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Kor mány ren de le tek

A Kormány
106/2007. (V. 9.) Korm.

ren de le te
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl  szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el -
jár va, va la mint a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 110/A.  §-ban, a ter mé -
sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85/A.  §-ban,
va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
174/A.  § a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá -
gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Kormány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö re i -
ben ter mé szet vé del mi ha tó ság ként

a) a mi nisz tert,
b) az OKTVF-t,
c) a fel ügye lõ sé get,
d) a fõ vá ro si fõ jegy zõt,
e) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét

je lö li ki.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII.

tör vény 67.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ter mé szet vé del mi
ha tó ság ként a mi nisz ter jár el.”

3.  §

Az R. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § A Kormány
a) a mi nisz tert,
b) az OKTVF-t,
c) a fel ügye lõ sé get,
d) a fõ vá ro si fõ jegy zõt,
e) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét

ter mé szet vé del mi szak ha tó ság ként je lö li ki.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 28/A.  §-sal egé szül ki:
„28/A.  § A mi nisz ter ter mé szet vé del mi szak ha tó ság -

ként mû kö dik köz re a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás -
ról, va la mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény

a) 21.  § (2) be kez dé sé ben és 33.  § (2) be kez dé sé ben,
va la mint

b) vé dett ter mé sze ti te rü let ese tén a 22.  § (3) be kez dé -
sé ben és 24.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt el já rá sok ban.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. rész 1. pont ja C) al -
pont já nak fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TER -
MÉ SZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG]

„C) Il le té kes sé gi te rü le te a ren de let 20.  §-ában, va la -
mint 34.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok te kin te té ben”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. rész 6. pont ja C) al -
pont já nak fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉ SZET -
VÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG]

„C) Il le té kes sé gi te rü le te a ren de let 20.  §-ában, va la -
mint 34.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok te kin te té ben”

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le te IV. rész 8. pont ja C) al -
pont já nak fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG]

„C) Il le té kes sé gi te rü le te a ren de let 20.  §-ában, va la -
mint 34.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok te kin te té ben”

6.  §

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

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

A Kormány
107/2007. (V. 9.) Korm.

ren de le te
az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal

kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó bírságról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dé sé nek f) 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.  §

Az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok ról  szóló,
2006. má jus 17-i 842/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let (a to váb bi ak ban: EK ren de let) ren del ke zé se i -
nek meg sér té se ese tén a 3.  §-ban meg ha tá ro zott ha tó ság
flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal kap cso la tos te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó bír sá got szab hat ki.

2.  §

(1) A bír ság össze ge az EK ren de let
a) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek szi vár gás el len õr zés re vo -

nat ko zó (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg sze gé se ese tén az
érin tett be ren de zés ben vagy rend szer ben tá rolt flu or tar tal -
mú üveg ház ha tá sú gáz név le ges töl tet tö me gé nek min den
ki lo gramm ja után 2000 fo rint, de leg alább 50 000 fo rint,

b) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek szi vár gás ész le lõ rend -
sze rek be sze re lé sé re vo nat ko zó (3) be kez dé sé ben fog lal -
tak meg sze gé se ese tén 200 000 fo rint,

c) tá ro zás ról  szóló 3. cik ké nek nyil ván tar tás ve ze té sé re 
vo nat ko zó (6) be kez dé sé ben fog lal tak meg sze gé se ese tén
100 000 fo rint,

d) vissza nye rés rõl  szóló 4. cik ké nek (1)–(3) be kez dé -
sé ben fog lal tak meg sze gé se ese tén az érin tett be ren de zés -
ben, rend szer ben vagy nagy fe szült sé gû kap cso ló szer ke -
zet ben tá rolt flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz név le ges
töl tet tö me gé nek min den ki lo gramm ja után 2000 fo rint, de
leg alább 50 000 fo rint,

e) kép zés rõl és ké pe sí tés rõl  szóló 5. cik ké nek kép zett
sze mély zet re vo nat ko zó (3)–(4) be kez dé sé ben fog lal tak
meg sze gé se ese tén 50 000 fo rint tól 500 000 fo rin tig ter jed,

f) je len tés té te li kö te le zett ség rõl  szóló 6. cik ké ben fog -
lal tak meg sze gé se ese tén 100 000 fo rint,

g) cím ké zés rõl  szóló 7. cik ké ben fog lal tak meg sze gé se
ese tén be ren de zés ként és tar tá lyon ként 50 000 fo rint,

h) fel hasz ná lás el len õr zé sé rõl  szóló 8. cik ké ben fog lal -
tak meg sze gé se ese tén a fel hasz nált flu or tar tal mú üveg -
ház ha tá sú gáz tö me gé nek min den ki lo gramm ja után
2000 fo rint, de leg alább 100 000 fo rint,

i) for ga lom ba ho za tal ról  szóló 9. cik ke (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak meg sze gé se ese tén 100 000 fo rint tól
1 000 000 fo rin tig ter jed.

(2) A bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá nál a bír sá got ki -
sza bó ha tó ság mér le ge li az (1) be kez dés e) pont ja ese té ben 
a nem szak sze rû te vé keny ség ve szé lyes sé gét a kör nye zet -
re, az i) pont ese té ben a ter mé kek ben és be ren de zé sek ben
tá rolt flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz ve szé lyes sé gét a
kör nye zet re.

3.  §

(1) A bír ság ki sza bá sá ra – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – az il le té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség jo go sult. Az egyes üveg -
ház ha tá sú gá zok kal kap cso la tos te vé keny sé gek és al kal -

ma zá sok el len õr zé sét a bír ság ki sza bá sá ra jo go sult ha tó -
ság vég zi el.

(2) A 2.  § (1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban, va la mint a
h) pont ban fog lal tak ese tén, ha az érin tett al kal ma zás tûz -
vé del mi rend szer vagy tûz ol tó ké szü lék, az il le té kes hi va -
tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság jo go sult el jár ni.

(3) A 2.  § (1) be kez dé sé nek g) és i) pont já ban fog lal tak
ese tén az il le té kes fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség jo go sult 
el jár ni. Amennyi ben az érin tett al kal ma zás tûz vé del mi
rend szer, az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
jo go sult az el já rás ra.

(4) A Ma gyar Hon véd ség lé te sít mé nyei te kin te té ben a
Hon vé del mi Mi nisz té rium Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó -
sá gi Hi va ta la jo go sult el jár ni.

4.  §

(1) A bír sá got a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül kell meg fi zet ni.

(2) A bír ság ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro zat ban ren del kez -
ni kell ar ról a szám la szám ról is, amely re a bír sá got meg
kell fi zet ni.

(3) A bír sá got ki sza bó ha tó ság a bír sá go lás sal egy ide jû -
leg kö te le zi a 2.  § sze rin ti jog sza bály sér tõt, hogy a jog sza -
bály ban fog lal tak nak 30 na pon be lül te gyen ele get. A kö -
te le zett ség tel je sí té sé rõl írás ban ér te sí te ni kell a ha tó sá got.

(4) Amennyi ben a jog sza bály sér tõ 30 na pon be lül nem
tesz ele get a bír sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat jog sza bá lyok
be tar tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sé nek, is mé telt bír ság -
nak van he lye.

5.  §

Az EK ren de let ben elõ írt kö te le zett sé gek el mu lasz tá sá -
nak a kör nye zet re gya ko rolt ve szé lyes sé gét mér le gel ve a
bír sá got ki sza bó ha tó ság kez de mé nyez he ti az en ge dé lye zõ 
ha tó ság nál a te vé keny ség foly ta tá sá nak be szün te té sét.

6.  §

Az EK ren de let 13. cik ke (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott je len tés té telt a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
tel je sí ti.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 4-én lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let az egyes flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú
gá zok ról  szóló, 2006. má jus 17-i 842/2006/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let 3., 6. és 13. cik ké nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
109/2007. (V. 15.) Korm.

ren de le te*
az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl**

 * A kor mány ren de let szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 60. szá má -
ban ta lál ha tó.

** Fi gye lem mel a 3. § és a 7. § (2) be kez dés ren del ke zé se i re.

Mi nisz te ri ren de le tek

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
39/2007. (V. 15.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól  szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról*

 * A ren de let szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 60. szá má ban  talál -
ható.

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
40/2007. (V. 17.) FVM

ren de le te
a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának

és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint
a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl,

tárolásáról és szállításáról  szóló
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról**

** A ren de let szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 61. szá má ban  talál -
ható.

A hon vé del mi mi nisz ter
13/2007. (V. 11.) HM

ren de le te
a Magyar Honvédség környezetvédelmi

megbízottainak alkalmazási
és képesítési feltételeirõl  szóló

24/1997. (XI. 6.) HM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mi meg bí zott al kal ma zá sá nak fel té te -
lé hez kö tött kör nye zet hasz ná la tok meg ha tá ro zá sá ról  szóló 
93/1996. (VII. 4.) Korm. ren de let 3.  §-ában ka pott fel ha -

tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd -
ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-ában meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség kör nye zet vé del mi meg bí zot ta i -
nak al kal ma zá si és ké pe sí té si fel té te le i rõl  szóló 24/1997.
(XI. 6.) HM ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5.  § A kör nye zet vé del mi meg bí zot tak te vé keny sé gé -
nek tör vé nyes sé gi fel ügye le tét, kép zé sük és to vább kép zé -
sük szer ve zé sét a Hon vé del mi Mi nisz té rium inf ra struk tu -
rá lis fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer ve lát ja el.”

2.  §

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

Dr. Sze ke res Im re s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
17/2007. (V. 10.) KvVM

ren de le te
az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak

kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek
biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi

határértékeirõl és azok ellenõrzésérõl  szóló
6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la -
mint a 110.  §-a (8) be kez dé sé nek m) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás, va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a alap ján az egész ség ügyért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

Az ivó víz ki vé tel re hasz nált vagy ivó víz bá zis nak ki je -
lölt fel szí ni víz, va la mint a ha lak élet fel té te le i nek biz to sí -
tá sá ra ki je lölt fel szí ni vi zek szennye zett sé gi ha tár ér té ke i -
rõl és azok el len õr zé sé rõl  szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM

540 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám



ren de let (a to váb bi ak ban: KvVM ren de let) 2.  §-ának
bc) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„bc) dé vé res (cyp ri nid) vi zek: azon ha las vi zek, ame -

lyek jel lem zõ en a dé vér szint tá jú, va la mint a tavi, illetve
a mo csá ri hal fa jok kal jel le mez he tõk, illetve ké pe sek lesz -
nek ezen fa jok élet fel té te le i nek biz to sí tá sá ra és a 4. szá mú
mel lék let ben elõ írt víz szennye zett sé gi ha tár ér té ke ket nem
meg ha la dó szennye zett sé gû ek [dé vér (Ab ra mis bra ma),
vö rös szár nyú ke szeg (Scar di ni us eryth ropht ha la mus),
 sügér (Per ca flu vi a ti lis), csu ka (Esox lu ci us), ponty (Cyp -
ri nus car pio), lápi póc (Umb ra kra me ri), an gol na (an gu lil la 
an gu il la) stb.];”

2.  §

A KvVM ren de let 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A fel szí ni ivó víz bá zi sok be so ro lá sát e ren de let
6. szá mú mel lék le te tar tal maz za. A to váb bi fel szí ni ivó víz -
bá zis nak szánt vi zek be so ro lá sát a ha tó ság – az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat Fõ vá ro si/Kis -
tér sé gi, az 5000 fõ nél több la kost el lá tó ivó víz mû vek ese -
té ben Re gi o ná lis In té ze tei (a to váb bi ak ban: egész ség ügyi
ha tó ság) egyet ér té sé vel – annak tu do má sá ra ju tá sa idõ -
pont já tól szá mí tott 1 éven be lül el vég zi.”

3.  §

A KvVM ren de let 12.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § (1) A ha las vi zek re vo nat ko zó, a 4. szá mú mel lék -
let I. táb lá za tá ban *-ga l je lölt mi nõ sé gi jel lem zõk te kin te -
té ben a víz szennye zett sé gi ha tár ér té kek tõl va ló át me ne ti
el té ré sek a kö vet ke zõ ese tek ben en ged he tõk meg:”

4.  §

A KvVM ren de let 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„16.  § (1) Az 5. szá mú mel lék let sze rin ti ka te gó ri ák
alap ján, az egyes ka te gó ri ák ba so rolt ha las vi ze ket e ren -
de let 7. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) A ki je lö lés idõ pont já ban elõ re nem lát ha tó okok
 miatt az il le té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság fe lül vizs gál -
hat ja az egyes ha las vi zek re vo nat ko zó ki je lö lé se ket.

(3) Az il le té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság a fe lül vizs -
gá lat alap ján – az il le té kes ha lá sza ti fel ügye lõ ség vé le mé -
nyé nek fi gye lem be vé te lé vel – szük ség sze rint 5 éven te
 javaslatot tesz az 5. szá mú mel lék let alap ján a ha las vi zek
7. szá mú mel lék let sze rin ti ki je lö lé sé nek mó do sí tá sá ra,
ame lyet a ja vas lat meg té te lé nek idõ pont já tól szá mí tott
1 éven be lül kell el vé gez ni.”

5.  §

A KvVM ren de let a kö vet ke zõ 17/A.  §-sal egé szül ki:
„17/A.  § Az Euró pai Bi zott ság ré szé re a ha lak éle té nek

meg óvá sa ér de ké ben vé del met vagy ja ví tást igény lõ édes vi -
zek mi nõ sé gé rõl  szóló, 2006. szep tem ber 6-i 2006/44/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 14. cikk és 15. cikk
sze rin ti tá jé koz ta tás ról a kör nye zet vé de le mért fe le lõs
 miniszter gon dos ko dik.”

6.  §

A KvVM ren de let 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va -
ló meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 75/440/EGK irány elve (1975. jú ni us 16.)
a tag ál la mok ban ivó víz ki vé te lé re szánt fel szí ni víz mi nõ -
sé gi kö ve tel mé nye i rõl, 

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/44/EK irány -
elve (2006. szep tem ber 6.) a ha lak éle té nek meg óvá sa
 érdekében vé del met vagy ja ví tást igény lõ édes vi zek mi nõ -
sé gé rõl, 

c) a Ta nács 79/869/EGK irány elve (1979. ok tó ber 9.)
a tag ál la mok ban az ivó víz ki vé tel re szánt fel szí ni víz mé ré -
sé nek mód sze re i rõl, va la mint min ta vé te lé nek és elem zé sé -
nek gya ko ri sá gá ról, 

d) a Ta nács 77/795/EGK ha tá ro za ta (1977. de cem -
ber 12.) a Kö zös ség ben ta lál ha tó fel szí ni édes víz mi nõ sé -
gé re vo nat ko zó kö zös in for má ció cse re-el já rás lét re ho zá -
sá ról.”

7.  §

A KvVM ren de let 4. szá mú mel lék le té nek I. táb lá za ta
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba, ezzel egy ide jû leg a KvVM ren de let 2.  §
ba) pont já ban a „piszt rán gos vi zek” szö veg rész he lyé be
a „piszt rán gos (sal mo nid) vi zek” szö veg rész lép.

(2) Ez a ren de let a ha lak éle té nek meg óvá sa ér de ké ben
vé del met vagy ja ví tást igény lõ édes vi zek mi nõ sé gé rõl
 szóló, 2006. szep tem ber 6-i 2006/44/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 4. cikk (2) be kez dé sé nek, 11. cik -
ké nek, va la mint 14–15. cik ké nek va ló meg fe le lést  szol -
gálja.

Bu da pest, 2007. má jus 4.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet
a 17/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez

„I. táblázat

A halas vizek vízszennyezettségi határértékei

Mi nõ sé gi jel lem zõk
Piszt rán gos

víz
Már nás

víz
Dé vé res

víz

Hõ mér sék let (°C)* 18 25 30

Hõ mér sék let-vál to zás
(°C)**

1,5 3 53

Ol dott oxi gén a mé ré sek
100%-ában (mg/l)

7 6,5 4

Oxi gén te lí tett ség a
mé ré sek 100%-ában (%)

80 70 40

Ol dott oxi gén a mé ré sek
50%-ában (mg/l)

9 8 6

Oxi gén te lí tett ség a
mé ré sek 50%-ában (%)

95 90 70

Le be gõ anyag (mg/l)* 25 35 50

Ve ze tõ ké pes ség (S/cm) 500 700 1000

pH* 6–8,5 6–8,5 6–9

BOI5 (mg/l) 4 6 10

Or to fosz fát (mg/l) 0,05 0,1 0,2

Összes fosz for (mg/l) 0,1 0,2 0,4

Sza bad am mó nia (mg/l) 0,005 0,025 0,025

Összes am mó ni um
(mg/l)

0,2 0,5 1

Nit rit (mg/l) 0,01 0,03 0,1

Nit rát (mg/l) 5 10 10

Fe no lok (mg/l) 0,005 0,005 0,005

Szén hid ro gé nek (mg/l) 0,05 1 3

Sza bad klór (mg/l) 0,005 0,005 0,005

Ol dott cink (mg/l) 0,05 0,1 0,3

Ol dott réz (mg/l) 0,005 0,01 0,05

Ol dott vas (mg/l) 0,1 0,2 0,5

Ol dott man gán (mg/l) 0,05 0,2 0,2

Meg jegy zés:

Az or to fosz fát ion ha tár ér té kei fosz for kon cent rá ci ó ra,
a nit ro gén for má ké nit ro gén kon cent rá ci ó ra vo nat koz nak.

A *-gal je lölt mi nõ sé gi jel lem zõk te kin te té ben a ren de -
let 12.  § (1) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ese tek ben a víz -
szennye zett sé gi ha tár ér té kek tõl való át me ne ti el té ré sek
meg en ged he tõk.

**: a hõ ki bo csá tá si pont tól az áram lás irá nyá ban (a ke -
ve re dé si zó na szé lén) mér t hõ mér sék let leg fel jebb a je lölt
mér ték ben lép he ti túl a nem érin tett te rü let hõ mér sék le tét.”

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
18/2007. (V. 10.) KvVM

ren de le te
a felszín alatti víz és a földtani közeg

környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI)
adatszolgáltatásáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (8) be kez dés m) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ér de kelt mi nisz te rek kel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.) 35.  §
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti en ge dély kö te les te vé keny -
sé gek be je len té sét – a Kr. 16–18.  §-ában meg ha tá ro zot tak
fi gye lem be vé te lé vel – a FAVI En ge dély kö te les te vé keny -
sé gek in for má ci ós al rend sze ré ben (a to váb bi ak ban:
FAVI–ENG) e ren de let

a) 1. mel lék le te sze rin ti „Alap- és rész le tes be je len tõ lap 
a fel szín alat ti víz és a föld ta ni kö zeg ve szé lyez te té sé rõl,
ter he lé sé rõl”;

b) 2. mel lék le te sze rin ti „Éves je len tés a fel szín alat ti
víz és a föld ta ni kö zeg ve szé lyez te té sé rõl, ter he lé sé rõl”
meg ne ve zé sû adat la pon kell tel je sí te ni.

(2) Amennyi ben a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát -
szennye zés sel szem be ni vé del mé rõl  szóló kü lön jog sza -
bály sze rint adat szol gál ta tás ra kö te le zett adat szol gál ta tá -
sát az ott meg ha tá ro zot tak sze rint, e ren de let az (1) be kez -
dés b) pont já val azo nos tar ta lom mal tel je sí ti, az (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti adat szol gál ta tás alól men te sül.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti adat szol gál ta tást
nem kell al kal maz ni

a) a me zõ gaz da sá gi, illetve er dõ gaz dál ko dá si te vé -
keny ség so rán a ter mé sze tes ter he lés re, to váb bá egyes
anya gok fel hasz ná lá sá ból szár ma zó ter he lés,

b) a ma gán sze mé lyek ház tar tá si igé nye it meg nem
 haladó te vé keny sé gek
ese té ben.

2.  §

A Kr. 35.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti, a szennye zett
te rü le tek, szennye zõ for rá sok, kár men te sí té sek or szá gos
szám ba vé te lét szol gá ló adat szol gál ta tást a kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a to váb bi ak -
ban: fel ügye lõ ség) ré szé re, az ál ta la ha tá ro zat ban meg je lölt
ha tár idõ re a FAVI Kár men te sí té si in for má ci ós al rend sze ré -
ben (a to váb bi ak ban: FAVI–KÁR INFO) e ren de let

a) 3. mel lék le te sze rin ti „Tény fel tá rás elõt ti ada tok
adat lap ja” (a to váb bi ak ban: B1 adat lap),
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b) 4. mel lék le te sze rin ti „Tény fel tá rás utá ni ada tok
adat lap ja” (a to váb bi ak ban: B2 adat lap),

c) 5. mel lék le te sze rin ti „Mû sza ki be avat ko zás utá ni
ada tok adat lap ja” (a to váb bi ak ban: B3 adat lap)
meg ne ve zé sû adat la pon kell be nyúj ta ni.

3.  §

A Kr. 35.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti kör nye ze ti
mo ni tor ing rend sze rek adat szol gál ta tá sát a kü lön jog sza -
bály1 sze rin ti kör nye zet hasz ná la ti mo ni to ro zást vég zõ
a fel ügye lõ ség ré szé re, az ál ta la ha tá ro zat ban – a kör nye -
ze ti ál la pot fi gye lem be vé te lé vel – meg je lölt ha tár idõ re
a FAVI Mo ni tor ing in for má ci ós al rend szer ben e ren de let
6. mel lék le te sze rin ti „Mo ni tor ing in for má ci ós rend szer,
kör nye zet hasz ná la ti mo ni tor ing” meg ne ve zé sû adat la pon
nyújt ja be.

4.  §

(1) Az adat szol gál ta tás nyom tat vá nyon vagy elekt ro ni -
kus adat hor do zón (így pél dá ul: CD, flop py le mez) vagy
a kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zot tak sze rin ti fo ko zott
biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt ro ni kus
 dokumentum út ján, va la mint a kü lön jog sza bály3 sze rin ti
ügy fél ka pu igény be vé te lé vel tel je sít he tõ. A nyom tat vá -
nyon és az elekt ro ni kus adat hor do zón be nyúj tott adat szol -
gál ta tás hi te le sí té se az 1.  § ese té ben az 1., a 2.  § ese té ben a
3., va la mint a 3.  § ese té ben a 6. mel lék let sze rin ti  borítólap
alá írá sá val tör té nik.

(2) Az e ren de let ben elõ írt ala ki és tar tal mi elõ írá sok nak 
nem meg fe le lõ ada tot szol gál ta tó, illetve az adat szol gál ta -
tást el mu lasz tó kö te le zet tet a fel ügye lõ ség az adat szol gál -
ta tás leg fel jebb har minc na pon be lü li he lyes bí té sé re,
 illetve az adat szol gál ta tás tel je sí té sé re szó lít ja fel.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti do ku men tá ció 5 évig nem
se lej tez he tõ.

5.  §

(1) A víz jo gi en ge dé lye zé si el já rás hoz szük sé ges ké re -
lem rõl és mel lék le te i rõl  szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 6.  § k) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § A víz jo gi üze mel te tés irán ti ké re lem tar tal maz za,
il le tõ leg ah hoz mel lé kel ni kell:]

1 30/2004. (XII. 30.) KvVM ren de let a fel szín alat ti vi zek vizs gá la tá nak
egyes sza bá lya i ról.

2 2001. évi XXXV. tör vény az elekt ro ni kus alá írás ról, 3/2005. (III. 18.)
IHM ren de let az elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá sok ra és ezek
szol gál ta tó i ra vo nat ko zó rész le tes kö ve tel mé nyek rõl.

3 2004. évi CXL. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról.

„k) fel szín alat ti víz re te le pült ví zi lé te sít mény ese tén
mû sza ki do ku men tá ci ót, ezen be lül

ka) a ka tasz te ri szám mal el lá tott víz föld ta ni nap lót fúrt
víz ku tak ese tén, ha

kaa) a fel tárt víz kész let ré teg-, karszt- és ha sa dék víz,
va la mint a ter ve zett víz hasz ná lat (víz ki ter me lés vagy víz -
vissza táp lá lás) meg ha lad ja az 1,5 m3/na pot, vagy ész le lõ
 létesítmény,

kab) fel tárt víz kész let ta laj víz és em ber i fo gyasz tás ra
szánt víz hasz ná lat ese tén annak ér té ke el éri a 10 m3/na pot,
vagy az egyéb víz hasz ná lat (víz ki ter me lés vagy víz vissza -
táp lá lás) el éri az 50 m3/na pot, vagy a fel szín alat ti víz test
ál la po ta szem pont já ból rep re zen ta tív és a te rü le ti mo ni tor -
ing ré szét ké pe zõ ész le lõ lé te sít mény,

kac) a fel tárt víz kész let par ti szû ré sû víz és em ber i
 fogyasztásra szánt víz hasz ná lat ese tén annak ér té ke el éri
a 10 m3/na pot, vagy az egyéb víz hasz ná lat (víz ki ter me lés
vagy víz vissza táp lá lás) el éri a 100 m3/na pot, vagy a fel szín 
alat ti víz test ál la po ta szem pont já ból rep re zen ta tív és a
 területi mo ni tor ing ré szét ké pe zõ ész le lõ lé te sít mény,

kad) vagy egyéb, kü lö nö sen je len tõs ese tek ben, ameny -
nyi ben a víz ügyi ha tó ság a lé te sí té si en ge dély ben
 indoklással elõ ír ta,

kb) a ka) pont ban nem em lí tett ese tek ben a 2. szá mú
mel lék let I. 1. a)–d) pont jai sze rin ti ada to kat tar tal ma zó
meg va ló su lá si do ku men tá ci ót.”

6.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te I. pont já nak fel ve ze tõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I. Fel szín alat ti vi zek fel tá rá sá ra, hasz ná la tá ra (igény -
be vé te lé re, illetve kü lön jog sza bály4 sze rin ti en ge dé lyez -
he tõ köz vet len be ve ze tés re vo nat ko zó en ge dé lye zé si terv -
do ku men tá ció ese tén”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek I/1. a)–d) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1. mû sza ki le írás]
„a) a fel szín alat ti víz hasz ná lat; a víz igény be vé telt,

illetve a víz be saj to lást szol gá ló ví zi lé te sít mény tí pu sa, a
víz hasz ná lat mi nõ sí té se (így pél dá ul: köz-, ma gán ) a víz -
hasz ná lat cél ja (így pél dá ul: ivó-, ipa ri-, ön tö zé si-, egyéb
me zõ gaz da sá gi-, für dõ víz el lá tá si, illetve ener ge ti kai-, kár -
fel szá mo lá si-, bá nyá sza ti hasz no sí tás) a ví zi lé te sít mény tí -
pu sa, (így pél dá ul: fúrt-, ásott-, csá pos-, sír kút, vagy ga lé -
ria, vagy for rás), a fel szín alat ti víz tí pu sa (így pél dá ul:
par ti szû ré sû-, ta laj-, ré teg-, karszt-, ha sa dék víz), to váb bá a 
fel szín alat ti víz hõ mér sék le te (hi deg- vagy ter mál) he lye
[így pél dá ul: köz igaz ga tá si egy ség, hely raj zi szám, EOV
ko or di ná ták, te rep szint fe let ti ma gas ság (m Bf.)];

4 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let.
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b) a víz hasz ná lat mér ték adó ka pa ci tá sa (mennyi sé gi,
mi nõ sé gi bon tás, ma xi má lis víz ho zam, víz mi nõ ség-vál to -
zás) l/perc ben és m3/nap ban, a víz mi nõ ség, a víz kész let és
a víz hasz ná lat szem pont já ból;

c) a víz hasz ná lat ra vo nat ko zó üze mi jel lem zõk (sza ka -
szos, fo lya ma tos);

d) a ví zi lé te sít mény rész le tes mû sza ki le írá sa,
da) ku tak ese té ben (a talp mély ség, a bé lés csö ve zés

mély sé ge, át mé rõ je, a szûr õzés mély sé ge, át mé rõ je),
db) ka pa ci tás (l/perc, m3/nap, m3/év),
dc) víz hasz ná lat mód ja (sza bad ki fo lyá sú vagy szi -

vattyús, ez utób bi eset ben a szi vattyú tí pu sa, el he lye zé se,
ka pa ci tá sa és üze mi jel lem zõi),

dd) kap cso ló dó mû tár gyak és azok pa ra mé te rei (így
pél dá ul a kút fej ak na),

de) víz mé ré si és min ta vé te li meg ol dá sok,

df) egyéb jel lem zõ mû sza ki ada tok, mé re tek és  met -
szetek.”

7.  §

(1) E ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a víz vé del mi po li ti ka te rü le tén a kö zös -
sé gi fel lé pés ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 2000.
 október 23-i 2000/60/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 5. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

Bu da pest, 2007. má jus 4.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez

„EA alap-adatlap”
(„Alap-bejelentõlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésérõl, terhelésérõl” megnevezésû

alap-adatlapok)
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2. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez

„EÉ éves jelentés”
(„Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésérõl, terhelésérõl” megnevezésû éves jelentés

adatlapok)
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3. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez

„B1-adatlap”

(Tényfeltárás elõtti adatok adatlapja)

558 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

ADATSZOLGÁLTATÁS 

PONTSZER  SZENNYEZ FORRÁSOK / SZENNYEZETT TERÜLETEK 
ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTELE 

TÉNYFELTÁRÁS EL TTI ADATOK ADATLAPJA 
BORÍTÓLAP

VONATKOZTATÁSI DÁTUM: . . .
ADATSZOLGÁLTATÁS TÍPUSA:

FAVI-KÁRINFO B1

FAVI-
KÁRINFO

B1

Cégszer  aláírás(ok)

Az els fokú hatóság tölti ki!

Beérkezés dátuma: . év . hó . nap 
Iktatószám:

………………………………………………..

Szakmai ellen rzést végz  neve:……………………………………… 

    aláírása:  ………………………………………. 

Szakmai ellen rzés állásfoglalása:

Megfelel       Nem megfelel

Adatszolgáltató ügyfél adatai 

0.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 0.2 Ügyfél neve: 

Kapcsolattartó személy adatai 

0.3 Név: 0.4 Beosztás: 

0.5 Értesítési cím:   

………………….………………………………… ......………………………….. ………. 
irányítószám település neve utca, út, tér házszám 

0.6 Telefonszám: 0.7 Fax-szám: 0.8 E-mail: 

A potenciális, pontszer  szennyez forrás, szennyezett terület adatai 

0.9 KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): 0.10. A potenciális, pontszer  szennyez forrás, szennyezett terület 
megnevezése: 

0.11 Cím: 

………………….………………………………….............. .......……………………. ………. 
irányítószám település neve utca, út, tér házszám 

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok 

0.12 Az adatszolgáltatás oka (T, K, Ö) 0.13 Adatszolgáltatás teljesítésének módja (A, S, I): 

0.14 Cégszer  aláírásra jogosult személy neve: 

……………………………………………………………..

0.15 Cégszer  aláírásra jogosult személy beosztása: 

……………………………………………………………………
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes 
jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után! 

0.16 Kitöltés dátuma: .év .hó .nap PH. …………………………................. 
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

1. Potenciális, pontszer  szennyez forrás jellemzése 

1.1 Potenciális szennyez  tevékenység(ek) 
azonosítása

1.1.1 A tevékenység ismertsége 1. ismert 

2. nem ismert 

Írja be a választ jelöl  számot

1.1.2 Jellemz  tevékenység megnevezése 5. számú 
függelék alapján ……………………………………………

1.1.3 Jellemz  tevékenység kódja 5. számú függelék 
alapján

1.2 A potenciális, pontszer  szennyez forrás
jellege

1. m köd

2. felhagyott 

3. felszámolt 

4. ismeretlen 

Írja be a választ jelöl  számot

1.3 A potenciális, pontszer  szennyez forrás
m ködésének jellege 

1. folyamatos 

2. szakaszos 

3. egyszeri 

4. ismeretlen 

Írja be a választ jelöl  számot

1.4 A potenciális, pontszer  szennyez forrás
m ködésének id tartama

1. ismert 

2. ismeretlen 

Írja be a választ jelöl  számot

1.4.1 A m ködés id tartama években (amennyiben 
az 1.4 kérdés alapján ismert) 

1.5 A potenciális, pontszer  szennyez forrás
m ködésének kezd  éve 

1.6 A potenciális, pontszer  szennyez forrás
területi kiterjedése 

1. nincs  

2. <500 m2

3. 500-1000 m2

4. 1001-5000 m2

5. > 5000 m2

Írja be a választ jelöl  számot
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

1.7 Szennyez anyag(ok) azonosítása és 
jellemzése 

1.7.1 Szennyez anyag ismertsége 1. ismert 

2. nem ismert 

Írja be a választ jelöl  számot

1.7.2 Jellemz  szennyez anyag megnevezése 3. 
számú függelék alapján ……………………………………………

1.7.3 Jellemz  szennyez anyag KAJ kódja 3. számú 
függelék alapján 

1.7.4 Jellemz  szennyez anyag mennyisége 1. 0 m3

2. 1-250 m3

3. 251-1000 m3

4. 1001-10000 m3

5. 10000 m3  felett 

Írja be a választ jelöl  számot

1.8 Jellemz  szennyez anyag halmazállapota  

1.8.1 Szilárd 1. nem  

2. jellemz en nem 

3. igen 

Írja be a választ jelöl  számot

1.8.2 Iszapszer 1. nem  

2. jellemz en nem 

3. igen 

Írja be a választ jelöl  számot

1.8.3 Folyékony  1. nem  

2. jellemz en nem 

3. igen 

Írja be a választ jelöl  számot

1.8.4 Gáznem 1. nem  

2. jellemz en nem 

3. igen 

Írja be a választ jelöl  számot
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

2. Szennyez anyag környezetbe történ
potenciális bejutásának és a védelmi 
megoldás(ok)nak a jellemzése 

2.1 Jellemz  szennyez anyag a földtani közeg 
felszínén található? Ha igen, milyen a 
csomagolás min sége?

1. nem 

2. igen, ép csomagolásban/tárolóeszközben 

3. igen, sérült 
csomagolásban/tárolóeszközben 

Írja be a választ jelöl  számot

2.2 A jellemz  szennyez anyag a felszín alatt 
található? Ha igen, milyen a csomagolás 
min sége?

1. nem 

2. igen, ép csomagolásban/tárolóeszközben 

3. igen, sérült 
csomagolásban/tárolóeszközben 

Írja be a választ jelöl  számot

2.3 Csomagolás/göngyöleg/tárolóeszköz 
megnevezése 

1. nincs 

2. tartály 

3. konténer 

4. hordó 

5. zsák 

6. medence, tározó (iszap-, zagytározó) 

9. egyéb 

Írja be a választ jelöl  számot

2.4 M szaki védelmet szolgáló m tárgy
oldalfalának/aljzatának szigetelése 

1. megfelel

2. részleges 

3. nincs 

Írja be a választ jelöl  számot

2.5 Befedés jellemzése 1. megfelel

2. részleges 

3. nincs 

Írja be a választ jelöl  számot
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

2.6 A külvizek távoltartásának min sítése
(csapadékvíz elvezetés, belvíz elvezetés, 
árvízvédelmi töltés, gátrendszer, övárok, stb.) 

1. megfelel

2. részleges 

3. nincs 

Írja be a választ jelöl  számot

2.7 Monitoring rendszer jellemzése  
2.7.1 Monitoring rendszer(ek) megléte 1. Igen 

2. nem 

3. nem ismert 

Írja be a választ jelöl  számot
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

3. Valószín síthet  szennyezettség 
meghatározása a potenciális, pontszer
szennyez forrás területén környezeti 
elemenként

3.1 Leveg  állapota  
3.1.1 Leveg  szennyezettségének feltártsága 1. el zetes részletes vizsgálat 

2. mérés(ek) 

3. megfigyelés 

4. feltételezett (nem feltárt) 

Írja be a választ jelöl  számot

3.1.2 A leveg  szennyezettségének mértéke  1. nem szennyezett 

2. szennyezett 

Írja be a választ jelöl  számot

3.2 Földtani közeg állapota  
3.2.1 Földtani közeg szennyezettségének feltártsága 1. el zetes részletes vizsgálat 

2. mérés(ek) 

3. megfigyelés 

4. feltételezett (nem feltárt) 

Írja be a választ jelöl  számot

3.2.2 A földtani közeg szennyezettségének mértéke  1. nem szennyezett 

2. kissé szennyezett 

3. közepesen szennyezett 

4. er sen szennyezett 

Írja be a választ jelöl  számot

3.3 Felszín alatti víz állapota  
3.3.1 Felszín alatti víz szennyezettségének 

feltártsága
1. el zetes részletes vizsgálat 

2. mérés(ek) 

3. megfigyelés 

4. feltételezett (nem feltárt) 

Írja be a választ jelöl  számot

3.3.2 A felszín alatti víz szennyezettségének mértéke 1. nem szennyezett 

2. kissé szennyezett 

3. közepesen szennyezett 

4. er sen szennyezett 

Írja be a választ jelöl  számot



564 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

3.4 Felszíni víz állapota  
3.4.1 Felszíni víz szennyezettségének feltártsága  1. el zetes részletes vizsgálat 

2. mérés(ek) 

3. megfigyelés 

4. feltételezett (nem feltárt) 

Írja be a választ jelöl  számot

3.4.2 A felszíni víz szennyezettségének mértéke  1. nem szennyezett 

2. szennyezett 

Írja be a választ jelöl  számot
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

4. Természetes védettség 
4.1 Domborzati viszonyok 1. sík 

2. lejt

3. mély fekvés  terület 

Írja be a választ jelöl  számot

4.2 A terület besorolása elöntési veszély 
szempontjából

1. árvízveszélyes terület 

2. belvízveszélyes terület 

3. hullámtér 

4. egyik sem 

Írja be a választ jelöl  számot

4.3 A felszín vízátereszt  képessége 1. vízrekeszt

2. vízátereszt

Írja be a választ jelöl  számot

4.4 A talaj mobilizáló, illetve visszatartó képessége 1. savanyodásra nem érzékeny talaj 

2. savanyodásra kevéssé érzékeny talaj 

3. savanyodásra közepesen, mérsékelten 
érzékeny talaj 

4. savanyodásra er sen érzékeny talaj 

Írja be a választ jelöl  számot

4.5 Felszín alatti víz típusa 1. fedett karsztvíz  

2. rétegvíz 

3. talajvíz  

4. partisz rés  víz

5. nyílt karsztvíz 

Írja be a választ jelöl  számot

4.6 Átlagos vízszint mélysége az els  víztartóban 
(terepszint alatt) 

1. >7 m 

2. 2,5 – 7 m között 

3. < 2,5 m 

Írja be a választ jelöl  számot

4.7 Els  víztartó réteg vízvezet  képessége 1. gyenge 

2. közepes  

3. jó 

Írja be a választ jelöl  számot
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

4.8 Felszíni víz típusa 1. csatorna, árok, ér 

2. folyó 

3. állandó kis vízfolyás, állóvíz 50 ha 
vízfelület fölött

4. állóvíz 50 ha vízfelület alatt, id szakos
vízfolyás 

Írja be a választ jelöl  számot 

4.9 Felszíni víz távolsága a potenciális, pontszer
szennyez forrástól 

1. 4000 m 

2. 4001 – 1000 m 

3. 1001 – 100 m 

4. < 100 m 

Írja be a választ jelöl  számot

4.10 Leveg tisztasági min sítés alapján besorolt 
település távolsága a potenciális, pontszer
szennyez forrástól 

1.  500 m

2. egyéb település 500 m-en belül (nem 
szennyezett) 

3. mérsékelten szennyezett település 
500 m-en belül 

4. szennyezett település 500 m-en belül 

Írja be a választ jelöl  számot

5 Receptorok/hatásvisel k
5.1 Lakott terület jelenléte, népessége és 

érzékenysége a potenciális, pontszer
szennyez forrás/szennyezett terület 500 m-es 
körzetében

1. nincs 

2. kevésbé érzékeny 100 f  alatt 

3. kevésbé érzékeny 100 f  felett 

4. érzékeny 100 f  alatt 

5. érzékeny 100 f  felett 

Írja be a választ jelöl  számot

5.2 Épített környezet jellege 1000 m-en belül 1. nincs építmény 

2. egyéb építmények 

3. kiemelt jelent ség /érték  építmények 

4. m emlék

Írja be a választ jelöl  számot
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

5.3 Mez gazdasági és erd gazdasági 
területhasználat 1000 m-en belül 

1. nincs mez - / erd gazdasági 
területhasználat

2. erd  és egyéb mez gazdasági 
területhasználat

3. rét, legel , szántó 

4. kertészet, gyümölcsös, 
halastó/halgazdaság 

Írja be a választ jelöl  számot

5.4 Természetvédelmi szempontból kiemelten 
kezelend  terület 2000 m-en belül 

1. nincs 

2. 2.a, 2.b 

3. 3.a, 3.b 

4. 4.a, 4.b, 4.c, 4.d 

Írja be a választ jelöl  számot

5.5 Felszín alatti vizek érzékenysége 1000 m-en 
belül

1. 2.d, 3 

2. 1.c 

3. 1.a; 1.b; 2.a; 2.b, 2.c 

Írja be a választ jelöl  számot

5.6 Felszíni vizek érzékenysége 1000 m-en belül 1. egyéb terület 

2. folyóvizek 100 m-es parti sávja, 
bányatavak, holtágak 300 m-es parti 
sávja, vízjárta terület, árvíz- és 
belvízveszélyes terület  

3. 240/2000. Korm. rendelet szerinti nagy 
tavak vízgy jt je

Írja be a választ jelöl  számot

5.7 A szennyez forrás/szennyezett terület a 
vízbázis kijelölt véd területére esik-e, 
amennyiben igen, milyen típusú véd területre

1. nem 

2. "C" hidrogeológiai véd területen van 

3. "B" hidrogeológiai véd területen van 

4. "A" hidrogeológiai véd területen van 

Írja be a választ jelöl  számot

5.8 Vízbázis/kút távolsága a 
szennyez forrás/szennyezett területt l, ha 
nincs kijelölve véd terület

1. nincs vízbázis/kút 4000 m-en belül 

2. 1001-4000 m 

3. 101-1000 m 

4. <100 m 

Írja be a választ jelöl  számot
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KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

5.9 Ivóvízbázisból ellátott lakosok száma 1. nincs 

2. 500 f  alatt 

3. 500-2000 f

4. 2001-10000 f

5. 10000 f  felett 

Írja be a választ jelöl  számot 

6 Alprogram 
6.1 A szennyezett terület állami felel sségi kör

kármentesítése alprogramba tartozik? 
1. igen 

2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

6.2 Az érintett alprogram kódszáma a 10. számú 
függelék szerint 

7 Felhasznált dokumentumok jegyzéke …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

8 Megjegyzés …………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 569

KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

HATÓSÁG ÁLTAL KITÖLTEND  ADATOK! 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

9. A kivizsgálási eljárás végén a 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghozott 
„kötelezettséget megállapító határozat” 
száma

10. Hatóság állásfoglalása
10.1 Az adatszolgáltatásban közölt adatok alapján a 

bejelentés nem igényel további intézkedést  
1. igen 

2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

10.2 Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó ügy más 
engedélyez  hatósághoz tartozik-e? 

1. igen 

2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

10.3 Rendkívüli szennyezés esetén azonnali 
kárelhárítás elrendelése megtörtént-e? 

1. igen 

2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

10.4 Amennyiben ezt külön határozatban hozta meg, 
adja meg a rendkívüli szennyezés azonnali 
elhárítását elrendel  határozat számát 

10.5 Saját engedélyezési hatáskörben további 
intézkedés szükséges-e? 

1. igen 

2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

10.6 Megtörtént-e felülvizsgálatra való kötelezés 
elrendelése?  

1. igen 

2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

10.7 Megtörtént-e a kármentesítés bármely 
szakaszának elrendelése? 

1. igen 

2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot



570 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KTJ Vonatkozási
dátum . . . Oldalszám: /

FAVI- 
KÁRINFO

B1

FAVI-KÁRINFO B1

HATÓSÁG ÁLTAL KITÖLTEND  ADATOK! 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

10.8 A felügyel ség által elrendelt kármentesítési 
szakasz megadása 

1. Tényfeltárás 

2. M szaki beavatkozás 

3. Kármentesítési monitoring 

Írja be a választ jelöl  számot

11. Amennyiben a KTJ számhoz a 0.1 pontban 
megadotton kívül további ügyfél is köthet , adja 
meg az érintett KÜJ számo(ka)t 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………



4. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez

„B2 adatlap”

(Tényfeltárás utáni adatok adatlapja)

6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 571

ADATSZOLGÁLTATÁS 

PONTSZER  SZENNYEZ FORRÁSOK / SZENNYEZETT TERÜLETEK 
ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTELE 

TÉNYFELTÁRÁS UTÁNI ADATOK ADATLAPJA 
BORÍTÓLAP

ADATSZOLGÁLTATÁS TÍPUSA:

FAVI-KÁRINFO B2

FAVI-
KÁRINFO

B2

Adatszolgáltató ügyfél adatai 

0.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 0.2 Ügyfél neve: 

Szennyezett terület adatai 

0.3 KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): 0.4 A szennyezett terület megnevezése: 

0.5 Cím: 

………………….…………………………………. .......………………………. ………. 
irányítószám település neve utca, út, tér házszám 

0.6 Helyrajzi szám:

0.7 A tényfeltárást elrendel  határozat száma:

Kapcsolattartó személy adatai 

0.8 Név: 0.9 Beosztás: 

0.10 Értesítési cím:   

………………….………………………… ......………………………. ………. 
irányítószám település neve utca, út, tér házszám 

0.11 Telefonszám: 0.12 Fax-szám: 0.13 E-mail: 

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok 
0.14 Benyújtott lapok száma:

Lapjel:

B2FO B2FA B2KA B2SZ B2HV B2KT Melléklet  

Db:       

0.15 Adatszolgáltatás teljesítésének módja (A, S, I): 

0.16 Cégszer  aláírásra jogosult személy neve: 0.17 Cégszer  aláírásra jogosult személy beosztása: 

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes 
jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után! 

0.18 Kitöltés dátuma: .év .hó .nap
PH …………………………................. 

Az els fokú hatóság tölti ki! 
Cégszer  aláírás(ok)

Beérkezés dátuma: . év . hó . nap 
Iktatószám:
…………………………………… 

Szakmai ellen rzést végz  neve: …………………………………….. 

    aláírása: ……………………………………… 

Szakmai ellen rzés állásfoglalása:

Megfelel       Nem megfelel



572 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

B2 – Szennyez forrás(ok) adatlapja 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

1. A feltárt szennyez forrás(ok) jellemzése

1.1 A szennyez forrás(ok) jellege 1. m köd
2. szünetel
3. felhagyott 
4. felszámolt 

Írja be a választ jelöl  számot

1.2 A szennyez forrás(ok) elhelyezkedése 

1.2.1 a földtani közeg felszínén 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

1.2.2 felszín alatt 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

1.3 A szennyez  anyag bevezetésének módja 
(csak m köd  szennyez forrás és bevezetés 
esetén)

1.3.1 közvetett bevezetés a felszín alatti vizekbe  1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

1.3.2 közvetlen bevezetés a felszín alatti vizekbe 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot

1.4 Ha a szennyez forrás engedélyes 
tevékenység, akkor az engedélyes telephely 
KTJ száma (EH KTJ) 

1.5 A szennyez forrás területi kiterjedése (m2)

1.6 A szennyez forrás(ok)ban feltárt valamennyi 
szennyez  anyag száma  

1.7 A szennyez forrás(ok)ban feltárt szennyez
anyagok összmennyisége (m3)

B2FO



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 573

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

B2 – A szennyez forrásban feltárt szennyez  anyagok adatlapja 

2. Feltárt szennyez  anyagok jellemzése 

Sor-
szám

A szennyez  anyag megnevezése A szennyez -anyag KAJ 
száma

2.1 2.2 2.3

…………………………............

…………………………............

…………………………............

…………………………............

…………………………............

…………………………............

…………………………............

…………………………............

…………………………............

B2FA



574 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

B2 – Szennyezettséget okozó szennyez  anyagok adatlapja   

A szennyez  anyag KAJ kódja:

(A 3. számú függelék szerint) 
A

kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

3. A szennyez  anyag jellemzése 

3.1 A szennyez  anyag megnevezése 
…………………………………………

4. A szennyez  anyag mennyiségi jellemzése környezeti elemenként 

4.1.1 Koncentráció         ,4.1 A szennyez  anyag maximális 
koncentrációja a földtani 
közegben

4.1.2 Mértékegység kódja       

4.2.1 Koncentráció         ,4.2 A szennyez  anyag maximális 
koncentrációja a felszín alatti 
vízben

4.2.2 Mértékegység kódja       

4.2.1 A szennyez  anyaggal szennyezett felszín alatti 
víz típusa 

1. talajvíz 
2. partisz rés  víz 
3. rétegvíz 
4. nyílt karsztvíz 
5. fedett karsztvíz 

Írja be a választ jelöl  számot 

4.3.1 Mennyiség       ,4.3 A szennyez  anyag 
mennyisége a földtani 
közegben

4.3.2 Mértékegység kódja       

4.4.1 Mennyiség         ,4.4 A szennyez  anyag 
mennyisége a felszín alatti 
vízben

4.4.2 Mértékegység kódja       

B2KA



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 575

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

B2 – Szennyezettség és természetes védettség adatlapja 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

4.5 A szennyezett felszín alatti víz dinamikus 
kapcsolatban van-e a felszíni vízzel 

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

4.6 Fennáll-e kapcsolat a felszín alatti vízt l
közvetlenül függ  ökoszisztémák és a 
szennyezett felszín alatti víz között 

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

4.7 A szennyezett terület okoz-e 
leveg szennyezettséget? 

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

4.8 A szennyezett terület okoz-e felszíni víz 
szennyezettséget? 

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

4.9 A (B) szennyezettségi határérték felett 
szennyezett földtani közeg mennyisége (m3)

4.10 A (B) szennyezettségi határérték felett 
szennyezett felszín alatti víz mennyisége (m3)

4.11 A (B) szennyezettségi határérték felett 
szennyezett felszín alatti víz horizontális 
kiterjedésének felszíni vetülete (m2)

5. Természetes védettség 

5.1 A szennyezett területr l ered  szennyezés 
milyen felszín alatti víztípust érhet el 10 éven 
belül

1. nem ér el felszín alatti vizet 
2. talajvíz 
3. partisz rés  víz 
4. rétegvíz 
5. nyílt karsztvíz 
6. fedett karsztvíz 

Írja be a választ jelöl  számot 

5.2 A szennyezett területr l ered  szennyezés 10 
éven belül a felszín alatti vízen keresztül milyen 
felszíni víztípust érhet el 

1. nem ér el felszíni víztípust 
2. id szakos vízfolyás 
3. folyó 
4. állandó kis vízfolyás, 
5. állóvíz 50 ha vízfelület fölött  
6. állóvíz 50 ha vízfelület alatt 

Írja be a választ jelöl  számot 

B2SZ



576 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

6. A felszín alatti vízáramlási rendszer 

6.1 A felszín alatti vízáramlási rendszer jellemzése 1. tápterület/ leáramlás  
2. átáramlás 
3. feláramlás 

Írja be a választ jelöl  számot 



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 577

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

B2 – Hatásvisel k adatlapja 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

7.  Hatásvisel k

7.1 A szennyezettség 10 éven belül mekkora 
népesség  és milyen érzékenység  lakott 
területet veszélyeztet? 

1. nincs érintett népesség 
2. kevésbé érzékeny 500 f  alatt 
3. kevésbé érzékeny 500 f  fölött 
4. érzékeny 500 f  alatt 
5. érzékeny 500 f  fölött 

Írja be a választ jelöl  számot 

7.2 A szennyezettség 10 éven belül milyen jelleg
épített környezetet veszélyeztet? 

1. nincs építmény 
2. egyéb építmények 
3. kiemelt jelent ség /érték  építmények 
4. m emlék

Írja be a választ jelöl  számot 

7.3 A szennyezettség 10 éven belül milyen 
mez gazdasági területhasználatot 
veszélyeztet? 

1. nem ér el mez gazdasági területet  
2. erd  és egyéb mez gazdasági 

területhasználat
3. rét, legel , szántó 
4. kertészet, gyümölcsös, 

halastó/halgazdaság 

Írja be a választ jelöl  számot 

7.4 A szennyezettség 10 éven belül milyen 
természetvédelmi szempontból kiemelten 
kezelend  területet veszélyeztet? 

1. nincs 
2. 2.a, 2.b, 
3. 3.a, 3.b 
4. 4.a, 4.b, 4.c, 4.d 

Írja be a választ jelöl  számot 

7.5 A szennyezettség 10 éven belül milyen 
érzékeny felszín alatti vizet veszélyeztet? 

1. kevésbé érzékeny 
2. érzékeny 
3. fokozottan érzékeny 

Írja be a választ jelöl  számot 

7.6 A szennyezettség 10 éven belül, a felszín alatti 
vízen keresztül, milyen típusú érzékeny felszíni 
vizet veszélyeztet? 

1. nagy tavak (Balaton, Fert  tó, Velencei-tó)
2. 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti 

nagy tavak vízgy jt je
3. egyéb terület 

Írja be a választ jelöl  számot 

B2HV



578 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

7.7 A szennyezettség 10 éven belül milyen típusú 
véd területet veszélyeztet? 

1. nem ér el véd területet
2. "C" hidrogeológiai véd területet 
3. "B" hidrogeológiai véd területet 
4. "A" hidrogeológiai véd területet 

Írja be a választ jelöl  számot 

7.8 A szennyezettség 5 éven belül veszélyeztet-e 
vízbázist?

1. nem 
2. igen 

Írja be a választ jelöl  számot 

7.9 Ivóvízbázisból ellátott lakosok száma, ha a 
szennyezettség 10 éven belül veszélyezteti a 
vízbázist

1. nem ér el vízbázist, 
2. 50 f  alatt 
3. 51-2000 f
4. 2001-10000 f
5. 10000 f  fölött 

Írja be a választ jelöl  számot 



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 579

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

B2 – Költség adatlap 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

8. A tényfeltárás költség adatai 

8.1 A tényfeltárás el tti összköltség 

8.1.1 Tényfeltárás el tti költségek a korábban végzett 
tényfeltárások költségei nélkül (ezer Ft) 

8.1.2 A korábban kiadott hatósági határozatok 
alapján végzett tényfeltárások összes költsége 
(ezer Ft) 

8.1.3 A tényfeltárás el tti költségek összesen
(ezer Ft) 

8.1.4 A korábban kiadott tényfeltárást elrendel
hatósági határozatok számai 

1.  ………………………………….. 
2. …………………………………… 
3. …………………………………… 

8.2 A tényfeltárás költség adatai 

8.2.1 A tényfeltárás összköltsége (ezer Ft) 

8.2.2 A tényfeltárási szakasz id tartama (hó) 
……………………………………………

8.3 A 8.1 és 8.2. pontok alatti költségek összesítése 
8.3.1 A tényfeltárások költsége összesen (ezer Ft) 

8.3.2 Ráfordítások összesen (ezer Ft) 

8.3.3 A költségszámítási árszint viszonyítási éve 

8.4 A m szaki beavatkozás becsült költsége 

8.4.1 A m szaki beavatkozási költségek becslésének 
éve

8.4.2 A m szaki beavatkozás becsült költsége (ezer 
Ft)

8.4.3 A m szaki beavatkozás becsült költségének 
árszint viszonyítási éve 

8.4.4 A m szaki beavatkozási szakasz várható 
id igénye (hó) 

8.4.5 A javasolt m szaki beavatkozásnál alkalmazott 
technológiák kódja a 6. számú függelék szerint 

B2KT



580 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

B2 – Költség adatlap 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

8. 5 A tényfeltárás utáni kármentesítési monitoring becsült költsége

8.5.1 A monitoring költségek becslésének éve 

8.5.2 A monitoring becsült költsége 
(ezer Ft) 

8.5.3 A monitoring becsült költségének árszint 
viszonyítási éve 

8.5.4 A monitoring szakasz várható id igénye
(hónap)

9. A szennyezett területen monitoring rendszer 
m ködik?

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

10. Felhasznált dokumentumok jegyzéke ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

11. Megjegyzés ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

B2KT



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 581

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

A HATÓSÁG TÖLTI KI! 

A B2DA ADATLAP A TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓJÁT ELFOGADÓ JOGER S HATÁROZAT UTÁN 

TÖLTEND  KI!

B2 – (D) kármentesítési célállapot határértékkel rendelkez  szennyez
anyagok adatlapja 

A szennyez  anyag KAJ kódja:

(A 3. számú függelék szerint) 
A

kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

12. A szennyez  anyag jellemzése 

12.1 A szennyez  anyag megnevezése 
……………………………………………

13. A (D) kármentesítési célállapot határérték jellemzése környezeti elemenként 

13.1.1 Koncentráció         ,13.1 (D) kármentesítési célállapot 
határérték földtani közegben 

13.1.2 Mértékegység kódja       

13.2.1 Koncentráció         ,13.2 (D) kármentesítési célállapot 
határérték felszín alatti vízben 

13.2.2 Mértékegység kódja       

13.3 A 13.2 pontban szerepl  felszín alatti víz típusa 1. talajvíz 
2. partisz rés  víz 
3. rétegvíz 
4. nyílt karsztvíz 
5. fedett karsztvíz 

Írja be a választ jelöl  számot 

B2DA



582 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

A HATÓSÁG TÖLTI KI! 

A B2DF ADATLAP A TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓJÁT ELFOGADÓ JOGER S HATÁROZAT UTÁN 

TÖLTEND  KI!

B2 – (D) kármentesítési célállapot határérték feletti szennyezettség 
adatlapja

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

14. A tényfeltárási záródokumentációt elfogadó 
határozat száma 

15. A tényfeltárás után el írt kötelezettségek:

15.1 tényfeltárás 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

15.2 m szaki beavatkozási terv készítése 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

15.3 m szaki beavatkozás 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

15.4 Monitoring el írása 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

B2DF



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 583

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B2

A TÉNYFELTÁRÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B2

A HATÓSÁG TÖLTI KI! 

B2 – Tartós környezetkárosodás adatlapja 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

16. Indokolt-e a tartós környezetkárosodásnak 
az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése 

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

17. A tartós környezetkárosodás szerepel-e az 
ingatlan-nyilvántartásban?

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

18. Van-e hatósági határozat a tartós 
környezetkárosodásnak az ingatlan- 
nyilvántartásba történ  feljegyzésére? 

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

19. A tartós környezetkárosodás feljegyzését 
el író hatósági határozat száma 

B2TK



5. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez

„B3 adatlap”

(Mûszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja)

584 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

ADATSZOLGÁLTATÁS 

PONTSZER  SZENNYEZ FORRÁSOK / SZENNYEZETT TERÜLETEK 
ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTELE 

M SZAKI BEAVATKOZÁS UTÁNI ADATOK ADATLAPJA 
BORÍTÓLAP

ADATSZOLGÁLTATÁS TÍPUSA:

FAVI-
KÁRINFO

B3

Adatszolgáltató ügyfél adatai 

0.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 0.2 Ügyfél neve: 

Szennyezett terület adatai 

0.3 KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): 0.4 A szennyezett terület megnevezése: 

0.5 Cím: 

………………….…………………………………. .......……………………. ………. 
irányítószám település neve utca, út, tér házszám 

0.6 Helyrajzi szám:

0.7. A m szaki beavatkozást elrendel  határozat száma:

Kapcsolattartó személy adatai 

0.8 Név: 0.9 Beosztás: 

0.10 Értesítési cím:   

………………….…………………………… ......…………………………. ………. 
irányítószám település neve utca, út, tér házszám 

0.11 Telefonszám: 0.12 Fax-szám: 0.13 E-mail: 

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok 
0.14 Benyújtott lapok száma:

Lapjel: B3AL B3KA B3V B3HV B3EA B3TI B3KT Melléklet: 

Db:         

0.15 Adatszolgáltatás teljesítésének módja (A, S, I): 

0.16 Cégszer  aláírásra jogosult személy neve: 0.17 Cégszer  aláírásra jogosult személy beosztása: 

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes 
jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után! 

0.18 Kitöltés dátuma: .év .hó .nap
PH. …………………………................. 

Az els fokú hatóság tölti ki! 
Cégszer  aláírás(ok)

Beérkezés dátuma: . év . hó . nap 
Iktatószám:
…………………………………… 

Szakmai ellen rzést végz  neve: …………………………………….. 

    aláírása: ……………………………………… 

Szakmai ellen rzés állásfoglalása:

Megfelel       Nem megfelel



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 585

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

B3 – Alap adatlap 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

1.1 A m szaki beavatkozás 
eredményessége 

1. Eredményes: a (D) kármentesítési célállapot határértékének 
elérése valamennyi környezeti elemben minden szennyez
anyagra megtörtént 

2. Eredménytelen: a (D) kármentesítési célállapot határértékének 
elérése nem minden környezeti elemben, illetve nem minden 
szennyez  anyagra történt meg. 

Írja be a választ jelöl  számot 

1.2 A visszamaradt 
szennyezettség 
terjedésének jellemzése 

1. a szennyez  anyag csóva összehúzódó fázisban van 
2. a szennyez  anyag csóva stabil fázisban van 
3. a szennyez  anyag csóva terjed  fázisban van 

Írja be a választ jelöl  számot 

1.3 Felhasznált 
dokumentumok jegyzéke 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………

1.4 Megjegyzés ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………

B3AL



586 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

B3 – Szennyezettséget okozó szennyez  anyagok adatlapja 

A szennyez  anyag KAJ kódja:         

(A 3. számú függelék szerint)

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

2. A szennyez  anyag jellemzése 

2.1 A szennyez  anyag megnevezése  
……………………………………………

3. A szennyez  anyag mennyiségi jellemzése környezeti elemenként 

3.1.1 Koncentráció         ,
3.1.2 Mértékegység kódja       

3.1 A m szaki beavatkozás után a 
szennyez  anyag maximális 
koncentrációja földtani 
közegben

3.1.3 Mérés dátuma       . . .
3.2.1 Koncentráció         ,
3.2.2 Mértékegység kódja       

3.2 A m szaki beavatkozás után a 
szennyez  anyag maximális 
koncentrációja felszín alatti 
vízben

3.2.3 Mérés dátuma       . . .
3.3.1 Koncentráció         ,3.3 (D) kármentesítési célállapot 

határérték a földtani közegben

3.3.2 Mértékegység kódja       

3.4.1 Koncentráció         ,3.4 (D) kármentesítési célállapot 
határérték a felszín alatti 
vízben

3.4.2 Mértékegység kódja       

3.5 A 3.4 pontban szerepl  felszín 
alatti víz típusa 

1. talajvíz 
2. partisz rés  víz 
3. rétegvíz 
4. nyílt karsztvíz 
5. fedett karsztvíz 

Írja be a választ jelöl  számot 

B3KA



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 587

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

B3 – Visszamaradt szennyezettség adatlapja 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

4. A visszamaradt szennyezettség jellemzése 

4.1 A (D) kármentesítési célállapot határérték fölött 
szennyezett földtani közeg mennyisége (m3)

4.2 A (D) kármentesítési célállapot határérték fölött 
szennyezett felszín alatti víz mennyisége (m3)

4.3 A (B) szennyezettségi határérték fölött 
szennyezett földtani közeg mennyisége (m3)

4.4 A (B) szennyezettségi határérték fölött 
szennyezett felszín alatti víz mennyisége (m3)

5. Természetes védettség 

5.1 A visszamaradt szennyezettséggel terhelt 
felszín alatti víz típusa 

1. nem érint felszín alatti vizet 
2. talajvíz 
3. partisz rés  víz 
4. rétegvíz 
5. nyílt karszt 
6. fedett karsztvíz 

Írja be a választ jelöl  számot 

5.2 A visszamaradt szennyezettséggel terhelt 
földtani közeg szivárgási tényez je (k-tényez )

1. k<10-7 m/s 
2. 10-7<k<10-5 m/s 
3. 10-5<k<10-3 m/s 
4. k 10-3 m/s 

Írja be a választ jelöl  számot 

  B3V 



588 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

B3 – Hatásvisel k adatlap 

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

6. Hatásvisel k

6.1 Lakott terület jelenléte és népessége a 
szennyezett terület 500 m-es körzetében 

1. nincs érintett népesség 
2. kevésbé érzékeny 500 f  alatt 
3. kevésbé érzékeny 500 f  fölött 
4. érzékeny 500 f  alatt 
5. érzékeny 500 f  fölött 

Írja be a választ jelöl  számot 

6.2 Épített környezet jellege a szennyezett terület 
1000 m-es körzetében 

1. nincs építmény 
2. egyéb építmények 
3. kiemelt jelent ség /érték  építmények 
4. m emlék 

Írja be a választ jelöl  számot 

6.3 Mez gazdasági és erd gazdasági 
területhasználat a szennyezett terület 
1000 m-es körzetében 

1. nincs mez - / erd gazdasági 
területhasználat  

2. erd  és egyéb mez gazdasági 
területhasználat 

3. rét, legel , szántó 
4. kertészet, gyümölcsös, 

halastó/halgazdaság 

Írja be a választ jelöl  számot 

6.4 Természetvédelmi szempontból kiemelten 
kezelend  terület a szennyezett terület 
2000 m-es körzetében 

1. nincs 
2. 2.a, 2.b 
3. 3.a, 3.b 
4. 4.a, 4.b, 4.c, 4.d 

Írja be a választ jelöl  számot 

6.5 Érzékeny felszín alatti vizek a szennyezett 
terület 1000 m-es körzetében 

1. kevésbé érzékeny 
2. érzékeny 
3. fokozottan/kiemelten érzékeny 

Írja be a választ jelöl  számot 

B3HV



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 589

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

6.6 Felszíni víz típusa 1. csatorna, árok, ér 
2. folyó 
3. állandó kis vízfolyás, állóvíz 50 ha 

vízfelület fölött
4. állóvíz 50 ha vízfelület alatt, id szakos

vízfolyás 

Írja be a választ jelöl  számot 

6.7 Felszíni vizek érzékenysége a szennyezéssel 
szemben a szennyezett terület 
1000 m-es körzetében 

1. nagy tavak (Balaton, Fert  tó, Velencei-
tó)

2. 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 
szerinti nagy tavak vízgy jt je

3. egyéb terület 

Írja be a választ jelöl  számot 

6.8 A szennyezett terület kijelölt hidrogeológiai 
véd területre esik-e, amennyiben igen, milyen 
típusúra

1. nem 
2. "C" hidrogeológiai véd területen van 
3. "B" hidrogeológiai véd területen van 
4. "A" hidrogeológiai véd területen van

Írja be a választ jelöl  számot 

6.9 Vízbázis/kút távolsága a szennyezett területt l,
ha nincs kijelölve véd terület

1. nincs vízbázis/kút 4000 m-en belül 
2. 1001-4000 m 
3. 101-1000 m 
4. <100 m 

Írja be a választ jelöl  számot



590 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

B3 - Eltávolított szennyez  anyag adatlapja 

A szennyez  anyag KAJ kódja:         

(A 3. számú függelék szerint)

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

7. Az eltávolított szennyez  anyag mennyiségének becsült értéke

7.1.1 Becsült mennyiség         
7.1 A földtani közegb l eltávolított 

szennyez  anyag becsült 
mennyisége

7.1.2 Mértékegység kódja       

7.2.1 Becsült mennyiség         
7.2 A felszín alatti vízb l

eltávolított szennyez  anyag 
becsült mennyisége 

7.2.2 Mértékegység kódja       

B3EA



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 591

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

B3 - Technológiai információs adatlap

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

8.1 , t
8. A m szaki beavatkozás során kezelt talaj 

mennyisége (az egyik érték megadása kötelez )

8.2 , m3

9. A m szaki beavatkozás során kezelt felszín 
alatti víz mennyisége , m3

10. További, feltárt (D) kármentesítési célállapot 
határértékkel nem rendelkez , (B) 
szennyezettségi határértéket meghaladó 
koncentrációjú szennyez  anyagok 
el fordulása

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

10.1 A szennyez  anyag KAJ kódja 
a 3. számú függelék szerint

A szennyez  anyag megnevezése  

10.1.1

.…………………………………………...

10.1.2 .…………………………………………...

10.1.3
.…………………………………………...

10.1.4
.…………………………………………...

11. Alkalmazott kármentesítési technológia

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1 A m szaki beavatkozásnál alkalmazott 
technológiák kódja a 6. számú függelék szerint 

11.1.4

B3TI



592 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

11.2 A kóddal nem rendelkez , alkalmazott 
technológiák felsorolása 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

12.1
12. A záródokumentációban bemutatott m szaki 

beavatkozás után javasolt területhasználat 
a 2. számú függelék alapján 

12.2



6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 593

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

B3 – Költség adatlap

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

13. A tényfeltárás költség adatai 

13.1 A tényfeltárás el tti összköltség 

13.1.1 A tényfeltárás el tti költségek (ezer Ft) 

13.1.2 A tényfeltárás el tti költségek árszint 
viszonyítási éve 

13.2 A tényfeltárás költség adatai 

13.2.1 A tényfeltárás összköltsége (ezer Ft) 

13.2.2 A tényfeltárási költségek árszint viszonyítási 
éve

13.2.3 A tényfeltárási szakasz id tartama (hó) 

13.3 A m szaki beavatkozás el tti monitoring összköltsége 

13.3.1 A kármentesítési monitoring összköltsége (ezer 
Ft)

13.3.2 A kármentesítési monitoring árszint viszonyítási 
éve

13.3.3 A kármentesítési monitoring szakasz
id tartama (hó) 

13.4 A m szaki beavatkozás összköltsége 

13.4.1 A m szaki beavatkozás összköltségeinek (ezer 
Ft)

13.4.2 A m szaki beavatkozási költségek árszint 
viszonyítási éve 

13.4.3 A m szaki beavatkozási szakasz tényleges 
id tartama (hó) 

13.5 A m szaki beavatkozás utáni monitoring költségeinek becsült adatai 

13.5.1 A kármentesítési monitoring becsült költsége 
(ezer Ft) 

13.5.2 A kármentesítési monitoring költségek árszint 
viszonyítási éve 

13.5.3 A kármentesítési monitoring szakasz várható 
id igénye (hó) 

B3KT



594 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 6. szám

KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

A HATÓSÁG TÖLTI KI! 

A B3TH ADATLAP A M SZAKI BEAVATKOZÁS ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓJÁT ELFOGADÓ JOGER S HATÁROZAT 

UTÁN TÖLTEND  KI!

B3 – A területen szükséges beavatkozások és területhasználatok adatlapja

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

14. A m szaki beavatkozási záródokumentációt 
elfogadó határozat száma 

15. Hatósági állásfoglalás:

15.1 a kármentesítés befejez dött 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

15.2 további tényfeltárás szükséges 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

15.3 m szaki beavatkozás folytatása szükséges 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

15.4 kármentesítési monitoring szükséges 1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

15.5 egyéb államigazgatási eljárás indítása 
szükséges 

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

B3TH
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KÜJ KTJ
Oldalszám /

FAVI- 
KÁRINFO

B3

A M SZAKI BEAVATKOZÁST ELRENDEL  HATÁROZAT SZÁMA:

FAVI-KÁRINFO B3

A HATÓSÁG TÖLTI KI! 

A B3TK ADATLAP A M SZAKI BEAVATKOZÁS ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓJÁT ELFOGADÓ JOGER S HATÁROZAT 

UTÁN TÖLTEND  KI!

B3 – Tartós környezetkárosodás adatlapja

A
kérdés
száma

K É R D É S V Á L A S Z 

16. Indokolt-e a tartós környezetkárosodásnak 
az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése 

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

17. A tartós környezetkárosodás szerepel-e az 
ingatlan-nyilvántartásban?

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

18. Van-e hatósági határozat a tartós 
környezetkárosodásnak az ingatlan-
nyilvántartásba történ  feljegyzésére?

1. igen 
2. nem 

Írja be a választ jelöl  számot 

19. A tartós környezetkárosodás feljegyzését 
el író hatósági határozat száma 

20. A tartós környezetkárosodás tényét 
visszavonó hatósági határozat száma 

B3TK



6. számú melléklet a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelethez

„Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring”

megnevezésû MIR-K adatlap
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FAVI-MIR-K

Vonatkozás dátuma: 

. . .  -tól  - . . .  -ig

Adatszolgáltató ügyfél adatai

 1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):  2. Ügyfél neve

Kapcsolattartó személy adatai

 3. Név: 4. Beosztás

 5. Értesítési cím:

 6. Telefon:  7. Fax-szám:  8. E-mail:

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

 9. Adatszolgáltatás teljesítésének módja (A,S,I): 

 10. Aláíró személy neve:  11. Aláíró személy beosztása:

 12. Kitöltés dátuma: . . .

P.H.

Környezetvédelmi hatóság tölti ki!

 I/a. Beérkezés dátuma:  I/b. Iktatószám 

. . .
 I/c. Szakmai ellen rzést végz  neve:  I/d. Szakmai ellen rzés utáni állásfoglalás:

 aláírása: Megfelel Nem megfelel

Adatszolgáltatás típusa:

MONITORING ADATOK BEJELENTÉSÉR L
MIR-K

Borítólap

Cégszer  aláírás Cégszer  aláírás

házszámutca, út , tértelepülés neveirányítószám

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes jogszabályok szerint bírság kiszabását 
vonja maga után!
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FAVI-MIR-K
Monitoring rendszerazonosító

MO-Fa-2

MO-F

HM

MO-Fa

MM

Adatlap

A BENYÚJTOTT ADATLAPOK 
ÖSSZEGZÉSÉR L

MO

MIR-K-2

MR

MR-2

Lapok száma (db) Mellékletek (db)Lapnév

L

MA

É

MO-E
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító

Adatszolgáltatás jellege:

VÁLASZ

oldalszám:

MR
Adatlap

MONITORING RENDSZERR L

Változás
kód

KÉRDÉS

Adatbejelentés típusának  megnevezése

4

A kérdés 
száma

1

2

3

Az expedíciós mérés célja

Monitoring rendszer elnevezése

Adatbejelentés  típusa
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító

Adatszolgáltatás jellege:

1
Sorszám

2
Változás

kód

3
A monitoring rendszer által megfigyelt 
környezethasználat KTJ azonosítója

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

oldalszám

Adatlap

MONITORING RENDSZER ÁLTAL 
MEGFIGYELT KÖRNYEZETHASZNÁLAT

MR-2

…………………………………………………

4
A monitoring rendszer által 

megfigyelt környezethasználat 
megnevezése

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító

Adatszolgáltatás jellege:

,

/Kataszteri szám 

Település kód

VIFIR-kód

20

21

19

17 Engedély típusa

16

15 Tulajdonos neve

18 Engedély száma

Tulajdonos címe

A
kérdés
száma

5
Mér pont helyének 
helyrajzi száma

KÉRDÉS

1

2

3

4

Mér pont típusának 
megnevezése

Mér pont helye 
(településkód)

oldalszám

Adatlap

MÉR PONTRA VONATKOZÓ ADATOK
(MÉR PONTONKÉNT)

Mér pont típusa 

VÁLASZ

Mér pont helyi 
elnevezése

MO

Változás
kód

Mér pont KTJ 
száma

7

14

6 Területhasználat

9
Mér pont EOV X 
koordinátája (m)

Területhasználat
megnevezése

8

10

12
Mér pont Balti 
alapszint feletti 
magassága (m) 

Tulajdonjog kódja

11

Mér pont EOV Y 
koordinátája (m)
Meghatározás
módja

Meghatározás
módja

13
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító oldalszám

Mér pont helyi elnevezése

Mér pont KTJ száma MO lap oldalszáma

Adatszolgáltatás jellege:

,

,

Sz r cs  anyagának megnevezése

11

Sz r zés sorszáma

Talpmélység (m)

Cs  anyaga

Cs  anyagának megnevezése

Sz r cs  átmér je (mm)

9

12

13

1 - pozitív
2 - negatív

A
kérdés
száma

KÉRDÉS
Változás

kód

Feltárt/megfigyelt víztípus kódja1

3 Kialakítás módja 

4

5

MO-Fa
MÉR PONTRA VONATKOZÓ ADATOK

FELSZÍN ALATTI VÍZ MONITOROZÁSA ESETÉN
(MÉR PONTONKÉNT)

VÁLASZ

1 - igen
2 - nem

Kialakítás módjának megnevezése

Kútfej kiképzés történt-e, módja

Adatlap

Sz r cs  anyaga

2 Létesítés éve

10

7

6 Kútfej terephez viszonyított helyzete

8
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító oldalszám

Mér pont helyi elnevezése

Mér pont KTJ száma MO lap oldalszáma

Adatszolgáltatás jellege:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Kivitelez  neve27

Adatlap

 MO-Fa-2
MÉR PONTRA VONATKOZÓ ADATOK

FELSZÍN ALATTI VÍZ MONITOROZÁSA ESETÉN
(MÉR PONTONKÉNT)

VÁLASZ
A

kérdés
száma

KÉRDÉS
Változás

kód

Feltárt, besz r zött vízadó k zet anyaga18

19

20

Feltárt, besz r zött vízadó k zet
anyagának megnevezése

Feltárt, besz r zött vízadó kora

23

24

Építéskori megütött vízszint (m)

21

22

Feltárt, besz r zött vízadó korának 
megnevezése

A besz r zött vízadó létesítéskori víz 

h mérséklete (oC)

25

26

1 - negatív nyomásgradiens
2 - pozitív nyomásgradiens

Építéskori nyugalmi vízszint (m)

Létesítéskori szivattyúzás maximális 
vízhozama (L/perc)

Létesítéskori szivattyúzás leszívási 
mélysége (m)

14
Sz r zött/megnyitott szakasz teteje a 
terept l számítva (m)

15
Sz r zött/megnyitott szakasz alja a 
terept l számítva (m)

16 Vízadó/sz r zött k zet fed  mélysége (m)

17 Vízadó/sz r zött k zet fekü mélysége (m) 
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító oldalszám

Mér pont helyi elnevezése

Mér pont KTJ száma MO lap oldalszáma

Adatszolgáltatás jellege:

10 Kivitelez  neve 

3

5

Forrásfoglalás anyagának megnevezése6

8

Forrás jellege

9

Fakadás helye

Feltárt/megfigyelt víztípus kódja

Forrásfoglalás éve

7

2 Forrásfoglalás történt-e

Forrásfoglalás módja4

Forrásfoglalás anyaga

1 - igen
2 - nem

Forrásvíz h mérséklete

MO-F

A
kérdés
száma

VÁLASZ
Változás

kód
KÉRDÉS

Adatlap

MÉR PONTRA VONATKOZÓ ADATOK
FORRÁS MONITOROZÁSA ESETÉN

(MÉR PONTONKÉNT)

1
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító oldalszám

Mér pont helyi elnevezése

Mér pont KTJ száma MO lap oldalszáma

Adatszolgáltatás jellege:

,

,

, ,  -ig

Vízadó k zet anyaga

Vízadó k zet kora

Perforált szakasz összes 
hossza (m)

Perforált szakasz mélysége 
(m)

Perforált szakasz lejtése 
(%)

Vízadó k zet anyagának 
megnevezése

MO-E

7

3

5

1

2

6

Változás
kód

VÁLASZ

 -tól

A
kérdés
száma

Adatlap

MÉR PONTRA VONATKOZÓ ADATOK
(MÉR PONTONKÉNT, FELSZÍN ALATTI VÍZ EGYÉB VÍZKIVÉTELI M VEL

TÖRTÉN  MONITOROZÁSA ESETÉN)

Csövezés anyagának 
megnevezése

Csövezés anyaga

9

11
Vízadó k zet korának 
megnevezése

Mér hely átmér je (mm)

KÉRDÉS

Feltárt/megfigyelt víztípus 
kódja

Létesítés éve

Mér pont mélysége (m)

14 Kivitelez  neve 

12

4

8

10

13
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító

Mér pont helyi elnevezése

Mér pont KTJ száma

Adatszolgáltatás jellege:

Mintavétel dátuma, id pontja : . . . :

,

,  - tól ,  - ig

,

,

1 - igen
2 - nem

12 Felszíni víz jellege

13
Felszíni víz 
megnevezése

9
Víz mélysége a 
mintavételi helyen 
(m)

1 - igen
2 - nem

11
Felszín alatti víz 
mélysége (m)

15 Kontrollminta vétel

1 - igen
2 - nem

14
Csurgalékvíz vétele 
történt-e

16 Megjegyzés

10
Felszín alatti víz 
feltárásra került

1 Minta típusa

8
Mintavételi mélység 
(m)

oldalszám

2
Minta terepi 
elnevezése

3
Mintavételi
jegyz könyv száma

MMMINTAVÉTELRE VONATKOZÓ ADATOK
(MÉR PONTONKÉNT)

A
kérdés
száma

Adatlap

VÁLASZKÉRDÉS
Változás

kód

7
Mintavételkor mért 
talpmélység (m)

Mintavétel
módjának
megnevezése

5 Mintavétel módja

6

4 Mintavev  cég neve
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító

Mér pont helyi elnevezése Mintavételi lap oldalszáma

Minta terepi elnevezése Mér pont KTJ száma

Adatszolgáltatás jellege:

5 8 . . .

6 9 -

5 8 . . .

6 9 -

5 8 . . .

6 9 -

5 8 . . .

6 9 -

5 8 . . .

6 9 -

5 8 . . .

6 9 -

5 8 . . .

6 9 -

5 8 . . .

6 9 -

2
Változás

kód

5
Mérési

eredmény

1
Sorszám

Adatlap

HELYSZÍNI MÉRÉSEK

3
Mért paraméter 

kódja (KAJ)

4
Mért paraméter 

megnevezése

7
Mérési szabvány

6
Mérték-
egység
(kód)

oldalszám

10
Vízszintmérés dátuma

HM

11. Mérés 
megbízha-
tósága %

Mérés kimutatási határa

8
Érték

9 Mérték-
egység
(kód)
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító oldalszám

Mér pont helyi elnevezése Mintavételi lap oldalszáma

Minta terepi elnevezése Mér pont KTJ száma

Minta laboratóriumi jele Mintavétel dátuma . . .

Adatszolgáltatás jellege: Laboratóriumi vizsgálat id pontja . . .

1 Laboratórium neve 2 Akkreditálási okirat száma

6 9

7 10

6 9

7 10

6 9

7 10

6 9

7 10

6 9

7 10

6 9

7 10

L

7 Mérték-
egység
(kód)

8 Mérési szabvány

Mérés kimutatási határa 11
Vizsgálat
megbíz-
hatósága

9 Érték
10 Mérték-

egység (kód)

LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK

3 Sorszám
4

Változás
kód

6 Mérési 
eredmény

5 Komponens (KAJ)

Adatlap
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító

Mér pont helyi elnevezése

Mér pont KTJ száma

Adatszolgáltatás jellege:

, , , - -

, , , - -

, , , - -

, , , - -

, , , - -

, , , - -

, , , - -

, , , - -

, , , - -

, , , - -

, , , - -

Adatlap

9 Mérés dátuma8 Állásid  (óra)
7

Vízh fok

(oC)

6 Mérték-
egység

2 Sorszám
3

Változás
kód

oldalszám

5 Vízhozam4 Üzemi vízszint (m)

MA
MÉR PONTRA VONATKOZÓ MENNYISÉGI ADATOK 

FELSZÍN ALATTI VÍZ MONITOROZÁSA ESETÉN

1  Vizsgált vízkivétel jellege
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FAVI-MIR-K

Monitoring rendszerazonosító oldalszám:

Adatszolgáltatás jellege:

11 Szöveges értékelés

1 - igen
2 - nem

Értékelés id szaka

Szennyezettségi állapot 
változás hány mér pontnál
nem tapasztalható

Szennyezés terjedése a 
monitoringozás kezdetét l

Szennyez anyag koncentráció 
emelkedés hány mér pontnál
tapasztalaható

8

Szennyezés terjedése az 
értékelési id szakban

10 Észlelt-e új szennyez  anyagot

Adatlap

3

VÁLASZ

Mérések kezdetének id pontja

1

6

ÉRTÉKEL  ADATLAP

2

É

9

Változás
kód

KÉRDÉS

Értékelés viszonyítási 
értéke

Viszonyítási értéke 
pontosan megnevezve

7

A kérdés 
száma

4

Szennyez anyag koncentráció 
csökkenés hány mér pontnál
tapasztalható

5



A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, va la mint 
a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz ter

15/2007. (V. 10.) MeHVM–KvVM
együt tes ren de le te

a Környezet és Energia operatív program
egyes prioritásainak végrehajtásában közremûködõ

szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai
 Regionális Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl
 szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 21.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– az  államháztartásért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ának e) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kör ben, va la mint a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, mint
a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram (a to váb bi ak -
ban: KEOP) fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Fej lesz té si Igaz ga tó sá -
got a KEOP (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott pri o ri tá sai
vég re haj tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dés re köz re mû kö dõ
szer ve zet ként je lö li ki.

(2) A KEOP egyes pri o ri tá sai:
a) I. Egész sé ges tisz ta te le pü lé sek pri o ri tás;
b) II. Vi ze ink jó ke ze lé se pri o ri tás;
c) III. Ter mé sze ti ér té ke ink jó ke ze lé se pri o ri tás;
d) VI. Fenn tart ha tó ter me lé si és fo gyasz tá si szo ká sok

ösz tön zé se pri o ri tás;
e) VII. Pro jekt elõ ké szí tés pri o ri tás.

2.  §

A köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zö ket a KEOP Tech ni kai Se gít ség nyúj tás ke ret
ter hé re kell biz to sí ta ni.

3.  §

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

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zést ál la pít meg:

a) az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró pai 
Szo ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos 
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2006. jú li us 11-i
1083/2006/EK ta ná csi ren de let 59. cik ke;

b) az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Euró pai 
Szo ciá lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos 
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 1083/2006/EK ta ná -
csi ren de let, va la mint az Euró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ról  szóló 1080/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi 
ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 2006. de cem ber 27-i
1828/2006/EK bi zott sá gi ren de let 12. cik ke.

Bu da pest, 2007. áp ri lis 4.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
13/2007. (V. 3.) ÖTM

rendelete
a belterületi belvízrendezési célok támogatása

igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének

részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 5. mel lék le té nek 24. pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá az ön kor mány za ti és 
te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter rel – a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § c) pont já ban fog lalt fel adat kör ében –,
va la mint a pénz ügy mi nisz ter rel – a pénz ügy mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va –
egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

E tá mo ga tás a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek
meg fe le lõ te le pü lé si ön kor mány za tok egyes bel te rü le ti
bel víz ren de zé si cél ja i nak tá mo ga tá sá ra szol gál.

2.  §

(1) A tá mo ga tást Bé kés, Csong rád és Jász-Nagy kun-Szol -
nok me gye azon vá ro si ön kor mány za tai igé nyel he tik:

a) ahol a ten ger szint fe let ti át lag ma gas ság a Föld mé ré si 
és Táv ér zé ke lé si In té zet Köz pon ti Adat és Tér kép tá rá nak
ada tai alap ján 85 mé ter nél nem több, és
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b) ame lyek a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé -
ge i nek jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de -
let 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint az 
1–2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ kis tér sé gek te rü le tén
 találhatók.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti át lag ma gas ság
alatt a mé ter re ke re kí tett át lag ér ték ér ten dõ.

(3) Az (1) be kez dés alap ján az igény lés be nyúj tá sá ra jo -
go sult ön kor mány za tok lis tá ját az 1. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.

(4) Tá mo ga tás a kö vet ke zõ bel te rü le ti bel víz ren de zé si
cé lok meg va ló sí tá sá hoz igé nyel he tõ:

a) a te le pü lé se ket (bel te rü le te ket) ve szé lyez te tõ csa pa -
dé kok kár oko zás nél kü li el ve ze té sé hez szük sé ges víz el ve -
ze tõ há ló za ti rend szer ki épí té se,

b) a te le pü lé se ket érin tõ he lyi víz ren de zé si-víz kár el há -
rí tá si mû vek, víz fo lyá sok, csa tor nák, öv ár kok, kör gá tak,
zá por tá ro zók, te re lõ mû vek, köz cé lú ár kok, kap cso ló dó
mû tár gyak fej lesz té se, fel újí tá sa,

c) a kü lön bö zõ okok foly tán ká ro san meg emel ke dett
bel te rü le ti ta laj vi zek sza bá lyo zá sa ér de ké ben el vég zen dõ
mû sza ki be avat ko zá sok,

d) a kül te rü le ti vi zek ellen a te le pü lé sek vé del mét szol -
gá ló fej lesz té sek.

(5) A tá mo ga tás sal meg va ló sí tan dó (3) be kez dés sze rin -
ti cé lok hoz uni ós tá mo ga tás nem ve he tõ igény be.

(6) A pá lyá zó ön kor mány zat nak a be ru há zá si össz költ -
ség leg alább 10%-ának meg fe le lõ sa ját for rást kell vál lal -
nia.

(7) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, ma xi má lis össze ge 200 mil lió fo rint.

Pályázati rendszer

3.  §

(1) Az ön kor mány za tok pá lyá za ta i kat – pa pír ala pon
egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban, to váb bá elekt ro ni -
kus úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár re gi o ná lis igaz ga tó sá -
ga i hoz (a to váb bi ak ban: Igaz ga tó ság) 2007. má jus 21-éig
nyújt hat ják be. Amennyi ben a (2) be kez dés d) és f) pont ja
sze rin ti do ku men tu mok elekt ro ni ku san nem áll nak ren del -
ke zés re, úgy azo kat csak pa pír ala pon kell be nyúj ta ni.
A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:

a) az e ren de let 2. szá mú mel lék le tét ké pe zõ, pon to san
és hi ány ta la nul ki töl tött pá lyá za ti adat la pot,

b) a kép vi se lõ-tes tü let nek a sa ját for rás vál la lá sát ta nú -
sí tó hi te le sí tett ha tá ro za ti ki vo na tát, vagy a kép vi se lõ- tes -
tü let költ ség ve té si ren de let be fog lalt fel ha tal ma zá sa alap -
ján a pol gár mes ter nyi lat ko za tát,

c) a meg va ló sí ta ni kí vánt be ru há zás sal kap cso la tos
 rövid kon cep ci ót, amely tar tal maz za a kö vet ke zõ in for má -
ci ó kat:

ca) a ter ve zett be ru há zás szük sé ges sé gé nek  bemuta -
tását,

cb) a ter ve zett be ru há zás mennyi ben szol gál ja a víz ká -
rok meg elõ zé sét, mér sék lé sét,

cc) azt, hogy a meg fe le lõ be fo ga dó ren del ke zés re áll-e,
cd) a ter ve zett be ru há zás ho gyan kap cso ló dik a te le pü -

lés ren de zé si terv hez,
ce) azt, hogy a kül te rü let rõl ér ke zõ, bel te rü let re ve szé -

lyes víz- és hor da lé kel ön té sek meg aka dá lyo zá sá hoz szük -
sé ges lé te sít mé nyek és zá por tá ro zók va ló sul nak-e meg,

cf) he lyi víz kár ese mé nyek elõ for du lá sá nak  gyakori -
sága és mér té ke,

cg) a be avat ko zás ki emelt víz mi nõ ség-vé del mi te rü le -
ten va ló sul-e meg,

ch) azt, hogy a be ru há zás a Vá sár he lyi Terv To vább fej -
lesz té se prog ram ha tás te rü le tén va ló sul-e meg,

ci) azt, hogy a tu riz mus fej lesz té sét a be ru há zás po zi tí -
van be fo lyá sol ja-e,

d) a ter ve zett be ru há zás(ok) mû sza ki tar tal mát be mu ta -
tó do ku men tu mot, amely nek tar tal maz nia kell:

da) mû sza ki le írást a be ru há zás ról, lé te sít mé nyek rõl,
db) rész le tes költ ség szá mí tást,
dc) hely szín raj zot (az en ge dé lye zõ ha tó ság hi te le sí té -

sé vel),
dd) hossz-szel vény(eke)t, fon to sabb mû tárgy(ak) do -

ku men tu ma it,
e) a te rü le ti leg il le té kes kör nye zet vé del mi és víz ügyi

igaz ga tó ság
ea) nyi lat ko za tát a ter ve zett be ru há zá sok szük sé ges sé -

gé rõl,
eb) ér té ke lé sét a c) pont sze rin ti kon cep ci ó ról,
f) be ru há zás sal kap cso la tos víz jo gi lé te sí té si en ge délyt.

(3) Amennyi ben a pá lyá zó ön kor mány zat a (2) be kez -
dés f) pont ja sze rin ti víz jo gi lé te sí té si en ge déllyel a pá lyá -
zat be nyúj tá sa kor nem ren del ke zik, a pá lyá zat be fo gad ha -
tó és el bí rál ha tó. Eb ben az eset ben a tá mo ga tá si meg álla -
po dás meg kö té sé nek ha tár ide jé ig kell a víz jo gi lé te sí té si
en ge délyt be nyúj ta ni az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um nak (a to váb bi ak ban: ÖTM). En nek
 hiányában a tá mo ga tá si meg álla po dás nem köt he tõ meg.

(4) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja a pá lyá zat sza bály sze -
rû sé gét és szük ség ese tén hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra hív ja 
fe l az ön kor mány za tot. Hi ány pót lás ra a hi ány pót lá si fel -
szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be -
lül van le he tõ ség.

(5) Amennyi ben az ön kor mány zat a (4) be kez dés sze -
rin ti fel hí vás nak ha tár idõn be lül nem tesz ele get vagy nem
meg fe le lõ en tel je sí ti azt, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si
igényt nem to váb bít ja az ÖTM-nek, és er rõl ér te sí ti a pá -
lyá zót.

(6) Az Igaz ga tó ság a pá lyá za to kat – a (4) be kez dés sze -
rin ti eset ki vé te lé vel – elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon
egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban leg ké sõbb 2007.
jú ni us 4-éig to váb bít ja az ÖTM ré szé re.
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4.  §

(1) Az ÖTM a be ér ke zett pá lyá za tok egy má so la ti pél -
dá nyát – elekt ro ni kus úton is – a be ér ke zést kö ve tõ mun -
ka na pon meg kül di a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té rium (a to váb bi ak ban: KvVM) ré szé re szak mai vé le -
mény ké ré se cél já ból.

(2) A KvVM leg ké sõbb 2007. jú ni us 20-áig meg kül di
az ÖTM ré szé re a pá lyá za tok ról  szóló szak mai vé le mé nyét 
és tá mo ga tá si ja vas la tát.

(3) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
pá lyá za tok ról a KvVM szak mai ja vas la tá nak fi gye lem be -
vé te lé vel 2007. jú ni us 22-éig dönt.

(4) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter – a
gaz da sá gi és mû sza ki éssze rû ség fel té te le i re fi gye lem mel,
a pá lyá zat ban meg je lölt cé lok, illetve mû sza ki tar ta lom
egy ide jû csök ken té se mel lett – az igé nyelt nél ala cso nyabb
össze gû tá mo ga tás meg íté lé sé re is jo go sult. Eb ben az eset -
ben a tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té se elõtt az érin tett
ön kor mány zat tal egyez tet ni szük sé ges.

(5) Az ÖTM a tá mo ga tást nyert pá lyá za tok lis tá ját a
dön tést kö ve tõ 10 na pon be lül a sa ját hon lap ján köz zé te -
szi.

Támogatási megállapodás megkötése
és a támogatás folyósítása

5.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak – a dön tés alap ját ké -
pe zõ pá lyá zat ban vál lalt – fel té te le it meg ál la po dás ban
(a to váb bi ak ban: tá mo ga tá si meg álla po dás) rög zí ti az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter és az ön kor -
mány zat.

(2) A tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té se az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz te ri dön tést kö ve tõ en
leg ké sõbb 2007. jú li us 18-áig tör té nik meg, amely nek az
ön kor mány zat hi bá já ból tör té nõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

6.  §

(1) Az ön kor mány zat nak a be ru há zás ki vi te le zõ jé vel
kö tött szer zõ dést annak meg kö té sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül, de leg ké sõbb 2007. de cem ber 15-éig meg kell kül de nie 
az ÖTM ré szé re.

(2) Amennyi ben az ön kor mány zat a ki vi te le zõi szer zõ -
dést ön hi bá ján kí vü li okok  miatt nem tud ja az (1) be kez dés 
sze rin ti leg ké sõb bi idõ pon tig meg köt ni, ak kor annak in do -
ko lá sát és iga zo lá sát kell be nyúj ta nia az ÖTM ré szé re leg -
ké sõbb 2007. de cem ber 15-éig. Az ön kor mány zat nak eb -
ben az eset ben a ki vi te le zõi szer zõ dést – fi gye lem mel a
9.  § (2) be kez dé sé re – 2008. év ben utó lag, a szer zõ dés

meg kö té sét kö ve tõ 15 na pon be lül meg kell kül de nie az
ÖTM felé.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõk el mu lasz tá -
sa jog vesz tõ.

7.  §

(1) A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa két rész let ben tör té -
nik:

a) a tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té sét kö ve tõ
10 na pon be lül a tá mo ga tá si összeg 10%-ának meg fe le lõ
elsõ rész let elõ leg ként ke rül fo lyó sí tás ra,

b) a tá mo ga tás má so dik rész le té nek fo lyó sí tá sa a be ru -
há zás ki vi te le zõ jé vel kö tött szer zõ dés, vagy a 6.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti iga zo lás ÖTM-hez tör té nõ be nyúj tá sát
kö ve tõ 10 na pon be lül tör té nik.

(2) Ab ban az eset ben, ha a be nyúj tott ki vi te le zõi szer zõ -
dés ben a be ru há zás össz költ sé ge a tá mo ga tá si meg ál la po -
dás ban sze rep lõ összeg hez ké pest ala cso nyabb, úgy a tá -
mo ga tá si meg ál la po dást oly mó don kell mó do sí ta ni, hogy
ab ban a tá mo ga tás össze ge az össz költ ség csök ke né sé vel
ará nyo san csök ken jen.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a tá mo ga tás má so dik 
rész le te nem le het több, mint a mó do sí tott tá mo ga tá si meg -
ál la po dás ban sze rep lõ tá mo ga tá si összeg és az (1) be kez -
dés a) pont ja alap ján fo lyó sí tott összeg kü lön bö ze te.

(4) A tá mo ga tást az ÖTM utal vá nyo zá sa alap ján a
 Magyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.

8.  §

(1) Amennyi ben az ön kor mány zat a 6.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ki vi te le zõi szer zõ dést
2007. de cem ber 15-e után köti meg, és ab ban a be ru há zás
össz költ sé ge a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban sze rep lõ
összeg hez ké pest ala cso nyabb, úgy az ön kor mány zat nak
az össz költ ség csök ke né sé vel ará nyos tá mo ga tá si össze get 
a ki vi te le zõi szer zõ dés meg kö té sé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül – a 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti ka mat tal nö velt
összeg ben – vissza kell fi zet nie a köz pon ti költ ség ve tés be.

(2) Amennyi ben az ön kor mány zat a 6.  § (1)–(2) be kez -
dé sei sze rin ti 2007. de cem ber 15-ei ha tár idõt el mu laszt ja,
úgy a tá mo ga tás ra nem jo go sult, és kö te les annak elsõ
rész le tét 2007. de cem ber 31-éig vissza fi zet ni a köz pon ti
költ ség ve tés be.

(3) Amennyi ben az ön kor mány zat 2007. de cem ber
15-éig csak iga zo lást nyújt be, és a ki vi te le zõi szer zõ dést
2008. év ben a 6.  § (2) be kez dés ben elõ ír tak sze rint nem
nyújt ja be az ÖTM-hez, úgy a tá mo ga tás ra nem jo go sult,
és kö te les annak elsõ rész le tét – a 10.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti ka mat tal nö velt összeg ben – vissza fi zet ni a köz pon ti
költ ség ve tés be.
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9.  §

(1) A tá mo ga tás fe lett az ön kor mány zat ren del ke zik, és
fe le lõs annak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) A tá mo ga tás sal meg va ló su ló be ru há zá sok be fe je zé -
sé nek vég sõ ha tár ide je 2008. no vem ber 30. Az ön kor -
mány zat a be ru há zás ról szak mai be szá mo lót ké szít, ame -
lyet – két pél dány ban – 2008. de cem ber 31-éig meg küld az 
ÖTM ré szé re.

(3) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
a  támogatás fel hasz ná lá sá ra az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet kell
al kal maz ni.

10.  §

(1) A tá mo ga tást ka mat tal nö velt összeg ben vissza kell
fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, ha azt nem a vo nat ko zó
jog sza bá lyok nak és a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban rög zí -
tett fel té te lek nek meg fe le lõ en hasz nál ják fel.

(2) A jog ta la nul igény be vett összeg után az ön kor -
mány zat az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 64/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ka ma tot fi zet a 
jog ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

11.  §

Az ön kor mány zat a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz -
ná lá sá ról a tárgy év ben de cem ber 31-ei ha tár nap pal a min -

den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les
el szá mol ni. A tá mo ga tás nak a tárgy év de cem ber 31-én kö -
te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vá nyá val leg ké sõbb
2008. de cem ber 31-éig kell el szá mol ni.

Ellenõrzés

12.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát az Ön kor mány za ti és
Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium, to váb bá jog sza bály ban
erre fel jo go sí tott egyéb szer vek el len õriz he tik.

(2) Az ön kor mány zat kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát 
el kü lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len õr -
zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az ellen õr zés le -
foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért do -
ku men tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni, a hely szí ni el len -
õr zést le he tõ vé ten ni.

Záró rendelkezések

13.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelethez

A 2.  § (3) bekezdése szerinti önkormányzatok listája

Me gye Te le pü lés
Ten ger szint fe let ti
át lag ma gas ság*

(mé ter)
Stá tusz Kis tér ség

64/2004. (IV. 15.)
Korm. ren de let mely

mel lék le té ben sze re pel

Bé kés Dé va vá nya 85 vá ros Szeg ha lo mi 1. sz. mel lék let

Bé kés Gyo ma end rõd 85 vá ros Bé ké si 1. sz. mel lék let

Bé kés Szar vas 84 vá ros Szar va si 2. sz. mel lék let

Csong rád Csong rád 84 vá ros Csong rá di 1. sz. mel lék let

Csong rád Ma kó 85 vá ros Ma kói 1. sz. mel lék let

Csong rád Szen tes 82 vá ros Szent esi 2. sz. mel lék let

Jász-Nagy kun-
Szol nok

Me zõ túr 84 vá ros Me zõ tú ri 1. sz. mel lék let

Jász-Nagy kun-
Szol nok

Kun szent már ton 85 vá ros Kun szent már to ni 1. sz. mel lék let

* A Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet Köz pon ti Adat és Tér kép tá rá nak ada tai alap ján.



2. számú melléklet a 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelethez

Pályázati adatlap

1. Ön kor mány zat ne ve:

2. Ön kor mány zat KSH kód ja:

3. Ön kor mány zat cí me:

4. Kap cso lat tar tó ne ve:

5. Te le fon: Fax: E-ma il:

6. A ter ve zett be ru há zás(ok) rö vid be mu ta tá sa

A be ru há zás(ok) ter ve zett össz költ sé ge:

Be ru há zás ter ve zett kez dé si ide je:

Be ru há zás ter ve zett be fe je zé si ide je (leg fel jebb 2008. no vem ber 30.):

Be ru há zás ter ve zett pénz ügyi for rás össze té te le:

Sa ját for rás: Ft %

Egyéb for rás: Ft %

Igé nyelt tá mo ga tás: Ft %

Össze sen: Ft 100%

Kelt: ..........................................., ................ év .................................. hó ................... nap

.................................... ....................................
pol gár mes ter (kör)jegy zõ

P. H.
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Az Alkot mány bíró ság
Ha tá ro za ta

997/B/2004. AB ha tá ro zat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vá nyok tár gyá -
ban – dr. Har mat hy At ti la alkot mány bíró pár hu za mos in -
do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

ha tá ro za tot:

1. Az Alkot mány bíró ság a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 74.  § (4) be kez dé se el sõ mon da tá -
nak „azért” és „mert” szö veg ré szei, va la mint ugyan ezen
be kez dés a), b), és c) pont ja, to váb bá utol só mon da ta al -
kot mány el le nes sé gé nek a meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

2. Az Alkot mány bíró ság a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 74.  § (3) be kez dé se el sõ mon da tá -
nak „szük ség ese tén, illetve a tu laj do nos, hasz ná ló ké ré sé -
re” szö veg ré sze, ugyan ezen be kez dés má so dik mon da tá -
nak „sa ját kez de mé nye zé se ese tén” szö veg ré sze, va la mint
har ma dik mon da ta al kot mány el le nes sé gé nek a meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló el já rást meg szün te ti.

In do ko lás

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett a ter -
mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ttv.) egyes ren del ke zé se i nek – utó la gos nor ma -
kont roll ke re té ben tör té nõ – al kot má nyos sá gi vizs gá la ta
iránt.

Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány bíró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és annak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro -
zat (ABH 2003, 2065.; a to váb bi ak ban: Ügy rend) 28.  §
(1) be kez dé se ér tel mé ben – az in dít vá nyok tár gyi össze -
füg gé sé re te kin tet tel – azo kat egye sí tet te és egy el já rás ban
bí rál ta el.

Az el sõ in dít ványt elõ ter jesz tõ in dít vá nyo zó (a to váb bi -
ak ban: el sõ in dít vá nyo zó) a Ttv. 74.  § (3) be kez dé se el sõ
mon da tá nak „szük ség ese tén, illetve a tu laj do nos, hasz ná -
ló ké ré sé re” szö veg ré sze, ugyan ezen be kez dés má so dik
mon da tá nak „sa ját kez de mé nye zé se ese tén” szö veg ré sze,
va la mint har ma dik mon da ta, illetve a Ttv. 74.  § (4) be kez -
dé se el sõ mon da tá nak „azért” és „mert az igaz ga tó ság”
szö veg ré szei, va la mint ugyan ezen be kez dés a), b), és
c) pont ja, to váb bá utol só mon da ta al kot mány el le nes sé gé -

nek a meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te az Al kot -
mány bí ró ság tól.

A Ttv.-nek a vé dett ál lat faj egye de ál tal oko zott ká rok
meg elõ zé sé re, illetve csök ken té sé re, va la mint a kár ta la ní -
tás ra vo nat ko zó tá ma dott ren del ke zé se it az in dít vá nyo zó
több al kot má nyi ren del ke zés sel is el len té tes nek ítél te.

Ki fo gás ol ta, hogy a Ttv. „a kár ve szélyt és a meg elõ zés
va la mint a kár el há rí tá sá nak (pl. be fo gás) költ sé ge it lé nye -
gé ben az in gat lan tu laj do no sok ra há rí tot ta” anél kül, hogy
át me ne tet, vagy meg fe le lõ fel ké szü lé si idõt biz to sí tott vol -
na a vi ta tott ren del ke zé sek al kal ma zá sá ra tör té nõ fel ké -
szü lés hez.

Az in dít vá nyo zó né zet e sze rint a ki fo gás olt sza bá lyo zás 
sér ti a tu laj don hoz va ló al kot má nyos jo got, el len té tes a
Ptk. kár té rí tés re vo nat ko zó sza bá lya i val, to váb bá sér ti a
tu laj don for mák egyen jo gú sá gát biz to sí tó al kot má nyi ren -
del ke zést. Ki fo gás ol ta, hogy az ál lam i tu laj don ban ál ló vé -
dett ál lat faj egye dé nek kár oko zá sa ese tén, a ká rok meg elõ -
zé sé nek és a be kö vet ke zett ká rok el há rí tá sá nak a kö te le -
zett sé ge „túl nyo mó részt” az in gat lan tu laj do no sok ter hét
ké pe zi, és az igaz ga tó ság csak ak kor „szál l be” a költ sé gek
vi se lé sé be, ha „aka r”, illetve, ha er re ren del ke zik meg fe le -
lõ for rá sok kal.

Azt is ki fo gás ol ta to váb bá az in dít vá nyo zó, hogy no ha
az in gat lan tu laj do no sok a kár meg elõ zés kö ré ben meg tett
in téz ke dé se ken ke resz tül az ál lam i tu laj dont is vé dik,
még sem ré sze sül het nek – költ sé ge ik kom pen zá lá sa ként – 
a vé dett ál lat faj egye dé nek el hul lá sá ból, illetve el ej té sé bõl
szár ma zó elõny bõl.

Diszk ri mi na tív nak, és eb bõl kö vet ke zõ en al kot mány el -
le nes nek te kin ti a ki fo gás olt sza bá lyo zást az in dít vá nyo zó
azért is, mert „még a vad ká rok meg té rí té sé re is ked ve zõbb
kár ta la ní tá si ren del ke zé sek van nak ha tály ban.”

Az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé vel is el len té tes a tá ma dott sza bá lyo zás, mi -
vel „a kö te le zett sé gek kel szem ben az in gat lan tu laj do no -
sok ér de ke it vé dõ ha té kony jo gok nin cse nek biz to sít va és
az in gat lan tu laj do no sok kö te le sek ellen ér ték nél kül ál lam i 
fel ada tot el lát ni, en nek költ sé ge i hez és kár ta la ní tás hoz a
bí rói út igény be vé te lé vel sem jut hat nak.”

Az in dít vá nyo zó a Ttv. vi ta tott sza bá lyo zá sá hoz kap -
cso ló dó an azt is ki fo gás ol ta, hogy „nem ér vé nye sül nek” a
Ptk. 99.  §-ában, 100.  §-ában, 102.  § (1) be kez dé sé ben,
105.  §-ában, 107.  §-ában, 115.  § (2) be kez dé sé ben, 181.  §
(1) és (2) be kez dé sé ben, 339.  § (1) be kez dé sé ben, va la -
mint 351.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek.

A Ptk. 351.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt, a vad ál lat tar tó -
ját ter he lõ fe le lõs sé gi alak zat hoz kap cso ló dó an utalt ar ra,
hogy a Ttv. vi ta tott sza bá lyo zá sa – né zet e sze rint in do ko -
lat la nul – nem ezt a fe le lõs sé gi for mát sza bá lyoz za az ál -
lam i tu laj don ban ál ló vé dett egye dek kár oko zá sa ese tén,
ami az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ve zet.

A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va -
dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény (a to váb bi ak ban:
Vtv.) 75.  § (1) és (3) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyo zás ra
uta lás sal az in dít vá nyo zó azt ki fo gás ol ta, hogy a vé dett
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egye dek és az egyéb va dak kár oko zá sá nak a sza bá lyo zá sa
egy más tól el té rõ. Utalt ar ra, hogy a vad ká rok ese té ben az
ál lam a kár té rí té si fe le lõs sé get a va dá szat ra jo go sult ra „há -
rí tot ta” ugyan, de leg alább – mint egy en nek el len té te le zé -
se ként – a va dá szat ra jo go sult „ré sze sül en nek elõ nye i bõl,
az az a va dá szat és el hul lás stb. hasz na i ból.”

Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott to váb bá ar ra, hogy a vé dett 
egyed ke ze lé sé vel, gon do zá sá val, be fo gá sá val, kap cso la -
tos szak is me re tek kel, gya kor lat tal, vé dõ fel sze re lés sel az
in gat lan tu laj do no sok nem ren del kez nek, eb bõl kö vet ke -
zõ en a be fo gást vég zõ sze mély ko moly sé rü lé se ket szen -
ved het el. „Ez ál tal sé rül het a be fo gást vég zõ sze mély élet -
hez, egész ség hez va ló jo ga is. (Al kot mány 54.  § és 70/D.  §
(1) be kez dés).”

Az in dít vá nyo zó a sé rel met szen ve dett al kot má nyi ren -
del ke zé sek kö zött az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét,
9.  §-át, 13.  § (1) be kez dé sét, 18.  §-át, 54.  § (1) be kez dé sét,
70/A.  §-át va la mint 70/D.  §-át je löl te meg.

A má so dik in dít ványt elõ ter jesz tõ in dít vá nyo zó – egyé -
ni jog sé rel mé re hi vat ko zás sal – a Ttv. 74.  § (4) be kez dé se
utol só mon da tá nak az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé vel
fenn ál ló el len té tét ál lí tot ta. A tá ma dott tör vé nyi ren del ke -
zést azért te kin tet te al kot mány el le nes nek, mert ér ve lé se
sze rint az el len té tes a köz tu laj don és a ma gán tu laj don
egyen jo gú sá gát és egyen lõ vé del mét elõ író al kot má nyi
ren del ke zés sel, mi vel a vé dett ál la tok egye dei ál tal oko zott 
ká rok ren de zé sé bõl „tel je sen ki vo nul a Ma gyar Ál lam”.

Az in dít vá nyo zó to váb bi érv ként ar ra is hi vat ko zott,
hogy a Ttv. kár meg elõ zés re és kár el há rí tás ra vo nat ko zó
ren del ke zé se i nek a ma ra dék ta lan be tar tá sa és az il le té kes
igaz ga tó ság gal va ló tel jes kö rû együtt mû kö dés el le né re is
je len tõs – már-már a gaz dál ko dá sát el le he tet le ní tõ – kárt
kel lett az in dít vá nyo zó nak el szen ved nie a vé dett egye dek
ál tal oko zott ká rok kö vet kez té ben.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -
lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz va ló jo got.”

„18.  § A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és ér vé nye sí ti
min den ki jo gát az egész sé ges kör nye zet hez.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett jo ga van az élet hez és az em ber i mél tó ság -
hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta -
ni.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an  bün -
teti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -
lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.”

„70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek
jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.

(2) Ezt a jo got a Ma gyar Köz tár sa ság a mun ka vé de lem,
az egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer -
ve zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, va la mint
az épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel va ló sít ja
meg.”

2. A Ttv. in dít vány elõ ter jesz té se kor ha tá lyos, in dít -
vánnyal tá ma dott és vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:

„74.  § (1) Vé dett ál lat faj egye de kár té te le i nek meg elõ -
zé sé rõl, illetve csök ken té sé rõl a kár té tel lel érin tett in gat -
lan tu laj do no sa, illetve hasz ná ló ja a tõ le el vár ha tó mó don
és mér ték ben gon dos ko dik. Ha a kár té telt a kö te le zett nem
ké pes meg elõz ni, kér he ti az igaz ga tó ság ha son ló cél ra irá -
nyuló in téz ke dé sét.

(2) Ri asz tá si mód sze rek al kal ma zá sa, illetve – ki vé te les
eset ben – a túl sza po ro dott ál lo mány egye de i nek be fo gá sa
vagy gyé rí té se csak az igaz ga tó ság en ge dé lyé vel és fel -
ügye le té vel vé gez he tõ.

(3) Az igaz ga tó ság szük ség ese tén vagy a tu laj do nos,
hasz ná ló ké ré sé re köz re mû kö dik a ri asz tás ban, be fo gás -
ban, gyé rí tés ben vagy vég zi azt. Az igaz ga tó ság sa ját kez -
de mé nye zé se ese tén az eb bõl ere dõ költ sé ge ket ma ga vi se -
li. Ha az igaz ga tó ság be avat ko zá sá val a tu laj do nos, hasz -
ná ló ké ré sé nek tet t ele get, a költ sé gek vi se lé sé re a kö zöt -
tük lét re jött meg álla po dás az irány adó.

(4) Az igaz ga tó ság kár ta la ní tást fi zet, ha a vé dett ál lat faj 
egye dé nek kár té te le azért kö vet ke zett be, mert az igaz ga -
tó ság

a) nem tet t ele get az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott,
meg ala po zott ké re lem nek;

b) in do ko lat la nul nem en ge dé lyez te ri asz tá si mód szer
al kal ma zá sát vagy a túl sza po ro dott ál lo mány egye de i nek
be fo gá sát, gyé rí té sét;

c) in do ko lat la nul nem tel je sí tet te a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ké rést.

Más eset ben az in gat lan tu laj do no sa ma ga vi se li a kárt.”
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3. A Ttv. in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos vizs gá lat ba
be vont ren del ke zé sei:

„74.  § (1) Vé dett ál lat faj egye de kár té te le i nek meg elõ -
zé sé rõl, illetve csök ken té sé rõl a kár té tel lel érin tett in gat -
lan tu laj do no sa, illetve hasz ná ló ja a tõ le el vár ha tó mó don
és mér ték ben gon dos ko dik. Ha a kár té telt a kö te le zett nem
ké pes meg elõz ni, kér he ti a ter mé szet vé del mi ha tó ság ha -
son ló cél ra irá nyuló in téz ke dé sét.

(2) Ri asz tá si mód sze rek al kal ma zá sa, illetve – ki vé te les
eset ben – a túl sza po ro dott ál lo mány egye de i nek be fo gá sa
vagy gyé rí té se csak a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé -
lyé vel és fel ügye le té vel vé gez he tõ.

(3) A ter mé szet vé del mi ha tó ság szük ség ese tén vagy a
tu laj do nos, hasz ná ló ké ré sé re gon dos ko dik a ri asz tás ban,
be fo gás ban, gyé rí tés ben kel lõ szak ér te lem mel ren del ke zõ
szerv be vo ná sá ról. A ter mé szet vé del mi ha tó ság sa ját kez -
de mé nye zé se ese tén az eb bõl ere dõ költ sé ge ket ma ga vi se -
li. Ha a ter mé szet vé del mi ha tó ság be avat ko zá sá val a tu laj -
do nos, hasz ná ló ké ré sé nek tet t ele get, a költ sé gek vi se lé -
sé re a kö zöt tük lét re jött meg álla po dás az irány adó.

(4) A ter mé szet vé del mi ha tó ság kár ta la ní tást fi zet, ha a
vé dett ál lat faj egye dé nek kár té te le azért kö vet ke zett be,
mert

a) nem tet t ele get az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott,
meg ala po zott ké re lem nek;

b) in do ko lat la nul nem en ge dé lyez te ri asz tá si mód szer
al kal ma zá sát vagy a túl sza po ro dott ál lo mány egye de i nek
be fo gá sát, gyé rí té sét;

c) in do ko lat la nul nem tel je sí tet te a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ké rést.

A ter mé szet vé del mi ha tó sá got más eset ben kár ta la ní tá si 
kö te le zett ség nem ter he li.”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zat la nok.

1. Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyok tar tal mi vizs -
gá la ta so rán ész lel te, hogy az in dít vá nyok elõ ter jesz té sét
kö ve tõ en az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és 
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó tör vé nyek
szer ve zet vál to zás sal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Ttv. mód.)
51.  §-a a Ttv. 74.  §-ának egé szét – en nek ré sze ként az in -
dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt tör vé nyi ren del ke zé se ket –
2005. de cem ber 30-ával ha tá lyon kí vül he lyez te és a Ttv.
74.  §-át új tör vé nyi szö veg gel ál la pí tot ta meg. (A Ttv.
mód.-al meg ál la pí tott Ttv. 74.  §-ának a nor ma szö ve gé ben
az „igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „fel ügye lõ ség”
szö veg rész lé pett. A kor mány za ti szer ve zet át ala kí tás sal
össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló 2006. évi CIX.
tör vény 145.  § (5) be kez dés i) pont ja a Ttv. 74.  §-ában sze -

rep lõ „fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé -
del mi ha tó ság” szö veg részt lép tet te.)

Az Alkot mány bíró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bály al kot mány el le nes sé gét nem vizs gál ja, ki vé ve, ha
annak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés
(335/B/1990/13. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.). Ha -
tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály al kot má nyos sá gi vizs gá -
la tá ra – ki vé tel ként – a konk rét nor ma kont roll két ese té -
ben, az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti
bí rói kez de mé nye zés, és a 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi pa -
nasz alap ján van mód mi vel ezek ben az ese tek ben az al kal -
ma zott jog sza bály al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá -
sá ra és – ha az in dít vá nyo zó kü lö nö sen fon tos ér dek e in do -
kol ja – a konk rét ügy ben va ló al kal ma zá si ti la lom ki mon -
dá sá ra nyí lik le he tõ ség.

Az Alkot mány bíró ság irány adó gya kor la ta sze rint az
utó la gos nor ma kont roll ra irá nyuló in dít vány tar tal mi vizs -
gá la tát a ré gi he lyé be lé põ új sza bá lyo zás te kin te té ben ak -
kor foly tat ja le, ha az tar tal mi lag a ko ráb bi val al kot mány -
jo gi szem pont ból azo nos, és ez ál tal azo nos a vizs gá lan dó
al kot má nyos sá gi prob lé ma. [1066/B/1995. AB vég zés,
ABH 1999, 867, 868.; 1314/B/1997. AB vég zés, ABH
2001, 1605, 1606.; 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH
2005, 329, 333.]

1.1. Az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben meg ál la pí -
tot ta, hogy a Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek az in dít vá nyo zók
ál tal ki fo gás olt ren del ke zé sei az em lí tett mó do sí tás kö vet -
kez té ben rész ben meg vál toz tak. A Ttv. hi vat ko zott mó do -
sí tást kö ve tõ és je len leg is ha tá lyos 74.  § (4) be kez dé sé nek
c) pont ja a tar tal mi lag szin tén mó do sult Ttv. 74.  § (3) be -
kez dé sé re utal vissza, illetve a Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek
utol só mon da ta a mó do sí tást kö ve tõ en tar tal mi lag is vál to -
zott.

A Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek – mind két in dít vá nyo zó
ál tal tá ma dott – utol só mon da ta azt rög zí tet te, hogy a Ttv.
74.  § (4) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban sza bá lyo zott eset -
kö rö ket ki vé ve (,,más eset ben”) az in gat lan tu laj do nos ma -
ga vi se li a vé dett ál lat faj egye de ál tal oko zott kárt.

A mó do sí tást kö ve tõ en a fen ti kár vi se lé si sza bállyal tar -
tal mi lag egye zõ en, ám szö veg sze rû en at tól el té rõ en ren -
del ke zik a Ttv. – je len leg is ha tá lyos – 74.  § (4) be kez dé sé -
nek utol só mon da ta, ami kor úgy fo gal maz, hogy az il le té -
kes ter mé szet vé del mi ha tó sá got „más eset ben” kár ta la ní -
tá si kö te le zett ség nem ter he li a vé dett ál lat faj egye de ál tal
oko zott ká rért. [Az il le té kes ter mé szet vé del mi ha tó ság
Ttv. 74.  § (4) be kez dé se sze rint fenn ál ló kár ta la ní tá si kö te -
le zett sé gé nek meg ál la pít ha tó sá ga hi á nyá ban az em lí tett
kárt – a ko ráb ban ha tá lyos sza bá lyo zás sal egye zõ en – az
in gat lan tu laj do no sa vi se li.]

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a Ttv. hi vat -
ko zott mó do sí tá sa foly tán a Ttv. „ré gi” 74.  § (4) be kez dé se 
he lyé be lé põ „új” 74.  § (4) be kez dé se az em lí tett rész le ges
tar tal mi mó do su lás el le né re vál to zat la nul és to vább ra is
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hor doz za az in dít vá nyo zók ál tal fel ve tett al kot má nyos
prob lé mát, mi vel to vább ra is csak kor lá to zott mó don – a
Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban fog lalt eset -
kö rök ben – te szi le he tõ vé az il le té kes ter mé szet vé del mi
ha tó ság ré szé rõl/ter hé re tör té nõ kár ta la ní tást.

Er re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a Ttv. 74.  § (4) be -
kez dé sé nek az em lí tett mó do sí tást kö ve tõ és je len leg is ha -
tá lyos, vi ta tott ren del ke zé sei te kin te té ben a tar tal mi vizs -
gá la tot le foly tat ta.

1.2. Az el sõ in dít vá nyo zó a Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek 
a kár ta la ní tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it több al kot má nyi
ren del ke zés sel is el len tét ben ál ló nak te kin tet te.

Az in dít vány tar tal ma, a tá ma dott tör vé nyi ren del ke zés
rész le ges meg sem mi sí té sé re irá nyuló ké re lem alap ján az
Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít vá nyo zó a
Ttv.-nek a vé dett ál lat faj egye de kár té te lé re vo nat ko zó
kár fe le lõs sé gi rend szer e egé szé nek a meg vál toz ta tá sá ra
irá nyuló in dít ványt ter jesz tett elõ.

Az in dít vá nyo zó a Ttv.-nek a vé dett ál lat faj egye de kár -
té te lé re vo nat ko zó sza bá lyo zá sa te rü le tén egy, a Ttv. meg -
lé võ kár fe le lõs sé gi rend sze ré tõl tar tal má ban tel je sen el té -
rõ, új kár fe le lõs sé gi rend szer be ve ze té sét lát ja in do kolt -
nak.

Az Alkot mány bíró ság ezzel össze füg gés ben rá mu tat ar -
ra, hogy az in dít vá nyo zó ál tal meg kí vánt sza bá lyo zás – a
Ttv. kár fe le lõs sé gi rend sze ré nek „új ra sza bá lyo zá sa” – a
tör vény al ko tó és nem az Alkot mány bíró ság ha tás kö ré be
tar to zik.

Az Alkot mány bíró ság a tá ma dott tör vé nyi ren del ke zé -
sek rész le ges meg sem mi sí té sé vel nem ve he ti át a tör vény -
al ko tó tól a Ttv. kár fe le lõs sé gi rend sze ré nek a sza bá lyo zá -
sá ra (,,új ra sza bá lyo zá sá ra”) vo nat ko zó jog al ko tói ha tás -
kört, „ne ga tív jog al ko tás sal” nem ala kít hat ja át a Ttv. in -
dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt kár fe le lõs sé gi rend sze rét.

Az Alkot mány bíró ság rá mu tat to váb bá ar ra is, hogy a
Ttv.-be n sza bá lyo zott kár fe le lõs sé gi rend szer, az en nek ré -
szét ké pe zõ kár ta la ní tás ra vo nat ko zó tör vé nyi sza bá lyok
meg ha tá ro zá sá ban a tör vény al ko tó nagy fo kú sza bad ság -
gal ren del ke zik.

A tör vény al ko tó fent em lí tett sza bad sá gá nak al kot má -
nyos kor lát ját az Al kot mány ban fog lalt al kot má nyos jo -
gok és el vek ké pe zik. Az e kor lá to kon be lül ma ra dó tör vé -
nyi sza bá lyo zás cél sze rû sé gi-igaz sá gos sá gi, illetve szak -
mai-tech ni kai szem pon tú vizs gá la ta – az Alkot mány bíró -
ság ál lan dó gya kor la tá nak meg fe le lõ en – nem tar to zik az
Alkot mány bíró ság ha tás kö ré be. [772/B/1990. AB ha tá ro -
zat, ABH 1991, 519, 522.; 26/1993. (IV. 29.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1993, 196, 203.; 1/1995. (II. 8.) AB ha tá ro zat
ABH 1995, 31, 52.]

Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság nak a je -
len ügy ben is azt kel lett vizs gál nia, hogy a Ttv. 74.  §
(4) be kez dé sé nek az in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott ren del -
ke zé sei meg al ko tá sa so rán a tör vény al ko tó az in dít vá -

nyok ban fel hí vott al kot má nyos jo gok ke re te in be lül ala kí -
tot ta-e ki a ki fo gás olt sza bá lyo zást.

1.3. Az el sõ in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság al kot má nyos ren del ke zé sé -
vel el len té tes nek ítél te a Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek ál ta la
tá ma dott ren del ke zé se it. E kör ben az in dít vá nyo zó a kárt
szen ve dett in gat lan tu laj do no sok ér de ke it vé dõ ha té kony
jo gok tör vé nyi biz to sí tá sát hi á nyol ta, és ki fo gás ol ta az in -
gat lan tu laj do no sok ál tal a kár meg elõ zés kö ré ben meg tett
in téz ke dé sek költ sé ge i nek az ál lam ré szé rõl tör té nõ meg -
té rí té se el ma ra dá sát, az igaz ga tó sá got ter he lõ kár ta la ní tás
bí rói úton tör té nõ ér vé nye sít he tõ sé gé nek „ki zárt sá gát”.

Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a Ttv. 74.  §
(4) be kez dé sé nek tá ma dott ren del ke zé sei és az Al kot mány 
2.  § (1) be kez dé se kö zött – az in dít vá nyo zó ál tal ki fej tett
in do kok alap ján – al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ kap cso lat
nem áll fenn.

Az Alkot mány bíró ság irány adó gya kor la ta ér tel mé ben
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. [2043/B/1991. AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 543, 544.; 54/1992. (X. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 266, 267.; 141/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH
1994, 584, 586.]

Er re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a Ttv. 74.  § (4) be -
kez dé se in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott ren del ke zé se i nek az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se alap ján fenn ál ló al kot mány -
el le nes sé ge meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló 
in dít ványt el uta sí tot ta.

1.4. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta to váb bá,
hogy a Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt, az el sõ in dít vá -
nyo zó ál tal ki fo gás olt sza bá lyo zás – en nek ré sze ként a
Ttv. má so dik in dít vánnyal ön ál ló an is tá ma dott 74.  §
(4) be kez dé sé nek utol só mon da ta – nem áll el len tét ben az
Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt, a tu laj don for -
mák egyen jo gú sá gát és egyen lõ vé del mét rög zí tõ al kot má -
nyi ren del ke zés sel.

A Ttv. 74.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben, ha az in gat lan tu -
laj do no sok a kár té telt nem ké pe sek meg elõz ni, úgy va la -
mennyi érin tett in gat lan tu laj do nos – tu laj do ni for má tól
füg get le nül – egyen lõ jo gon kér he ti az il le té kes ter mé szet -
vé del mi ha tó ság ha son ló cél ra irá nyuló in téz ke dé sét.

A Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek utol só mon da ta szin tén a
tu laj do ni for má ra va ló te kin tet nél kül ren del ke zik az in gat -
lan tu laj do no sa ál tal vi selt kár ról ab ban az eset ben, ha a
ter mé szet vé del mi ha tó ság Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé ben
fog lalt kár ta la ní tá si kö te le zett sé ge nem ál la pít ha tó meg.

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság el uta sí tot -
ta a Ttv. 74.  § (4) be kez dé se ki fo gás olt ren del ke zé se i nek
az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé se alap ján fenn ál ló al kot -
mány el le nes sé ge meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re
irá nyuló in dít vá nyo kat.

1.5. Az el sõ in dít vá nyo zó a Ttv 74.  § (4) be kez dé se tá -
ma dott ren del ke zé se it el len té tes nek ítél te az Al kot mány
13.  § (1) be kez dé se ál tal alap jog ként vé dett tu laj don hoz
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va ló jog gal is. Az in dít vá nyo zó ér ve lé se sze rint a Ttv. ki -
fo gás olt sza bá lyo zá sa azért idé zi elõ a tu laj don hoz va ló
jog sé rel mét, mert a tör vény al ko tó a kár ve szély vi se lé sét
egy ol da lú an az in gat lan tu laj do no sok ra há rí tot ta, és a vé -
dett ál lat faj egye de ál tal oko zott ká rok meg té rí té sét biz to -
sí tó kár ta la ní tás hoz a bí rói út igény be vé te le mel lett sem
jut hat nak hoz zá a ká ro sul tak.

Az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Ma -
gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don hoz va ló jo got,
(2) be kez dé se pe dig rög zí ti, hogy 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.

Az Alkot mány bíró ság már szá mos, ko ráb bi ha tá ro za tá -
ban fog lal ko zott a tu laj don hoz va ló jog al kot má nyos tar -
tal má val. A tu laj don jog al kot má nyo san vé dett tar tal má ra
és az al kot má nyi vé de lem kö ré re vo nat ko zó ér tel me zést
(ki fej tést) az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za ton ke resz -
tül, több lép csõ ben ala kí tot ta ki. [pl. 7/1991. (II. 28.) AB
ha tá ro zat, ABH 1991, 22.; 17/1992. (III. 30.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 104.; 731/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH
1995, 801.; 1256/H/1996. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 789.]

A kár té rí tés és a tu laj don hoz va ló jog kap cso la tát az
Alkot mány bíró ság már szin tén több ko ráb bi ha tá ro za tá -
ban vizs gál ta. A 800/B/1993. AB ha tá ro zat in do ko lá sá ban
az Alkot mány bíró ság a fent em lí tett jog in téz mé nyek kap -
cso la tát az aláb bi ak sze rint ha tá roz ta meg:

„A kár té rí tés hez va ló jog nem alap jog. Nem csak, mert
az Al kot mány ar ról ki fe je zet ten nem ren del ke zik, ha nem
mert alap jo gi vol ta az Al kot mány 13.  §-ából sem kö vet ke -
zik. Az Al kot mány 13.  §-a a tu laj don hoz va ló jo got az ál -
lam mal szem ben biz to sít ja, s azt mint alap jo got – az ér ték -
ga ran cia kö ve tel mé nyé vel, il le tõ leg a «köz ér de kû» 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. [...] A pol gá ri jo gi kár té rí tés esze rint te hát nem a tu -
laj don al kot má nyos ér ték ga ran ci á ja és al kot má nyo san
nem is kell, hogy az le gyen. A kár té rí tés a kár te le pí tés nek,
a kár el osz tás nak egy – nem is ki zá ró la gos – mód ja, amely -
nek rész le tes fel té te le it a tör vény ho zó re pa rá ci ós, kár meg -
elõ zé si, fe le lõs sé gi, koc ká za ti és egyéb szem pon tok alap -
ján sza bad mér le ge lés sel ha tá roz meg a de lik tu á lis jog
klasszi kus el vei és a kár el osz tás mo dern rend sze rei együt -
tes fi gye lem be vé te lé vel. En nek so rán te kin tet tel kell len -
nie az Al kot mány tu laj don vé del mi ren del ke zé se i re és a
rend szer ben szá mol ni kell az zal, hogy az al kot má nyos tu -
laj don vé de lem mind két (ká ro sul ti és kár oko zói) po zí ci ó ra
egy aránt vo nat ko zik.

Ha azon ban a rend szer a ma ga egé szé ben egyen sú lyo zó, 
az az a po zí ci ók ki egyen sú lyo zá sá ra tö rek szik, a kár té rí tés
fel té te le i nek, eset tí pu sa i nak, ál ta lá nos és kü lö nös alak za -
ta i nak, for má i nak és mér té ké nek stb. meg ha tá ro zá sa már a
tör vény ho zó sza bad sá gá ba tar to zik és nem al kot má nyos -
sá gi kér dés. Alap jo gi sé re lem ugyan is nem áll fenn, a kár -

vi se lés koc ká za tá nak dif fe ren ci ált pol gá ri jo gi ke ze lé sét
pe dig nem le het köz vet le nül az Al kot mány ra vissza ve zet -
ni.” (ABH 1996, 420, 421–424.)

A fent idé zett ha tá ro zat in do ko lá sá ból ki tû nõ en a tör -
vény al ko tó nak egy, a kár oko zói és a ká ro sul ti po zí ci ó kat
ki egyen sú lyo zó kár el osz tá si (kár te le pí té si) rend szert kell
ki ala kí ta nia. En nek so rán mind két po zí ci ót kö rül te kin tõ en
és egyen lõ súllyal kell mér le gel nie, fi gye lem mel kell len -
nie ar ra, hogy az al kot má nyos tu laj don vé de lem egy aránt
ki ter jed jen mind két po zí ci ó ra.

A rész let sza bá lyok ki ala kí tá sa, ezen be lül az al kot má -
nyos tu laj don vé de lem kö rén kí vül ál ló szem pon tok (pl. fe -
le lõs ség, mél tá nyos ság stb.) kel lõ sú lyú fi gye lem be vé te le
már a tör vény ho zói sza bad mér le ge lés kö ré be tar to zik.

Ha a tör vény ho zó ál tal ki ala kí tott sza bá lyo zás egé szé -
ben vé ve a kár oko zói és ká ro sul ti po zí ci ó kat egyen súly ban 
tart ja (azok ki egyen sú lyo zá sá ra tö rek szik), a kár té rí tés fel -
té te le i nek, eset tí pu sa i nak, ál ta lá nos és kü lö nös alak za ta i -
nak, for má i nak és mér té ké nek stb. meg ha tá ro zá sa a tör -
vény ho zó sza bad sá gá ban áll, és al kot má nyos sá gi kér dést
nem vet fel.

A Ttv. tá ma dott sza bá lyo zá sá nak a ki ala kí tá sa so rán a
tör vény ho zó nak te hát a fen ti ek re te kin tet tel kel lett a fe le -
lõs sé gi sza bá lyo kat meg al kot ni.

A Ttv. ki fo gás olt sza bá lyo zá sá nak meg al ko tá sa so rán a
tör vény al ko tó nak fi gye lem mel kel lett len nie ar ra, hogy a
vé dett ál lat fa jok egye dei a Ttv. 68.  § (2) be kez dé se ér tel -
mé ben az ál lam tu laj do ná ban áll nak, a nem ze ti va gyon ré -
szét ké pe zik, s vé del mük a tár sa da lom egé szé nek az ér de -
két szol gál ja. A Ttv. – a vé dett tárgy sa já tos jel le gét sze m
elõtt tart va – el sõ sor ban a ká rok meg elõ zé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé sek kel kí ván ja meg aka dá lyoz ni vé dett ál lat faj
egye de i nek a kár té te le it.

A ká rok meg elõ zé se – az eh hez szük sé ges el vár ha tó in -
téz ke dé sek meg té te le – mind két fél [in gat lan tu laj do nos
(hasz ná ló), illetve az érin tett ter mé szet vé del mi ha tó ság]
kö te le zett sé ge.

A Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyo zás a vé -
dett ál lat fa jok egye dei ál tal oko zott ká ro kért fenn ál ló kár -
ta la ní tást, a kárt szen ve dett in gat lan tu laj do nos és az érin -
tett ter mé szet vé del mi ha tó ság kár ve szé lye kö zött oszt ja
meg.

Az Alkot mány bíró ság meg íté lé se sze rint a kár ve szély -
vi se lés meg osz tá sa so rán a tör vény al ko tó egyen lõ súllyal
ke zel te az ál lam – mint a vé dett ál lat faj kár oko zó egye dé -
nek a tu laj do no sa – és a ká ro sult in gat lan tu laj do nos po zí -
ci ó it ak kor, ami kor ki zá ró lag a ren des gaz dál ko dás kö rét,
illetve az el vár ha tó kö rül te kin tés ke re te it meg ha la dó ká rok 
meg té rí té sé rõl ren del ke zett, ak ként, hogy amennyi ben a
kár té tel a Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban
fog lalt ese tek ben a ter mé szet vé del mi ha tó ság kö te le zett -
ség sze gé sé nek a kö vet kez mé nye, ak kor a kár ta la ní tás a
ter mé szet vé del mi ha tó sá got ter he li, míg min den más eset -
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ben – ide ért ve a Ptk. 99.  §-ában fog lalt eset kört is – az in -
gat lan tu laj do no sa ma ga vi se li a kárt.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a Ttv. tá ma -
dott sza bá lyo zá sá nak meg al ko tá sa so rán a tör vény al ko tó a
vé dett ál lat faj egye de ál tal oko zott ká ro kért a Ttv.-be n
meg ha tá ro zott tör vé nyi fel té te lek mel lett fe le lõs sé get vi -
se lõ il le té kes ter mé szet vé del mi ha tó ság és a ká ro sult in -
gat lan tu laj do nos po zí ci ó it az al kot má nyos tu laj don vé de -
lem szem pont já ból ki egyen sú lyo zó kár el osz tá si (kár te le -
pí té si) rend szert ala kí tott ki, en nek so rán mind két po zí ci ót
kö rül te kin tõ en és egyen lõ súllyal mér le gel te. Az el sõ in -
dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt kár ta la ní tás ra vo nat ko zó rész -
let sza bá lyok te hát egy olyan, az al kot má nyos vé de lem
szem pont já ból ki egyen sú lyo zó kár el osz tá si (kár te le pí té si) 
sza bá lyo zá si rend szert ké pez nek, amely a vizs gált eset ben
alap jo gi sé rel met nem idéz elõ, nem sér ti az Al kot mány
13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt tu laj don hoz va ló al kot má -
nyos alap jo got.

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a Ttv.
74.  § (4) be kez dé se tá ma dott ren del ke zé se i nek az Al kot -
mány 13.  § (1) be kez dé se alap ján fenn ál ló al kot mány el le -
nes sé ge meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in -
dít ványt el uta sí tot ta.

1.6. Az el sõ in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/A.  §-ban
fog lalt, a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal mát elõ író al -
kot má nyi ren del ke zés sel is el len té tes nek ítél te a Ttv. 74.  §
(4) be kez dé sé nek ál ta la ki fo gás olt sza bá lyo zá sát, és ezen
ke resz tül lé nye gi leg a Ttv. kár fe le lõs sé gi rend sze ré nek
egé szét.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint ön ma gá ban
az, hogy a jog al ko tó a vé dett ál lat faj egye de ál tal oko zott
ká rok meg té rí té sé nek a sza bá lya it el té rõ en ha tá roz ta meg a 
Vtv.-be n fog lalt, a vad kár meg té rí té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyok tól, még nem ered mé nyez al kot mány el le nes diszk ri -
mi ná ci ót.

Az Alkot mány bíró ság már több ko ráb bi ha tá ro za tá ban
ki fej tet te, hogy a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ak kor áll
fenn, ha az adott sza bá lyo zás lé nye ges ele me te kin te té ben
nem azo nos az érin tett ala nyok el bí rá lá sa, jo ga ik és kö te le -
zett sé ge ik meg ha tá ro zá sa. [pl. 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1990, 73, 78.; 32/1991. (VI 6.) AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 146, 161–162.; 8/2000 (III. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 2000, 56, 59.]

Nem le het azon ban hát rá nyos meg kü lön böz te tés rõl be -
szél ni olyan eset ben, ami kor a jo gi sza bá lyo zás el té rõ jog -
ala nyi kör re ál la pít meg el té rõ ren del ke zé se ket.
[881/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 474, 477.]

A Ttv. az ál lam i tu laj don ban ál ló vé dett ál lat faj egye de i -
nek, míg a Vtv. az ugyan csak ál lam i tu laj don ban ál ló – de
vé dett sé get nem él ve zõ – va dak kár té te le i re vo nat ko zó an
ad sza bá lyo zást. Az em lí tett tör vé nyek ben el té rõ tör vé nyi
tény ál lá sok ra és jog ala nyok ra vo nat ko zó egy más tól el té rõ
kár fe le lõs sé gi sza bá lyok alap ján az al kot mány el le nes
diszk ri mi ná ció nem ál la pít ha tó meg.

Mint hogy a vizs gált sza bá lyo zás ese té ben az Al kot -
mány 70/A.  §-ának az in dít vá nyo zó ál tal ál lí tott sé rel me
nem ál la pít ha tó meg, az Alkot mány bíró ság az in dít ványt
el uta sí tot ta.

1.7. Az el sõ in dít vá nyo zó in dít vá nyá ban azt is ki fo gá s -
ol ta, hogy a Ttv. 74.  § (4) be kez dé sé nek ki fo gás olt ren del -
ke zé sei el len té te sek a Ptk. kár té rí tés re vo nat ko zó „ál ta lá -
nos és kü lö nös” sza bá lya i val, to váb bá, hogy azok mel lett
„nem ér vé nye sül” a Ptk. több, az in dít vány ban konk ré tan
is meg je lölt ren del ke zé se.

Az Alkot mány bíró ság már a 35/1991. (VI. 20.) AB ha -
tá ro za tá ban el vi él lel meg ál la pí tot ta, hogy a meg ha tá ro zott 
élet vi szo nyok, illetve tény ál lá sok azo nos jog for rá si szin -
ten tör té nõ el len té tes sza bá lyo zá sa vagy lát szó la gos kol lí -
zi ó ja csak ak kor idéz elõ al kot mány el le nes sé get, ha az
egy ben az Al kot mány va la me lyik ren del ke zé sét is sér ti,
az az ha az el len té tes tar tal mú sza bá lyo zás egy ben anya gi
al kot mány el le nes ség re is ve zet. Egyéb eset ben az eset le -
ges tör vé nyi kol lí zi ót – a jog sza bá lyok ér tel me zé se út ján –
a jog al kal ma zó nak kell fel ol da nia. (ABH 1991, 175, 176.)

Az Alkot mány bíró ság a fent hi vat ko zott in dít vá nyo zói
ér ve lés hez kap cso ló dó an meg jegy zi, hogy ön ma gá ban az,
hogy a Ttv. vi ta tott sza bá lyo zá sa a Ptk. – in dít vá nyo zó ál -
tal fel hí vott – kár té rí tés re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyá tól
[Ptk. 339.  § (1) be kez dés], illetve annak kü lö nös sza bá lya -
i tól [Ptk. 351.  § (1) és (2) be kez dés] el té rõ sza bá lyo zást
tar tal maz, to váb bá, hogy a Ttv. ki fo gás olt sza bá lyo zá sa – a 
tör vé nyi sza bá lyo zás Ptk.-hoz vi szo nyí tott lex spe ci a lis
vol ta kö vet kez té ben – meg ha tá ro zott ese tek ben ki zár ja/ki -
zár hat ja a Ptk. in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt ál ta lá nos ér vé -
nyû ren del ke zé se i nek az ér vé nye sü lé sét, al kot má nyos sá gi
kér dést nem vet fel.

Az in dít vá nyo zó ál tal fel ho zott ki fo gá sok olyan lát szó -
la gos tör vé nyi kol lí zi ók, ame lyek a je len ügy ben ön ál ló an
el bí rál ha tó al kot má nyos sá gi prob lé mát nem vet nek fel,
ezért az em lí tett in dít vá nyi rész tar tal mi vizs gá la tá ra nem
ke rült sor.

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a ren del -
ke zõ rész 1. pont já ban fog lal tak sze rint a Ttv. 74.  § (4) be -
kez dé sé nek ki fo gás olt ren del ke zé sei al kot mány el le nes sé -
gé nek a meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in -
dít vá nyo kat el uta sí tot ta.

2. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Ttv. el -
sõ in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott 74.  § (3) be kez dé se he lyé be
lé põ és je len leg is ha tá lyos 74.  § (3) be kez dé se – annak el -
le né re, hogy az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt szö veg ré sze -
ket szö veg sze rû en to vább ra is tar tal maz za – a ko ráb ban
ha tály ban volt tör vé nyi ren del ke zés sel al kot mány jo gi
szem pont ból tar tal mi lag nem azo nos.

Az in dít vá nyo zó ál tal ere de ti leg tá ma dott tör vé nyi ren -
del ke zés az il le té kes igaz ga tó ság nak (a ha tá lyos sza bá lyo -
zás ban: ter mé szet vé del mi ha tó ság nak) a vé det ál lat faj
egye de ri asz tá sá ban, be fo gá sá ban, gyé rí té sé ben tör té nõ
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köz re mû kö dé sét (e te vé keny sé gek vég zé sét) sza bá lyo zó
ren del ke zé se ket tar tal ma zott és az ezzel össze füg gõ költ -
sé gek vi se lé sé rõl ren del ke zett.

A Ttv. mó do sí tott és je len leg is ha tá lyos 74.  § (3) be kez -
dé se ezzel szem ben a ri asz tás ban, be fo gás ban, gyé rí tés ben 
kel lõ szak ér te lem mel ren del ke zõ szerv il le té kes ter mé -
szet vé del mi ha tó ság el já rá sá ba tör té nõ be vo ná sá ról és az
ezzel fel me rü lõ költ sé gek vi se lé sé rõl ren del ke zik.

A hi vat ko zott tör vé nyi ren del ke zé sek tar tal mi össze ve -
té se alap ján te hát meg ál la pít ha tó, hogy azok el té rõ szer vek 
(az il le té kes ter mé szet vé del mi ha tó ság, illetve kel lõ szak -
ér te lem mel ren del ke zõ szerv) el já rá sát sza bá lyoz zák. Az
el té rõ szer vek egy más tól el té rõ el já rá sá ra a Ttv. em lí tett
mó do sí tást kö ve tõ és je len leg is ha tá lyos 74.  § (3) be kez -
dé se a mó do sí tást meg elõ zõ sza bá lyo zás sal azo nos (szö -
veg sze rû en is egye zõ) költ ség vi se lé si sza bá lyo kat tar t
fenn.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a fent jel zett
mó do sí tás a ki fo gás olt tör vé nyi ren del ke zés ben olyan tar -
tal mi vál to zást idé zett elõ, amely az el sõ in dít vá nyo zó in -
dít vá nyá ban fel ve tett al kot má nyos prob lé mát – a ré gi he -
lyé be lé põ új sza bá lyo zás te kin te té ben – már nem hor doz -
za. A fent ki fej tet tek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság az
Ügy rend 29.  § a) pont ja lap ján a ren del ke zõ rész 2. pont já -
ban fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

Bu da pest, 2007. már ci us 5.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke,

elõ adó alkot mány bíró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kis s Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró
párhuzamos indokolása

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel, de né ze tem
sze rint a ren del ke zõ rész 1. pont ját a kö vet ke zõk kel kel lett
vol na in do kol ni:

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz két in dít vány ér ke zett,
amely a ter mé szet vé de lem rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 
(a to váb bi ak ban: Ttv.) 74.  §-a (4) be kez dé sé nek egyes szö -

veg ré sze it al kot mány el le nes nek te kin tet te, és ezért ezek
meg sem mi sí té sét kér te.

Az egyik in dít vá nyo zó ar ra hi vat ko zott, hogy a Ttv. elõ -
írá sai alap ján a vé dett ma da rak kár oko zá sa  miatt vesz te sé -
ge ke let ke zett, és ezt az ál lam nem té rí tet te meg. Az Al kot -
mány 9.  §-ának (1) be kez dé sét em lí tet te, de va ló já ban a tu -
laj don hoz va ló jo gá nak sé rel mét pa na szol ta.

A má sik in dít vá nyo zó szin tén a Ttv. 74.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bályt tá mad ta az Al kot mány 
2.  §-ának (1) be kez dé sé re, 9.  §-ának (1) be kez dé sé re,
13.  §-ának (1) be kez dé sé re, 18.  §-á ra, 54.  §-ának (1) be -
kez dé sé re, 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé re és 70/D.  §-ának
(1) be kez dé sé re hi vat koz va. A tu laj don hoz va ló jog hang -
sú lyo zá sa mel lett azt ál lí tot ta, hogy a tá ma dott ren del ke zés 
el len tét ben áll a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ptk.) szá mos sza bá lyá val,
kü lö nö sen a kár té rí tés sza bá lyo zá sá val.

Az in dít vá nyok tár gyi össze füg gé se  miatt az Alkot -
mány bíró ság az ügye ket egye sí tet te és egy el já rás ban bí -
rál ta el.

2. A ter mé szet vé de lem rõl  szóló – a Ttv.-t meg elõ zõ en
ha tá lyos – 1982. évi 4. tör vény ere jû ren de let 21.  §-ának a
Ttv. tá ma dott ren del ke zé sé hez tar tal mi lag ha son ló, a kár -
ta la ní tást mel lõ zõ sza bá lyát az Alkot mány bíró ság
2043/B/1991. AB ha tá ro za tá ban már vizs gál ta. Meg ál la pí -
tot ta, hogy ez a ren del ke zés nem áll al kot mány jo gi lag ér té -
kel he tõ össze füg gés ben az Al kot mány 9.  §-ának (1) be -
kez dé sé vel. A kár ta la ní tás és kár té rí tés konk rét sza bá lyá -
nak hi á nya te kin te té ben pe dig az ál ta lá nos ren del ke zé sek -
re utalt (ABH 1992, 543, 544.). Az Alkot mány bíró ság az
Al kot mány 9.  §-ának (1) be kez dé se te kin te té ben a je len
ügy ben is el fo gad ta a ko ráb bi ha tá ro za tá ban ki fej tett ál lás -
pon tot, az al kot mány jo gi össze füg gés hi á nyát.

Az em lí tett ko ráb bi ügy ben nem ke rült sor a tu laj don -
hoz va ló jog sé rel mé nek vizs gá la tá ra, ami re a je len eset -
ben az in dít vá nyok ki tér tek, és ami a dön tés szem pont já ból 
alap ve tõ al kot mány jo gi kér dés.

3. A Ttv. pre am bu lu ma ki eme li, hogy a tör vényt az Or -
szág gyû lés a ter mé sze t ha té kony vé del me ér de ké ben – a
nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lá sok kal össz hang ban – al -
kot ta meg. Az 5.  § (1) be kez dé se ki mond ja, hogy a ter mé -
sze ti ér té kek és te rü le tek vé del me min den ter mé sze tes és
jo gi sze mély kö te les sé ge. A 72.  § ren del ke zik a ter mé szet -
vé del mi ér dek bõl el ren delt kor lá to zá sok, ti lal mak  miatt fi -
ze ten dõ kár ta la ní tás ról. Eh hez a sza bá lyo zás hoz kap cso ló -
dik a 74.  §-nak a vé dett ál la tok kár té te lé nek meg elõ zé sé -
rõl, va la mint a vé dett ál la tok ál tal oko zott ká rok vi se lé sé -
rõl  szóló ren del ke zés.

A Ttv.-t az Or szág gyû lés a ter mé sze ti ér té kek vé del mé -
ben, a köz ér dek re te kin tet tel al kot ta meg. Itt nem az ál lam
tu laj do nos ként va ló fel lé pé sé rõl van szó, nem a pi a ci vi -
szo nyok részt ve võ je tet t in téz ke dést ha szon szer zés cél já -
ból; nem a pol gá ri jo gi kár té rí tés kér dé sét kell te hát vizs -
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gál ni. A Ttv. 74.  §-a ha tó sá gi en ge dély hez kö ti, hogy a vé -
dett ál la tok kal szem ben a kár té tel el há rí tá sa ér de ké ben
olyan in téz ke dé se ket te gye nek az ér de kel tek, ame lyek a
vé dett ál la tok pusz tu lá sát ered mé nyez nék és így a ter mé -
szet vé del mi cé lo kat, a kö zös ség ér de ke it sér te nék.

A Ttv. 74.  §-ának (4) be kez dé sé ben az a)–c) pon tok ban
fel so rolt ese tek ben a ha tó ság szak mai sza bá lyok meg sze -
gé sé vel kárt okoz egyes in gat la nok tu laj do no sá nak, hasz -
ná ló já nak és ezért fe le lõs, az oko zott kárt meg kell té rí te -
nie. Itt te hát a ha tó ság ál tal konk rét eset ben ta nú sí tott, kárt
oko zó ma ga tar tás ról van szó. Et tõl az eset kör tõl el té rõ ter -
mé sze tû a (4) be kez dés – in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott –
utol só mon da tá nak az a té te le, amely sze rint a vé dett ál la -
tok ál tal (így a kár el há rí tá si in téz ke dé sek el ma ra dá sa
 miatt) oko zott ká ro kat a ha tó ság (az ál lam) nem té rí ti meg.
Ez azt je len ti, hogy a vé dett ál la tok kal szem ben ter mé szet -
vé del mi szem pon tok alap ján in do ko lat lan nak te kin tett vé -
de ke zõ in téz ke dé sek meg té te lé nek ti lal ma olyan tu laj dont
kor lá to zó sza bály, amely nél a tu laj don jog kor lá to zá sa nem 
jár kár ta la ní tás sal.

4. Az Al kot mány 13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján vé -
de lem ben ré sze sü lõ tu laj don hoz va ló jog alap ve tõ jog
[7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22, 25.]. Ez a
vé de lem nem csak a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint ér tel me -
zett tu laj don jog ra ter jed ki, ha nem más va gyo ni jo go sult -
sá gok ra is [17/1992. (III. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
104, 108.]. Az al kot má nyos tu laj don vé de lem ér tel me zé se
so rán a 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro zott ki fej tet te, hogy
az egyé ni cse lek vé si au to nó mia anya gi alap ja ré sze sül vé -
de lem ben (ABH 1993, 373, 380.).

A tu laj don hoz va ló jog nak, mint alap ve tõ jog nak a – lé -
nye gét nem érin tõ – kor lá to zá sá ra az Al kot mány 8.  §-ának
(2) be kez dé se sze rint tör vény ben ke rül het sor, fel té ve,
hogy a kor lá to zás má sik jog vé del me vagy ér vé nye sü lé se
vagy al kot má nyos cé lok ér de ké ben szük sé ges, és a kor lá -
to zás sal el ér ni kí vánt cél fon tos sá ga arány ban áll az alap -
jog nak a kor lá to zás sal oko zott sé rel mé vel [2/1990.
(II. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 18, 20.; 20/1990. (X. 4.) 
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 69, 71.; 7/1991. (II. 28.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1991, 22, 25, 26.]. Az alap ve tõ jo gok kor lá -
to zá sá ra a 8.  § (2) be kez dé sén ala pu ló el vek mel lett fi gye -
lem be kell ven ni a tu laj don hoz va ló jog nak az Al kot mány
13.  §-ából szár ma zó sa já tos sá ga it is. Ilyen sa já tos ság az,
hogy a 13.  § (2) be kez dé se a tu laj don jog tel jes el vo ná sá nál 
a köz ér de ket je lö li meg egyik fel té tel ként. Er re te kin tet tel
a tu laj don jog kor lá to zá sá nál az al kot má nyos sá gi vizs gá lat
egyik szem pont ja a má sik alap ve tõ jog, al kot má nyos ér ték
vagy cél ér vé nye sü lé sé nek szük sé ges sé ge, vagy a köz ér -
dek  miatt fenn ál ló szük sé ges ség [42/2006. (X. 5.) AB ha -
tá ro zat, MK 2006. 122. szám, 9107.].

5. Az Al kot mány 18.  §-a és 70/D.  §-ának (2) be kez dé se 
alap ján az ál lam nak kö te les sé ge az élet ter mé sze ti alap ja i -

nak vé del me és a vé ges ja vak kal va ló gaz dál ko dás in téz -
mé nye i nek ki épí té se (996/G/1990. AB ha tá ro zat, ABH
1993, 533, 535.). A je len eset ben te hát a ter mé szet vé de lem 
kö ve tel mé nyei üt köz nek a tu laj don hoz va ló jog gal.

A 29/1995. (V. 25.) AB ha tá ro zat ban az Alkot mány -
bíró ság úgy fog lalt ál lást, hogy alap jo gok üt kö zé se ese tén
a gaz da sá gi és tár sa dal mi fo lya ma tok ér té ke lé se alap ján
le het el dön te ni, me lyik alap jo got le het az adott eset ben a
tár sa da lom szem pont já ból je len tõ sebb nek te kin te ni (ABH
1995, 145, 149.).

Az Al kot mány 18.  §-ának ér tel me zé sé vel a 28/1994.
(V. 20.) AB ha tá ro zat ban az Alkot mány bíró ság ki mond ta,
hogy a kör nye zet vé de lem hez va ló jog sa já tos alap jog,
amely nek in téz mény vé del mi ol dal a a meg ha tá ro zó. Ez az
alap jog szo ros össze füg gés ben áll az élet hez va ló jog gal,
ala nya ként va ló já ban az em be ri sé get le het meg je löl ni. Az
élet ter mé sze ti alap ja i nak vé ges vol ta és a ter mé sze ti ká rok 
je len tõs ré szé nek vissza for dít ha tat lan sá ga  miatt en nek az
alap jog nak a vé del mé nél más jo gok hoz vi szo nyít va fo ko -
zott szi go rú ság nak kell ér vé nye sül nie (ABH 1994, 134,
138–140.). A ter mé sze ti ér té kek vé del mét, a jó vá te he tet -
len ká rok meg elõ zé sét az Alkot mány bíró ság na gyobb
súllyal mér le ge li, mint az in gat lan tu laj do nos egyé ni ér de -
két (80/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 1465, 1469.).

6. A fen ti ek alap ján az ál la pít ha tó meg, hogy a ter mé -
sze ti ér té kek vé del me je len tõ sebb, mint a tu laj don hoz va ló 
jog kor lá to zás tól men tes sé ge. A vé dett ál la tok ál tal oko -
zott ká rok meg elõ zé sé re ter ve zett in téz ke dé sek nél a jó vá -
te he tet len ál lat pusz tu lás ve szé lye szük sé ges sé te szi az elõ -
ze tes ha tó sá gi en ge dé lye zést. Ez nem je len t arány ta lan
kor lá to zást a vé dett ál la tok ki pusz tu lá sá hoz ké pest. A Ttv.
74.  §-a nem ha tá roz meg olyan tu laj do ni kor lá to zást,
amely a kár el há rí tá sá hoz szük sé ges min den in téz ke dést
ki zár na, ha nem csak az in do ko lat lan, a ter mé sze ti ér té kek,
a vé dett ál la tok lé tét in do ko lat la nul ve szé lyez te tõ in téz ke -
dé se ket nem te szi le he tõ vé. Az adott in gat la nok sa já tos sá -
gá val függ össze, hogy vé dett ál la tok lá to gat ják, él nek a te -
rü le tén. Az ezzel a sa já tos ság gal össze füg gõ ter hek nem
ve zet het nek az ál lam kár ta la ní tá si kö te le zett sé gé re még
ab ban az eset ben sem, ha a vé dett ál la tok gaz da sá gi ér dek -
bõl tör té nõ ki pusz tí tá sát vagy lét szá má nak nagy mér té kû
csök ken té sét jog sza bá lyi ti la lom aka dá lyoz za.

Az el mon dot tak ra – va la mint az Al kot mány
70/A.  §-ának az egyik in dít vány ban meg em lí tett (1) be -
kez dé sé vel va ló al kot mány jo gi össze füg gés hi á nyá ra – te -
kin tet tel az in dít vá nyo kat el kell uta sí ta ni.

Bu da pest, 2007. már ci us 5.

Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró
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Kor mány ha tá ro za tok

A Kormány
1028/2007. (V. 3.) Korm.

ha tá ro za ta
a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Stratégia
elsõ olvasatban történõ megtárgyalásáról
és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság hosszú távú fenn tart ha tó fej lõ -
dé sé nek meg ala po zá sa, az át fo gó cél ki tû zé sek meg ha tá ro -
zá sa, a tár sa dal mi-gaz da sá gi igé nyek, a kör nye ze ti adott -
sá gok, a vo nat ko zó euró pai uni ós és nem zet kö zi prog ra -
mok, illetve kö te le zett sé gek fi gye lem be vé te le alap ján
a Kormány:

1. az elõ ter jesz tés ré sze ként be mu ta tott Nem ze ti Fenn -
tart ha tó Fej lõ dé si Stra té gia ter ve ze tét elsõ ol va sat ban
meg tár gyal ta, tu do má sul vet te és el ren de li annak  társa -
dalmi egyez te tés re bo csá tá sát;

Fe le lõs: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
Ha tár idõ: azon nal

2. el ren de li a tár sa dal mi egyez te tés alap ján vég le ge sí -
tett Nem ze ti Fenn tart ha tó Fej lõ dé si Stra té gia el ké szí té sét.

Fe le lõs: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

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

A Kormány
2082/2007. (V. 15.) Korm.

ha tá ro za ta
az állami erdõgazdálkodás rendszerének

a felülvizsgálatáról, valamint egyes természetvédelmi
rendeltetésû erdõterületek vagyonkezelõi jogának

megváltoztatásáról

A Kormány

1. szük sé ges nek tart ja az ál lam i er dõ gaz dál ko dás je len -
le gi szer ve ze ti és gaz dál ko dá si rend sze ré nek fe lül vizs gá -
la tát és az egy sé ges ál lam i er dõ ke ze lés rend sze ré nek ki ala -
kí tá sát, az ál lam i va gyon gaz dál ko dás szer ve ze ti rend sze -
ré nek át ala kí tá sa ke re té ben, ezért fel hív ja az érin tett mi -

nisz te re ket a ja vas lat ki dol go zá sá ra és a Kormány elé ter -
jesz té sé re;

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 1.

2. egyet ért az zal, hogy a mel lék let sze rin ti, 7859,0202
hek tár ki ter je dé sû, ál lam i tu laj don ban lévõ, vé dett és vé de -
lem re ter ve zett er dõ te rü le tek va gyon ke ze lõi joga az érin tett
szer ve ze tek meg ál la po dá sá val té rí tés men te sen az er dõ te rü -
let fek vé se sze rint il le té kes nem ze ti park igaz ga tó sá gá hoz
ke rül jön, a te rü le tek hez szer ve sen kap cso ló dó tár sa sá gi va -
gyon adás-vé tel út ján tör té nõ meg szer zé se  mellett.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
  mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, leg ké sõbb 2007. de cem ber 31.
3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

Melléklet
a 2082/2007. (V. 15.) Korm. határozathoz

Te rü le tek er dé sze ti tár sa sá gok sze rint:

Er dõ gaz da sá gi Zrt. NPI
Te rü let

(ha)

Ege rer dõ Zrt. össze sen BNPI 187,7700

Ege rer dõ Zrt. össze sen 187,7700

Észak er dõ Zrt. ANPI 1 350,7184

BNPI 220,3519

HNPI 137,8892

Észak er dõ Zrt. össze sen 1 708,9595

Ke fag Zrt. KNPI 3 530,2683

Ke fag Zrt. össze sen 3 530,2683

Ne fag Zrt. KMNPI 290,9718

Ne fag Zrt. DINPI 147,8564

Ne fag Zrt. KNPI 46,2486

Ne fag Zrt. össze sen 485,0768

Nyír er dõ Zrt. HNPI 1 087,3900

Nyír er dõ Zrt. BNPI 309,6100

Nyír er dõ Zrt. össze sen 1 397,0000

Pi li si Park er dõ Zrt. DINPI 549,9456

Pi li si Park er dõ Zrt. össze sen 549,9456

MINDÖSSZESEN 7 859,0202
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Te rü le tek Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok sze rint:

A Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé sé be át adan dó te rü le tek (NPI sze rint)

Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
(új va gyon ke ze lõ)

Vé dett ter mé sze ti te rü let ne ve
Er dé sze ti Zrt.

(ré gi va gyon ke ze lõ)
Te rü let

(ha)

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ke le mé ri mo hos ta vak TT Észak er dõ Zrt. 56,7931
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Long er dõ TT Észak er dõ Zrt. 845,6158
Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság To kaj-Bod rog zug TK Észak er dõ Zrt. 448,3095
ANPI össze sen 1 350,7184
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ke re csen di Er dõ TT Ege rer dõ Zrt. 118,8300
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Gyön gyö si Sár-hegy TT Ege rer dõ Zrt. 68,9400
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Bor so di Me zõ ség TK Észak er dõ Zrt. 220,3519
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Kesz nyé te ni TK Nyír er dõ Zrt. 309,6100
BNPI össze sen 717,7319
Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ócsai TK Pi li si Park er dõ Zrt. 442,5057
Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ne fag Zrt. 19,0799
Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Csév ha rasz ti bo ró kás TT Ne fag Zrt. 128,7765
Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Fó ti Som lyó TT Pi li si Park er dõ Zrt. 107,4399
DINPI össze sen 697,8020
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Hor to bá gyi NP Nyír er dõ Zrt. 1 087,3900
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Észak er dõ Zrt. 137,8892
HNPI össze sen 1 225,2792
Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Kö rös-Ma ros NP Ne fag Zrt. 290,9718
KMNPI össze sen 290,9718
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Kis kun sá gi NP Ke fag Zrt. 3 530,2683
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság Ne fag Zrt. 46,2486
KNPI össze sen 3 576,5169
MINDÖSSZESEN 7 859,0202

He lye sbí tés

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 51/I. szá má ban ki hir de tett, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 2007. évi 5. szá má ban meg je lent, a kör nye ze ti alap nyil -
ván tar tás ról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. ren de let

 – 1. §-ának e) pont ja he lye sen:
 ,,e) kör nye zet vé del mi ob jek tum: olyan te rü let, hely hez kö tött lé te sít mény, tárgy, épít mény, en ge dély kö te les te vé keny ség vég zé sé nek he lye, amellyel

össze füg gés ben az Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má ci ós Rend szer hez (a to váb bi ak ban: OKIR) kap cso ló dó an a 4. § (2) be kez dé sé ben fel so rolt szer -
vek köz igaz ga tá si el já rást foly tat nak le, vagy amellyel kap cso lat ban kör nye zet vé del mi adat szol gál ta tást tel je sí te nek;”

– 2. §-ának (2) be kez dé se he lye sen:
„(2) A kör nye ze ti alap nyil ván tar tás ba a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek (a to váb bi ak ban: fel ügye lõ sé gek), az Or szá -

gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a to váb bi ak ban: fõ fel ügye lõ ség), va la mint a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té rium (a to váb bi ak ban: mi nisz té rium) je gyez het be egye di kör nye zet vé del mi azo no sí tó ada to kat.”

– 9. §-a he lye sen:
„9. § A 3. §-ban meg ha tá ro zott szer vek dön té se i nek a kör nye zet vé del mi azo no sí tó ada to kat tar tal maz ni uk kell.”

(Kéz irat hi ba)
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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/fax: 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 ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.1862 – 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.




