ma zott

mû anya gok
A nyom ta tott áram kö ri la pok PBB-t, PBDE-t és kló ro -

zott pa raf fi no kat nem tar tal maz hat nak.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nak a nyom ta tott áram kö ri la pok gyár tó já nak

nyi lat ko za tá val kell iga zol nia a fen ti fel té tel nek  való meg -
fe le lõ sé get.

3.2.2.2.3. Mû anya gok meg je lö lé se
A 25 g-nál na gyobb tö me gû vagy 200 mm2-nél na gyobb

fe lü le tû mû anyag ré sze ket az ISO 11469 szab vány sze rint
meg kell je löl ni.

Ki vé telt ké pez nek az új ra hasz no sí tott komp lett mo du -
lok ban al kal ma zott mû anyag ré szek.
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3.2.2.3. Ká ros anyag-ki bo csá tás
A meg ha tá ro zást a né met „kék an gyal” kör nye zet ba rát

ter mék mi nõ sí tõ rend szer ben ki dol go zott RAL UZ 122
szá mú fel té tel rend szer 2. mel lék le tek ben vagy az
ECMA–328 szab vány ban le ír tak sze rint kell vé gez ni.

Anyag faj ta

Ki bo csá tás
 másolás üzem -

mód ban
mg/óra

Asz ta li gép
Ki bo csá tás

 készenléti üzem -
mód ban
mg/óra

Pad lón ál ló gép
Ki bo csá tás

 készenléti üzem -
mód ban
mg/óra

TVOC 10 1 2

BENZOL 0,05

SZTIROL 1,0

ÓZON 1,5

POR 4,0

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A RAL UZ 122 elõ írás 2. sz. mel lék let sze rin ti meg fe le -

lõ sé get jegy zõ könyv vel kell iga zol ni.
3.2.2.4. Fény ér zé keny dob ra vo nat ko zó kö ve tel mé -

nyek
A fény ér zé keny dob nem tar tal maz hat sze lén, ólom,

kad mi um vagy hi gany össze te võ ket.
A fény ér zé keny dob hasz no sít ha tó vagy új ra fel dol goz -

ha tó le gyen. A gyár tó vagy kép vi se lõ je té rí tés nél kül fo -
gad ja vissza a ko pott fény ér zé keny do bo kat. A vissza vett
fény ér zé keny do bo kat vagy fel kell újí ta ni, vagy a to vább
már nem hasz nál ha tó do bok ból ki nyert anya got újra fel
kell dol goz ni.

A ke ze lé si út mu ta tó ban tá jé koz tat ni kell a fel hasz ná lót
a té rí tés nél kü li vissza fo ga dás le he tõ sé gé rõl.

A vissza fo ga dást vál la lók cí mét meg kell adni.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a fen ti fel té te lek nek

 való meg fe le lõ ség rõl.
Be kell nyúj ta ni fény ér zé keny ré te get al ko tó anyag ISO

11014 vagy a 91/155/EGK irány elv nek meg fe le lõ biz ton -
sá gi adat lap ját.

3.2.2.5. A fény má so ló ké szü lé kek hez hasz nált fes té -
kek

– A fény má so ló ké szü lé kek hez hasz nált fes té kek, po -
rok nem tar tal maz hat nak hi gany-, ólom-, kad mi um- és
króm(VI)-ve gyü le te ket, to váb bá olyan azo-ve gyü le te ket
(szí ne zé ket), ame lyek bi zo nyí tot tan vagy ala po san fel té te -
lez he tõ en rák be teg sé get idéz het nek elõ.

– A fes ték nem tar tal maz hat olyan össze te võ ket, ame -
lye ket a min den kor ér vé nyes 67/548 EGK irány elv és a
44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let sze rint az kö vet ke zõ
R-mon da tok je löl nek:

R40 Ma ra dan dó egész ség ká ro so dást okoz hat;
R45 Rá kot okoz hat (karc ino gén ha tá sú le het);
R46 Örök lõ dõ ge ne ti kus ká ro so dást okoz hat (mu ta -

gén ha tá sú le het);

R48 Hosszú idõn át hat va sú lyos egész ség ká ro so dást
okoz hat;

R49 Be lé le gez ve karc ino gén ha tá sú le het;
R60 A fer ti li tást (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes sé get)

ká ro sít hat ja;
R61 Szü le ten dõ gyer mek re ár tal mas le het;
R62 A fer ti li tás ra (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes ség re)

ár tal mas le het;
R63 Szü le ten dõ gyer me ket ká ro sít hat ja;
R68 Vissza for dít ha tat lan egész ség ká ro so dást okoz hat.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
– A pá lyá zó nak vizs gá la ti jegy zõ könyv vel vagy a cég

fe le lõs sze mé lyé nek alá írt nyi lat ko za tá val ta nú sí ta nia kell, 
hogy a ké szü lék hez elõ írása alap ján hasz nál ha tó fes ték por
nem tar tal maz a fen ti ek ben fel so rolt ne héz fé me ket vagy
más olyan össze te võt (kom po nenst), amely re a fen teb bi
R-mon da tok utal nak.

– A pá lyá zó nak mel lé kel nie kell a fes té ket al ko tó
anyag ISO 11014 vagy a 91/155/EGK irány elv nek meg fe -
le lõ biz ton sá gi adat lap ját.

3.2.2.6. Zaj ki bo csá tás
Az „A” sú lyo zá sú hang nyo más-szin te ket a má so lá si fo -

lya mat köz ben kell mér ni. A hang nyo más-szin tek el mé le ti
alap jai és meg ha tá ro zá sa az EN 27779 szab vány ban van
rész le tez ve.

A hang nyo más-szin te ket a RAL UZ 122 sze rint, má so -
lás köz ben a leg han go sabb üzem ál la pot ban kell mér ni.

Az im pul zus hang nyo más-szin tek ha tár ér té kei:
LwAd= (59+ 0,35xSw) dB (A)
Sw: má so la tok szá ma/perc
A meg ha tá ro zott „A” sú lyo zá sú hang nyo más szint ér té -

ke a 75 dB (A) ér té ket nem ha lad hat ja meg.
Ezzel együtt a 63 dB (A) hang nyo más szin tet meg ha la dó 

ké szü lé kek hasz ná la ti út mu ta tó já ban fel kell hív ni a fi -
gyel met arra, hogy a ké szü lé ket ne te le pít sék olyan iro dai
he lyi ség be ahol szel lem i mun kát vé gez nek, ha nem kü lön
he lyi ség be kell te le pí te ni.

A má so ló gép re vo nat ko zó zaj ki bo csá tá si ér té ke ket a ke -
ze lé si út mu ta tó ban meg kell adni.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
– A gyár tó nak füg get len vizs gá ló la bo ra tó ri um mé ré se -

i vel kell iga zol nia a kö ve tel mé nyek tel je sí té sét; vagy sa ját
maga is iga zol hat ja azt, ha ezen akusz ti kai mé ré sek re vo -
nat ko zó lag az EN 17025 sze rint iga zol tan akk re di tált.

– A hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó ré szé vel.
3.2.2.7. Há ló za ti tel je sít mény fel vé tel kö ve tel mé nyek
A má so ló gé pek mû köd te té se ener gia igé nyes, ezért fon -

tos, hogy csök kent he tõ le gyen a tel je sít mény fel vé tel, a fel -
fû tés ide je és ener gia igé nye, a ké szen lé ti ál la pot ener gia -
igé nye, illetve hasz ná la ton kí vül a gép au to ma ti ku san ki -
kap csol jon.

A ké szü lék ener gia fo gyasz tá sá nak ki kell elé gí te nie a
RAL UZ 122 elõ írás vo nat ko zó elõ írásait. A mé rést a RAL 
UZ 122 elõ írásai sze rint kell vé gez ni.
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Iga zo lás, bi zo nyí tás
A fen ti elõ írás sze rin ti mé ré si jegy zõ könyv vel.
3.2.2.8. Ele mek, ak ku mu lá to rok
Az ele mek, ak ku mu lá to rok nem tar tal maz hat nak hi -

ganyt, kad mi u mot vagy ól mot.
Ki vé telt ké pez nek ez alól a mû sza ki okok ból el ke rül he -

tet len szennye zõ dé sek.
Az ilyen össze te võk kon cent rá ci ó ja nem ha lad hat ja meg 

a 98/101/EK irány elv ál tal mó do sí tott 91/157/EGK irány -
elv ben meg ha tá ro zott ér té ke ket.

A pá lyá zó kö te le zi ma gát a fel hasz ná ló ál tal vissza adott
ki sü tött ele mek, meg hi bá so dott ak ku mu lá to rok át vé te lé re. 
Szer zõ dés alap ján har ma dik fél is be von ha tó az át vé te li fo -
lya mat ba. A fel hasz ná ló ál tal nem cse rél he tõ ele mek és ak -
ku mu lá to rok cse rél he tõ ek le gye nek az egész egy ség vagy
a nyom ta tott áram kö ri pa nel komp lett cse ré je nél kül.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
– A pá lyá zó nyi lat koz zon a fen ti fel té tel nek  való meg -

fe le lõ ség rõl.
– A pá lyá zat ban meg kell adni az ele mek, ak ku mu lá to -

rok tí pu sát és pon tos he lyét a ké szü lék ben.
3.2.2.9. Má so ló pa pír
A ké szü lék al kal mas le gyen az EN 12281 szab vány sze -

rin ti, 100%-ban hul la dék pa pír fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott
pa pír ral  való üze mel te tés re is.

A hasz ná la ti út mu ta tó ban fel kell tün tet ni a kö vet ke zõ
ki je len tést: „Ez a ké szü lék hul la dék pa pír 100%-ban hul la -
dék pa pír fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott má so ló pa pí rok hoz is
hasz nál ha tó!” Ja va sol ni le het bi zo nyos hasz no sí tott pa pí -
rok al kal ma zá sát.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
– A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell az erre vo nat ko zó

nyi lat ko za tot.
– A hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó ré szé vel.
3.2.2.10. Fes ték ka zet ták ra, fes ték pat ro nok ra vo nat -

ko zó elõ írások
A fény má so ló ké szü lék elõ ál lí tó ja ál tal az adott ké szü -

lék hez hasz nál ha tó fes ték ka zet ták, fes ték pat ro nok is mé -
tel ten hasz nál ha tók, vagy anya guk ban hasz no sít ha tók le -
gye nek.

A ki ürült fes ték ka zet tá kat, fes ték pat ro no kat a fény má -
so ló ké szü lék elõ ál lí tó ja, vagy annak meg bí zott ja té rí tés
nél kül vissza fo gad ja, egy ben gon dos ko dik új ra töl té sük rõl, 
vagy anya guk ban  való hasz no sí tá suk ról. Amennyi ben
szük sé ges, gon dos ko dik az el hasz nált fes ték ka zet ták nak,
fes tékpat ro nok nak az egész sé gi és kör nye ze ti szem pont -
ból biz ton sá gos ár tal mat la ní tá sá ról.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a fen ti fel té tel nek  való

meg fe le lõ ség rõl.
Tá jé koz ta tó a fes ték ka zet ták, pat ro nok he lyes hasz ná la -

tá ról
A fes ték ka zet ták, pat ro nok csak lég men te sen le zárt cso -

ma go lás ban ke rül het nek for ga lom ba. A cso ma go lást a

fény má so ló ké szü lék be  való be he lye zé sé ig nem sza bad
meg sér te ni, fel bon ta ni.

A fény má so ló ké szü lék elõ ál lí tó já nak kö te les sé ge,
hogy a ké szü lék hez mel lé kelt, nyom ta tott út mu ta tó ban tá -
jé koz tas sa a ké szü lék hasz ná ló ját a fes ték ka zet ta, fes ték -
pat ron meg fe le lõ ke ze lé sé rõl, a cso ma go lás szak sze rû fel -
nyi tá sá ról, to váb bá ar ról, hogy az eset le ge sen hely te len
ke ze lés kö vet kez té ben a sza bad ba jutó fes ték por be lé leg -
zé se, bõr fe lü let re  való ju tá sa el ke rü len dõ.

Tar tal maz za az út mu ta tó azt a fi gyel mez te tést, hogy a
fes ték ka zet ták hoz, fes ték pat ro nok hoz gyer me kek ne jut -
has sa nak hoz zá. A ki ürült vagy hi bás fes ték ka zet ták, fes -
ték pat ro nok ke ze lé sét, hasz no sí tá sát vagy ár tal mat la ní tá -
sát csak erre ki kép zett sze mély(ek) vé gez he ti(k).

A hasz ná la ti út mu ta tó ban tá jé koz tat ni kell a fel hasz ná -
lót a fen ti in for má ci ók ról.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó ré szé vel.
3.2.2.11. Cso ma go lás
A ké szü lék cso ma go lá sá ra hasz nált mû anyag cso ma go -

ló anyag nem tar tal maz hat ha lo gén tar tal mú po li me re ket.
Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a fen ti fel té tel nek  való

meg fe le lõ ség rõl.
3.2.3. Ké szü lék el he lye zés, üzem be he lye zé se
A hasz ná la ti út mu ta tó ban tá jé koz tat ni kell a fel hasz ná -

lót a ké szü lék el he lye zé sé rõl, üzem be he lye zé sé rõl (szük -
ség ese tén szel lõz te tés, a nagy mé re tû és za je misszi ó jú ké -
szü lé kek nek kü lön szo bá ban  való el he lye zé se szük sé ges).

3.2.4. Ja ví tás
A gyár tó nak a ter mék gyár tá sá nak be fe je zé sét kö ve ten

leg alább 5 évig még biz to sít ja a tar ta lék al kat ré sze ket és
ja ví tó kész le te ket.

A tar ta lék vagy cse ré len dõ al kat ré szek a ké szü lé kek
leg gyak rab ban meg hi bá so dó ré szei. Azon al kat ré sze ket,
me lyek a nor mál mû kö dé si idõt meg ha la dó üzem órák kal
ren del kez nek, nem kell a tar ta lék al kat ré szek hez so rol ni.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nyi lat ko za tá val, ké szü lék do ku men tá ci ó val.
3.2.5. Kar ban tar tás
A ké szü lék kar ban tar tá sa fon tos a kör nye ze ti ár tal mak

szem pont já ból. Ezért ezt a te vé keny sé get szak kép zett sze -
mély re kell bíz ni.

A hasz ná la ti út mu ta tó ad jon rész le tes tá jé koz ta tást a
tisz tí tás ra, kar ban tar tás ra, be ál lí tá sok ra vo nat ko zó an.

A fel hasz ná lót tá jé koz tat ni kell az ózon és por szû rõk
eset le ges cse ré jé nek mód já ról.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A hasz ná la ti út mu ta tó ban rész le tez ni kell a szük sé ges

kar ban tar tá si mun kák tí pu sa it és azt, hogy ezek kö zül me -
lye ket kell szak kép zett sze mé lyek kel vé gez tet ni.

3.2.6. A ké szü lék vissza vé te le
A pá lyá zó nak (gyár tó/for gal ma zó) a ké szü lé kek vissza -

vé te lé re, be gyuj té sé re, hasz no sí tá sá ra ás ár tal mat la ní tá sá ra,
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vo nat ko zó an az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek
hul la dé ka i nak vissza vé tel érol  szóló 264/2004. (IX. 23.) szá -
mú Korm. ren de let min den kor ér vé nyes elõ írásai sze rint
kell el jár nia. A gyár tó nak a hasz ná la ti út mu ta tó ban rö vi den
is mer tet nie kell a vissza vé tel re, be gyûj tés re, hasz no sí tás ra
és ár tal mat la ní tás ra ki ala kí tott rend sze rét.

Iga zo lás:
A hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó ré szé vel.
3.2.7. Ma gyar nyel vû hasz ná la ti út mu ta tó (vagy

ezzel egyen ér té kû ké szü lék do ku men tá ció)
A ké szü lé ket ma gyar nyel vû hasz ná la ti út mu ta tó val

vagy ezzel egyen ér té kû ma gyar nyel vû ké szü lék do ku -
men tá ci ó val kell el lát ni, amely nek tar tal maz nia kell az
aláb bi a kat:

– A fe dõ la pon, vagy az elsõ ol da lon fel kell tün tet ni a
kö vet ke zõ szö ve get: „A hasz ná la ti út mu ta tó a kör nye ze ti
ha tá sok csök ken té sé re vo nat ko zó tá jé koz ta tást is tar tal -
maz”;

– A ké szü lék élet tar ta ma és az al kat ré szek után pót lá sa;
– A ké szü lék ben hasz nált ele mek és ak ku mu lá to rok tí -

pu sa és vissza vé te li le he tõ sé ge;
– A ké szü lék cél sze rû el he lye zé se;
– A fény má so ló ké szü lék hasz ná lat ba he lye zé se (szük -

ség ese tén szel lõz te tés rõl  való gon dos ko dás, a nagy mé re tû 
és za je misszi ó jú ké szü lé kek nek kü lön he lyi ség ben  való el -
he lye zé se stb.);

– A 3.2.2.6. pont sze rin ti zaj mé ré si ada tok;
– Ja vas lat az al kal maz ha tó, 100%-ban hul la dék pa pír

fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott má so ló pa pí rok tí pu sá ra;
– A fes ték ka zet ták és pat ro nok he lyes hasz ná la ta,

vissza vé te le, hasz no sí tá sa és ár tal mat la ní tá sa;
– A fes ték pat ron nal má sol ha tó da rab szám;
– Dup lex üzem mód a 3.2.1.3. sze rint;
– A kör nye zet re ká ros anya gok ki bo csá tá sa;
– Má so lá si se bes ség [má so lat/perc];
– Tel je sít mény fel vé tel ké szen lé ti üzem mód ban;
– Leg na gyobb tel je sít mény fel vé tel;
– Tel je sít mény fel vé tel ener gia ta ka ré kos üzem mód ban;
– Tel je sít mény fel vé tel „ki kap csolt” üzem mód ban;
– Ener gia ta ka ré kos üzem mód ak ti vá lá si ide je;
– Ki kap csolt üzem mód ak ti vá lá si ide je;
– A hul la dék ká vált ké szü lé kek, al kat ré szek vissza fo -

ga dá sá nak le he tõ sé gei (pl. szer viz há ló zat). A ké szü lék és
egyes al kat ré sze i nek hasz no sí tá sa, új ra fel dol go zá sa és a
hasz no sí tá si, új ra fel dol go zá si el já rá sok.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A ma gyar nyel vû hasz ná la ti út mu ta tó val.
3.2.8. Véd jegy el he lye zés
Is mer tet ni kell a 9/2004. (V. 25.) szá mú KvVM ren de -

let ben meg ha tá ro zott, véd je gyet tar tal ma zó két me zõs cím -
ke el he lye zé sé nek ter vé re vo nat ko zó el kép ze lé se ket a ké -
szü lé ken és egyéb he lye ken. A cím ke 2. me ze jé ben fel tün -
te ten dõ szö veg: „A ké szü lék ener gia ta ka ré kos, ká ros
anyag ki bo csá tá sa mi ni má lis és al kat ré sze i nek X%-a is -
mé tel ten hasz no sít ha tó”.

4. Iga zo lás, bi zo nyí tás:

4.1. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– A mû sza ki kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét iga zo ló do ku -
men tá ci ót a 3.2.1. pont sze rint;

– A kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét iga -
zo ló do ku men tá ci ót a 3.2.2. pont sze rint;

– A ké szü lék el he lye zé sé re, ja ví tá sá ra, kar ban tar tá sá ra
és vissza vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket a 3.2.3,
3.2.4, 3.2.5. és 3.2.6. pon tok sze rint;

– A hasz ná la ti út mu ta tót a 3.2.7. pont sze rint;
– A véd jegy el he lye zé si ter vet a 3.2.8. pont sze rint.
A pá lyá zat ér té ke lé sé vel kap cso la tos szak ér tõi vizs gá la -

tok el vég zé se és azok költ sé gei a Tár sa sá got ter he lik.

5. Véd jegy hasz ná lók:

Pá lyá zók, majd véd jegy fel hasz ná lók egy aránt le het nek
a kör nye zet ba rát má so ló gé pek ha zai és kül föl di gyár tói és
for gal ma zói.

6. Véd jegy hasz ná lat fel té te lei

6.1. A pá lyá zó ki je len ti, hogy be tart ja a véd jegy hasz ná -
lat tal kap cso la tos jog sza bá lyi elõ írásokat.

6.2. A „Kör nye zet ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la ta ki -
zá ró lag a Tár sa ság ál tal cég sze rû en alá írt, ha tá ro zott idõ re
 szóló véd jegy hasz ná la ti szer zõ dés alap ján le het sé ges.

6.3. A véd jegy fel hasz ná ló kö te le zi ma gát arra, hogy a
véd jegy hasz ná la tá nak a szer zõ dés ben rög zí tett idõ tar ta ma 
alatt be tart ja a ter mék re meg ha tá ro zott mi nõ sí té si kö ve tel -
mé nye ket.

6.4. A véd jegy hasz ná ló kö te le zi ma gát arra, hogy hir de -
té se i ben a véd je gyet a Tár sa ság gal egyez te tett mó don
hasz nál ja.

6.5. A véd jegy hasz ná lat meg hosszab bí tá sa a Tár sa ság -
nál a le já rat elõtt 4 hó nap pal in dí tott egy sze rû sí tett el já rás -
sal tör té nik.

Bu da pest, 2007. már ci us 8.

Fri gyer At ti la s. k.,
az Ér té ke lõ és Mi nõ sí tõ Bi zott ság el nö ke  

IRODALOM

1 2000. évi XLIII. tör vény a hul la dék gaz dál ko dás ról

„Alapfogalmak

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) hul la dék: bár mely, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ka -

te gó ri ák va la me lyi ké be tar to zó tárgy vagy anyag, amely tõl 
bir to ko sa meg vá lik, meg vál ni szán dé ko zik, vagy meg vál -
ni kö te les;
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b) ve szé lyes hul la dék: a 2. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt tu laj don sá gok kö zül eggyel vagy töb bel ren del ke zõ,
illetve ilyen anya go kat vagy össze te võ ket tar tal ma zó, ere -
de te, össze té te le, kon cent rá ci ó ja  miatt az egész ség re, a
kör nye zet re koc ká za tot je len tõ hul la dék;

c) te le pü lé si hul la dék: a ház tar tá sok ból szár ma zó szi -
lárd vagy fo lyé kony hul la dék, ille tõ leg a ház tar tá si hul la -
dék hoz ha son ló jel le gû és össze té te lû, az zal együtt ke zel -
he tõ más hul la dék;

d) fo lyé kony hul la dék: az a hul la dék ká vált fo lya dék,
ame lyet nem ve zet nek el, és nem bo csá ta nak ki szenny víz -
el ve ze tõ há ló za ton, illetve szenny víz tisz tí tó te le pen ke -
resz tül;

e) gyár tó: a ter mék elõ ál lí tó ja, ille tõ leg kül föl di gyár tó
ese tén im por tá ló ja;

f) ter me lõ: aki nek a te vé keny sé ge so rán a hul la dék ke -
let ke zik vagy te vé keny sé ge kö vet kez té ben a hul la dék jel -
le ge és össze té te le meg vál to zik;

g) hul la dék ke ze lõ: aki a hul la dé kot gaz da sá gi te vé -
keny sé ge kö ré ben a hul la dék bir to ko sá tól át ve szi, ke ze li;

h) hul la dék gaz dál ko dás: a hul la dék kal össze füg gõ te vé -
keny sé gek rend szer e, be le ért ve a hul la dék ke let ke zé sé nek
meg elõ zé sét, mennyi sé gé nek és ve szé lyes sé gé nek csök -
ken té sét, ke ze lé sét, ezek ter ve zé sét és el len õr zé sét, a ke ze lõ
be ren de zé sek és lé te sít mé nyek üze mel te té sét, be zá rá sát,
utó gon do zá sát, a mû kö dés fel ha gyá sát kö ve tõ vizs gá la to -
kat, va la mint az ezek hez kap cso ló dó szaktanács adást és ok -
ta tást;

i) új ra hasz ná lat: a ter mék nek az ere de ti cél ra tör té nõ is -
mé telt fel hasz ná lá sa; a több ször fel hasz nál ha tó, újra tölt -
he tõ ter mék a for gá si cik lus ból tör té nõ ki lé pé se kor vá lik
hul la dék ká;

j) hasz no sí tás: a hul la dék nak vagy va la mely össze te võ -
jé nek a ter me lés ben vagy a szol gál ta tás ban – a 4. szá mú
mel lék let ben fel so rolt el já rá sok va la me lyi ké nek al kal ma -
zá sá val – tör té nõ fel hasz ná lá sa;

k) ár tal mat la ní tás: a hul la dék okoz ta kör nye zet ter he lés
csök ken té se, kör nye ze tet ve szé lyez te tõ, szennye zõ, ká ro -
sí tó ha tá sá nak meg szün te té se, ki zá rá sa – a kör nye zet ele -
me i tõl tör té nõ el szi ge te lés sel vagy anya gi mi nõ sé gé nek
meg vál toz ta tá sá val –, a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt el -
já rá sok va la me lyi ké nek al kal ma zá sá val;

l) ke ze lés: a hul la dék ve szé lyez te tõ ha tá sa i nak csök -
ken té sé re, a kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé re és ki zá rá -
sá ra, a ter me lés be vagy a fo gyasz tás ba tör té nõ vissza ve ze -
té sé re irá nyuló te vé keny ség, va la mint a ke ze lést meg -
valósító el já rás al kal ma zá sa, be le ért ve a ke ze lõ lé te sít mé -
nyek utó gon do zá sát is;

m) gyûj tés: a hul la dék ren de zett össze sze dé se, vá lo ga -
tá sa a to váb bi ke ze lés re tör té nõ el szál lí tás ér de ké ben;

n) be gyûj tés: a hul la dék nak a hul la dék bir to ko sa i tól
tör té nõ át vé te le a hul la dék bir to ko sa vagy a be gyûj tõ te -
lep he lyén, to váb bá a be gyûj tõ he lyen (gyûj tõ pon to kon,
hul la dék gyûj tõ ud va ron, tá ro ló-, ke ze lõ te le pen) és a to -
váb bi ke ze lés ér de ké ben tör té nõ össze gyûj tés, vá lo ga tás a
be gyûj tõ te lep he lyén;

o) szál lí tás: a hul la dék te lep he lyen kí vü li moz ga tá sa,
be le ért ve a szál lít má nyo zást és a fu va ro zást is;

p) elõ ke ze lés: a hul la dék be gyûj té sét, tá ro lá sát, hasz -
no sí tá sát, ille tõ leg ár tal mat la ní tá sát elõ se gí tõ, azok biz -
ton sá gát nö ve lõ, a kör nye zet ter he lést csök ken tõ te vé keny -
ség, amely a hul la dék fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai tu laj don sá -
ga i nak meg vál toz ta tá sá val jár;

q) tá ro lás: a hul la dék nak ter me lõ je ál tal a kör nye zet ve -
szé lyez te té sét ki zá ró mó don vég zett, há rom év nél rö vi -
debb ide ig tar tó el he lye zé se;

r) for gal ma zó: ter mé ket, árut, szol gál ta tást vi szont el -
adó nak, illetve fel hasz ná ló nak, fo gyasz tó nak át adó, ér té -
ke sí tõ, gaz dál ko dó szer ve zet.”

* * *

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINÕSÍTÉS

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,

hogy a Környezetbarát Termék Minõsítõ Bizottság 2007.
május 30-ai ülésén az alábbi szöveggel elfogadta a

következõ minõsítési feltételrendszereket:

36. Digitális másológépek

Érvényes: 2007. május 30-ától 2012. május 31-éig

KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság

1027 Budapest, Lipthay u. 5.

Telefon:(36-1)-336-1156, Telefax: (36-1)-336-1157

E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu

Honlap: http://www.kornyezetbarat-termek.hu

1. Be ve ze tés

A ha gyo má nyos má so lás tech ni ka a mû sza ki fej lõ dés, a
kör nye zet vé del mi és egész ség ügyi el vá rá sok ha tá sá ra
alap ve tõ vál to zá son ment ke resz tül.

A má so ló gé pek leg fon to sabb kör nye zet ter he lõ ha tá sai a 
kö vet ke zõk:
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– ózon ki bo csá tás;
– zaj ki bo csá tás;
– mér ge zõ anya gok, pél dá ul sze lén és más ve szé lyes

anya gok al kal ma zá sa;
– elekt ro mos ener gia fel hasz ná lás;
– az el hasz ná ló dott ké szü lé kek és al kat ré szek kör nye -

zet ter he lé se.
Fon tos szem pont, hogy a kör nye zet ter he lés mér té ke a

má so lá si se bes ség nö ve lé se és az össze tett szol gál ta tá sok
biz to sí tá sa mel lett csök ken jen.

A gyár tó nak a ter mék ter ve zé se so rán figye lembe kell
ven nie a hul la dék ká váló ké szü lék hasz no sí tá sa, ár tal mat -
la ní tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ kö ve tel mé nye ket:

– egy sze rû szer szá mok kal könnyen szét sze rel he tõ kö -
té sek al kal ma zá sa, nem old ha tó kö té sek el ke rü lé se;

– a mû anyag-al kat ré szek meg je lö lé se anya gi mi nõ sé -
gük sze rint;

– ha lo gén tar tal mú mû anyag-al kat ré szek mel lõ zé se;
– a fel hasz nált szer ke ze ti anya gok faj tá i nak és mennyi -

sé gé nek csök ken té se;
– a gyár tás hoz szük sé ges ener gia csök ken té se;
– a hul la dék ká vált ké szü lé kek be gyûj té se, egyes

össze te võ i nek hasz no sí tá sa és a nem hasz no sít ha tó össze -
te võk ár tal mat la ní tá sa.

A „kör nye zet ba rát ter mék” véd jegy ak kor ad ha tó egy
fény má so ló gép nek, ha annak gyár tá sa, fel épí té se, mû kö -
dé se, üze mel te té se és hul la dék ke ze lé se tel jes össz hang ban 
van a kör nye zet vé del mi szem pon tok kal.

A ter mék mi nõ sí té sé nek jogi alap ja a 29/1997.
(VIII. 29.) KTM ren de let.

A mi nõ sí tõ el já rás le foly ta tá sá ra a KvVM Kör nye zet ba -
rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban: Tár sa -
ság) az ille té kes.

2. Ne ve zé si fel té te lek

A mi nõ sí tõ el já rás a pá lyá zat be nyúj tá sa és a ne ve zé si
díj be fi ze té se után vég zett szak ér tõi vizs gá la tot, va la mint a 
dön té si fo lya ma tot je len ti.

Egy el já rás ke re té ben egy tí pus ba so rol ha tó má so ló -
gép-cso por tot és gép cso por ton ként leg fel jebb 3 da rab má -
so ló gép-tí pust le het mi nõ sí te ni.

Az azo nos már ka je lû, de kü lön bö zõ gyár tá si hely rõl
szár ma zó ké szü lé kek re kü lön pá lyá za tot kell be nyúj ta ni.

Az azo nos gyár tó tól szár ma zó, gép cso por ton ként leg -
fel jebb há rom má so ló gép-tí pus ra vo nat ko zó pá lyá zat azo -
nos ré sze it össze von va le het be nyúj ta ni.

3. Mi nõ sí té si fel té te lek:

3.1. Ér vé nyes sé gi kör

Ez a mi nõ sí té si fel té tel rend szer a fe ke te-fe hér és szí nes
di gi tá lis má so ló gé pek re vo nat ko zik.

A mi nõ sí tés fel té te le a 3.2. pont ban elõ írt kö ve tel mé -
nyek tel je sí té se:

3.2. Kö ve tel mé nyek 
A pá lyá zó ter mék nek ele get kell ten nie va la mennyi ér -

vé nyes mû sza ki, hu mán-egész ség ügyi és kör nye zet vé del -
mi kö ve tel mény nek, va la mint meg kell fe lel nie a gyár tó ál -
tal vál lalt mû sza ki, mi nõ sé gi és biz ton sá gi pa ra mé te rek -
nek.

3.2.1. Mû sza ki kö ve tel mé nyek:
3.2.1.1. A pá lyá zó mu tas sa be mi nõ ség biz to sí tá si és

kör nye zet irá nyí tá si rend sze rét.

Csa to lan dó: egy har ma dik fél ál tal ki adott ta nú sít vány
má so la ta, (pl. ISO 9001 vagy ISO 14001 szab vány sze rin ti
mû kö dés rõl) vagy a mi nõ ség biz to sí tá si, illetve kör nye zet -
köz pon tú irá nyí tá si rend szer cég sze rû alá írás sal el lá tott le -
írá sa.

3.2.1.2. CE meg fe le lõ ség iga zo lá sa
A má so ló gé pek ren del kez ze nek a vo nat ko zó euró pai

kö zös sé gi, va la mint a min den kor ér vé nyes ma gyar jog sza -
bá lyok nak  való meg fe le lõ sé get iga zo ló do ku men tá ci ó val.

Csa to lan dó:
– a biz ton ság tech ni kai do ku men tá ció a 79/1997. sz.

IKIM ren de let sze rint;
– az EMC do ku men tá ció a 31/1999. GM–KHVM vagy

a 3/2001. MeHVM sze rint.
3.2.1.3. Dup lex üzem mód
A 45 má so lat/perc, vagy ezt meg ha la dó ma ga sabb tel je -

sít mény ka te gó ri á ba tar to zó má so ló gé pek ren del kez ze nek
a két ol da las au to ma ti kus má so lá si ké pes ség gel (dup lex
egy ség).

A 21–44 má so lat/perc tel je sít mé nyû kö zép ka te gó ri á jú
má so ló gé pek vagy ren del kez ze nek ezzel a ké pes ség gel,
vagy a dup lex egy ség csat la koz tat ha tó le gyen az alap gép -
hez.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nyi lat koz zon a fen ti fel té te lek nek  való meg -

fe le lõ ség rõl.
3.2.2. Kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek
A ké szü lék ter ve zé sé nél, gyár tá sá nál be kell tar ta ni az

egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro ni kai be -
ren de zé sek ben  való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló
16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let (2005/618/EK ha tá ro zat)
elõ írásait.

3.2.2.1. A ké szü lék el hasz ná ló dás utá ni új ra fel dol go -
zá sát, hasz no sí tá sát, kör nye zet kí mé lõ ár tal mat la ní tá -
sát biz to sí tó ter ve zés, ki ala kí tás

A ké szü lék ter ve zé se, fel épí té se
A ter ve zést, fel épí tést úgy kell vé gez ni, hogy az el hasz -

ná ló dás után hul la dék ká vált ké szü lék vagy egy sé gei, al -
kat ré szei a le he tõ leg na gyobb arány ban új ra hasz nál ha tók
vagy hasz no sít ha tók le gye nek.

A gyár tó vissza vé te li, be gyûj té si, hasz no sí tá si és ár tal -
mat la ní tá si, va la mint tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét az
elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak
vissza vé tel érõ  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let
írja elõ. (A „gyár tó”, „be gyûj tés”, „hasz no sí tás”, „ár tal -
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mat la ní tás” és „új ra hasz ná lat” fo gal mak meg ha tá ro zá -
sa a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény1 min den kor ér vé nyes vál to za ta sze rin ti.)

A hasz no sí tást elõ se gí tõ ter ve zé si szem pon tok: a kö vet -
ke zõk:

– Ke rül ni kell a kü lön bö zõ ré szek kö zöt ti szét szed he -
tet len kap cso ló dást (pl. ra gasz tás, he gesz tés, for rasz tás)
ki vé ve, ha ez el ke rül he tet len.

– Könnyen le vá laszt ha tó me cha ni kai össze kö té se ket
kell al kal maz ni.

– A ké szü lék egy sze mély ál tal is könnyen szét sze rel -
he tõ le gyen.

Anyag vá lasz ték
– A 25 gr-ot meg ha la dó mû anyag bur ko la tok azo nos

anya gú vagy ke ve rék po li me re ket tar tal maz za nak.
– A nagy mé re tû bur ko lat da ra bok, amennyi ben mû -

anyag ból ké szül tek, a je len le gi hasz no sí tá si el já rá sok va -
la me lyi ké vel fel hasz nál ha tók le gye nek.

– A be vo nat tal el lá tott ré sze ket amennyi re le het sé ges,
csök ken te ni kell.

– A mû anyag ré szek gal va ni ku san ve ze tõ ré teg gel  való
be vo ná sa nem meg en ge dett.

– A mû anya gok ra vo nat ko zó fel té te le ket ki elé gí tõ
hasz no sí tott mû anya gok al kal maz ha tók.

A ké szü lék élet cik lu sa utá ni új ra hasz no sí tá sa
– A kri ti kus rész egy sé gek, anya gok be azo no sí tá sa és

el tá vo lí tá sa egy sze rû le gyen (pl. fes ték ka zet ta, a fo lya dék -
kris tá lyos ki jel zõk hi gany tar tal mú meg vi lá gí tó lám pái
stb.).

– A ké szü lék al kat ré sze i nek, rész egy sé ge i nek szét sze -
re lé sé re és al kal ma zott anya gok hasz no sí tá sá ra vagy fel -
dol go zá sá ra vo nat ko zó an szét sze re lé si és hasz no sí tá si ter -
vet kell ké szí te ni.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
Be kell nyúj ta ni:
– Az al kal ma zott mû anya gok hasz no sí tá sá ra vo nat ko -

zó össze ál lí tást;
– A 25 g-ot meg ha la dó mû anyag bur ko la ti ré szek ne vét 

és anya gát tar tal ma zó lis tát;
– A fen ti ek sze rint össze ál lí tott szét sze re lé si és hasz no -

sí tá si do ku men tá ci ót;
– A ké szü lék új ra hasz ná la tá ra, hasz no sí tá sá ra és ár tal -

mat la ní tá sá ra ho zott in téz ke dé si ter vet.
3.2.2.2. Az al kal ma zott anya gok ra vo nat ko zó kö ve -

tel mé nyek
3.2.2.2.1. Mû anyag bur ko la tok és mû anyag ré szek 
Ha lo gén tar tal mú po li me rek és szer ves ha lo gén ve gyü -

le tek égés gát ló ada lék cél já ból nem al kal maz ha tók.

Ki vé te lek:
– A kül sõ fi zi kai meg je le nés ja ví tá sá ra al kal ma zott

szer ves flu or össze te võk (mint pl. lá gyu lás-gát ló ada lék),
amely nek mér té ke a 0,5 tö meg%-ot nem ha lad hat ja meg.

– Flu or ala pú mû anya gok pl PTFE (politetra-fluor-
 etilén).

– A 25 g-nál ki sebb tö me gû mû anya gok, ame lyek
azon ban nem tar tal maz hat nak PBB-eket (polibróm-
 bifenil), PBDE-eket (po li bróm-di fe nil-éter), vagy kló ro -
zott pa raf fin szár ma zé ko kat.

(Ezen kö ve tel mé nyek a tasz ta tu rák ra nem vo nat koz -
nak!)

– Kü lön le ges mû anya gok, ame lyek hõ ha tá sok kal
szem be ni és egyéb vé de lem cél já ból épí te nek be. Ezen ré -
szek nem tar tal maz hat nak PBB-t, PBDE-t és kló ro zott pa -
raf fi no kat.

A 25 g-ot meg ha la dó mû anyag ré szek ben al kal ma zott
égés gát ló anya gok ke res ke del mi ne vét, ké mi ai ne vét és
CAS szá mát is mer tet ni kell.

A mû anya gok hoz ti los olyan össze te võ ket adni, ame -
lye ket a min den kor ér vé nyes 67/548 EGK irány elv és a
44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let sze rint a kö vet ke zõ
R-mon da tok je löl nek:

R40 Ma ra dan dó egész ség ká ro so dást okoz hat;

R45 Rá kot okoz hat (karc ino gén ha tá sú le het);

R46 Örök lõ dõ ge ne ti kus ká ro so dást okoz hat (mu ta -
gén ha tá sú le het);

R48 Hosszú idõn át hat va sú lyos egész ség ká ro so dást
okoz hat;

R49 Be lé le gez ve karc ino gén ha tá sú le het;

R60 A fer ti li tást (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes sé get)
ká ro sít hat ja;

R61 Szü le ten dõ gyer mek re ár tal mas le het;

R62 A fer ti li tás ra (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes ség re)
ár tal mas le het;

R63 Szü le ten dõ gyer me ket ká ro sít hat ja;

R68 Vissza for dít ha tat lan egész ség ká ro so dást okoz hat.

Iga zo lás, bi zo nyí tás

A pá lyá zó nak a mû anyag gyár tók nyi lat ko za tá val kell
iga zol nia a fen ti fel té tel nek  való meg fe le lõ sé get.

3.2.2.2.2. Nyom ta tott áram kö ri la po kon al kal ma zott
mû anya gok

A nyom ta tott áram kö ri la pok PBB-t, PBDE-t és kló ro -
zott pa raf fi no kat nem tar tal maz hat nak.

Iga zo lás, bi zo nyí tás

A pá lyá zó nak a nyom ta tott áram kö ri la pok gyár tó já nak
nyi lat ko za tá val kell iga zol nia a fen ti fel té tel nek  való meg -
fe le lõ sé get.

3.2.2.2.3. Mû anya gok meg je lö lé se

A 25 g-nál na gyobb tö me gû vagy 200 mm2-nél na gyobb
fe lü le tû mû anyag ré sze ket az ISO 11469 szab vány sze rint
meg kell je löl ni.

Ki vé telt ké pez nek az új ra hasz no sí tott komp lett mo du -
lok ban al kal ma zott mû anyag ré szek.

3.2.2.3. Ká ros anyag-ki bo csá tás

A meg ha tá ro zást a né met „Kék An gyal” kör nye zet ba rát
ter mék mi nõ sí tõ rend szer ben ki dol go zott RAL UZ 122
szá mú fel té tel rend szer 2. mel lék le tek ben vagy az
ECMA–328 szab vány ban le ír tak sze rint kell vé gez ni.
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Anyag faj ta

Ki bo csá tás má so lás üzem mód ban leg fel jebb
[mg/óra]

Ki bo csá tás ké szen lé ti
 állapotban leg fel jebb 

[mg/óra]

Ki bo csá tás ké szen lé ti
 állapotban leg fel jebb

[mg/óra]

Fe ke te-fe hér nyom ta tás tel -
je sen  készenléti+má so lá si

ál la pot

Szí nes nyom ta tás tel je sen
ké szen lé ti+má so lá si ál la pot

Asz ta li gép Pad lón ál ló gép

TVOC 10 18 1 2

BENZOL <0,05 <0,05

SZTIROL 1,0 1,8

ÓZON 1,5 3,0

POR 4,0 4,0
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Iga zo lás, bi zo nyí tás
A RAL UZ 122 elõ írás 2. sz. mel lék let sze rin ti meg fe le -

lõ sé get mé ré si jegy zõ könyv vel vagy nem zet kö zi leg el is -
mert har ma dik fél nyi lat ko za tá val kell iga zol ni.

3.2.2.4. Fény ér zé keny dob ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek

A fény ér zé keny dob nem tar tal maz hat sze lén, ólom,
kad mi um vagy hi gany össze te võ ket.

A fény ér zé keny dob hasz no sít ha tó vagy új ra fel dol goz -
ha tó le gyen. A gyár tó vagy kép vi se lõ je té rí tés nél kül fo -
gad ja vissza a ko pott fény ér zé keny do bo kat. A vissza vett
fény ér zé keny do bo kat vagy fel kell újí ta ni, vagy a to vább
már nem hasz nál ha tó do bok ból ki nyert anya got újra fel
kell dol goz ni.

A ke ze lé si út mu ta tó ban tá jé koz tat ni kell a fel hasz ná lót
a té rí tés nél kü li vissza fo ga dás le he tõ sé gé rõl.

A vissza fo ga dást vál la lók cí mét meg kell adni.
Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a fen ti fel té te lek nek

 való meg fe le lõ ség rõl.
Be kell nyúj ta ni fény ér zé keny ré te get al ko tó anyag ISO

11014 vagy a 91/155/EGK irány elv nek meg fe le lõ biz ton -
sá gi adat lap ját.

3.2.2.5. A fény má so ló ké szü lé kek hez hasz nált fes té -
kek

A fény má so ló ké szü lé kek hez hasz nált fes té kek, po rok
nem tar tal maz hat nak:

– olyan ve szé lyes anya go kat, ame lye ket a min den kor
ér vé nyes 67/548 EGK irány elv és a 44/2000. (XII. 27.)
EüM ren de let sze rint a kö vet ke zõ R-mon da tok je löl nek:

R40 Ma ra dan dó egész ség ká ro so dást okoz hat;
R43 Bõr rel érint kez ve túl ér zé keny sé get okoz hat;
R45 Rá kot okoz hat (karc ino gén ha tá sú le het);
R46 Örök lõ dõ ge ne ti kus ká ro so dást okoz hat (mu ta -

gén ha tá sú le het);
R48 Hosszú idõn át hat va sú lyos egész ség ká ro so dást

okoz hat;
R49 Be lé le gez ve karc ino gén ha tá sú le het;
R60 A fer ti li tást (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes sé get)

ká ro sít hat ja;
R61 Szü le ten dõ gyer mek re ár tal mas le het;
R62 A fer ti li tás ra (fo gam zó- vagy nem zõ ké pes ség re)

ár tal mas le het;

R63 Szü le ten dõ gyer me ket ká ro sít hat ja;
R68 Vissza for dít ha tat lan egész ség ká ro so dást okoz hat;
– hi gany-, ólom-, kad mi um- és króm(VI)-ve gyü le te ket, 

ki vé telt ké pez nek a nagy mo le ku la tö me gû kom plex nik -
kel-ve gyü le tek és szí ne zé kek;

– olyan azo-ve gyü le te ket (szí ne zé ket), ame lyek a
2002/61/Ek irány elv ben fel so rolt rák kel tõ aro más-ami no -
kat sza ba dít hat nak fel.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
– A pá lyá zó nak vizs gá la ti jegy zõ könyv vel vagy a cég

fe le lõs sze mé lyé nek alá írt nyi lat ko za tá val ta nú sí ta nia kell, 
hogy a ké szü lék hez elõ írása alap ján hasz nál ha tó fes ték por
nem tar tal maz a fen ti ek ben fel so rolt ve szé lyes anya go kat
vagy más olyan össze te võt (kom po nenst), amely re a fen -
teb bi R-mon da tok utal nak, ne héz fé me ket és azo-szí ne zé -
ke ket.

– A pá lyá zó nak mel lé kel nie kell a fes té ket al ko tó
anyag ISO 11014 vagy a 91/155/EGK irány elv nek meg fe -
le lõ biz ton sá gi adat lap ját.

3.2.2.6. Zaj ki bo csá tás
Az „A” sú lyo zá sú hang nyo más-szin te ket a má so lá si fo -

lya mat köz ben kell mér ni. A hang nyo más-szin tek el mé le ti
alap jai és meg ha tá ro zá sa az EN ISO 7779 szab vány ban
van rész le tez ve.

A hang nyo más-szin te ket a RAL UZ 122 sze rint, má so -
lás köz ben a leg han go sabb üzem ál la pot ban kell mér ni.

A szí nes má so lás ra al kal mas ké szü lé kek akusz ti kai
vizs gá la tát – a fe ke te-fe hér má so lás nál al kal ma zott el já -
rás sal, a leg na gyobb má so lá si se bes ség nél – szí nes má so ló
üzem mód ban is el kell vé gez ni.

Az im pul zus hang nyo más-szin tek ha tár ér té kei:
LwAd= (59+ 0,35xSw) dB (A)
Sw: má so la tok szá ma/perc
A meg ha tá ro zott „A” sú lyo zá sú hang nyo más szint ér té -

ke a 75 dB (A) ér té ket nem ha lad hat ja meg.
Ezzel együtt a 63 dB (A) hang nyo más szin tet meg ha la dó 

ké szü lé kek hasz ná la ti út mu ta tó já ban fel kell hív ni a fi -
gyel met arra, hogy a ké szü lé ket ne te le pít sék olyan iro dai
he lyi ség be ahol szel lem i mun kát vé gez nek, ha nem kü lön
he lyi ség be kell te le pí te ni.

A má so ló gép re vo nat ko zó zaj ki bo csá tá si ér té ke ket a ke -
ze lé si út mu ta tó ban meg kell ad ni.



Iga zo lás, bi zo nyí tás

– A gyár tó nak füg get len vizs gá ló la bo ra tó ri um mé ré se -
i vel vagy nem zet kö zi leg el is mert har ma dik fél nyi lat ko za -
tá val kell iga zol nia a kö ve tel mé nyek tel je sí té sét; vagy sa -
ját maga is iga zol hat ja azt, ha ezen akusz ti kai mé ré sek re
vo nat ko zó lag az EN 17025 sze rint iga zol tan akk re di tált.

– A hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó ré szé vel.

3.2.2.7. Há ló za ti tel je sít mény fel vé tel kö ve tel mé nyek

A má so ló gé pek mû köd te té se ener gia igé nyes, ezért fon -
tos, hogy csök kent he tõ le gyen a tel je sít mény fel vé tel, a fel -
fû tés ide je és ener gia igé nye, a ké szen lé ti ál la pot ener gia -
igé nye, illetve hasz ná la ton kí vül a gép au to ma ti ku san ki -
kap csol jon.

A ké szü lék ener gia fo gyasz tá sá nak ki kell elé gí te nie a
RAL UZ 122 elõ írás vo nat ko zó elõ írásait. A mé rést a RAL 
UZ 122 elõ írásai sze rint kell vé gez ni.

Iga zo lás, bi zo nyí tás

A fen ti elõ írás sze rin ti mé ré si jegy zõ könyv vel vagy
nem zet kö zi leg el is mert har ma dik fél nyi lat ko za tá val kell
iga zol ni.

3.2.2.8. Ele mek, ak ku mu lá to rok

Az ele mek, ak ku mu lá to rok nem tar tal maz hat nak hi -
ganyt, kad mi u mot vagy ól mot.

Ki vé telt ké pez nek ez alól a mû sza ki okok ból el ke rül he -
tet len szennye zõ dé sek.

Az ilyen össze te võk kon cent rá ci ó ja nem ha lad hat ja meg 
a 98/101/EK irány elv ál tal mó do sí tott 91/157/EGK irány -
elv ben meg ha tá ro zott ér té ke ket.

A pá lyá zó kö te le zi ma gát a fel hasz ná ló ál tal vissza adott
ki sü tött ele mek, meg hi bá so dott ak ku mu lá to rok át vé te lé re. 
Szer zõ dés alap ján har ma dik fél is be von ha tó az át vé te li fo -
lya mat ba. A fel hasz ná ló ál tal nem cse rél he tõ ele mek és ak -
ku mu lá to rok cse rél he tõ ek le gye nek az egész egy ség vagy
a nyom ta tott áram kö ri pa nel komp lett cse ré je nél kül.

Iga zo lás, bi zo nyí tás

– A pá lyá zó nyi lat koz zon a fen ti fel té tel nek  való meg -
fe le lõ ség rõl.

– A pá lyá zat ban meg kell adni az ele mek, ak ku mu lá to -
rok tí pu sát és pon tos he lyét a ké szü lék ben.

3.2.2.9. Má so ló pa pír

A ké szü lék al kal mas le gyen az EN 12281 szab vány sze -
rin ti, 100%-ban hul la dék pa pír fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott
pa pír ral  való üze mel te tés re is.

A hasz ná la ti út mu ta tó ban fel kell tün tet ni a kö vet ke zõ
ki je len tést: „Ez a ké szü lék hul la dék pa pír 100%-ban hul la -
dék pa pír fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott má so ló pa pí rok hoz is
hasz nál ha tó!” Ja va sol ni le het bi zo nyos hasz no sí tott pa pí -
rok al kal ma zá sát.

Iga zo lás, bi zo nyí tás

– A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell az erre vo nat ko zó
nyi lat ko za tot.

– A hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó ré szé vel.

3.2.2.10. Fes ték ka zet ták ra, fes ték pat ro nok ra vo nat -
ko zó elõ írások

A fény má so ló ké szü lék elõ ál lí tó ja ál tal az adott ké szü -
lék hez hasz nál ha tó fes ték ka zet ták, fes ték pat ro nok is mé -
tel ten hasz nál ha tók, vagy anya guk ban hasz no sít ha tók le -
gye nek.

A ki ürült fes ték ka zet tá kat, fes ték pat ro no kat a fény má -
so ló ké szü lék elõ ál lí tó ja, vagy annak meg bí zott ja té rí tés
nél kül vissza fo gad ja, egy ben gon dos ko dik új ra töl té sük rõl, 
vagy anya guk ban  való hasz no sí tá suk ról. Amennyi ben
szük sé ges, gon dos ko dik az el hasz nált fes ték ka zet ták nak,
fes tékpat ro nok nak az egész sé gi és kör nye ze ti szem pont -
ból biz ton sá gos ár tal mat la ní tá sá ról.

Iga zo lás, bi zo nyí tás

A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a fen ti fel té tel nek  való
meg fe le lõ ség rõl.

Tá jé koz ta tó a fes ték ka zet ták, pat ro nok he lyes hasz ná la -
tá ról

A fes ték ka zet ták, pat ro nok csak lég men te sen le zárt cso -
ma go lás ban ke rül het nek for ga lom ba. A cso ma go lást a
fény má so ló ké szü lék be  való be he lye zé sé ig nem sza bad
meg sér te ni, fel bon ta ni.

A fény má so ló ké szü lék elõ ál lí tó já nak kö te les sé ge,
hogy a ké szü lék hez mel lé kelt, nyom ta tott út mu ta tó ban tá -
jé koz tas sa a ké szü lék hasz ná ló ját a fes ték ka zet ta, fes ték -
pat ron meg fe le lõ ke ze lé sé rõl, a cso ma go lás szak sze rû fel -
nyi tá sá ról, to váb bá ar ról, hogy az eset le ge sen hely te len
ke ze lés kö vet kez té ben a sza bad ba jutó fes ték por be lé leg -
zé se, bõr fe lü let re  való ju tá sa el ke rü len dõ.

Tar tal maz za az út mu ta tó azt a fi gyel mez te tést, hogy a
fes ték ka zet ták hoz, fes ték pat ro nok hoz gyer me kek ne jut -
has sa nak hoz zá. A ki ürült vagy hi bás fes ték ka zet ták, fes -
ték pat ro nok ke ze lé sét, hasz no sí tá sát vagy ár tal mat la ní tá -
sát csak erre ki kép zett sze mély(ek) vé gez he ti(k).

A hasz ná la ti út mu ta tó ban tá jé koz tat ni kell a fel hasz ná -
lót a fen ti in for má ci ók ról.

Iga zo lás, bi zo nyí tás

A hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó ré szé vel.

3.2.2.11. Cso ma go lás

A ké szü lék cso ma go lá sá ra hasz nált mû anyag cso ma go -
ló anyag nem tar tal maz hat ha lo gén tar tal mú po li me re ket.

Iga zo lás, bi zo nyí tás

A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell a fen ti fel té tel nek  való
meg fe le lõ ség rõl.

3.2.3. Ké szü lék el he lye zés, üzem be he lye zé se

A hasz ná la ti út mu ta tó ban tá jé koz tat ni kell a fel hasz ná -
lót a ké szü lék el he lye zé sé rõl, üzem be he lye zé sé rõl (szük -
ség ese tén szel lõz te tés, a nagy mé re tû és za je misszi ó jú ké -
szü lé kek nek kü lön szo bá ban  való el he lye zé se szük sé ges).

3.2.4. Ja ví tás

A gyár tó nak a ter mék gyár tá sá nak be fe je zé sét kö ve ten
leg alább 5 évig még biz to sít ja a tar ta lék al kat ré sze ket és
ja ví tó kész le te ket.
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A tar ta lék vagy cse ré len dõ al kat ré szek a ké szü lé kek
leg gyak rab ban meg hi bá so dó ré szei. Azon al kat ré sze ket,
me lyek a nor mál mû kö dé si idõt meg ha la dó üzem órák kal
ren del kez nek, nem kell a tar ta lék al kat ré szek hez so rol ni.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zó nyi lat ko za tá val, ké szü lék do ku men tá ci ó val.
3.2.5. Kar ban tar tás
A ké szü lék kar ban tar tá sa fon tos a kör nye ze ti ár tal mak

szem pont já ból. Ezért ezt a te vé keny sé get szak kép zett sze -
mély re kell bíz ni.

A hasz ná la ti út mu ta tó ad jon rész le tes tá jé koz ta tást a
tisz tí tás ra, kar ban tar tás ra, be ál lí tá sok ra vo nat ko zó an.

A fel hasz ná lót tá jé koz tat ni kell az ózon és por szû rõk
eset le ges cse ré jé nek mód já ról.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A hasz ná la ti út mu ta tó ban rész le tez ni kell a szük sé ges

kar ban tar tá si mun kák tí pu sa it és azt, hogy ezek kö zül me -
lye ket kell szak kép zett sze mé lyek kel vé gez tet ni.

3.2.6. A ké szü lék vissza vé te le
A pá lyá zó nak (gyár tó/for gal ma zó) a ké szü lé kek vissza -

vé te lé re, be gyuj té sé re, hasz no sí tá sá ra ás ár tal mat la ní tá sá ra,
vo nat ko zó an az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek
hul la dé ka i nak vissza vé tel érol  szóló 264/2004. (IX. 23.)
 számú Korm. ren de let min den kor ér vé nyes elõ írásai sze rint
kell el jár nia. A gyár tó nak a hasz ná la ti út mu ta tó ban rö vi den
is mer tet nie kell a vissza vé tel re, be gyûj tés re, hasz no sí tás ra
és ár tal mat la ní tás ra ki ala kí tott rend sze rét.

Iga zo lás:
A hasz ná la ti út mu ta tó vo nat ko zó ré szé vel.
3.2.7. Ma gyar nyel vû hasz ná la ti út mu ta tó (vagy

ezzel egyen ér té kû ké szü lék do ku men tá ció)
A ké szü lé ket ma gyar nyel vû hasz ná la ti út mu ta tó val

vagy ezzel egyen ér té kû ma gyar nyel vû ké szü lék do ku -
men tá ci ó val kell el lát ni, amely nek tar tal maz nia kell az
aláb bi a kat:

– A fe dõ la pon, vagy az elsõ ol da lon fel kell tün tet ni a
kö vet ke zõ szö ve get: „A hasz ná la ti út mu ta tó a kör nye ze ti
ha tá sok csök ken té sé re vo nat ko zó tá jé koz ta tást is tar tal -
maz”;

– A ké szü lék élet tar ta ma és az al kat ré szek után pót lá sa;
– A ké szü lék ben hasz nált ele mek és ak ku mu lá to rok tí -

pu sa és vissza vé te li le he tõ sé ge;
– A ké szü lék cél sze rû el he lye zé se;
– A fény má so ló ké szü lék hasz ná lat ba he lye zé se (szük -

ség ese tén szel lõz te tés rõl  való gon dos ko dás, a nagy mé re tû 
és za je misszi ó jú ké szü lé kek nek kü lön he lyi ség ben  való el -
he lye zé se stb.);

– A 3.2.2.6. pont sze rin ti zaj mé ré si ada tok;
– Ja vas lat az al kal maz ha tó, 100%-ban hul la dék pa pír

fel hasz ná lá sá val elõ ál lí tott má so ló pa pí rok tí pu sá ra;
– A fes ték ka zet ták és pat ro nok he lyes hasz ná la ta,

vissza vé te le, hasz no sí tá sa és ár tal mat la ní tá sa;
– A fes ték pat ron nal má sol ha tó da rab szám;
– Dup lex üzem mód a 3.2.1.3. sze rint;

– A kör nye zet re ká ros anya gok ki bo csá tá sa;
– Má so lá si se bes ség [má so lat/perc];
– Tel je sít mény fel vé tel ké szen lé ti üzem mód ban;
– Leg na gyobb tel je sít mény fel vé tel;
– Tel je sít mény fel vé tel ener gia ta ka ré kos üzem mód ban;
– Tel je sít mény fel vé tel „ki kap csolt” üzem mód ban;
– Ener gia ta ka ré kos üzem mód ak ti vá lá si ide je;
– Ki kap csolt üzem mód ak ti vá lá si ide je;
– A hul la dék ká vált ké szü lé kek, al kat ré szek vissza fo -

ga dá sá nak le he tõ sé gei (pl. szer viz há ló zat). A ké szü lék és
egyes al kat ré sze i nek hasz no sí tá sa, új ra fel dol go zá sa és a
hasz no sí tá si, új ra fel dol go zá si el já rá sok.

Iga zo lás, bi zo nyí tás
A ma gyar nyel vû hasz ná la ti út mu ta tó val.
3.2.8. Véd jegy el he lye zés
Is mer tet ni kell a 9/2004. (V. 25.) szá mú KvVM ren de -

let ben meg ha tá ro zott, véd je gyet tar tal ma zó két me zõs cím -
ke el he lye zé sé nek ter vé re vo nat ko zó el kép ze lé se ket a ké -
szü lé ken és egyéb he lye ken. A cím ke 2. me ze jé ben fel tün -
te ten dõ szö veg: „A ké szü lék ener gia ta ka ré kos, ká ros
anyag ki bo csá tá sa mi ni má lis és al kat ré sze i nek X%-a is -
mé tel ten hasz no sít ha tó”.

4. Iga zo lás, bi zo nyí tás:

4.1. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– A mû sza ki kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét iga zo ló do ku -
men tá ci ót a 3.2.1. pont sze rint;

– A kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét iga -
zo ló do ku men tá ci ót a 3.2.2. pont sze rint;

– A ké szü lék el he lye zé sé re, ja ví tá sá ra, kar ban tar tá sá ra
és vissza vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket a 3.2.3.,
3.2.4., 3.2.5. és 3.2.6. pon tok sze rint;

– A hasz ná la ti út mu ta tót a 3.2.7. pont sze rint;
– A véd jegy el he lye zé si ter vet a 3.2.8. pont sze rint.

4.2. A pá lyá zat ér té ke lé sé vel kap cso la tos szak ér tõi vizs gá -
la tok el vég zé se és azok költ sé gei a Tár sa sá got ter he lik.

5. Véd jegy hasz ná lók:

Pá lyá zók, majd véd jegy fel hasz ná lók egy aránt le het nek
a kör nye zet ba rát má so ló gé pek ha zai és kül föl di gyár tói és
for gal ma zói.

6. Véd jegy hasz ná lat fel té te lei

6.1. A pá lyá zó ki je len ti, hogy be tart ja a véd jegy hasz ná -
lat tal kap cso la tos jog sza bá lyi elõ írásokat.

6.2. A „Kör nye zet ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la ta ki -
zá ró lag a Tár sa ság ál tal cég sze rû en alá írt, ha tá ro zott idõ re
 szóló véd jegy hasz ná la ti szer zõ dés alap ján le het sé ges.

6.3. A véd jegy fel hasz ná ló kö te le zi ma gát ar ra, hogy a
véd jegy hasz ná la tá nak a szer zõ dés ben rög zí tett idõ tar ta ma 
alatt be tart ja a ter mék re meg ha tá ro zott mi nõ sí té si kö ve tel -
mé nye ket.
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6.4. A véd jegy hasz ná ló kö te le zi ma gát arra, hogy hir de -
té se i ben a véd je gyet a Tár sa ság gal egyez te tett mó don
hasz nál ja.

6.5. A véd jegy hasz ná lat meg hosszab bí tá sa a Tár sa ság -
nál a le já rat elõtt 4 hó nap pal in dí tott egy sze rû sí tett el já rás sal
tör té nik.

Bu da pest, 2007. má jus 30.

Fri gyer At ti la s. k.,
az Ér té ke lõ és Mi nõ sí tõ Bi zott ság el nö ke

IRODALOM

1 2000. évi XLIII. tör vény a hul la dék gaz dál ko dás ról

„Alapfogalmak

3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) hul la dék: bár mely, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ka -

te gó ri ák va la me lyi ké be tar to zó tárgy vagy anyag, amely tõl 
bir to ko sa meg vá lik, meg vál ni szán dé ko zik, vagy meg vál -
ni kö te les;

b) ve szé lyes hul la dék: a 2. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt tu laj don sá gok kö zül eggyel vagy töb bel ren del ke zõ,
illetve ilyen anya go kat vagy össze te võ ket tar tal ma zó, ere -
de te, össze té te le, kon cent rá ci ó ja  miatt az egész ség re, a
kör nye zet re koc ká za tot je len tõ hul la dék;

c) te le pü lé si hul la dék: a ház tar tá sok ból szár ma zó szi -
lárd vagy fo lyé kony hul la dék, ille tõ leg a ház tar tá si hul la -
dék hoz ha son ló jel le gû és össze té te lû, az zal együtt ke zel -
he tõ más hul la dék;

d) fo lyé kony hul la dék: az a hul la dék ká vált fo lya dék,
ame lyet nem ve zet nek el, és nem bo csá ta nak ki szenny víz -
el ve ze tõ há ló za ton, illetve szenny víz tisz tí tó te le pen ke -
resz tül;

e) gyár tó: a ter mék elõ ál lí tó ja, ille tõ leg kül föl di gyár tó
ese tén im por tá ló ja;

f) ter me lõ: aki nek a te vé keny sé ge so rán a hul la dék ke -
let ke zik vagy te vé keny sé ge kö vet kez té ben a hul la dék jel -
le ge és össze té te le meg vál to zik;

g) hul la dék ke ze lõ: aki a hul la dé kot gaz da sá gi te vé -
keny sé ge kö ré ben a hul la dék bir to ko sá tól át ve szi, ke ze li;

h) hul la dék gaz dál ko dás: a hul la dék kal össze füg gõ te -
vé keny sé gek rend szer e, be le ért ve a hul la dék ke let ke zé sé -
nek meg elõ zé sét, mennyi sé gé nek és ve szé lyes sé gé nek
csök ken té sét, ke ze lé sét, ezek ter ve zé sét és el len õr zé sét, a
ke ze lõ be ren de zé sek és lé te sít mé nyek üze mel te té sét, be -
zá rá sát, utó gon do zá sát, a mû kö dés fel ha gyá sát kö ve tõ
vizs gá la to kat, va la mint az ezek hez kap cso ló dó szak ta -
nács adást és ok ta tást;

i) új ra hasz ná lat: a ter mék nek az ere de ti cél ra tör té nõ is -
mé telt fel hasz ná lá sa; a több ször fel hasz nál ha tó, új ra tölt -
he tõ ter mék a for gá si cik lus ból tör té nõ ki lé pé se kor vá lik
hul la dék ká;

j) hasz no sí tás: a hul la dék nak vagy va la mely össze te võ -
jé nek a ter me lés ben vagy a szol gál ta tás ban – a 4. szá mú

mel lék let ben fel so rolt el já rá sok va la me lyi ké nek al kal ma -
zá sá val – tör té nõ fel hasz ná lá sa;

k) ár tal mat la ní tás: a hul la dék okoz ta kör nye zet ter he lés
csök ken té se, kör nye ze tet ve szé lyez te tõ, szennye zõ, ká ro -
sí tó ha tá sá nak meg szün te té se, ki zá rá sa – a kör nye zet ele -
me i tõl tör té nõ el szi ge te lés sel vagy anya gi mi nõ sé gé nek
meg vál toz ta tá sá val –, a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt el -
já rá sok va la me lyi ké nek al kal ma zá sá val;

l) ke ze lés: a hul la dék ve szé lyez te tõ ha tá sa i nak csök -
ken té sé re, a kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé re és ki zá rá -
sá ra, a ter me lés be vagy a fo gyasz tás ba tör té nõ vissza ve ze -
té sé re irá nyuló te vé keny ség, va la mint a ke ze lést meg -
valósító el já rás al kal ma zá sa, be le ért ve a ke ze lõ lé te sít mé -
nyek utó gon do zá sát is;

m) gyûj tés: a hul la dék ren de zett össze sze dé se, vá lo ga -
tá sa a to váb bi ke ze lés re tör té nõ el szál lí tás ér de ké ben;

n) be gyûj tés: a hul la dék nak a hul la dék bir to ko sa i tól
tör té nõ át vé te le a hul la dék bir to ko sa vagy a be gyûj tõ te -
lep he lyén, to váb bá a be gyûj tõ he lyen (gyûj tõ pon to kon,
hul la dék gyûj tõ ud va ron, tá ro ló-, ke ze lõ te le pen) és a to -
váb bi ke ze lés ér de ké ben tör té nõ össze gyûj tés, vá lo ga tás a
be gyûj tõ te lep he lyén;

o) szál lí tás: a hul la dék te lep he lyen kí vü li moz ga tá sa,
be le ért ve a szál lít má nyo zást és a fu va ro zást is;

p) elõ ke ze lés: a hul la dék be gyûj té sét, tá ro lá sát, hasz -
no sí tá sát, ille tõ leg ár tal mat la ní tá sát elõ se gí tõ, azok biz -
ton sá gát nö ve lõ, a kör nye zet ter he lést csök ken tõ te vé keny -
ség, amely a hul la dék fi zi kai, ké mi ai, bi o ló gi ai tu laj don sá -
ga i nak meg vál toz ta tá sá val jár;

q) tá ro lás: a hul la dék nak ter me lõ je ál tal a kör nye zet ve -
szé lyez te té sét ki zá ró mó don vég zett, há rom év nél rö vi -
debb ide ig tar tó el he lye zé se;

r) for gal ma zó: ter mé ket, árut, szol gál ta tást vi szont el -
adó nak, illetve fel hasz ná ló nak, fo gyasz tó nak át adó, ér té -
ke sí tõ, gaz dál ko dó szer ve zet.”

* * *

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINÕSÍTÉS

52. Kõszerû építõanyagok és építõelemek kiegészítõ
követelményei mészhomok tégla termékekhez

Érvényes: 2007. május 30-ától 2012. május 31-éig
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KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság
1027 Budapest, II. Lipthay u. 5.

Telefon: (36-1)-336-1156, Telefax: (36-1)-336-1157
E-mail: kornyezetbarat.termek@matavnet.hu

Honlap: http://kornyezetbarat-termek.hu

Be ve ze tés

A mész ho mok tég la ter mé kek re a „Kõ sze rû épí tõ anya -
gok és épí tõ ele mek (Ál ta lá nos fel té te lek)” vo nat koz nak az 
aláb bi ak ban meg adott ki egé szí tés sel:

A mész ho mok tég la ter mé kek a kõ sze rû épí tõ ele mek -
nek azon meg ha tá ro zott cso port ját ké pe zik, ame lye ket:

– ma gas SiO2 tar tal mú, fi nom szem szer ke ze tû anyag
(ho mok),

– ese ten ként a test sû rû ség nö ve lés cél já ból ne héz ada -
lék anyag (pl. do lo mit, ba zalt),

– ége tett mész és
– víz
meg fe le lõ ará nyú ele gyí té sé vel és au tok láv ban  való szi -

lár dí tás sal ál lí ta nak elõ.
A mész ho mok tég la elõ ál lí tá sa ener gia ta ka ré kos és ala -

csony a kör nye ze ti ele me ket ter he lõ ha tá sa.
A mész ho mok tég lá nak ki vá ló a hõ tá ro ló és hang szi ge -

te lõ ké pes sé ge, tûz ál ló sá ga és fagy ál ló sá ga. Nagy nyo mó -
szi lárd sá ga  miatt vi szony lag vé kony te her hor dó fa la za tok,
bel sõ la kás el vá lasz tó fa lak épí té sé re is al kal mas, illetve
hom lok zat bur ko lat ként is al kal maz ha tó.

A mész ho mok tég lák tel jes élet cik lu sá ra vo nat ko zó ki -
egé szí tõ kö ve tel mé nyek alap ján meg ítél he tõk a ter mék
elõ nyös kör nye ze ti tu laj don sá gai.

1. Ne ve zé si fel té te lek

A „Kõ sze rû épí tõ anya gok és épí tõ ele mek (Ál ta lá nos
fel té te lek)” sze rint.

2. Mi nõ sí té si fel té te lek 

2.1. Ér vé nyes sé gi kör

Ez a mi nõ sí té si fel té tel rend szer a be ve ze tés ben meg ha -
tá ro zott mész ho mok tég lák mi nõ sí té sé re vo nat ko zik. A
mi nõ sí tés fel té te le, hogy a ter mék ele get te gyen a „Kõ sze -
rû épí tõ anya gok és épí tõ ele mek” címû ál ta lá nos kö ve tel -
mé nyek nek, va la mint a je len fel té tel rend szer nek.

3.2. Mû sza ki kö ve tel mé nyek

A „Kõ sze rû épí tõ anya gok és épí tõ ele mek (Ál ta lá nos
fel té te lek)” sze rint az aláb bi ki egé szí té sek kel:

3.2.1. A mész ho mok ter mé kek szá raz anyag tar tal má -
nak össze té te le gyár tás tech no ló gi á tól füg gõ en az aláb bi
ha tá rok kö zöt ti le gyen:

– Ma gas SiO2 tar tal mú anyag (pl. ho mok) 65–90 m%;
– Test sû rû ség nö ve lés cél já ból ada golt ne héz
ada lék anyag (pl. do lo mit, ba zalt) max. 30 m%;
– Ége tett mész 6–10 m%.

A gyár tá si anyag mér leget olyan idõ tar tam ra (de leg -
alább egy hó nap ra) vo nat ko zó an kell meg ad ni, hogy a vál -
to zás vár ha tó mér té ke ne ha lad ja meg a 10%-ot.

3.2.2. A mész ho mok tég lák mû sza ki jel lem zõi:

Az anyag jel lem zõk fe lel je nek meg az aláb bi szab vány
elõ írásainak:

– MSZ EN 771–2 Fa la zó ele mek kö ve tel mé nyei. Mész -
ho mok fa la zó ele mek

A mész ho mok tég lák egyéb mû sza ki jel lem zõ i re (pl.
hang szi ge te lõ ké pes ség, fagy ál ló ság, hõ tá ro ló ké pes ség
stb.) vo nat ko zó an mû sza ki le írást kell mel lé kel ni, ami tar -
tal maz za a vizs gá la ti jegy zõ köny vek össze fog la ló meg ál -
la pí tá sa it. A vizs gá la ti jegy zõ köny ve ket vagy a ter mé kek
ÉME, ETA vagy CE jel ze tét, azok ki ál lí tá sá nak in téz mé -
nyét csa tol ni kell a pá lyá zat hoz.

3.2.3. Hang szi ge te lés

A hang szi ge te lés re szánt ter mé kek fe lel je nek meg az
MSZ 15601–1:2007 szab vány ban rög zí tett vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek nek.

(pl. la kó szo ba lép csõ ház vá lasz fa la ese tén Rw+C = 51 dB,

Szál lás he lyi ség lép csõ ház vá lasz fa la ese tén Rw+C = 47 dB,

Tan te rem lép csõ ház vá lasz fa la ese tén Rw+C = 45 dB,

Iro da he lyi ség lép csõ ház vá lasz fa la ese tén Rw+C = 37 dB)

3.3. Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi kö ve tel -
mé nyek

A „Kõ sze rû épí tõ anya gok és épí tõ ele mek (Ál ta lá nos
fel té te lek)” sze rint az aláb bi ki egé szí té sek kel:

3.3.1. Táj vé del mi és ter mé szet vé del mi szem pon tok ér vé -
nye sí té se:

A mész ho mok tég la gyár tá sá hoz hasz nált alap anya gok
szár ma zá si he lyét és mi nõ sé gi jel lem zõ it is mer tet ni kell a
pá lyá zat ban.

Iga zol ni kell, hogy a bá nya te rü let nincs or szá gos je len -
tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le ten, illetve a Na tu ra 2000
há ló zat te rü le tén.

3.3.2. A gyár tás so rán be kell tar ta ni a le ve gõ tisz ta sá gá -
nak vé del mé rõl  szóló, a szenny víz ke ze lés re és a szenny -
víz ki bo csá tás ra, va la mint a hul la dék gaz dál ko dás ra vo nat -
ko zó min den kor ha tá lyos jog sza bá lyo kat és ren del ke zé se -
ket. A mész ho mok ter mé kek nek olyan a gyár tás tech no ló -
gi á ja, mely nek so rán lég szennye zõ nek mi nõ sü lõ gá zok,
gõ zök nem ke let kez nek.

3.3.3. Hul la dék sze gény tech no ló gia:

A nyers tég la saj to lá sa kor és vá gá sa kor ke let ke zõ gyár -
tás kö zi hul la dé kot vissza kell for gat ni a gyár tás ba. A se lej -
tes vég ter mé ket alap anyag ként fel kell hasz nál ni.

3.3.4. Ener gia fel hasz ná lás

Mész ho mok tég la gyár tá si ener gia fel hasz ná lá sa le gyen
5%-a l a mész ho mok tég la ipar ági át lag alatt.
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A pá lyá zat mu tas sa be a ter mék elõ ál lí tá si ener gia fel -
hasz ná lá sát (gyár tás, szál lí tás, fel hasz ná lás, üze mel te tés,
bon tás, bon tás utá ni fel hasz ná lás) és vi szo nyít sa egyéb,
ha son ló cé lú ter mé kek hez. A mész ho mok tég la elõ ál lí tá sá -
hoz szük sé ges ener gia ne ha lad ja meg az 1,3 mJ/kg-ot.

Bu da pest, 2007. má jus 30.

Fri gyer At ti la s. k.,
az Ér té ke lõ és Mi nõ sí tõ Bi zott ság el nö ke

* * *

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINÕSÍTÉS

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,

hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján:

1. Az ACO Magyarország Építõelemeket
Forgalmazó Bt.

(1106 Budapest, Jászberényi út 38–72.)

ACO polimerbeton vízelvezetõ rendszer
termékcsaládja

to váb bi 3 év re el nyer te a „Kör nye zet ba rát ter mék” véd -
jegy hasz ná la ti jo gát. A ja vas lat in dok lá sá ban a Mi nõ sí tõ
Bi zott ság ki emel te a ter mé kek anyag ta ka ré kos tu laj don sá -
ga it. A kor sze rû hul la dék men tes tech no ló gia al kal ma zá sá -
val ké szült ter mé kek be épí té sé vel azo nos fel adat je len tõ -
sen ki sebb tö me gû és tér fo ga tú elem mel old ha tó meg.
Szennye zett víz el ve ze té se kor a ki vá ló víz szi ge te lõ ké pes -
sé gû ter mék bõl ké szült épít mé nyek a ta laj szennye zés le -
he tõ sé gét mi ni má lis ra csök ken tik.

* * *

2. A XELLA Magyarország Kft.
(1139 Budapest, Teve u 41.)

Silka mészhomok téglák

el ne ve zé sû ter mé kei 5 év re el nyer ték a „Kör nye zet ba rát
ter mék” véd jegy hasz ná la ti jo gát. Az in dok lás ki emel te a
ter mé kek ener gia ta ka ré kos tu laj don sá gát. A kor sze rû hul -
la dék men tes tech no ló gia al kal ma zá sa le he tõ vé te szi az
ener gia fel hasz ná lá sá nak és a ká ros anya gok ki bo csá tá sá -
nak csök ken té sét a gyár tás so rán. A Sil ka mész ho mok tég -
lá ból épült épü let el bon tá sa után az ele mek épí tõ elem vagy 
nyers anyag for má ban hasz no sít ha tók.

Re giszt rá ci ós szám: Vsz.12/2007.

3. A QUALCHEM Vegyi áru, Gumi
és Mûanyagalapanyag Gyártó és Forgalmazó Zrt.

(cím: 2072 Zsámbék, Új Gyártelep Pf. 32)
„Qualbio FS lebomló adalékanyagot tartalmazó

biológiai úton lebomló
bevásárló táska”

ter mé kei 2007. jú li us 19-én a fel té tel rend szer ér vé nyes sé gi 
ide jé ig el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás” véd jegy -
hasz ná la ti jo got.

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 9/2007.
A pá lyá zat ér té ke lé se a ter mé kek aláb bi elõ nyös kör -

nye ze ti tu laj don sá ga it emel te ki:
– a te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra kók ra gya ko rolt kör -

nye zet ter he lõ ha tá sok csök ken té se;
– hasz no sí tá suk meg fe le lõ be gyûj tõ/hasz no sí tó rend -

sze rek ki ala kí tá sá val – pél dá ul kom posz tá lás sal meg va ló -
sít ha tó;

– kom posz tá lás so rán a bi o ló gi ai úton le bom ló anya go -
kat mik ro or ga niz mu sok köz re mû kö dé sé vel ki vál tott bio -
ké mi ai fo lya ma tok se gít sé gé vel bont ják le, és a bon tás so -
rán nem ke let kez nek mér ge zõ anya gok.

* * *

4. A PROPACK Kft.
(cím: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.)

„DCP 539 (EPI) lebomló adalékanyagot tartalmazó
biológiai úton lebomló

bevásárló táskák”

ter mé kei 2007. jú li us 19-én a fel té tel rend szer ér vé nyes -
sé gi ide jé ig el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás” véd -
jegy hasz ná la ti jo got.

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 6/2007.
A pá lyá zat ér té ke lé se a ter mé kek aláb bi elõ nyös kör -

nye ze ti tu laj don sá ga it emel te ki:
– a te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra kók ra gya ko rolt kör -

nye zet ter he lõ ha tá sok csök ken té se;
– hasz no sí tá suk meg fe le lõ be gyûj tõ/hasz no sí tó rend -

sze rek ki ala kí tá sá val – pél dá ul kom posz tá lás sal meg va ló -
sít ha tó;

– kom posz tá lás so rán a bi o ló gi ai úton le bom ló anya go -
kat mik ro or ga niz mu sok köz re mû kö dé sé vel ki vál tott bio -
ké mi ai fo lya ma tok se gít sé gé vel bont ják le, és a bon tás so -
rán nem ke let kez nek mér ge zõ anya gok.

* * *

5. Az Electrolux Lehel Hûtõgépgyár Kft.
(cím: 5100 Jászberény, Fémnyomó út. 1.),

RB 701; CT 180; CT 235; CT 280; TT 160C; TT 160
C MX (HVY 44 AA);

TT 160 C MX (TLX4KK.3+RC); TT 160 C MX
(A++); 200 CI;

tí pu sú,
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va la mint a

TT 150–4S; TT 150–4S MX; TT 150–4S MX; 90–4S;
240–4S; FB 50I;

TTI 120F (EMX32CLC+RC); TT 120 F MX; TT 100
FF; TTI 120F (HKK55AA+RC);

CB 290 1C; CB 340 1C; CB360 1C; CB 400 1C; CB
340 2C; CB 360 2C;

CB 400 2C; CB FF 340 EL; CB FF 380 EL

tí pu sú ház tar tá si hû tõ ké szü lék ter mé kei 2007. jú li us 19-én
a fel té tel rend szer ér vé nyes sé gi ide jé ig el nyer ték a „kör -
nye zet ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la ti jo got.

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 7/2007, illetve Vsz. 8/2007.
A pá lyá zat ér té ke lé se a ter mé kek aláb bi elõ nyös kör -

nye ze ti tu laj don sá ga it emel te ki:
– kis ener gia fo gyasz tás;
– a le he tõ leg ki sebb glo bá lis fel me le gí tõ ha tás;
– kis zaj ki bo csá tás.

* * *

6. A RICOH HUNGARY Kft.
(cím: 1138 Budapest, Váci út 140.)
RICOH Aficio 3500/4500 típusú

di gi tá lis má so ló gép ter mé kei 2007. jú li us 19-én a fel té tel -
rend szer ér vé nyes sé gi ide jé ig el nyer ték a „kör nye zet ba rát
ter mék” véd jegy hasz ná la ti jo got.

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 11/2007.
A pá lyá zat ér té ke lé se a ter mé kek aláb bi elõ nyös kör -

nye ze ti tu laj don sá ga it emel te ki:
A ké szü lé kek ter ve zé sét, gyár tá sát úgy vé gez ték, hogy

az el hasz ná ló dás után hul la dék ká vált be ren de zé sek
és/vagy egy sé ge ik, al kat ré sze ik a le he tõ leg na gyobb
arány ban új ra hasz nál ha tók vagy hasz no sít ha tók le gye nek. 
A hasz no sí tá si arány: 84%.

* * *

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINÕSÍTÉS

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,

hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján

az IFEX TÛZÕR Kft.
(1131 Budapest, Szent László u 109.)

Szuperintenzív habelárasztás elvén mûködõ
tartálytûzoltó berendezés

el ne ve zé sû ter mé ke to váb bi 3 év re el nyer te a „Kör nye zet -
ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la ti jo gát. A be ren de zés
egye di hab fej lesz té si meg ol dást al kal maz a kõ olaj ipar ra
jel lem zõ nyers anyag és kész ter mék tá ro ló tar tá lyok tûz vé -

del mé re. A rend szer kör nye zet vé del mi elõ nyei: a nagy ha -
té kony ság, az igen rö vid ol tá si idõ, a meg bíz ha tó ság és az
egy sze rû ség.

* * *

a BETONÚT Szolgáltató és Építõ Rt.
(1133 Budapest, Pannónia u. 59–61.)

BETONÚT – VIALIT – MIKROBELAG
bitumenemulziós gépben kevert felületi bevonat

útpálya-felújításhoz

el ne ve zé sû ter mé ke to váb bi 4 év re el nyer te a „Kör nye zet -
ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la ti jo gát. A dön tés in dok lá sa
sze rint a ter mék elõ ál lí tá sa meg fe le lõ mi nõ ség biz to sí tá si és
kör nye zet irá nyí tá si kö rül mé nyek kö zött tör té nik, a vi zes
emul zió al kal ma zá sa so rán nem ke let ke zik ká ros emisszió
és az azo nos funk ci ó jú, más el já rás sal ké szült bur ko la tok -
hoz ké pest je len tõ sen ki sebb az ener gia fel hasz ná lás.

* * *

a XELLA Magyarország Kft.
(1139 Budapest, Teve u. 41.)

YTONG pórusbeton építõelemek

el ne ve zé sû ter mé kei to váb bi 3 év re el nyer ték a „Kör nye -
zet ba rát ter mék” véd jegy hasz ná la ti jo gát. Az in dok lás ki -
emel te a ter mé kek ener gia ta ka ré kos tu laj don sá gát. A kor -
sze rû hul la dék men tes tech no ló gia al kal ma zá sa le he tõ vé
te szi az ener gia fel hasz ná lá sá nak és a ká ros anya gok ki bo -
csá tá sá nak csök ken té sét a gyár tás so rán. A ki vá ló hõ szi ge -
te lõ ké pes sé gû ter mék bõl ké szült épít mé nyek ki sebb ener -
gia fel hasz ná lás sal üze mel tet he tõk. Az YTONG ele mek -
bõl épült épü let el bon tá sa után az ele mek épí tõ elem vagy
nyers anyag for má ban hasz no sít ha tók.

* * *

Rozmaring Tûzoltókészülék Javító-szolgáltató Kft.
(2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 1.)

1, 2, 4, és 6 kg-os rozsdamentes tartállyal készült
kézi poroltó készülékek,

va la mint a

hordozható gázzal oltó (clean agent) tûzoltó
készülékek

el ne ve zé sû ter mé kei 3 év re el nyer ték a „Kör nye zet ba rát
Ter mék” véd jegy hasz ná la ti jo gát.

A dön tés in dok lá sa sze rint a po rol tó ké szü lé kek töl te te
nem ká ro sít ja a kör nye ze ti ele me ket, a rozs da men tes tar -
tály kor ró zió ál ló sá ga, csekély kar ban tar tá si igé nye,
hosszú élet tar ta ma szin tén kör nye ze ti elõnyt je len t.

A gáz zal oltó ké szü lék ha tó anya gai nem ká ro sít ják a
Föld ózon ré te gét, üveg ház ha tá suk ala csony.
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KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINÕSÍTÉS

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közli,

hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter döntése
alapján:

1. A SYDNEX Kft.

(cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 16.)

„D2w adalékanyagot tartalmazó biológiai úton
lebomló polietilén bevásárló táskák”

ter mé kei 2007. no vem ber 28-án a fel té tel rend szer ér vé -
nyes sé gi ide jé ig el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás”
véd jegy hasz ná la ti jo got.

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 13/2007.

* * *

2. Az EUROPACKAGING Ltd.

(cím: 20 Brickfield Road Yardley Birmingham B25 8HE
England UK)

„DCP 539 (EPI) adalékanyagot tartalmazó biológiai
úton lebomló bevásárló táskák”

ter mé kei 2007. no vem ber 28-án a fel té tel rend szer ér vé -
nyes sé gi ide jé ig el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás”
véd jegy hasz ná la ti jo got.

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 14/2007.

* * * 

3. A PAPIER-METTLER AUSTRIA GmbH.

(cím: A–2000 Stockerau, Josef Jessernigg Str. 1.
Ausztria),

NatureStep adalékanyagot tartalmazó biológiai úton
lebomló polietilén bevásárló táskák

ter mé kei 2007. de cem ber 5-én a fel té tel rend szer ér vé nyes -
sé gi ide jé ig el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás” véd -
jegy hasz ná la ti jo got.

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 15/2007.

Mind há rom pá lyá zat ér té ke lé sé nél a ter mé kek aláb bi
elõ nyös kör nye ze ti tu laj don sá ga it emel ték ki:

– a te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra kók ra gya ko rolt kör -
nye zet ter he lõ ha tá sok csök ken té se;

– hasz no sí tá suk meg fe le lõ be gyûj tõ/hasz no sí tó rend -
sze rek ki ala kí tá sá val – pél dá ul kom posz tá lás sal meg va ló -
sít ha tó;

– kom posz tá lás so rán a bi o ló gi ai úton le bom ló anya go -
kat mik ro or ga niz mu sok köz re mû kö dé sé vel ki vál tott bio -
ké mi ai fo lya ma tok se gít sé gé vel bont ják le, és a bon tás so -
rán nem ke let kez nek mér ge zõ anya gok.

A KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú
Társaság közleménye

A KvVM Kör nye zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa ság a
ki e mel ten köz hasz nú szer ve ze tek re vo nat ko zó kö te le zett sé -
gé nek meg fele lõen köz li a 2006. évi egy sze rû sí tett mérleg -
beszámolója sze rin ti gaz dál ko dá si mu ta tó szá mo kat:

Tárgyév
(E Ft)

Sa ját tõke 48 381
Jegy zett tõke 3 000
Ered mény tar ta lék 45 330
Mér leg sze rin ti ered mény 51
Kö te le zett sé gek 6 410
A mér leg fõ össze ge: 87 206

Bu da pest, 2007. má jus 31.

Fri gyer At ti la s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

Az EKO-PUNKT Csomagolási Hulladékok Kezelését
Koordináló Nonprofit Kft.

k ö z  l e  m é  n y e

2008. január hó 1-jétõl érvényes hasznosítási díjairól

Cég neve: EKO-PUNKT Cso ma go lá si Hul la dé kok Ke -
ze lé sét Ko or di ná ló Non pro fit Kft.

GLN azo no sí tó: 5990670875006
Ügy ve ze tõk: Szta rin ka Csil la és De res Sza bolcs
Ügy fél szol gá lat: Szta rin ka Csil la
Tel.: 1/421-4188, Fax: 1/421-4178, E mail: szta rin -

ka.csil la@re mon dis.hu

Az EKO-PUNKT Nonprofit Kft. 2008. 01. 01-tõl
érvényes licenszdíj (hasznosítási díj) tételei, a

jogszabály szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség
átvállalásával:

Anyag faj ták

Hasz no sí tá si
 díjtétel

 tárgyévre
Ft/kg

Üveg 2,8

Mû anyag 16

Pa pír és kar ton 8,2

Fém Alu mí ni um 4,8

Egyéb fém 2,8

Fa 6,6

Ter mé sze tes ala pú tex til 7,8

Tár sí tott (kom po zit) Ital cso ma go ló kar ton
Egyéb

17

Egyéb 19
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Az ÖKO-KORD Or szá gos Non pro fit Kft.

k ö z  l e  m é  n y e

2008. ja nu ár hó 1-jé tõl ér vé nyes hasz no sí tá si dí ja i ról

Az ÖKO-KORD Or szá gos Non pro fit Kft. (1222 Bu da -
pest, Gyár u. 17. be je gyez ve Fõ vá ro si Bí ró ság mint Cég -
bíróságnál Cg. [01–09–887659] szám alatt)

ezú ton köz zé te szi a

2008. ja nu ár 1-tõl ér vé nyes hasz no sí tá si dí ja it.

ÖKO-KORD Or szá gos Non pro fit Kft.
2008. évi hasz no sí tá si dí jai

Anyag faj ták

Hasz no sí tá si
díj té tel

tárgy év re
HUF/kg

Üveg  2,9

Mû anyag 16,7

Pa pír és kar ton  7,8

Fém       alu mí ni um  4,8

        Egyéb fém  2,9

Fa  6,5

Ter mé sze tes ala pú tex til  7,6

Tár sí tott(kom po zit)

        Ital cso ma go ló
        karton

19,9

        Egyéb 19,9

Egyéb 20,0

A hasz no sí tá si dí jak meg ál la pí tá sa a Ta nács adó Tes tü let 
tel jes ülé sén egy han gú dön tés alap ján tör tént.

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 
pá lyá za tot hir det

az irá nyí tá sa alá tar to zó Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

fõ igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re*

* Az ál lás pá lyá za tok a 2007. évi 164., 2007. no vem ber 30-án meg je lent 
Ma gyar Köz löny mel lék le te kén ti Hi va ta los Ér te sí tõ ben ta lál ha tó ak.

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 
pá lyá za tot hir det

az irá nyí tá sa alá tar to zó Kis kun sá gi Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság, Kecs ke mét, igaz ga tói mun ka kö ré nek

be töl té sé re*

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 
pá lyá za tot hir det

a Kom mu ni ká ci ós és Ko or di ná ci ós fõ osz tály
fõ osz tály-ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re*

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 
pá lyá za tot hir det

a Kör nye zet ku ta tá si, Ok ta tá si és In for ma ti kai
Ko or di ná ci ós fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi

mun ka kö ré nek be töl té sé re*

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 
pá lyá za tot hir det

a Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi
mun ka kö ré nek be töl té sé re*

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 
pá lyá za tot hir det

a Víz gaz dál ko dá si fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi
mun ka kö ré nek be töl té sé re*

* Az ál lás pá lyá za tok a 2007. évi 164., 2007. no vem ber 30-án meg je lent 
Ma gyar Köz löny mel lék le te kén ti Hi va ta los Ért esí tõ ben ta lál ha tó ak.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te

Dr. Ki rály Ti bor aka dé mi kus for dí tá sá ban

Vu che tich Má tyás
(1767–1824)

A ma gyar bün te tõ jog rend szer e

II. könyv
Gya kor la ti bün te tõ jog

cí mû köny vét

1819-ben ír ta, még la tin nyel ven, a hor vát szár ma zá sú pes ti egye te mi ta nár, Vu che tich Má tyás a ma gyar bün te tõ jog
rend sze rét be mu ta tó mû vét. A De ák Fe renc-fé le 1843. évi euró pai szin tû tör vény ter ve ze tet meg elõ zõ el sõ tu do má nyos 
ér té kû mû volt az, amely ben a szer zõ a ma is val lott em ber i jo gi el vek mel lett kö te lez te el ma gát. A Ki adó ál tal
 közreadott kö tet Vu che tich Má tyás mû vé nek má so dik, na gyobb je len tõ sé gû ré szét tar tal maz za, amely a 18. szá za di,
még a ren di jel le get vi se lõ ma gyar bün te tõ el já rá si jo got tár gyal ja, eb ben azon ban már a tor tú ra el uta sí tá sát, az ár tat lan -
ság vé lel mét, az em ber i mél tó ság tisz te let ben tar tá sá nak igé nyét fo gal maz za meg a szerzõ. E mû vet a jog tör té ne tet,
a ma gyar jo gi kul túr a tör té ne tét ku ta tó, ta nu ló, értékelõ ol va sók fi gyel mé be ajánl ja a Ki adó.
A könyv Dr. Mát hé Gá bor és Dr. Me zey Bar na szer kesz té sé ben je len t meg.

A kö tet 272 ol dal ter je del mû, ár a 5124 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

Vu che tich Má tyás
(1767–1824)

A ma gyar bün te tõ jog rend szer e

II. könyv
Gya kor la ti bün te tõ jog

cí mû, 272 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 5124 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 

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 végigkér 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



TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2008. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma, ága zat kép vi se lõ i -
nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten -
da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li. A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los
lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a Ma gyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los
köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hir de té sek is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként 47 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

I. hir de té si ka te gó ria II. hir de té si ka te gó ria

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

    hát só bo rí tó 234 000 144 000

    szí nes 458 000 – 

1/2 fek võ (174 x 120 mm)  99 000  63 000

    ál ló (87 x 240 mm)  99 000  63 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  54 000  35 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen 13 000 13 000

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként 11 000 11 000

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á nyá ban 10%
tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir de té sek év köz be ni ár vál toz -
ta tá sá nak jo gát. 

A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja a jo got, hogy
jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

A la pok ka te gó ri án kén ti be so ro lá sa a kö vet ke zõ:

I. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség biz to sí tá si Köz löny 12

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Gaz da sá gi Köz löny 22

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 24

Kul tu rá lis Köz löny 26

Mun ka ügyi Köz löny 12

Ok ta tá si Köz löny 36

Ön kor mány za tok Köz lö nye 12

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis Köz löny 12

II. hir de té si ka te gó ri á ba tar to zó lapok Meg je le nés/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

Bá nyá sza ti Köz löny  6

El len õr zé si Fi gye lõ  4

Hír köz lé si Ér te sí tõ 12

Hon vé del mi Közlöny 36

Igaz ság ügyi Köz löny 12

Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 12

Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 12

Sportér te sí tõ 12

Sta tisz ti kai Köz löny 12

Tu risz ti kai Ér te sí tõ 12
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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. Egy pél dány ára: 1575 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.

HU ISSN 1786–2396

07.4382 – 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.

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 szóló 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, illetve
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
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 MAGYAR 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


