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Törvények

2007. évi LVII.
törvény

a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

módosításáról*

1. § A tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építé-
szek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
(a továbbiakban: Mkt.) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a követke-
zõ g)–i) pontokkal egészül ki:

[3. § (1) A területi kamara az 1. § (1) bekezdésében meg-
határozott mérnöki, illetve építészeti tevékenység jogsze-
rûségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása
érdekében az alábbi közfeladatokat látja el:]

„a) területi összesítésben vezeti a tervezõi és a szakér-
tõi névjegyzéket, valamint a külön jogszabályban megha-
tározott névjegyzéket, ennek keretében a hatályos jogsza-
bályok alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgál-
tatás általános szabályait alkalmazva elsõ fokon elbírálja a
mérnöki, illetve építészeti tevékenység végzéséhez elõírt
feltételek teljesülését és határoz a jogosultságról,”

„g) igazolja az igazságügyi szakértõi tevékenység foly-
tatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegét,

h) értesíti az igazságügyért felelõs minisztert az igazság-
ügyi szakértõi tevékenység folytatására jogosult tagja ka-
marai jogviszonyának felfüggesztésérõl, megszûnésérõl és
a megszûnés okáról, továbbá a szakértõi jogosultság név-
jegyzéki bejegyzésének szünetelésérõl és megszûnésérõl,

i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a
hatáskörébe utal.”

2. § Az Mkt. 4. §-ának (1) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

[4. § (1) A területi kamara szervei:]
„f) titkárság.”

3. § Az Mkt. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A területi kamara ügyviteli szerve a titkár-

ság, amelynek vezetõje a kamara titkára. A titkár a kama-
rával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll. Titkár csak az lehet, aki

a) állam- és jogtudományi egyetemi, illetve államigaz-
gatási fõiskolai végzettséggel, vagy

b) a kamara szakterületébe tartozó felsõfokú szakirá-
nyú végzettséggel
és legalább 5 év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
valamint a vizsgára és a továbbképzésre vonatkozó egyéb,
külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti.
Közigazgatási gyakorlatnak tekinthetõ a kamaránál köz-
igazgatási ügyekben ügyintézõként szerzett gyakorlat is.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. május 29-i ülésnapján fogadta el.

(2) A titkár felett a munkaviszony vagy a munkavégzés-
re irányuló egyéb jogviszony létesítésével és megszünteté-
sével kapcsolatos jogokat az elnökség, az egyéb munkálta-
tói jogokat az elnök gyakorolja. A titkár gyakorolja a terü-
leti kamarában dolgozó munkavállalók felett a munkálta-
tói jogokat.

(3) A területi kamarának a taggyûlés, a területi elnök-
ség, az etikai bizottság vagy valamely tisztségviselõ kizá-
rólagos hatáskörébe nem tartozó feladatait a titkárság irá-
nyítja, illetõleg hangolja össze. A titkárság kamarai igaz-
gatási-ügyviteli feladatait az alapszabály, illetve a területi
kamara szabályzata állapítja meg.”

4. § Az Mkt. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A legalább öt fõbõl álló etikai-fegyelmi bizott-

ság tagjai közül elnököt választ.
(2) Az etikai-fegyelmi bizottság elnöke és tagjai a fe-

gyelmi eljárás során és azzal összefüggésben
a) függetlenek,
b) a jogszabályok, kamarai szabályzatok alapján kizá-

rólag a meggyõzõdésüknek megfelelõen döntenek,
c) nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.
(3) Az etikai-fegyelmi bizottság az e törvényben, a ka-

mara alapszabályában, valamint etikai-fegyelmi szabály-
zatában meghatározott módon közremûködik a szakmai és
etikai normák kialakításában és ellátja mindazokat a fel-
adatokat, amelyeket e törvény, illetve a kamarai szabály-
zatok a hatáskörébe utalnak.”

5. § Az Mkt. 11. §-ának (2) bekezdésének b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ l)–m)
pontokkal egészül ki:

[(2) Az országos kamarák a mérnöki, illetve építészeti
tevékenység jogszerûségének biztosítása és szakmai szín-
vonalának emelése érdekében az alábbi közfeladatokat
látják el:]

„b) a területi kamarák adatszolgáltatása alapján, orszá-
gos összesítésben vezetik a tervezõi és a szakértõi név-
jegyzéket, valamint a külön jogszabályban meghatározott
névjegyzéket és biztosítják annak nyilvánosságát,”

„l) ellátja a jogosultsági vizsgával, valamint a szakmai
továbbképzéssel kapcsolatos, külön jogszabály szerinti
feladatokat,

m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény
a hatáskörébe utal.”

6. § (1) Az Mkt. 12. §-ának (1) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:

[12. § (1) Az országos kamara szervei:]
„g) országos titkárság.”

(2) Az Mkt. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Az országos kamara tisztségviselõi: az elnök, az al-
elnök(ök), az elnökség tagjai, a fõtitkár, az országos fel-
ügyelõbizottság elnöke, valamint az országos etikai-
fegyelmi bizottság elnöke.”



7. § Az Mkt. 14. §-ának (1) bekezdésének b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[14. § (1) A küldöttgyûlés kizárólagos hatáskörébe tar-
tozik:]

„b) az országos kamara tisztségviselõinek – a fõtitkár
kivételével – és a bizottságok tagjainak megválasztása,”

8. § Az Mkt. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) Az országos kamara titkárságának (ügyvi-

teli szervének) vezetõje a kamara fõtitkára, aki a kamará-
val munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll. Fõtitkár csak az lehet, aki

a) állam- és jogtudományi egyetemi, illetve államigaz-
gatási fõiskolai végzettséggel vagy

b) a kamara szakterületébe tartozó felsõfokú szakirá-
nyú végzettséggel,
és legalább 5 év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
valamint a vizsgára és a továbbképzésre vonatkozó egyéb,
külön jogszabályban meghatározott feltételeket teljesíti.
Közigazgatási gyakorlatnak tekinthetõ a kamaránál köz-
igazgatási ügyekben ügyintézõként szerzett gyakorlat is.

(2) A fõtitkár felett a munkaviszony létesítésével és
megszüntetésével kapcsolatos jogokat az elnökség, az
egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A fõtitkár
gyakorolja az országos kamarában dolgozó munkavál-
lalók felett a munkáltatói jogokat.

(3) Az országos kamarának a küldöttgyûlés, az országos
elnökség, az etikai bizottság vagy valamely tisztségviselõ
kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatait a titkárság
irányítja, illetõleg hangolja össze. A titkárság kamarai
igazgatási-ügyviteli feladatait az alapszabály állapítja
meg.”

9. § Az Mkt. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„17. § (1) A legalább 5 fõbõl álló országos etikai-fegyel-
mi bizottság tagjai közül elnököt választ.

(2) Az etikai-fegyelmi bizottság elnöke és tagjai a fe-
gyelmi eljárás során

a) függetlenek,
b) jogszabályok, kamarai szabályzatok alapján kizáró-

lag a meggyõzõdésüknek megfelelõen döntenek,
c) nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.
(3) Az országos etikai-fegyelmi bizottság a küldöttgyû-

lés elé terjeszti az etikai-fegyelmi szabályzatot, illetve
annak módosítását, és ellátja mindazokat a feladatokat,
amelyeket e törvény, illetve a kamarai szabályzatok a ha-
táskörébe utalnak.”

10. § Az Mkt. 20. § (1)–(2) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) A titkár, illetve fõtitkár kivételével, a területi és az
országos kamara tisztségviselõi és a küldöttek jelölésének,
választásának és visszahívásának rendjét, megbízatásuk
idõtartamát és újraválaszthatóságuk mértékét az e törvény-

ben meghatározott keretek között a területi és az országos
alapszabály határozza meg.

(2) A választott tisztségviselõk, bizottsági tagok, kül-
döttek és a tagozatok elnökei megbízatásának leghosszabb
idõtartama négy év, amely ismételt megválasztásukkal
legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható. Országos
és területi kamarai vezetõ tisztségviselõkre az alapsza-
bályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok vo-
natkoznak.”

11. § (1) Az Mkt. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) A kamarai tag tisztségviselõként azonos kamarai
szervezeten belül egy tisztséget tölthet be.”

(2) Az Mkt. 21. §-a a következõ (4)–(5) bekezdésekkel
egészül ki:

„(4) Nem lehet
a) a területi kamara elnöke, alelnöke, etikai-fegyelmi

bizottságának elnöke, titkára az, aki a területi kamara ille-
tékességi területén építésügyi vagy építésfelügyeleti ható-
sági feladatot ellátó köztisztviselõ, ideértve a sajátos épít-
ményfajták szerinti hatóságokat is,

b) az országos kamara tisztségviselõje az, aki az építés-
ügy irányításáért felelõs központi közigazgatási szerv ügy-
intézõ vagy vezetõ köztisztviselõje.

(5) A (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenséget a meg-
választástól számított 60 napon belül meg kell szüntetni.
Ha a határidõn belül a megválasztott tisztségviselõ az
összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a kamarai tiszt-
ségviselõi megbízatása megszûnik. A megválasztott tiszt-
ségviselõ az összeférhetetlenség fennállása alatt a kamarai
tisztségével kapcsolatos feladatait nem láthatja el.”

12. § Az Mkt. 23. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kamarai szakmai
szolgáltatásokról, azok díjairól, illetve a díj felhasználásá-
ról az országos kamarák külön szabályzatban rendelkez-
nek.”

13. § Az Mkt. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A kamarai felvételre jogosító feltétel a szakterület-
nek megfelelõ szakirányú képzést nyújtó egyetemen vagy
fõiskolán szerzett oklevél, vagy azzal egyenértékûnek el-
ismert diploma.”

14. § Az Mkt. 34. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg az Mkt. a
következõ 34/A–34/D. §-okkal egészül ki:

„VII. fejezet

Az etikai-fegyelmi eljárás

34. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az épí-
tészeti, illetve mérnöki tevékenységre vonatkozó jogsza-
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bályok, szakmai szabályok, illetve kamarai szabályzatok
rendelkezéseit szándékosan vagy gondatlanul megszegi.

(2) A fegyelmi felelõsséget az elkövetés idején hatály-
ban lévõ jogszabályok, illetve kamarai szabályzatok sze-
rint kell elbírálni. Ha az elbíráláskor hatályban lévõ ren-
delkezések enyhébb elbírálást tesznek lehetõvé, úgy eze-
ket kell alkalmazni.

(3) A kamara által külön jogszabályok szerint vezetett
névjegyzékben szereplõ, de kamarai tagsággal nem ren-
delkezõ szakmagyakorlókkal szemben fegyelmi eljárás ki-
zárólag a kamarai szabályzatok keretein kívül, a szakmai
szabályok megszegésével elkövetett fegyelmi vétség ese-
tén folytatható le.

(4) Az 1. § (5) bekezdés szerinti személyekkel szemben
lefolytatott fegyelmi eljárásról – annak jogerõs és végre-
hajtható lezárását követõen – az illetékes területi kamara
értesíti a letelepedés helye szerinti eljáró hatóságot.

34/A. § (1) A fegyelmi vétség esetén kiszabható bünte-
tések:

a) figyelmeztetés,
b) pénzbírság, amelynek mértéke legfeljebb a kiszabás

idõpontjában hatályos szabálysértési pénzbírság legmaga-
sabb összegének négyszerese,

c) a kamarai tisztség viselésétõl való, legfeljebb egy
évig terjedõ eltiltás,

d) a tagsági viszony legfeljebb egy évig terjedõ felfüg-
gesztése,

e) a kamarából történõ kizárás.
(2) Pénzbírság az (1) bekezdés a), c)–e) pontjaiban

meghatározott büntetéssel együtt, mellékbüntetésként is
alkalmazható.

(3) Az (1) bekezdés d)–e) pontjaiban meghatározott
büntetés végrehajtása egy alkalommal legfeljebb három év
idõtartamra felfüggeszthetõ. Ha a felfüggesztés idõtartama
alatt jogerõsen újabb etikai-fegyelmi büntetést (a továb-
biakban: fegyelmi büntetés) szabtak ki, a felfüggesztett
büntetést is végre kell hajtani.

(4) A jogerõsen kiszabott fegyelmi büntetést a kamarai
nyilvántartásban fel kell tüntetni. A bejegyzett büntetést a
nyilvántartásból öt év eltelte után törölni kell.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti idõn belül újabb fegyelmi
eljárás megindítására kerül sor, az új eljárás során az
(1) bekezdés a) pontja szerinti büntetés nem állapítható
meg.

(6) A jogerõsen kiszabott fegyelmi büntetésrõl a szak-
magyakorlási jogosultságról névjegyzéket vezetõ szervet
értesíteni kell.

(7) A 34. § (3) bekezdése szerinti személyekkel szem-
ben kizárólag az (1) bekezdés b) pontja szerinti büntetés
szabható ki.

34/B. § (1) Az eljárás alá vont személy
a) megismerheti az ügyre vonatkozó bizonyítékokat,

azokra nyilatkozatot tehet,
b) az iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet,
c) az eljárás résztvevõihez kérdést intézhet, illetve bi-

zonyítási indítványt terjeszthet elõ,

d) az eljárási cselekményekben részt vehet,
e) az ügyben eljáró személyekkel szemben összeférhe-

tetlenségi kifogást terjeszthet elõ.
(2) Az eljárásban az eljárás alá vont személy helyett és

nevében megbízottja vagy jogi képviselõje (a továbbiak-
ban együtt: képviselõje) is eljárhat, kivéve, ha az eljárás
alá vont személy személyes megjelenése, illetve meghall-
gatása szükséges.

34/C. § (1) A fegyelmi eljárást
a) elsõ fokon: a területi kamara etikai-fegyelmi bizott-

ságának fegyelmi tanácsa,
b) másodfokon: az országos kamara etikai-fegyelmi bi-

zottságának fegyelmi tanácsa
folytatja le.

(2) Elsõ és másodfokon az eljáró tanács elnökbõl és leg-
alább két tagból áll.

(3) Legalább öt tagból álló fegyelmi tanács jár el másod-
fokon, ha az elsõ fokú fegyelmi tanács a 34/A. § (1) bekez-
dés e) pontja szerinti kamarából történõ kizárás fegyelmi
büntetést szabott ki.

34/D. § (1) A fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként,
valamint vizsgálóbiztosként nem járhat el:

a) a panaszos, az eljárás alá vont személy és azok hoz-
zátartozója [Ptk. 685. § b) pont],

b) aki jogerõs fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy
aki ellen büntetõeljárás van folyamatban, ennek jogerõs
befejezéséig, illetve ha az eljárás során büntetés kiszabásá-
ra került sor, a büntetés alóli mentesítésig,

c) akinek a tanúkénti meghallgatása az eljárásban szük-
ségessé válhat,

d) a területi kamara elnöke, alelnöke, elnökségi tagja,
e) a másodfokú eljárásban az, aki az elsõ fokú eljárás-

ban eljárt,
f) akitõl az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem

várható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenõen

nem járhat el a fegyelmi tanács tagja vizsgálóbiztosként, a
vizsgálóbiztos a fegyelmi tanács tagjaként.

(3) A kizárásra vonatkozó rendelkezéseket a jegyzõ-
könyvvezetõre és a szakértõre is megfelelõen alkalmazni
kell.

(4) A kizárási okot az érintettek kötelesek az etikai-
fegyelmi bizottság elnökének bejelenteni.

(5) Az eljárás alá vont tag a fegyelmi tanács elnöke, tag-
jai vagy a vizsgálóbiztos ellen kizárási okot jelenthet be. A
kizárással érintett személy meghallgatása után a kizáró ok-
ról az etikai-fegyelmi bizottság elnöke határoz. A területi
kamara etikai-fegyelmi bizottságának elnöke ellen beje-
lentett kizárási ok kérdésében az országos kamara eti-
kai-fegyelmi bizottságának elnöke, az országos kamara
etikai-fegyelmi bizottságának elnöke ellen bejelentett ki-
zárási ok kérdésében az országos kamara elnökének javas-
latára az országos kamara felügyelõbizottsága határoz.

(6) Ha a kizárásnak a területi kamara etikai-fegyelmi bi-
zottságának elnöke, az országos kamara etikai-fegyelmi
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bizottságának elnöke vagy országos kamara felügyelõbi-
zottsága helyt ad, kijelöli az eljáró tanácsot.

(7) Ha valamennyi fegyelmi tanáccsal szemben kizáró
ok áll fenn, a területi kamara elnöke az országos kamarát
keresi meg más kamaránál mûködõ fegyelmi tanács kijelö-
lése végett.

(8) A fegyelmi eljárást
a) a területi kamara elnökével, alelnökével, titkárával,

etikai-fegyelmi bizottság elnökével és tagjával szemben
– ideértve az elõzetes vizsgálat elrendelését is – az orszá-
gos kamara etikai-fegyelmi bizottsága által kijelölt ka-
mara,

b) az országos kamara elnökével, alelnökével, elnöksé-
gi tagjával, titkárával, etikai-fegyelmi bizottság elnökével
és tagjával szemben a lakhelye szerint illetékes kamara
folytatja le.”

15. § Az Mkt. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg az Mkt. a következõ 35/A–35/C. §-okkal
egészül ki:

„35. § (1) A fegyelmi eljárást kezdeményezheti
a) természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyi-

séggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet (a továb-
biakban együtt: panaszos),

b) a kamara szerve, tisztségviselõje, tagja,
c) hatáskörében eljárva a szakmagyakorlási jogosult-

ságról névjegyzéket vezetõ szerv, az építésügyi (létesítési)
és építésfelügyeleti hatóságok.

(2) A fegyelmi eljárást fegyelmi vétség gyanúja esetén,
illetve ha azt a tag maga kéri, az etikai-fegyelmi bizottság
elnöke írásban rendeli el, a hozzá beérkezett írásbeli beje-
lentés, megkeresés, illetve a feladatkörében tudomására
jutott tények alapján. A fegyelmi eljárásról a határozat egy
példányának megküldésével az etikai-fegyelmi bizottság
elnöke haladéktalanul értesíti az eljárás alá vont személyt,
a panaszost, a területi kamara elnökét, valamint az
etikai-fegyelmi bizottság tagjai közül kijelöli a vizsgáló-
biztost.

(3) A panasz visszavonása a fegyelmi eljárás lefolytatá-
sát nem akadályozza.

(4) A fegyelmi eljárás megindításának nincs helye, ha
azt a területi kamara a kötelezettségszegésrõl szóló panasz
beérkezésétõl, illetve a hivatalból megindított eljárás ese-
tén a jegyzõkönyv felvételétõl számított 3 hónapon belül
nem indította meg, illetve az elkövetéstõl számított 3 év el-
telt. Ha a cselekmény miatt büntetõ- vagy szabálysértési
eljárás indult, és az nem végzõdött felmentéssel, a 3 hóna-
pos határidõt a jogerõs határozatnak a kamarával való köz-
lésétõl, a 3 éves határidõt pedig az eljárás jogerõs befejezé-
sétõl kell számítani.

(5) A fegyelmi eljárást annak megindításától számított
120 napon belül be kell fejezni.

35/A. § (1) Meg kell tagadni a fegyelmi eljárás elrende-
lését, ha

a) a bejelentés nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy a
bejelentett tények alapján fegyelmi vétség elkövetésének
alapos gyanúja nem állapítható meg,

b) a bejelentésben foglalt tények miatt fegyelmi eljárás
van folyamatban vagy már jogerõs fegyelmi határozatot
hoztak.

(2) Megtagadható a fegyelmi eljárás névtelen bejelentés
esetén.

(3) A fegyelmi eljárás elrendelését megtagadó határoza-
tot ismert panaszos esetén a panaszosnak és annak kell
megküldeni, aki ellen a panasz irányult.

(4) A fegyelmi eljárás elrendelését megtagadó határozat
kézhezvételétõl számított 15 napon belül a 35. § (1) bekez-
désének a) pontja szerinti, ismert panaszos kezdeményez-
heti a fegyelmi eljárás lefolytatását az etikai-fegyelmi bi-
zottságnál. A fegyelmi eljárás lefolytatásáról az etikai-
fegyelmi bizottság határoz.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a fegyelmi eljárás so-
rán a panaszos jár el a vizsgálóbiztos helyett, a
35/B–35/C. § szerinti jogosítványokra és vizsgálat lefoly-
tatására azonban nem jogosult.

35/B. § (1) A vizsgálóbiztos köteles vizsgálatot lefoly-
tatni és ennek keretében a tényállás megállapításához
szükséges körülményeket felderíteni, az eljárás alá vont
személy javára és terhére szóló bizonyítékokat beszerezni.

(2) A vizsgálóbiztos az eljárás alá vont személyt nyilat-
kozattételre hívja fel azzal, hogy az ügyre vonatkozó irato-
kat 8 napon belül jogosult a területi kamarának megkül-
deni.

(3) A vizsgálóbiztos meghallgathatja a panaszost (sér-
tettet), az eljárás alá vont személyt és az általuk megjelölt
tanúkat, megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott iratokat,
szükség esetén szakértõ közremûködését veheti igénybe.
A vizsgálóbiztos vizsgálatának nem akadálya, ha az eljá-
rás alá vont személy a meghallgatáson nem jelent meg,
vagy nem nyilatkozik. Errõl az eljárás alá vont személyt
tájékoztatni kell.

(4) Az eljárási cselekményekrõl jegyzõkönyvet kell ké-
szíteni. A jegyzõkönyvet a meghallgatott személy, a vizs-
gálóbiztos, valamint a jegyzõkönyvvezetõ írja alá.

35/C. § (1) A vizsgálóbiztos az eljárás eredményérõl
összefoglaló jelentést készít és az iratokat indítványával
együtt az etikai-fegyelmi bizottság elnökének átadja.

(2) A vizsgálatot 30 nap alatt be kell fejezni. Ez a határ-
idõ indokolt esetben egy alkalommal, a területi kamara el-
nöke által 30 nappal meghosszabbítható.”

16. § Az Mkt. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg az Mkt. a következõ 36/A–36/D. §-okkal
egészül ki:

„36. § (1) Az etikai-fegyelmi bizottság a vizsgálat alapján
a) megszünteti az eljárást,
b) elrendeli fegyelmi tárgyalás megtartását,
c) fegyelmi tárgyalás nélküli figyelmeztetés fegyelmi

büntetés megállapítását kezdeményezi.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt határozatról az etikai-
fegyelmi bizottság elnöke az eljárás alá vont személyt és a
panaszost értesíti.

(3) Az etikai-fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi tár-
gyalás megtartásának elrendelésével egyidejûleg az eti-
kai-fegyelmi bizottság tagjai közül kijelöli az eljáró fe-
gyelmi tanács elnökét és tagjait.

36/A. § (1) A fegyelmi tanács elnöke
a) tárgyalás nélkül a 34/A. § (1) bekezdés a) pont sze-

rinti figyelmeztetés fegyelmi büntetés megállapítását kez-
deményezheti,

b) kitûzi a fegyelmi tárgyalást, megidézi az eljárás alá
vont személyt, a képviselõjét, a tanúkat, a vizsgálóbiztost,
és további bizonyítást rendelhet el. A fegyelmi tanács el-
nöke intézkedéseirõl a vizsgálóbiztost értesíti.

(2) A fegyelmi tanács elnöke az eljárás alá vont sze-
mélyt az idézéssel egyidejûleg tájékoztatja, hogy a vizs-
gálóbiztos jelentésére legkésõbb a tárgyaláson észrevételt
tehet. Figyelmezteti arra is, hogy ha alapos ok nélkül az el-
járásban nem vesz részt, ez az eljárás lefolytatását nem
akadályozza.

(3) Ha az eljárás alá vont személy a szabályszerû idézés
ellenére a fegyelmi tárgyaláson nem jelenik meg, azt távol-
létében is meg lehet tartani.

36/B. § (1) A fegyelmi tanács tárgyalás tartása nélkül fi-
gyelmeztetést állapít meg, ha az eljárás alá vont személy a
fegyelmi vétség elkövetését elismerte, a fegyelmi vétség
egyértelmû és a kötelességszegés kisebb súlyú.

(2) Ha a figyelmeztetésrõl szóló határozat kézbesítésé-
tõl számított 15 napon belül az eljárás alá vont személy
vagy képviselõje tárgyalás tartását kérte, a figyelmeztetés
hatályát veszti és a fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tûz
ki, és errõl a vizsgálóbiztost értesíti.

36/C. § (1) A vizsgálóbiztos, az eljárás alá vont személy
és képviselõje a tárgyalás bármely szakában bizonyítási
indítványt tehet.

(2) A fegyelmi tárgyalásról jegyzõkönyvet kell készíte-
ni. A fegyelmi tanács elrendelheti a tárgyalás anyagának
hangszalagra történõ rögzítését. Ez esetben a tárgyalásról
készült jegyzõkönyvet 8 napon belül el kell készíteni.

(3) Ha más hatóság eljárása érintheti a fegyelmi ügy el-
döntését, a fegyelmi tanács elrendelheti az eljárás felfüg-
gesztését a bíróság vagy más hatóság elõtt folyamatban
lévõ ügy jogerõs befejezéséig.

36/D. § (1) Ha az eljárás alá vont személlyel szemben
szándékos vagy olyan gondatlan bûncselekmény elköveté-
se miatt emelt vádat az ügyész, amelynek büntetési tétele
háromévi szabadságvesztésnél súlyosabb, a fegyelmi ta-
nács ideiglenes intézkedéssel az eljárás alá vont személy
kamarai tagságát azonnali hatállyal felfüggeszti és a tevé-
kenységének végzésére való jogosultságának felfüggesz-
tését kezdeményezi a jogosultságról névjegyzéket vezetõ
szervnél.

(2) A felfüggesztésrõl szóló határozatot 5 napon belül
az eljárás alá vont személynek kézbesíteni kell, aki a hatá-

rozat ellen 8 napon belül fellebbezést terjeszthet elõ a má-
sodfokú fegyelmi tanácshoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedés mind-
addig hatályban marad, amíg azt a fegyelmi tanács határo-
zatában hatályon kívül nem helyezi.”

17. § Az Mkt. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg az Mkt. a következõ 37/A–37/D. §-okkal
egészül ki:

„37. § (1) A fegyelmi tanács a bizonyítékokat egyenként
és összességükben értékeli és az ezen alapuló meggyõzõ-
dése alapján állapítja meg a tényállást.

(2) A fegyelmi tanács határozatában
a) az eljárást megszünteti,
b) az eljárás alá vont személyt elmarasztalja és a

34/A. § (1) bekezdésében meghatározott büntetés valame-
lyikét szabja ki.

(3) A határozat rendelkezõ része tartalmazza:
a) az eljárás alá vont személy nevét, lakcímét (székhe-

lyét), kamarai tagságának nyilvántartási számát, szükség
esetén a jogosultsága megnevezését, névjegyzéki nyilván-
tartási számát,

b) a fegyelmi tanács döntését arról, hogy az eljárás alá
vont személyt vétkesnek nyilvánítja és fegyelmi büntetést
szab ki, vagy a megindított eljárást megszünteti,

c) az ideiglenes intézkedés hatályon kívül helyezését,
d) vétkesség megállapítása esetén azt a körülményt,

hogy a fegyelmi vétséget az eljárás alá vont személy szán-
dékosan vagy gondatlanul követte el, több fegyelmi tény-
állás esetén az elkövetett fegyelmi vétségek számát,

e) a kiszabott fegyelmi büntetést, utalást az érdemi
döntés alapját képezõ jogszabályi és egyéb rendelkezé-
sekre,

f) az eljárási költségek viselésének módját,
g) tájékoztatást arról, hogy a határozat ellen a fegyelmi

eljárás alá vont személy és képviselõje, valamint a pana-
szos a kézbesítéstõl számított 15 napon belül fellebbezhet.

(4) A határozat indokolási része tartalmazza:
a) a tényállást és annak bizonyítékait,
b) a levont ténybeli és jogi következtetést,
c) a büntetés kiszabása esetén a súlyosbító és enyhítõ

körülményeket.
(5) A fegyelmi határozatot a tárgyalás befejezése után

15 napon belül meg kell küldeni az eljárás alá vont sze-
mélynek és képviselõjének, a vizsgálóbiztosnak, valamint
a panaszosnak.

(6) Az elsõ fokú fegyelmi tanács határozata ellen a hatá-
rozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül az eljárás
alá vont személy, a képviselõje, a vizsgálóbiztos, valamint
a panaszos az országos kamara etikai-fegyelmi bizottsága
elnökéhez fellebbezhet. A fellebbezés a határozat jogerõre
emelkedésére halasztó hatályú.

37/A. § (1) Az elsõ fokú fegyelmi határozat ellen be-
nyújtott fellebbezést az etikai-fegyelmi bizottság az orszá-
gos kamara etikai-fegyelmi bizottsága elnökének küldi
meg.
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(2) Az országos kamara etikai-fegyelmi bizottságának
elnöke a fellebbezés kézhezvételét követõ 5 napon belül
kijelöli az országos kamara etikai-fegyelmi bizottság tag-
jai közül a másodfokon eljáró fegyelmi tanácsot és annak
elnökét, valamint a vizsgálóbiztost, továbbá a kijelöléssel
egyidejûleg a vizsgálóbiztos részére az ügy iratait megkül-
di azzal, hogy a fellebbezésre észrevételeit 15 napon belül
tegye meg.

(3) Ha a 37/B–37/D. §-ok másként nem rendelkeznek, a
másodfokú eljárásban a 36/A. §, a 36/C. §, valamint a 37. §
rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

37/B. § (1) A másodfokon eljáró fegyelmi tanács tár-
gyaláson kívül hozott határozattal elutasítja a fellebbezést,
ha az elkésett, vagy ha azt nem az eljárás kezdeményezésé-
re jogosult terjesztette elõ.

(2) A másodfokon eljáró fegyelmi tanács az elsõ fokú
határozatot helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsem-
misíti.

(3) Ha az elsõ fokú határozat megalapozatlan, a tényál-
lás nincs felderítve vagy hiányos, ellentétes az iratok tar-
talmával, illetve helytelen ténybeli következtetést tartal-
maz – és a helyes tényállás az iratok tartalma, ténybeli kö-
vetkeztetés vagy részbizonyítás felvétele útján nem álla-
pítható meg – a másodfokú fegyelmi tanács az elsõ fokú
fegyelmi határozatot hatályon kívül helyezi és az elsõ fokú
fegyelmi tanácsot új eljárásra utasítja.

(4) Hatályon kívül kell helyezni az elsõ fokú határozatot
akkor is, ha azt az elsõ fokú eljárás lényeges szabályainak
megsértésével hozták meg.

(5) A másodfokú határozat ellen az eljárás alá vont sze-
mély, a képviselõje, a vizsgálóbiztos, valamint a panaszos
a kézbesítéstõl számított 30 napon belül a közigazgatási
perekre (Pp. XX. fejezet) irányadó szabályok szerint bíró-
sághoz fordulhat.

(6) A másodfokú határozat a közléssel válik jogerõssé
és végrehajthatóvá, de az (5) bekezdés szerinti esetben a
végrehajtás felfüggesztése kérhetõ a bíróságtól.

37/C. § (1) A jogerõs fegyelmi határozat meghozatalát
követõen a panaszos, az eljárás alá vont személy és képvi-
selõje új eljárás lefolytatását kérheti. Új eljárás lefolytatá-
sára az eljárás alá vont személy életében, az eljárás jogerõs
befejezésétõl számított öt éven belül van lehetõség.

(2) Új eljárásnak van helye akkor is, ha az alapügyben
az eljáró fegyelmi tanács valamely tagja kötelességét a
Büntetõ Törvénykönyvbe ütközõ módon megszegte.

(3) A területi kamara etikai-fegyelmi bizottságának el-
nöke új eljárás lefolytatását akkor rendeli el, ha

a) az ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálatára
nem került sor, illetve az arra nyitva álló idõ már letelt, és

b) olyan tényre vagy bizonyítékra, vagy olyan jogerõs
bírói vagy más hatósági határozatra hivatkoznak, amit az
eljáró fegyelmi tanács nem bírált el, amennyiben ezen bi-
zonyítékok alkalmasak a kihirdetett fegyelmi határozat
megváltoztatására.

(4) Az új eljárás lefolytatásáról a területi kamara
etikai-fegyelmi bizottsága dönt. Az elutasító határozat

ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül az eljárás
kezdeményezõje az országos kamara fegyelmi tanácsához
fellebbezéssel élhet.

(5) Az új eljárás során az elsõ és másodfokú eljárásra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.

(6) Az eljárást elrendelõ határozatnak a jogerõsen kisza-
bott fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya nin-
csen, kivéve, ha ezt az eljáró fegyelmi tanács kifejezetten
kimondja, és határozattal intézkedik a kiszabott fegyelmi
büntetés végrehajtásának felfüggesztése iránt.

37/D. § Az etikai-fegyelmi bizottságok mûködését, va-
lamint a fegyelmi eljárás részletes szabályait e törvény ke-
retei között a kamarák fegyelmi szabályzatában, illetve a
fegyelmi eljárás költségének, a pénzbüntetés befizetésé-
nek, kezelésének és felhasználásának szabályait külön
szabályzatban kell megállapítani.”

18. § Az Mkt. 39. §-a a következõ (2) bekezdéssel egé-
szül ki, és a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre vál-
tozik:

„(2) A miniszter ellenõrzi, hogy az alapszabályok és a
többi önkormányzati szabályzat megfelel-e a jogszabá-
lyoknak, továbbá, hogy a kamara szerveinek határozatai
nem sértik-e a jogszabályokat, az alapszabályt vagy a töb-
bi önkormányzati szabályzatot, és szükség esetén a
38. §-ban foglaltak szerint jár el.”

19. § Az Mkt. 42. §-a kiegészül a következõ (2)–(3) be-
kezdéssel, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(5) bekezdések szá-
mozása (4)–(7) bekezdésekre változik:

„(2) A területi, illetve az országos kamara hatáskörébe
utalt közigazgatási ügyekben a titkár, illetve a fõtitkár jár
el. Közigazgatási ügyekben ügyintézõként csak az mûköd-
het közre, aki a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint köztisztvise-
lõnek – nyilvántartás vezetése esetén ügykezelõnek – ki-
nevezhetõ lenne, továbbá a külön jogszabályban foglalt
feltételeknek megfelel.

(3) A titkár, illetve fõtitkár
a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat

olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy
amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszé-
lyeztetné;

b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy
érdekében közszereplést nem vállalhat.”

20. § (1) Az Mkt. 43. §-ának (2)–(3) bekezdései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A kamarák által vezetett névjegyzékek a következõ
adatokat tartalmazzák:

a) családi és utónév, születési név, állampolgárság;
b) születési hely és idõ, anyja neve;
c) lakhely, székhely;
d) elérhetõségi cím (postacím, telefon-, faxszám,

e-mail);
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e) szakirányú végzettséget igazoló oklevél száma,
kelte, kiállító intézmény neve;

f) szakmai gyakorlat ideje, helye;
g) szakmagyakorlási jogosultság megnevezése, jele;
h) nyilvántartási szám;
i) hatósági igazolvány száma;
j) nyilvántartásba vétel napja;
k) jogosultság megújításának esedékessége (év, hó,

nap);
l) a jogosultsági vizsga kelte, minõsítése, kiállítója;
m) igazságügyi szakértõ esetén annak ténye, igazság-

ügyi szakértõi igazolványának száma;
n) tagsági jogállás (aktív vagy felfüggesztett);
o) fegyelmi büntetések, illetve az azok alóli mentesíté-

sek idõpontja;
p) az adatváltozás bejelentésének idõpontja;
q) a nyilvántartás megszûnése esetén az iratok átadásá-

nak vagy irattárba helyezésének napja.
(3) A kamarai tag (2) bekezdés a), d), g), h) és k) pontjai

szerinti adatai, továbbá az 1. § (3) bekezdés szerint mérnö-
ki, illetve építészeti tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezet (4) bekezdés a)–b), d) pontjai szerinti adatai
nyilvánosak, azokat a kamarák a világhálón is közzé-
teszik.”

(2) Az Mkt. 43. §-ának (4) bekezdése felvezetõ szöve-
gének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kamarák a következõ adattartalommal vezetnek
nyilvántartást a gazdálkodó szervezetekrõl:”

21. § Az Mkt. 56. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[56. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak

való megfelelést szolgálja:]
„c) a Tanács 85/384/EGK irányelve (1985. június 10.)

az építészmérnöki oklevelek, bizonyítványok és a képesí-
tés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös
elismerésérõl, valamint a letelepedés és a szolgáltatásnyúj-
tás szabadságának tényleges gyakorlását elõsegítõ intéz-
kedésekrõl, 18. cikk (1) bekezdés, 22. cikk (1) bekezdés,
26. cikk (1)–(2) bekezdés és 28. cikk.”

22. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – 2007. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény 14–17. §-ai 2008. január 1. napján lépnek
hatályba.

(3) Az e törvény 11. §-ának (2) bekezdésével megállapí-
tott Mkt. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti összeférhetet-
lenségi szabályokat az e törvény hatálybalépését követõ
választás során kell alkalmazni.

(4) Az Mkt.
a) 3. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az „etikai-

fegyelmi eljárást” szövegrész helyébe az „etikai-fegyelmi
eljárást (a továbbiakban: fegyelmi eljárást)” szövegrész,

b) 3. §-a (4) bekezdésében a „felhatalmazással bíró
megbízottjaik” szövegrész helyébe a „felhatalmazással
bíró tagjaik” szövegrész,

c) 11. §-ának (4) bekezdésében az „és kezdeményezé-
si” szövegrész helyébe az „és az arra jogosultnál kezdemé-
nyezési” szövegrész,

d) 23. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az „a kamara
szolgáltatásaiért” szövegrész helyébe az „a kamara szak-
mai szolgáltatásaiért” szövegrész,

e) 24. §-t megelõzõ címben a „Közhasznú társaság”
szövegrész helyébe a „Nonprofit gazdasági társaság” szö-
vegrész,

f) 24. §-a (3) bekezdésében a „közhasznú társaságot”
szövegrész helyébe a „jogi személy nonprofit gazdasági
társaságot (a továbbiakban: nonprofit gazdasági társaság)”
szövegrész,

g) 24. §-a (4)–(5) bekezdéseiben a „közhasznú társa-
ság” szövegrész helyébe a „nonprofit gazdasági társaság”
szövegrész,

h) 30. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „kéri,” szö-
vegrész helyébe a „kéri, legfeljebb öt év idõtartamra,” szö-
vegrész,

i) 30. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „35. § (1) be-
kezdésének c) pontjában” szövegrész helyébe a „34/A. §
(1) bekezdésének d) pontjában” szövegrész,

j) 31. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „lemondás-
sal,” szövegrész helyébe a „lemondással, illetve a 30. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti idõ leteltével,” szövegrész,

k) 43. §-a (4) bekezdésének a)–c) pontjaiban, (5) és
(6) bekezdésében a „társaság” szövegrész helyébe a „nyil-
vántartott” szövegrész
lép.

(5) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)

a) 29. §-a (6) bekezdésében az „Az építésügyi hatóság”
szövegrész helyébe az „A települési önkormányzat jegy-
zõje” szövegrész,

b) 53/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az „a kére-
lemre” szövegrész helyébe az „a jogszabályban meghatá-
rozott esetekben, a kérelemre” szövegrész
lép.

(6) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Mkt. 1. §-ának (3) bekezdésében az „és más jogi
személy” és az „– ideértve az egyéni vállalkozót is –” szö-
vegrész, az 1. §-a (5) bekezdésének második és harmadik
mondata, a 2. § (4) bekezdésében az „építészeti” szöveg-
rész, a 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „ , vállalko-
zók” szövegrész, a 6. §-ának (6)–(9) bekezdései és a
15. §-ának (6)–(9) bekezdései, valamint a 43. §-a (4) be-
kezdésének e) pontja,

b) az Étv. 2. § 18. pontjában a „környezetvédelmi” szö-
vegrész,

c) az Mkt. módosításáról rendelkezõ 1999. évi
CXIV. törvény 10–11. §-ai,

d) az Mkt. módosításáról rendelkezõ 2004. évi
XLVII. törvény 9. §-a,
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e) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény mó-
dosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény 92. §-ának (1) be-
kezdése,

f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalé-
pésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló
2005. évi LXXXIII. törvény 299. §-ának (2) bekezdése.

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

2007. évi LX.
törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási

keretrendszerérõl*

A törvény hatálya

1. § A törvény hatálya az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának csökkentésével, nyelõkkel való eltávolításával
összefüggõ tevékenységeket végzõ természetes szemé-
lyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szerve-
zetekre terjed ki.

Alapfogalmak

2. § E törvény alkalmazásában:
1. Keretegyezmény: az 1995. évi LXXXII. törvénnyel

kihirdetett ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény;
2. Jegyzõkönyv: a 2007. évi IV. törvénnyel kihirdetett

Kiotói Jegyzõkönyv;
3. részes fél: a Keretegyezmény I. mellékletében felso-

rolt azon részes állam, amely a Jegyzõkönyvet megerõsí-
tette;

4. üvegházhatású gáz: a szén-dioxid (CO2), a metán
(CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott szénhidrogé-
nek (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k) és a kén-hexa-
fluorid (SF6);

5. széndioxid-egyenérték: egy tonna szén-dioxid vagy
azzal megegyezõ globális éghajlat-módosító potenciálnak
(GWP) megfelelõ mennyiségû üvegházhatású gáz;

6. nyelõ: azon létesítmény, valamint maga a biomassza,
amely valamilyen üvegházhatású gázt, aeroszol részecskét
vagy azok képzõdését elõidézõ anyagot képes megkötni a
légkörbõl;

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. május 29-i ülésnapján fogadta el.

7. nemzetközi rugalmassági mechanizmusok: a részes
felek által a Jegyzõkönyvben vállalt üvegházhatású gáz ki-
bocsátás csökkentés elérését szolgáló kiegészítõ eszkö-
zök, így különösen a nemzetközi együttmûködéssel meg-
valósuló projekttevékenységek, és a nemzetközi kibocsá-
tás-kereskedelem;

8. nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló projekt-
tevékenységek: az együttes végrehajtás és a tiszta fejleszté-
si mechanizmus;

9. együttes végrehajtás: olyan nemzetközi együttmû-
ködéssel megvalósuló projekttevékenység, amelynek so-
rán az egyik részes fél (befektetõ ország) beruházása, egy
másik részes fél (fogadó ország) területén, a Keretegyez-
ménynek, illetve a Jegyzõkönyv alapján hozott határoza-
toknak megfelelõen jóváhagyott üvegházhatású gáz kibo-
csátásának csökkenését vagy nyelõk általi eltávolításának
növelését eredményezi;

10. tiszta fejlesztési mechanizmus: olyan nemzetközi
együttmûködéssel megvalósuló projekttevékenység,
amelynek során a részes fél (befektetõ ország) beruházása,
egy, a Keretegyezmény I. mellékletében nem szereplõ ré-
szes fél (fogadó ország) területén, a Keretegyezménynek,
illetve a Jegyzõkönyv alapján hozott határozatoknak meg-
felelõen jóváhagyott üvegházhatású gáz kibocsátásának
csökkenését vagy nyelõk általi eltávolításának növelését
eredményezi;

11. nemzetközi kibocsátás-kereskedelem: a kiotói egy-
ségek átruházása a Keretegyezménynek, illetve a Jegyzõ-
könyv alapján hozott határozatoknak megfelelõen;

12. kibocsátható mennyiség: az üvegházhatású gázok
emberi tevékenységbõl származó, összesített kibocsátás
mennyisége, szén-dioxid egyenértékben kifejezve egy
meghatározott kötelezettségvállalási idõszakra, a Jegyzõ-
könyv, illetve az üvegházhatást okozó gázok Közösségen
belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rend-
szerrõl és a Kiotói Jegyzõkönyv végrehajtásáról szóló
280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat
(a továbbiakban: 280/2004/EK határozat) vonatkozó ren-
delkezéseinek megfelelõen;

13. kiotói egység: a kibocsátható mennyiségi egység
(AAU), a kibocsátás-csökkentési egység (ERU), az igazolt
kibocsátás-csökkentési egység (CER) és az eltávolítási
egység (RMU);

14. kibocsátható mennyiségi egység (AAU): a kibocsát-
ható mennyiség alapján megállapított és kiadott vagyoni
értékû jog, amely egy szén-dioxid-egyenérték kibocsátá-
sára jogosít fel;

15. kibocsátás-csökkentési egység (ERU): az együttes
végrehajtás eredményeként megállapított és kiadott va-
gyoni értékû jog, amely egy szén-dioxid-egyenérték kibo-
csátására jogosít fel;

16. kötelezettségvállalási idõszak: a Jegyzõkönyv
3. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott idõszak;

17. igazolt kibocsátás-csökkentési egység (CER): a
tiszta fejlesztési mechanizmus eredményeként megállapí-
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tott és kiadott vagyoni értékû jog, amely egy szén-dioxid
egyenérték kibocsátására jogosít fel;

18. eltávolítási egység (RMU): az elsõ kötelezettség-
vállalási idõszakban (2008–2012) az üvegházhatású gá-
zoknak a légkörbõl nyelõ által történõ eltávolítása eseté-
ben megállapított és kiadott vagyoni értékû jog, amely egy
szén-dioxid-egyenérték kibocsátására jogosít fel;

19. nemzeti forgalmi jegyzék: a kiotói egységek kiadá-
sának, átruházásának, törlésének nyilvántartását, valamint
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereske-
delmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban:
Üht.) 15. §-a szerinti forgalmi jegyzéket magába foglaló
közhiteles és nyilvános jegyzék.

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a Nemzeti
Éghajlatváltozási Program

3. § (1) Az Országgyûlés az éghajlatváltozással kapcso-
latos célok, eszközök, prioritások, így különösen az éghaj-
latváltozással, azt kiváltó folyamatokkal és a hatásokkal
kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású gázok
hazai kibocsátásainak csökkentésével és az éghajlatválto-
zás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással, valamint a
hazai hatásokra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok,
és ezen célok végrehajtásához szükséges eszközök megha-
tározása érdekében Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát
(a továbbiakban: Éghajlatváltozási Stratégia) fogad el.

(2) Az Éghajlatváltozási Stratégiát elsõ alkalommal a
2008–2025-ig tartó idõszakra kell kidolgozni a nemzetkö-
zi kötelezettségvállalásoknak megfelelõen. A Kormány az
Éghajlatváltozási Stratégiát az annak elfogadását követõ
két év elteltével, azt követõen öt évente felülvizsgálja.
A felülvizsgálatról szóló elõterjesztést az Országgyûlés ré-
szére kell benyújtani elfogadásra.

(3) A Kormány az Éghajlatváltozási Stratégia végrehaj-
tására, a nemzetközi kötelezettségvállalásokra és az éghaj-
latváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás igényeire te-
kintettel a kibocsátások csökkentésére, illetve korlátozásá-
ra tett kötelezettségek meghatározása és teljesítése, tényle-
ges és várható eredményeinek ellenõrzése érdekében
Nemzeti Éghajlatváltozási Programot (a továbbiakban:
Éghajlatváltozási Program) fogad el.

(4) Az Éghajlatváltozási Program különösen az alábbia-
kat tartalmazza:

a) a Keretegyezményben, illetve a Jegyzõkönyvben az
emberi eredetû üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésé-
re, illetve korlátozására, e gázok nyelõinek erõsítésére irá-
nyuló, a Magyar Köztársaság által vállalt kötelezettségek
teljesítésének fõ intézkedéseit, ezek menetrendjét és fõ fi-
nanszírozási forrásait;

b) az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való alkalmaz-
kodás szükséges lépéseit, az ahhoz szükséges fõbb intéz-
kedéseket és azok finanszírozási forrásait;

c) a hazai kibocsátások költséghatékony csökkentésé-
hez és az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz kapcsolódó ku-
tatási prioritásokat és a szükséges kutatások finanszírozási
forrásait.

(5) Az Éghajlatváltozási Programot két éves idõszakok-
ra kell meghatározni, figyelembe véve a vonatkozó EU
programokat, szakpolitikákat és elõírásokat. A Kormány
az Országgyûlés elõtt évente beszámol a Program végre-
hajtásáról és a végrehajtás során szerzett tapasztalatokról.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának nyilvántartása,
adatszolgáltatás

4. § (1) A környezetvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) az üvegházhatású gázok em-
beri tevékenységbõl származó hazai kibocsátásának,
illetve a nyelõk általi eltávolításának figyelemmel kíséré-
sére, adatok gyûjtésére, nyilvántartására évenként leltárt
(a továbbiakban: Nemzeti Kibocsátási Leltár) készít, az
adatok feldolgozására, elemzésére, valamint elõrejelzések
készítésére a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak meg-
felelõen nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: Nemzeti
Nyilvántartási Rendszer) létesít és mûködtet. A Nemzeti
Kibocsátási Leltár a Nemzeti Nyilvántartási Rendszer ré-
szét képezi.

(2) A Nemzeti Nyilvántartási Rendszer mûködtetéséhez
szükséges adatokkal rendelkezõ állami szervek és az évi
100 tonna széndioxid-egyenértéket vagy azt meghaladó
mennyiségû üvegházhatású gázt kibocsátó szervezetek
kötelesek ezen adatokat a Nemzeti Nyilvántartási Rend-
szer rendelkezésére bocsátani a külön jogszabályban meg-
határozottak szerint.

(3) Az ország üvegházhatású gáz kibocsátásának ponto-
sabb elõrejelzése érdekében az üvegházhatású gázokat je-
lentõs mennyiségben kibocsátó, illetve nyelõ, a külön jog-
szabályban meghatározott tevékenységek megkezdése
elõtt a beruházó a tevékenység létrejöttéhez kapcsolódó és
a tevékenység következtében létrejövõ teljes üvegházhatá-
sú gáz kibocsátásra vonatkozó elõrejelzést köteles készíte-
ni és errõl a Nemzeti Nyilvántartási Rendszert üzemeltetõ
intézményt írásban tájékoztatni.

(4) A környezetvédelmi hatóság külön jogszabályban
meghatározott mértékû bírság megfizetésére kötelezheti a
(2)–(3) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásra,
illetve elõrejelzésre kötelezett szervezetet, amennyiben az
a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének
részben vagy egészben nem tesz eleget. A bírság összegét
a hatóság az eset összes körülményeire – így különösen a
jogsértés súlyára, céljára, idõtartamára, a jogsértõ maga-
tartás ismételt tanúsítására – tekintettel határozza meg.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott, a nemzetközi
adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat abban
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az esetben is kötelezõ a Nemzeti Nyilvántartási Rendszer
rendelkezésére bocsátani, amennyiben azok a statisztiká-
ról szóló 1993. évi XLVI. törvény vonatkozó rendelkezése
szerint egyedi adatnak minõsülnek.

Nemzeti forgalmi jegyzék

5. § (1) A kiotói egységek kiadásának, átruházásának és
törlésének nyilvántartása közhiteles és nyilvános nemzeti
forgalmi jegyzékben történik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nemzeti forgalmi
jegyzék kezelõje a környezetvédelmi hatóság.

(3) A kiotói egységek átruházásához a nemzeti forgalmi
jegyzékben vezetett számlán történõ nyilvántartásba vétel
is szükséges.

(4) A Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kiotói
egységeket a nemzeti forgalmi jegyzékben külön számlán
kell nyilvántartani. A számla fölött a rendelkezési jogot a
miniszter gyakorolja.

(5) A nemzeti forgalmi jegyzékben számlával rendelke-
zõk külön jogszabályban meghatározott számlavezetési
díjat kötelesek fizetni.

Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos adatok
nyilvánossága

6. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, illetve
nyelõkkel történõ eltávolításával kapcsolatos adatok, így
különösen az Éghajlatváltozási Stratégiára, az Éghajlat-
változási Programra, a Nemzeti Nyilvántartási Rendszer-
re, a nemzetközi rugalmassági mechanizmusokra vonatko-
zó adatok környezeti információnak minõsülnek.

Nemzeti jelentéstétel

7. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, illetve
nyelõkkel történõ eltávolításával, és egyéb éghajlatválto-
zással kapcsolatos jelentéstételt a miniszter teljesíti a
280/2004/EK határozat rendelkezéseinek, illetve a nem-
zetközi kötelezettségeknek megfelelõen.

A kiotói egységek létrejötte és megszûnése

8. § (1) A Jegyzõkönyv alapján keletkezõ kiotói egysé-
gek a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó, külön
jogszabály szerint korlátozottan forgalomképes vagyoni
értékû jogok.

(2) A kiotói egység a nemzeti forgalmi jegyzékbe való
bejegyzéssel jön létre, illetve a jegyzékbõl való törléssel
szûnik meg. A kiotói egységek vagyonkezelõje gondosko-

dik az adott kötelezettségvállalási idõszak végén a kibo-
csátott üvegházhatású gáz mennyiségnek megfelelõ kiotói
egység törlésérõl.

(3) A kiotói egység csak az e törvény és külön jog-
szabály rendelkezéseinek megfelelõen szerezhetõ meg,
illetve ruházható át.

A kiotói egységekkel való gazdálkodás

9. § (1) A kincstári vagyon részét képezõ kiotói egysé-
gek értékesítési eljárása során az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), vala-
mint e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A kiotói egységek feletti vagyonkezelõi jogot a mi-
niszter gyakorolja. A vagyonkezelõi jogot a miniszter az
általa kijelölt központi költségvetési szerv útján is gyako-
rolhatja.

(3) A kiotói egységet megterhelni, annak tulajdonjogát
– az Üht. 3. § c) pontjában meghatározott kibocsátási egy-
ség kivételével – ingyenesen átengedni nem lehet.

(4) Egy adott kötelezettségvállalási idõszakban a nem-
zeti forgalmi jegyzékben a kibocsátható mennyiségi egy-
ségek száma nem lehet kevesebb a Keretegyezmény, to-
vábbá a Jegyzõkönyv által elõírt tartalék mennyiségnél.

(5) A kibocsátható mennyiségi egységek korlátozás nél-
kül, a kibocsátás-csökkentési egységek, valamint az iga-
zolt kibocsátás-csökkentési egységek az adott kötelezett-
ségvállalási idõszak kibocsátható mennyiségének
2,5%-áig a következõ kötelezettségvállalási idõszakba át-
vihetõk.

(6) A kibocsátható mennyiséget, illetve a kibocsátható
mennyiségi egységeknek a Jegyzõkönyvnek és az azt kö-
vetõ döntéseknek megfelelõen megállapított számát, meg-
állapításukat követõen a miniszter közleményben teszi
közzé.

(7) A kibocsátható mennyiségi egységek kincstári va-
gyonkörbe való kerülésének tényérõl, illetve azok teljes
mennyiségérõl a nemzeti forgalmi jegyzékben való be-
jegyzésüket követõ 21 napon belül a miniszter tájékoztatja
a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervet.

(8) A kibocsátható mennyiség egységek kincstári va-
gyonkörbõl történõ kikerülésérõl, illetve törlésérõl a mi-
niszter évente tájékoztatja a kincstári vagyon kezeléséért
felelõs szervet.

10. § (1) A kiotói egységek a következõ módokon hasz-
nálhatók fel a Jegyzõkönyvvel és az azt követõ döntések-
kel összhangban:

a) a Magyar Köztársaságnak a Jegyzõkönyv alapján
vállalt kibocsátás csökkentési céljaival összhangban a
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Magyar Köztársaság területén történt üvegházhatású gáz
kibocsátások ellentételezésére, visszavonás által;

b) a Magyar Köztársaság mint fogadó ország területén
megvalósuló együttes végrehajtási projektek keretében el-
ért kibocsátás csökkentésnek megfelelõ mennyiségû kibo-
csátás-csökkentési egység létrehozására. Az így keletke-
zett kibocsátás-csökkentési egységek teljes mennyisége
vagy része az együttes végrehajtási projekt befektetõ or-
szágának kerül átutalásra.

(2) A nemzetközi kibocsátás-kereskedelem keretében a
miniszter a Magyar Állam nevében kiotói egységeket érté-
kesíthet és vehet e törvény céljának hatékonyabb elérése
céljából.

(3) A kiotói egységek átruházásából származó bevételt
az elsõ kötelezettségvállalási idõszakban az üvegházhatá-
sú gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevé-
kenységek, intézkedések támogatására, nyelõk általi eltá-
volításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz
való alkalmazkodásra kell fordítani külön jogszabály ren-
delkezéseinek megfelelõen.

(4) A (3) bekezdés szerinti bevételnek az Éghajlatválto-
zási Stratégiával és az Éghajlatváltozási Programmal össz-
hangban történõ felhasználásáról a miniszter gondosko-
dik.

(5) A bevételek felhasználásáról a Kormány évente be-
számol az Országgyûlésnek.

Részvétel nemzetközi rugalmassági mechanizmusokban

11. § (1) A Magyar Köztársaság területén megvalósítan-
dó együttes végrehajtásban jogi személyek a nemzetközi
kötelezettségvállalásokkal összhangban, külön jogsza-
bályban meghatározottak szerint a miniszter jóváhagyása
alapján vehetnek részt.

(2) A Magyar Köztársaság területén a nemzetközi köte-
lezettségvállalásoknak, és a külön jogszabályban megha-
tározott feltételeknek megfelelõen megvalósított együttes
végrehajtás teljesítése után a miniszter kibocsátás-csök-
kentési egységeket állapít meg és ad át az együttes végre-
hajtásban résztvevõ befektetõ országnak, illetve a befekte-
tõ ország meghatalmazásával rendelkezõ szervezetnek.

12. § A Magyar Köztársaság területén kívül megvalósí-
tandó együttes végrehajtásban vagy tiszta fejlesztési me-
chanizmusban magyarországi székhellyel rendelkezõ jogi
személyek a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal össz-
hangban, külön jogszabályban meghatározott feltételek
teljesítése esetén a miniszter jóváhagyása alapján vehet-
nek részt.

13. § (1) A Magyar Köztársaság területén megvalósítan-
dó együttes végrehajtásban részt vevõ jogi személyek a
miniszteri jóváhagyás kézhezvételétõl számított 30 napon

belül egyszeri felügyeleti díjat kötelesek fizetni. A környe-
zetvédelmi hatóság a felügyeleti díjat a Nemzeti Nyilván-
tartási Rendszer mûködtetésével kapcsolatos tevékenysé-
gének fedezetére fordítja.

(2) A felügyeleti díj mértékét az adott évre vonatkozó
költségvetési törvény határozza meg.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. §-ának (4) bekezdése és a 13. §-a
2008. január 1. napján lép hatályba.

(3) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen a környe-
zetvédelemért felelõs miniszter által jóváhagyott együttes
végrehajtási projekttevékenységek e törvény szerint jóvá-
hagyottnak minõsülnek.

(4) Az 5. § (3) bekezdése alapján kibocsátás-csökken-
tési egységek 2008. január 1-jét követõen adhatók ki.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben ál-
lapítsa meg:

a) a Nemzeti Éghajlatváltozási Programot;
b) a kiotói egységekkel, és az abból származó bevéte-

lekkel való gazdálkodás, valamint az értékesítési eljárás
részletes szabályait;

c) a nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló pro-
jekttevékenységek és a nemzetközi kibocsátás-kereskede-
lemben való részvétel szabályait, illetve díjait;

d) a nemzeti forgalmi jegyzék mûködésének szabá-
lyait;

e) a nemzeti forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számla-
vezetési díj mértékét és fizetésének szabályait;

f) a nemzetközi jelentések tartalmának és elkészítésé-
nek módját;

g) az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó
nyilvántartási rendszer mûködésének, illetve a nyilvántar-
tási rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatásnak a rendjét;

h) a nyilvántartási rendszerrel kapcsolatos adatszolgál-
tatási, illetve elõrejelzési kötelezettség megszegése esetén
fizetendõ bírság összegét;

i) az Európai Közösség kibocsátási egységkereskedel-
mi rendszerében részt vevõ személyek tekintetében a nem-
zetközi kibocsátás-kereskedelemben való részvételi sza-
bályokat;

j) az üvegházhatású gázok jelentõs mértékû kibocsátá-
sával, illetve elnyelés általi eltávolításával járó, a tevé-
kenység megkezdése elõtt a kibocsátás, illetve elnyelés
elõrejelzésre kötelezett tevékenységek körét.

(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben ál-
lapítsa meg:

a) a Magyar Köztársaság területén megvalósuló együt-
tes végrehajtás hitelesítõire vonatkozó szakmai és szemé-
lyi követelményeket, valamint a hitelesítés szabályait;
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b) a Magyar Köztársaság területén megvalósuló együt-
tes végrehajtási projekttevékenységek felügyeleti díj meg-
fizetésének részletes szabályait;

c) a kiotói egységek vagyonkezelésében közremûködõ
szervet [9. § (2) bekezdés].

15. § (1) Az Áht. 108. § (1) bekezdése a következõ
h) ponttal egészül ki:

[Az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó – a költ-
ségvetési törvényben, a kincstári vagyon kezelésére vonat-
kozó kormányrendeletben, illetõleg a helyi önkormányza-
toknál a helyi önkormányzat rendeletében, valamint a he-
lyi kisebbségi önkormányzat határozatában meghatáro-
zott értékhatár feletti – vagyont értékesíteni, a vagyon fe-
letti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a
hasznosítás jogát átengedni – ha törvény vagy kincstári
vagyon esetében törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabály kivételt nem tesz – csak nyilvános (indokolt
esetben zártkörû) versenytárgyalás útján, a legjobb aján-
latot tevõ részére lehet. Nem vonatkozik ez a rendelkezés:]

„h) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és
annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszeré-
rõl szóló törvényben meghatározott kiotói egységre.”

(2) Az Áht. 109/B. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[A kincstári vagyonba tartozik:]
„g) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és

annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszeré-
rõl szóló törvényben meghatározott kiotói egység.”

(3) Az Áht. 109/D. §-ának (3) bekezdés e) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[(3) Kincstári vagyon a következõ eljárásokkal értéke-
síthetõ:]

,,e) tõzsdei értékesítésre adott megbízás a 108. § (1) be-
kezdés g) és h) pontjaiban meghatározott vagyonelemek
tekintetében.”

(4) Az Áht. 109/D. §-a a következõ (13) bekezdéssel
egészül ki:

„(13) A 108. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
vagyonelemek az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmé-
nye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrend-
szerérõl szóló törvényben meghatározott nemzetközi ru-
galmassági mechanizmusok keretében átruházhatók.”

16. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az
Üht. 2. § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

(2) Az Üht. 3. § b) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[3. § E törvény alkalmazásában:]
,,b) széndioxid-egyenérték: egy tonna szén-dioxid vagy

azzal megegyezõ globális éghajlat-módosító potenciálnak
(GWP) megfelelõ mennyiségû üvegházhatású gáz;”

(3) Az Üht. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Az üzemeltetõ köteles a kibocsátási engedély

hatálya alá tartozó üvegházhatású gáz kibocsátását külön

jogszabály szerint nyomon követni és arról a környezetvé-
delmi hatóság részére a tárgyévet követõ év március 31-ig
hitelesített jelentést tenni.

(2) Az üzemeltetõ köteles az (1) bekezdésben meghatá-
rozott határidõig a hitelesített jelentés szerinti tárgyévi ki-
bocsátási mennyiséget a 2003/87/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek
egységesített és biztonságos rendszerérõl szóló
2216/2004/EK bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: bi-
zottsági rendelet) megfelelõen rögzíteni a nemzeti forgal-
mi jegyzékben.

(3) A kibocsátási jelentések (1) bekezdés szerinti hitele-
sítését az üzemeltetõ külön jogszabály alapján feljogosí-
tott független hitelesítõvel külön jogszabályban megálla-
pított módon végezteti el. Az Európai Unió tagállamában
és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más államban, továbbá olyan államban, amelynek
állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés
alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapo-
dásban részes állam állampolgárával azonos jogállást él-
vez, feljogosított és a környezetvédelmi hatóság által név-
jegyzékbe vett hitelesítõ köteles a Magyar Köztársaság te-
rületén folytatott hitelesítési tevékenységét a magyar jog-
szabályoknak megfelelõen lefolytatni.

(4) Amennyiben az üzemeltetõ határidõre nem nyújtott
be hitelesített jelentést, vagy nem a kibocsátási engedély-
nek és a külön jogszabályoknak megfelelõ jelentést nyújt
be, a környezetvédelmi hatóság a 17. §-ban meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazása mellett a létesítmény tel-
jes kibocsátását a rendelkezésére álló adatok alapján álla-
pítja meg. A környezetvédelmi hatóság a létesítmény teljes
kibocsátásának megállapítására az eljárás során jogosult
az üzemeltetõ költségére bejegyzett hitelesítõt megbízni.”

(4) Az Üht. 6. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:

[(2) A Kiosztási Terv – e törvény 2. számú mellékletében
foglalt alapelvekkel összhangban – különösen az alábbia-
kat tartalmazza:]

,,h) a külön jogszabály szerint megállapított és átadott
kibocsátás-csökkentési egység, illetve igazolt kibocsá-
tás-csökkentési egység beszámításával a kibocsátási egy-
ségek visszaadására irányuló kötelezettség teljesítésének
lehetséges mértékét.”

(5) Az Üht. 11. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövege (1) bekezdésre vál-
tozik:

„(2) Az üzemeltetõ köteles a létesítmény az 5. § (4) be-
kezdés szerint megállapított teljes kibocsátásának megfe-
lelõ mennyiségû kibocsátási egységet – a környezetvédel-
mi hatóság felszólítására – külön jogszabály szerint
visszaadni a Magyar Állam részére.”
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(6) Az Üht. 14. §-a alcíme, továbbá a 14. § helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„A kibocsátás-csökkentési egység és az igazolt
kibocsátás-csökkentési egység beszámítása

14. § (1) A külön jogszabály rendelkezéseinek megfele-
lõen megállapított és átadott kibocsátás-csökkentési egy-
séget, illetve igazolt kibocsátás-csökkentési egységet a kü-
lön jogszabály szerinti nemzeti forgalmi jegyzék kezelõje
2008. január 1-jétõl a létesítmény üzemeltetõjének kérel-
mére beszámítja a kibocsátási egységek visszaadására irá-
nyuló kötelezettség teljesítéséhez.

(2) Nem alkalmazható a beszámítás olyan kibocsátás-
csökkentési egység, illetve igazolt kibocsátás-csökkentési
egység esetén, amely

a) nukleáris létesítményekkel kapcsolatban, valamint
b) földhasználat, a földhasználat megváltozása, illetve

erdõgazdálkodási tevékenység eredményeire tekintettel
kerültek kiadásra.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó létesítményben tel-
jesített külön jogszabályban meghatározott együttes vég-
rehajtás után 2012. december 31-ig adható át kibocsá-
tás-csökkentési egység.”

(7) Az Üht. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A kibocsátási egységek kiosztásának, forgalmának,
visszaadásának, törlésének nyilvántartására a bizottsági
rendeletben és külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint közhiteles és nyilvános forgalmi jegyzékben kerül sor,
mely része az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendsze-
rérõl szóló 2007. évi LX. törvény 2. § 19. pontjában meg-
határozott Nemzeti Forgalmi Jegyzéknek.”

(8) Az Üht. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„16. § A kibocsátási egységkereskedelemmel kapcsola-
tos adatok, így különösen a

a) kiadott kibocsátási engedélyekre,
b) hitelesített kibocsátási jelentések és a hitelesítõ kap-

csolódó jelentésére,
c) kiosztási határozatokra,
d) 17. § szerint alkalmazott jogkövetkezményekre, va-

lamint
e) 18. § szerinti jelentésekre

vonatkozó adatok környezeti információnak minõsülnek.”

(9) Az Üht. 20. §-ának (5) bekezdése a következõ
d)–e) ponttal egészül ki:

[(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg:]

,,d) a kibocsátás-csökkentési egység és az igazolt kibo-
csátás-csökkentési egység 14. § alapján történõ beszámítá-
sának részletes szabályait;

e) egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátása
engedélyezésének, nyomon követésének és jelentésének
szabályait.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § (1) E törvény – a végrehajtására és a 15. § (5) és
(6) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján kiadott
jogszabályokkal együtt – az alábbi közösségi irányelvek-
nek való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/101/EK
irányelve (2004. október 27.) az üvegházhatást okozó gá-
zok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv-
nek a Kiotói Jegyzõkönyv projektmechanizmusaira tekin-
tettel történõ módosításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irány-
elve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok ki-
bocsátási egységei közösségen belüli kereskedelmi rend-
szerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv
módosításáról.

(2) E törvény – a végrehajtására és a 15. § (5) és (6) be-
kezdésében foglalt felhatalmazások alapján kiadott jog-
szabályokkal együtt – az Európai Parlament és a Tanács az
üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátá-
sának nyomon követését szolgáló rendszerrõl és a Kiotói
Jegyzõkönyv végrehajtásáról szóló 2004. február 11-i
280/2004/EK határozatának tagállami végrehajtást igény-
lõ rendelkezéseit tartalmazza.

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

2007. évi LXVIII.
törvény

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi
közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl

szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról*

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény módosításáról az Országgyûlés a kö-
vetkezõ törvényt alkotja:

1. § A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálóza-
tának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állam feladata az országos közúthálózat terve-
zése, fejlesztése, igénybevételének szabályozása, továbbá
az országos közutak fenntartása és üzemeltetése. A gyors-
forgalmi közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemelteté-
se fontos közérdekû és közcélú tevékenység.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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2. § Az Aptv. 2. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„2. § E törvény rendelkezéseit az e törvény melléklete
szerinti autópályák, autóutak és azok csomóponti elemei,
valamint a gyorsforgalmivá fejleszthetõ országos fõutak
(a továbbiakban együtt: gyorsforgalmi utak) tervezésével,
elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos felada-
tokra, valamint tevékenységekre kell alkalmazni.”

3. § (1) Az Aptv. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A gyorsforgalmi utak tervezéséhez és építéséhez
szükséges pénzeszközökrõl – a központi költségvetésbõl a
közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében,
valamint más fejezetekben az e célra megnevezett fejezeti
kezelésû elõirányzatokból biztosított pénzeszközökbõl,
illetve a magántõke bevonása alapján rendelkezésre álló
forrásokból – a Kormány gondoskodik.”

(2) Az Aptv. 3. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) A gyorsforgalmi utak (ideértve a befejezetlen beru-
házásokat és azok tartozékait is) – a 6. § (2) bekezdése sze-
rinti eset és a magántõke bevonásával megvalósított utak
kivételével – vagyonkezelõje a miniszter által kijelölt köz-
ponti költségvetési szerv, amely ennek keretében a kincs-
tári vagyon kezeléséért felelõs szervvel vagyonkezelési
szerzõdést köt.

(5) A gyorsforgalmi utak tervezéséhez és építéséhez
szükséges pénzeszközök felhasználása során az építtetõ
saját döntése alapján jogosult a megvalósítás költségeibe
beépíteni az elõkészítés és megvalósítás során ismertté
vált régészeti lelõhelyek megelõzõ feltárási költségeit, va-
lamint – korlátozott mennyiségben és mértékben – a fel-
színre került, illetve feltárt egyes, a feltárás helyén jellem-
zõ régészeti leleteknek a létesítendõ pihenõhelyeken törté-
nõ elhelyezése költségeit is. Az építtetõ az adott beruházás
teljes bekerülési költségének részeként a kulturális örök-
ség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti mi-
nimum mértéket köteles biztosítani költség-elõirányzat-
ként a régészeti feltárás céljára.”

4. § Az Aptv. 4. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„4. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó gyorsforgalmi
utak építtetõje – a magántõke bevonásával megvalósított
utak kivételével – a Magyar Állam kizárólagos tulajdoná-
ban lévõ, a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési és építtetõi
feladatainak ellátásáért felelõs, részvénytársasági formá-
ban mûködõ gazdasági társaság, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továb-
biakban: építtetõ).

(2) Az építtetõ kizárólagos fejlesztési és építtetõi fel-
adatkörében, a Magyar Állam javára, saját nevében eljárva
a beruházás elõkészítéseként teljes körûen elkészítteti a

szükséges terveket, tanulmányokat, ügyfélként részt vesz
a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére
megszerzi az építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezte-
ti a munkaterület elõkészítését (beleértve különösen a terü-
letszerzést, megelõzõ régészeti feltárást, közmûkiváltást,
illetve -fejlesztést, terület-elõkészítést), továbbá lefolytat-
ja a közbeszerzési eljárásokat, építési szerzõdéseket köt a
megvalósításra, ellátja a mérnöki felügyeletet, lebonyolít-
ja a mûszaki átadás-átvételt.

(3) Az építtetõ a végleges nyomvonal meghatározását
követõen haladéktalanul köteles írásban értesíteni a nyom-
vonallal érintett közmû tulajdonosát vagy szükség esetén
üzemeltetõjét (a továbbiakban: közmûszolgáltató) arról,
hogy az útépítés során mely közmûszakasz kiváltása vagy
fejlesztése szükséges.

(4) A közmûszolgáltató – a gyorsforgalmi közúthálózat
fejlesztésének kiemelt közérdekûségére tekintettel, az út-
építés mint közérdekbõl megvalósítandó beruházás meg-
valósítása érdekében – a (3) bekezdés szerinti értesítés
kézhezvétele után az abban feltüntetett határidõn belül kö-
teles a közmûszakasz kiváltását vagy fejlesztését elvégez-
ni vagy elvégeztetni. Az építtetõ a körülmények által indo-
kolt mértékû – 30 napnál nem rövidebb – határidõt határoz
meg. A határidõ megadása elõtt köteles a közmûszolgálta-
tó véleményét kikérni. A közmûszolgáltató a véleményét
az annak közlésérõl szóló felhívás kézhezvételétõl számí-
tott nyolc munkanapos határidõn belül köteles közölni az
építtetõvel. Az építtetõ köteles a közmûkiváltás vagy -fej-
lesztés indokolt költségeit a közmûszolgáltatónak megfi-
zetni. A közmûkiváltás vagy -fejlesztés elvégzését követõ
90 napon belül az építtetõ és a közmûszolgáltató kötelesek
egymással tételesen elszámolni.

(5) Ha a közmûszolgáltató neki felróható módon a
(3) bekezdés szerinti értesítésben szereplõ közmûszakasz
kiváltására vagy fejlesztésére vonatkozó közmûkiváltási
vagy -fejlesztési kötelezettségét késedelmesen teljesíti,
vagy egyébként a közmûkiváltást vagy -fejlesztést nem
megfelelõen végzi el, illetve annak elvégzését vagy elvé-
geztetését megtagadja, köteles az ezzel okozott kárt a pol-
gári jog általános szabályai szerint megtéríteni.

(6) A közmûkiváltás vagy -fejlesztés elvégzésének vagy
elvégeztetésének megtagadása esetén az építtetõ jogosult a
közmûkiváltást vagy -fejlesztést a megfelelõ szakmai ké-
pesítéssel rendelkezõ vállalkozóval elvégeztetni, amelyet
a közmûszolgáltató tûrni köteles.

(7) A közmûszolgáltatót a – közmûkiváltással vagy -fej-
lesztéssel összefüggésben bekövetkezett – vagyonnöveke-
dés tekintetében illetékfizetési kötelezettség nem terheli.

(8) E törvény alkalmazásában közmûnek minõsül: víz-
ellátást szolgáló vezeték, szennyvíz-, illetve csapadékel-
vezetést szolgáló zárt csatorna, távhõvezeték, földgázve-
zeték, elektromos vezeték, hulladékgyûjtõ, illetve -kezelõ
berendezés, nagyfeszültségû villamos átviteli vezeték,
szénhidrogén-szállító vezeték, bányászati célú vezeték,
hírközlési vezeték.”
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5. § Az Aptv. 6. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„6. § (1) A gyorsforgalmi útnak a vizsgálati dokumentá-
ció és a területrendezési tervtanulmány alapján 1:10 000
méretarányú helyszínrajzon elfogadott és a gyorsforgalmi
út számára legfeljebb két változatban kijelölt 500 méter
szélességû területsávját (a továbbiakban: nyomvonal), a
környezetvédelmi hatóságnak az elõzetes környezetvédel-
mi eljárás során hozott határozatának közlésétõl számított
60 napon belül a Kormány rendeletben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt rendelet kihirdetésé-
tõl a Magyar Államot – termõföld esetében a termõföldrõl
szóló 1994. évi LV. törvényben megjelölt más jogosulta-
kat megelõzõen – elõvásárlási jog illeti meg a rendelettel
meghatározott nyomvonalon található földrészlet tekinte-
tében. Az elõvásárlási jogot a Magyar Állam nevében az
építtetõ gyakorolja. A megvásárolt földrészlet és a gyors-
forgalmi út létesítése érdekében kisajátítással megszerzett
földrészlet az állam kincstári vagyonába kerül. Ezen föld-
részletek vagyonkezelõi jogát a kincstári vagyon kezelé-
séért felelõs szerv a gyorsforgalmi út építése céljából – ki-
zárólag az építés idõszakára, az elkészült gyorsforgalmi út
ideiglenes vagy végleges forgalomba helyezéséig – ellen-
érték nélkül az építtetõnek adja át. A Magyar Állam javára
adás-vétel vagy kisajátítás útján gyorsforgalmi út létesíté-
se céljából megszerzett ingatlanok vagyonkezelõi jogának
ingatlan-nyilvántartási bejegyzése és annak az ingatlan-
nyilvántartásból való törlése után igazgatási szolgáltatási
díjat nem kell fizetni.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt rendelet-
ben két változat szerepel és a kihirdetett nyomvonalak
egyikére a környezetvédelmi hatóság [9. § (1) bekezdés] a
környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján a környezetvé-
delmi engedélyt megadja, a Kormány – az (1) bekezdésben
meghatározottaknak megfelelõen – a rendeletet a környe-
zetvédelmi engedélyben meghatározott nyomvonal alap-
ján módosítja.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben megjelölt rendelet-
ben kihirdetett nyomvonal(ak)ra a környezetvédelmi ható-
ság [9. § (1) bekezdés] a környezeti hatásvizsgálati eljárás
alapján a környezetvédelmi engedélyt nem adja ki, a ren-
delet módosításával vagy a rendelet hatályon kívül helye-
zésével és új rendelettel a Kormány – az (1) bekezdésben
meghatározottak alapján – új nyomvonalat jelöl ki.”

6. § Az Aptv. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Az elkészült gyorsforgalmi utakat is magában fog-
laló földterület vagyonkezelõi jogát, illetve az egyes pro-
jektekkel kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett
egyéb eszközöket, mint kincstári vagyont – az elkészült
gyorsforgalmi utak ideiglenes vagy végleges forgalomba
helyezése után – az építtetõ átadási szerzõdés alapján köz-
vetlenül átadja a miniszter által kijelölt központi költség-
vetési szerv részére, a kincstári vagyon kezeléséért felelõs
szerv egyidejû értesítése mellett.”

7. § Az Aptv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A szakhatóságok, a közmûvek üzembentartói és az
utak kezelõi a közlekedési hatóság által kitûzött helyszíni
szemlén vagy az azt követõ nyolc napon belül nyilatkoz-
nak arról, hogy a forgalomba helyezési engedély megadá-
sának a külön jogszabály szerinti feltételei fennállnak. Ha
a közmûvek üzembentartói és az utak kezelõi nem nyilat-
koznak, a hozzájárulásukat, illetve beleegyezésüket meg-
adottnak kell tekinteni.”

8. § Az Aptv. 17. §-ának (1)–(4) bekezdései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A Kormány által, a megvalósítandó gyorsforgalmi
út számára rendelettel megállapított nyomvonalat tartal-
mazó dokumentációval (jóváhagyott tanulmányterv)
– amely tartalmazza a tervezett csomópontokat, valamint
jellemzõ hossz- és keresztszelvényeket is – vagy az építési
engedéllyel rendelkezõ külterületi gyorsforgalmi út tenge-
lyétõl számított 250-250 méter széles területsáv beépítésre
szánt területté – a külön jogszabályban megjelölt gazdasá-
gi terület kivételével – nem nyilvánítható.

(2) A Kormány a 6. §-ban említett rendeletben
– amennyiben a mûszaki feltételek ezt lehetõvé teszik – az
(1) bekezdésben meghatározottnál keskenyebb területsá-
vot is megállapíthat.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt rendeletben megálla-
pított nyomvonallal érintett területsávon – a rendelet ha-
tálybalépésétõl számított négy éven belül – tilos a terepvi-
szonyokat megváltoztató munkát végezni. Ez a tilalom a
megjelölt idõtartamon belül az ingatlan vagy egy része ál-
lami tulajdonként való birtokba vételéig áll fenn.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt rendeletben megálla-
pított nyomvonallal érintett területsávon – a rendelet ha-
tálybalépésétõl számított négy éven belül –

a) más hatóság hatáskörébe tartozó építési vagy egyéb
sajátos építményfajtákra vonatkozó jogerõs engedély
alapján végezhetõ tevékenység csak akkor kezdhetõ meg,
illetve folytatható,

b) a földrészlet mûvelési ágát és minõségi osztályát
csak akkor lehet megváltoztatni,
ha azt elõzetesen a közlekedési hatóság engedélyezte.”

9. § Az Aptv. 17/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az e törvény hatálya alá tartozó gyorsforgalmi utak
földmûvei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, ka-
vics és agyag ásványi nyersanyag – ideértve mindezek vál-
tozatait és keverékeit is – (a továbbiakban együtt: töltés-
anyag) kitermelésére a 18. § (7) bekezdése alapján kiadott
rendeletben vagy a jogerõs építési engedélyben megállapí-
tott nyomvonal 10-10 km szélességû környezetében célki-
termelõ hely létesíthetõ.”

10. § (1) Az Aptv. 18. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) A gyorsforgalmi utak esetében – kivéve a magántõ-
ke bevonásával megvalósított utakat – az államháztartás-
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ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a (1) bekezdé-
sének második és harmadik mondatában, valamint (2) be-
kezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

(2) Az Aptv. 18. §-a (6) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az Aptv.
18. §-ának (6) bekezdése a következõ c)–d) pontokkal egé-
szül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„b) a 7. § (5) bekezdése szerinti átadás és elszámolás

részletes szabályait, továbbá
c) a mellékletben megjelölt azon gyorsforgalmi utak ese-

tében, amelyeknél a környezetvédelmi engedély jogerõre
emelkedését követõen az építési engedélyt az eljáró hatóság
még nem adta ki, a gyorsforgalmi út nyomvonalát rendelet-
ben hirdesse ki. E rendelettel megállapított nyomvonal tekin-
tetében a 6. §-ának (2) bekezdését, továbbá a 7. § és a 17. §
rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni, és

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó gyorsforgalmi utak
nyomvonalát”
[rendeletben állapítsa meg és a 9. § (1) és (2) bekezdések
szerinti szerveket rendeletben jelölje ki.]

(3) Az Aptv. 18. §-ának (7) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„c) a gyorsforgalmi utak vagyonkezelõjét [3. § (4) be-

kezdés] rendeletben jelölje ki.”

(4) Az Aptv. 18. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) E törvény alkalmazásában az Országos Területren-
dezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továb-
biakban: Otrt.) 1/1. melléklete szerinti M57 gyorsforgalmi
út alatt az M60 Bóly–Pécs szakaszt, az Otrt. 1/1. mellékle-
te szerinti M9 gyorsforgalmi út alatt pedig az M85 Peresz-
teg–Sopron (országhatár) szakaszt kell érteni.”

11. § Az Aptv. 1. számú melléklete helyébe e törvény
melléklete lép.

12. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg hatályát veszti

a) az Aptv. 3. §-ának (6)–(9) bekezdése, 18. §-a (7) be-
kezdésének a) és b) pontja és 2. számú melléklete,

b) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl
szóló 2004. évi CXXXV. törvény 13. §-ának (3) bekez-
dése,

c) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005.
évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény mó-
dosításáról rendelkezõ 2005. évi LXV. törvény 1–3. §-a,

d) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény módosításáról rendelkezõ 2005. évi
CLX. törvény 2–5. §-a, 7. §-ának (1) bekezdése, 7. §-a
(2) bekezdésének az Aptv. 18. § (6) bekezdésének b) pont-

ját megállapító rendelkezése, 8. §-a, valamint 1. és 2. mel-
léklete,

e) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény és azzal összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi XII. törvény 1. §-a,
4. §-ának az Aptv. 17/A. § (1) bekezdését megállapító ren-
delkezése, valamint 6. §-ának az Aptv. 18. § (7) bekezdés
a) pontját megállapító rendelkezése,

f) a Program utakról szóló 317/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet, a Program utakról szóló 317/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ 249/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet, valamint a Program utakról szóló
317/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló
259/2006. (XII. 29.) Korm. rendelet.

13. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI.
törvény (a továbbiakban: NFA tv.) 7. §-a a következõ
(4)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Nem kerül a Nemzeti Földalapba az a földrészlet,
amelynek a Magyar Állam által adásvétel vagy kisajátítás
útján történõ megszerzésére országos közút megépítése ér-
dekében került sor.

(5) A kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv vagyon-
kezelésébõl a Nemzeti Földalapba kerül a (4) bekezdés
szerint megszerzett, de országos közút építésére fel nem
használt termõföld, feltéve, hogy annak eredeti tulajdono-
sa az elõvásárlási jogával élni nem kíván. Az errõl szóló
írásbeli megállapodás megkötését és évenkénti felülvizs-
gálatát a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv kezde-
ményezi.”

(2) Az NFA tv. 13/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó föld-
részlet megosztásával, mûvelési ágának megváltozásával,
illetõleg más célú hasznosításával a tulajdonosi joggya-
korló nem változik, kivéve, ha az említettekre országos
közút megépítése vagy annak ingatlan-nyilvántartásban
történõ átvezetése érdekében kerül sor, és a tulajdonosi
joggyakorló megváltozása tekintetében a földalapkezelõ
szervezet és a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerve-
zet írásbeli megállapodást köt.”

(3) Az NFA tv. 13/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az (5) bekezdés megjelölése (6) be-
kezdésre változik:

„(5) A (4) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére
legkorábban a termõföld más célú hasznosítására vonat-
kozó földhivatali határozat jogerõre emelkedését követõen
kerül sor, amely megállapodás alapján az országos közút
megépítéséhez szükséges földrészlet a kincstári vagyon
kezeléséért felelõs szerv vagyoni körébe kerül.”

14. § (1) Az e törvény hatálybalépésekor folyamat-
ban lévõ közmûkiváltások vagy -fejlesztések esetében
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– amennyiben a közmûkiváltáshoz vagy -fejlesztéshez
kapcsolódó munkálatok még nem kezdõdtek meg – az
Aptv. 4. §-ának – az e törvény 4. §-ával megállapí-
tott – (3)–(7) bekezdéseiben foglaltakat azzal kell alkal-
mazni, hogy az építtetõ utasítása alapján a közmûszolgál-
tatóval – a közmûkiváltás vagy -fejlesztés kapcsán – szer-
zõdéses kapcsolatban álló vállalkozó köteles az Aptv.
4. §-ának – e törvény 4. §-ával megállapított – (3) bekez-
dése szerinti értesítést a közmûszolgáltatónak megküldeni.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ
közmûkiváltások vagy -fejlesztések esetében – amennyi-
ben a közmûkiváltási munkálatok már megkezdõdtek –
nem kell alkalmazni az Aptv. 4. §-ának – az e törvény
4. §-ával megállapított – (3)–(7) bekezdéseiben foglalta-
kat.

(3) Az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. átadja a nála lévõ
befejezetlen beruházásokat az építtetõnek, továbbá átadja
a vagyonkezelésében lévõ kincstári vagyon vagyonkezelõi
jogát a miniszter által kijelölt központi költségvetési
szervnek, a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv egy-
idejû értesítése mellett. Az értesítés kézhezvételét követõ

30 napon belül az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. és a kincs-
tári vagyon kezeléséért felelõs szerv megszüntetik a közöt-
tük korábban a gyorsforgalmi utak tárgyában létrejött va-
gyonkezelési szerzõdéseket.

(4) Az NFA tv. – e törvény 13. §-ának (1) bekezdésével
megállapított – 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendel-
kezéseit a folyamatban lévõ kisajátítási eljárásokban is al-
kalmazni kell, a kisajátítást pótló adásvételi szerzõdések
megkötése során pedig abban az esetben, ha a termõföld
tulajdonjogának az állam javára történõ bejegyzésére irá-
nyuló kérelem még nem került benyújtásra.

(5) Az NFA tv. – e törvény 13. §-ának (2) bekezdésével
megállapított – 13/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltakat
és az NFA tv. – e törvény 13. §-ának (3) bekezdésével
megállapított – 13/A. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat
azon földrészletek esetében is alkalmazni kell, amelyeken
az országos közút ideiglenes vagy végleges forgalomba
helyezése már megtörtént.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2007. évi LXVIII. törvényhez

„Melléklet a 2003. évi CXXVIII. törvényhez

Az e törvény alkalmazási körébe tartozó gyorsforgalmi utak

A szakasz neve Az út típusa Sáv km

M0 Kelet, 4. sz. fõút–31. sz. fõút között Autópálya 2×2 6

M0 Kelet, 31. sz. fõút–3. sz. fõút között Autópálya 2×2 11

M0 Kelet, 3. sz. fõút–M3 között Autópálya 2×2 9

M0 Gödöllõi átkötés (M31) Autópálya 2×2 12

M0 Dél, M1–51. sz. fõút között pályabõvítés Autópálya 2×3 23

M0 Dél, 51. sz. fõút–M5 között Autópálya 2×3 7

M0 Észak, M2–11. sz. fõút között (M0 Északi-híd) Autópálya 2×2 3

M3 Görbeháza–Nyíregyháza (4. sz. fõút) Autópálya 2×2 39

M43 Szeged–Maroslele között Autópálya 2×2 16

M43 Maroslele–Makó között Autóút 2×1 16

M6 M0–Érdi tetõ között Autópálya 2×2 8

M6 Dunaújváros–Szekszárd között Autópálya 2×2 67

M6 Szekszárd–Bóly között Autópálya 2×2 47

M60 Bóly–Pécs Autópálya 2×2 30



A szakasz neve Az út típusa Sáv km

M7 Zamárdi–Balatonszárszó között Autópálya 2×2 14

M7 Balatonkeresztúr–Nagykanizsa között Autópálya 2×2 36

M7 Rigyác–Nagykanizsa Autópálya 2×2 12

M7 Letenye–országhatár között (Mura-híddal) Autópálya 2×2 1

M8 Dunaújváros (M6)–Dunavecse (51. sz. fõút) (Duna-híddal) Autópálya 2×2 9

M9 51–54. sz. fõút között Autóút 2×1 12

M2 Budapest–Vác (déli csomópont) között Autóút 2×2 20

M3 Nyíregyháza–Vaja (49. sz. fõút) között Autópálya 2×2 26

M3 Vaja (49. sz. fõút)–Vásárosnamény között Autóút 2×1 20

M35 4. sz. fõút–47. sz. fõút között Autóút
csatlakozó fõút

kapcsolattal

2×1 4 (+5)

M43 Makó–Csanádpalota (országhatár) között Autóút 2×1 23

M44 Kecskemét–Tiszakürt között Autóút 2×2 42

M44 Tiszakürt–Kondoros között Autóút 2×2 62

M44 Kondoros–Békéscsaba között Autóút 2×2 22

M8 Kecskemét–Szolnok között Autóút 2×1 54

M8 Dunavecse–Kecskemét Autóút 2×1 45

M8 Körmend–Szentgotthárd (oh.) között (Körmend elkerülõvel) Autóút 2×2 31

M0 10–11 sz. fõutak között Autóút 2×2 9

M85 Pereszteg–Sopron (országhatár) között Autóút 2×2 29

M85 Gyõr–Csorna között (Csorna elkerülõvel) Autóút 2×2 34

M9 Dombóvár–Bonyhád (65. sz. fõút) között Autóút 2×1 34

M86 Szombathely–Csorna között Autóút 2×2 61

M4 Üllõ (kelet)–Szolnok (észak)–Berettyóújfalu között Gyorsforgalmivá
fejleszthetõ út

2×2, illetve
2+2

190

49. sz. fõút a távlati M49 nyomvonalán M3 és Ököritófülpös között Autóút 2×1 30

71. sz. fõút a távlati M8 nyomvonalán Balatonfûzfõ–M7 között Autóút 2×1 20

10. sz. fõút a távlati M10 nyomvonalán Budapest–Kesztölc között Gyorsforgalmivá
fejleszthetõ
országos fõút

2×2, 2×1 29

”
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2007. évi LXXIII.
törvény

egyes foglalkoztatási jogviszonyokat szabályozó
törvények munka- és pihenõidõre vonatkozó

rendelkezéseinek módosításáról*

* A törvény teljes szövege a Magyar Közlöny 2007. június 26-i 80. szá-
mában jelent meg.

2007. évi LXXXII.
törvény

egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl

(kivonatos közlés)

I. Fejezet

Egyes jogforrások deregulációja

1. § (1) Az 1989. október 23. elõtt alkotott törvények és
törvényerejû rendeletek – a mellékletben megjelölt tör-
vények és törvényerejû rendeletek, valamint az Alkot-
mány megalkotására és módosítására irányuló rendelke-
zést tartalmazó törvények kivételével – hatályukat vesztik.

(2) Az 1989. október 23. elõtt a magyar felelõs minisz-
térium, az ideiglenes nemzeti kormány, valamint a Minisz-
tertanács, továbbá e szervek tagjai által alkotott rendeletek
– az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányren-
deletben megjelölt rendeletek kivételével – hatályukat
vesztik.

(3) Hatályukat vesztik az államtitkári rendelkezések,
jegybanki rendelkezések, bankfelügyeleti rendelkezések,
szabványok és ármegállapítások, továbbá az Országgyû-
lés, a Minisztertanács és a Kormány által alkotott irányel-
vek és elvi állásfoglalások.

(4) A magyar állam joghatósága alapján 1989. októ-
ber 23. elõtt alkotott valamennyi, az (1)–(3) bekezdés hatá-
lya alá nem tartozó normatív jogi aktus hatályát veszti.

II. Fejezet

Egyes törvények, törvényerejû rendeletek,
illetve azok egyes rendelkezéseinek deregulációja

2. § Hatályát veszti

42. a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény
63–64. §-a az azokat megelõzõ alcímmel együtt,

76. a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgála-
tának kiterjesztésérõl szóló 1991. évi XXVI. törvény,

100. a vízügyi és egyes közlekedési törvények, tör-
vényerejû rendeletek módosításáról, a koncesszióról szóló
1991. évi XVI. törvénnyel összefüggésben címû 1992. évi
XXXIX. törvény,

144. a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi
28. törvényerejû rendelet módosításáról szóló 1993. évi
CIII. törvény,

201. a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (1) bekezdésében az
„ , egyidejûleg az emberi környezet védelmérõl szóló
1976. évi II. törvény hatályát veszti” szövegrész, 110. §
(2) és (4) bekezdése, 110. § (3) bekezdés elsõ mondata,

203. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 22. §-a, 24. § (1) bekezdésében az „ , ezzel
egyidejûleg hatályát veszti az üzemanyagok környezetvé-
delmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény, a
Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetésérõl szóló 1993.
évi CXI. törvény 52. §-a, a Magyar Köztársaság 1994. évi
pótköltségvetésérõl szóló 1994. évi LXV. törvény 29. §-a és
a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésérõl szóló
1994. évi CIV. törvény 60–61. §-ai” szövegrész,

204. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45. § (1) bekezdés második mondata, 45. § (2)–(3) és
(6) bekezdése,

256. a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építé-
szek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
54. §-a,

306. a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építé-
szek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
módosításáról szóló 1997. évi LXIV. törvény,

381. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXIX. törvény,

426. a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építé-
szek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
módosításáról szóló 1999. évi CXIV. törvény,

447. a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
89. § (1) bekezdésében az „ , egyidejûleg hatályát veszti”
szövegrész, valamint 89. § (1) bekezdés a)–h) pontja, 89. §
(6), (8) bekezdése, 91–93. §-a,

448. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 56. § (1)–(6) bekezdése, 57–58. §-a,

470. a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2000.
évi CXXIX. törvény,

503. egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmo-
nizációs módosításáról szóló 2001. évi LV. törvény,

508. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításáról szóló 2001. évi LXXI. törvény,
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510. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXIII. tör -
vény,

593. a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2003. évi XXXII. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé -
ben a „ , ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Was hing ton ban
1973. már ci us 3. nap ján el fo ga dott, a ve szé lyez te tett va -
don élõ ál lat- és nö vény fa jok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl
 szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 15. tör -
vényerejû ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

604. a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LI. tör vény,

700. a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va -
la mint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol -
gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se) köz ér -
de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXVII.
tör vény 20–23.  §-a, va la mint mel lék le te,

709. a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény, va la mint a ter mé sze t vé del -
mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2004. évi LXXVI. tör vény I–II. Fe je ze te, va la mint 27.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ezzel egy ide jû leg a vé dett állat -
fajok vé del mé re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra és hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 8/1998. (I. 23.)
Korm. ren de let 10.  §-ának (3) és (4) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, 27.  § (2) be kez dés elsõ mon da ta,

835. 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 vények
 európai kö zös sé gi jogi ak tus nak való meg fe lel te tés sel össze -
füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXVII. tör vény,

837. 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 vények
szer ve zet vál to zás sal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CXXXI. tör vény,

862. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXVII. tör -
vény,

974. az egyes kör nye zet vé del mi tár gyú tör vények kör -
nye ze ti fe le lõs ség gel össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi XXIX. tör vény 1–13.  §-a és 1.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 14–17.  §-a és 14.  §-t meg elõ zõ al cí me, 18–19.  §-a és
18.  §-t meg elõ zõ al cí me, 20–22.  §-a és 20.  §-t meg elõ zõ
 alcíme, 23.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ezzel egy ide jû leg
a Vgt. 32.  §-ában a „ , mi nõ sé gi” szö veg rész ha tá lyát
 veszti” szö veg rész,

3. § (5) Ha tá lyát vesz ti

2. a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
82.  § (4)–(7) be kez dé se,

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5.  § (1) E tör vény – a (2)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 3.  § (2) be kez dé se 2007. jú li us 2-án lép ha tály ba.

(3) A 3.  § (3) be kez dé se 2007. szep tem ber 2-án lép ha -
tály ba.

(4) Az 1.  § (2)–(4) be kez dé se és a 3.  § (4) be kez dé se,
 valamint a 6.  § (2)–(4) be kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba.

(5) A 3.  § (5) be kez dé se 2008. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

(6) E § (7) be kez dé se 2008. ja nu ár 3-án lép ha tály ba.

(7) Ha tá lyát vesz ti e tör vény 1–4.  §-a, 5.  § (2)–(6) be -
kez dé se, 6.  § (1) be kez dé se, 7–13.  §-a. Ez a be kez dés a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

6. § (5) Fel ha tal ma zást kap a ter mé szet vé de le mért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy – a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996.
évi LIII. tör vény ben (a továb biak ban: Tvt.) elõ írt vé det té
nyil vá ní tá si el já rás le foly ta tá sa nél kül – ren de let ben tart sa
fenn az 1989. ok tó ber 23. elõtt ren de let tel, ren del ke zés sel,
ha tá ro zat tal vé det té nyil vá ní tott ter mé sze ti te rü le tek, ter -
mé sze ti ér té kek or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
 területként fenn ál ló vé dett sé gét.

(6) Fel ha tal ma zást kap a te le pü lé si ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü le te, a fõ vá ros ban és a me gyei jo gú vá ros ban
a köz gyû lés, hogy – a Tvt.-be n elõ írt vé det té nyil vá ní tá si
el já rás le foly ta tá sa nél kül – ren de let ben tart sa fenn az
1989. ok tó ber 23. elõtt ren de let tel, ren del ke zés sel, ha tá ro -
zat tal vé det té nyil vá ní tott ter mé sze ti te rü le tek, ter mé sze ti
ér té kek he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let ként
fenn ál ló vé dett sé gét.

(7) Az (5)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren de let tar -
tal maz za

a) a vé det té nyil vá ní tó ren de let, ren del ke zés, ha tá ro zat
vagy más jo gi ak tus meg je lö lé sét,

b) a vé dett ség fenn tar tá sá nak té nyét, a természetvé -
delmi ér té kek meg ne ve zé sét,

c) te rü let ese té ben annak jel le gét, ki ter je dé sét, a vé dett -
ség in do kát, ter mé szet vé del mi cél ját, a föld rész le tek hely -
raj zi szá ma it, a Tvt.-be n meg ha tá ro zott egyes kor lá to zá -
sok és ti lal mak aló li eset le ges fel men tést, to váb bá a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé hez, illetve hoz zá já ru lá sá -
hoz kö tött – a Tvt. 21.  §-ban és 38–39.  §-ban nem sza bá -
lyo zott – te vé keny sé gek kö rét, le he tõ ség sze rint a föld -
rész let ha tár vo na lá nak tö rés pont ko or di ná tá it, to váb bá

d) az Euró pai Kö zös sé gek jo gi ak tu sa i ban meg ha tá ro -
zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zás té nyét.

9. § (7) A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör -
vény 45.  § (7) be kez dé se a kö vet ke zõ n) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a Kormány)
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„n) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre
vonatkozó szabályok”
(rendeletben történõ megállapítására.)

(8) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45. § (8) bekezdése a következõ i)–j) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter)
„i) a fúrt kutakra vonatkozó vízjogi engedélyezési eljá-

rás szabályainak;
j) egyes kiemelt jelentõségû vízilétesítmények rend-

szeres mûszaki megfigyelésének”
(rendeletben történõ megállapítására.)

Melléklet
a 2007. évi LXXXII. törvényhez

38. a Dunai Állandó Vízügyi Mûszaki Bizottság hatás-
körére és mûködésére vonatkozó szabályzat jóváhagyása
tárgyában 1923. évi május hó 27-én Párisban kötött egyez-
mény becikkelyezésérõl szóló 1925. évi VII. törvény

369. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársa-
ság között a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szüksé-
ges határátlépések szabályozásáról a Budapesten, 1979.
évi február hó 6-án aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1980. évi 12. törvényerejû rendelet

2007. évi LXXXIII.
törvény

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

* A törvény teljes szövege a Magyar Közlöny 2007. június 30-i 84. szá-
mában jelent meg.

Kormányrendeletek

A Kormány
141/2007. (VI. 20.) Korm.

rendelete
egyes géntechnológiai tárgyú kormányrendeletek

módosításáról

A géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi
XXVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a (1) bekezdé-
sének e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren-
deli el:

1. §

(1) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljá-
rási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizott-
sággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 132/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet] 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a Tv. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja
szerinti géntechnológiai hatóságként a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési minisztert (a továbbiakban: miniszter) je-
löli ki.”

(2) A 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a a követ-
kezõ (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A Kormány a Tv. 21/B. §-ának (1) bekezdése sze-
rinti termesztési hatóságként a minisztert jelöli ki.

(5) A (3) és (4) bekezdésben szereplõ hatóság döntése
ellen fellebbezésnek nincs helye.”

2. §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 18. §-ának (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A géntechnológiai tevékenységgel összefüggõ
adatszolgáltatási, tájékoztatási, illetve bejelentési kötele-
zettség teljesítését, valamint az engedélyezési eljárás során
a Bizottsággal való kapcsolattartást a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter (a továbbiakban: kapcsolattartó szerv)
végzi.”

3. §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kapcsolattartó szerv háromévenként össze-
foglaló jelentést küld a Bizottságnak a géntechnológiával
módosított mikroorganizmusok zárt rendszerû felhaszná-
lásával kapcsolatos jogszabályok alkalmazásával össze-
függõ tapasztalatokról.”

4. §

A 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„21. § A 19. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 20. §
(1) bekezdése szerinti jelentéseket a szakterület szerint ha-
táskörrel rendelkezõ géntechnológiai hatóság készíti el.”
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5. §

A géntechnológiai bírság megállapításáról szóló
148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet alkalmazásában az ismételt alkalommal
történõ jogszabálysértés alatt a korábbi jogszabálysértés
megállapításától számított 5 éven belül elkövetett újabb
jogszabálysértést kell érteni.”

6. §

A 148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-a a következõ
(2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a 3. § eredeti szö-
vegének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A Tv. 21/D. §-ának (3) bekezdése és 21/E. §-ának
(5) bekezdése szerinti esetben a bírság mértéke elsõ alka-
lommal 300 000 forinttól 1 millió forintig, ismételt alka-
lommal 1 millió forinttól 10 millió forintig terjedhet.”

7. §

A 148/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok-
nak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 90/219/EGK (1990. április 23.) irányelve a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ használatáról, 17. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irány-
elve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított
szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról
és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül he-
lyezésérõl, 33. cikk és 34. cikk 1. bekezdése.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK
(2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával mó-
dosított élelmiszerekrõl és takarmányokról, 45. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK
(2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával mó-
dosított szervezetek nyomon követhetõségérõl és címké-
zésérõl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbõl
elõállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon kö-
vethetõségérõl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosítá-
sáról, 11. cikk,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK
(2003. július 15.) rendelete a géntechnológiával módosított
szervezetek országhatárokon történõ átvitelérõl, 18. cikk.”

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a a kihirdetést követõ 46. napon lép
hatályba.

(3) Az 1. § rendelkezéseit a folyamatban lévõ engedé-
lyezési ügyekben is alkalmazni kell.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 21. §-át meg-
elõzõ alcím, valamint

b) a mezõgazdaság és az ipar területén folytatott gén-
technológiai tevékenység egyes szabályairól szóló
142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet 3. §-a és
az azt megelõzõ alcím.

9. §

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

a) a Tanács 98/81/EK irányelve (1998. október 26.) a
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról szóló 90/219/EGK
irányelv módosításáról, a géntechnológiai tevékenységrõl
szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (3)–(4), (8) és
(10) bekezdéseiben adott felhatalmazások alapján megal-
kotott miniszteri rendeletekkel együtt,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irány-
elve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított
szervezetek környezetbe történõ szándékos kibocsátásáról
és a Tanács 90/220/EGK irányelvének hatályon kívül he-
lyezésérõl, a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998.
évi XXVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének e) pontjában,
valamint (3)–(4), (8) és (10) bekezdéseiben adott felhatal-
mazások alapján megalkotott kormányrendelettel és mi-
niszteri rendeletekkel együtt.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK
(2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával mó-
dosított élelmiszerekrõl és takarmányokról, 45. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK
(2003. szeptember 22.) rendelete a géntechnológiával mó-
dosított szervezetek nyomon követhetõségérõl és címké-
zésérõl, és a géntechnológiával módosított szervezetekbõl
elõállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon kö-
vethetõségérõl, valamint a 2001/18/EK irányelv módosítá-
sáról, 11. cikk,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK
(2003. július 15.) rendelete a géntechnológiával módosí-
tott szervezetek országhatárokon történõ átvitelérõl,
18. cikk.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
144/2007. (VI. 22.) Korm.

rendelete
az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi

rendeltetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
41/A. §-ában, valamint a 85. §-ának a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren-
deli el:

1. §

(1) Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. A) számú mellékletének
„Alectoris graeca saxatilis – szirti fogoly saxatilis alfaja”
szövegrésze helyébe az „Alectoris graeca – szirti fogoly”
szövegrész lép.

(2) Az R. 1. B) számú mellékletének „Certhia familiaris
– hosszúfarkú fakusz” szövegrésze helyébe a „Certhia fa-
miliaris – hegyi fakusz” szövegrész lép.

(3) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. szá-
mú melléklete, az R. 3. A) számú melléklete helyébe e ren-
delet 2. számú melléklete, az R. 4. számú melléklete helyé-
be e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 14. §-ának (2) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„c) a Tanács 2006. november 20-i 2006/105/EK
irányelve a környezetvédelem területén elfogadott
79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlako-
zására tekintettel történõ kiigazításáról.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg 1. A) számú mellékletének az
„Alectoris graeca whitakeri – szirti fogoly whitakeri
alfaja” szövegrésze hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a környezetvédelem területén elfoga-
dott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlako-
zására tekintettel történõ kiigazításáról szóló 2006. no-
vember 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek való meg-
felelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]

2. A) számú melléklet

Közösségi jelentõségû állatfajok

Tudományos név Magyar név

EMLÕSÖK (MAMMALIA)

ROVAREVÕK (INSECTIVORA)
Vakondfélék (Talpidae)
Galemys pyrenaicus pireneusi pézsmacickány

DENEVÉREK (CHIROPTERA)
Patkósdenevér-félék (Rhinolophidae)
Rhinolophus blasii Blasius-patkósdenevér
Rhinolophus euryale kereknyergû patkósdenevér
Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér
Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér
Rhinolophus mehelyi Méhely-patkósdenevér



Simaorrú denevérek (Vespertilionidae)
Barbastella barbastellus piszedenevér
Miniopterus schreibersii hosszúszárnyú denevér
Myotis bechsteini nagyfülû denevér
Myotis blythii hegyesorrú denevér
Myotis capaccinii hosszúlábú denevér
Myotis dasycneme tavi denevér
Myotis emarginatus csonkafülû denevér
Myotis myotis közönséges denevér
Repülõkutya-félék (Pteropodidae)
Rousettus aegyptiacus nílusi repülõkutya

RÁGCSÁLÓK (RODENTIA)
Pelefélék (Gliridae)
Myomimus roachi bolgár egérpele
Mókusfélék (Sciuridae)
Spermophilus citellus közönséges ürge
Hódfélék (Castoridae)
Castor fiber (kivéve az észt, lett, litván, finn
és svéd populációkat) közönséges hód
Hörcsögfélék (Cricetidae)
Mesocricetus newtoni dobrudzsai aranyhörcsög
Pocokfélék (Microtidae)
Microtus cabrerae Cabrera-pocok
Microtus tatricus tátrai pocok
Szöcskeegérfélék (Zapodidae)
Sicista subtilis csíkos szöcskeegér

RAGADOZÓK (CARNIVORA)
Menyétfélék (Mustelidae)
Lutra lutra vidra
Mustela eversmannii molnárgörény
Vormela peregusna tigrisgörény
Macskafélék (Felidae)
Lynx lynx (kivéve az észt, lett és finn populációkat) hiúz
Igazi fókák (Phocidae)
Halichoerus grypus kúpos fóka
Phoca hispida bottnica gyûrûsfóka bottnica alfaja
Phoca vitulina borjúfóka

PÁROSUJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
Szarvasfélék (Cervidae)
Rangifer tarandus fennicus rénszarvas fennicus alfaja
Tülkösszarvúak (Bovidae)
Capra aegagrus (természetes populációi) bezoárkecske
Ovis gmelini musimon (Korzikán és Szardínián élõ
természetes populációi) muflon musimon alfaja
Ovis orientalis ophion ciprusi muflon
Rupicapra rupicapra balcanica balkáni zerge

CETEK (CETACEA)
Phocoena phocoena közönséges disznódelfin
Tursiops truncatus palackorrú delfin
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HÜLLÕK (REPTILIA)

TEKNÕSÖK (TESTUDINES)
Szárazfölditeknõs-félék (Testudinidae)
Testudo graeca mór teknõs
Testudo hermanni görög teknõs
Testudo marginata szegélyes teknõs
Mocsáriteknõs-félék (Emydidae)
Emys orbicularis mocsári teknõs
Mauremys caspica kaszpi teknõs
Mauremys leprosa spanyol víziteknõs

GYÍKOK (SAURIA)
Nyakörvösgyík-félék (Lacertidae)
Gallotia galloti insulanagae kanári gyík insulanagae alfaja
Lacerta bonnali nincs magyar neve
Lacerta monticola ibériai hegyigyík
Lacerta schreiberi spanyol zöldgyík
Podarcis lilfordi Baleár-szigeteki faligyík
Podarcis pityusensis Pityusen-faligyík
Vakondgyík-félék (Scincidae)
Chalcides simonyi fuerteventurai ércesgyík
Gekkófélék (Gekkonidae)
Phyllodactylus europaeus lemezesujjú gekkó

KÍGYÓK (OPHIDIA)
Siklófélék (Colubridae)
Elaphe quatuorlineata szalagos sikló
Elaphe situla leopárdsikló
Viperafélék (Viperidae)
Vipera ursinii (kivéve a Vipera ursinii rakosiensis) parlagi vipera

KÉTÉLTÛEK (AMPHIBIA)

FARKOS KÉTÉLTÛEK (CAUDATA)
Szalamandrafélék (Salamandridae)
Chioglossa lusitanica ibériai szalamandra
Mertensiella luschani likiai szalamandra
Salamandrina terdigitata pápaszemes szalamandra
Triturus carnifex alpesi tarajosgõte
Triturus cristatus közönséges tarajosgõte
Triturus dobrogicus dunai tarajosgõte
Triturus karelinii balkáni tarajosgõte
Triturus montandoni kárpáti gõte
Triturus vulgaris ampelensis pettyes gõte ampelensis alfaja
Tüdõtlenszalamandra-félék (Plethodontidae)
Hydromantes ambrosii francia barlangi szalamandra
Hydromantes flavus sárga barlangi szalamandra
Hydromantes genei barna barlangi szalamandra
Hydromantes imperialis nincs magyar neve
Hydromantes strinatii nincs magyar neve
Hydromantes supramontis nincs magyar neve
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FARKATLAN KÉTÉLTÛEK (ANURA)
Korongnyelvû békák (Discoglossidae)
Bombina bombina vöröshasú unka
Bombina variegata sárgahasú unka
Discoglossus galganoi (Discoglossus „jeanneae”-t is beleértve) spanyol korongnyelvû béka
Discoglossus montalentii korzikai korongnyelvû béka
Discoglossus sardus Tirrén-tengeri korongnyelvû béka
Valódibéka-félék (Ranidae)
Rana latastei olasz barna béka

HALAK (PISCES)

INGOLASZERÛEK (PETROMYZONIFORMES)
Ingolafélék (Petromyzontidae)
Eudontomyzon spp. ingolafajok
Lampetra fluviatilis (kivéve a finn és svéd populációkat) folyami ingola
Lampetra planeri (kivéve az észt, finn és svéd
populációkat) pataki ingola
Lethenteron zanandreai nincs magyar neve
Petromyzon marinus (kivéve a svéd populációkat) tengeri ingola

HERINGALAKÚAK (CLUPEIFORMES)
Heringfélék (Clupeidae)
Alosa spp. nagyheringfajok

LAZACALAKÚAK (SALMONIFORMES)
Pisztrángfélék (Salmonidae)
Hucho hucho (természetes populációi) dunai galóca
Salmo macrostigma nagyfoltú pisztráng
Salmo marmoratus márványos pisztráng
Salmo salar (csak az édesviziek) (kivéve
a finn populációkat) lazac
Pócfélék (Umbridae)
Umbra krameri lápi póc

PONTYALAKÚAK (CYPRINIFORMES)
Pontyfélék (Cyprinidae)
Alburnus albidus déli küsz
Anaecypris hispanica nincs magyar neve
Aspius aspius (kivéve a finn populációkat) balin
Barbus comiza spanyol márna
Barbus meridionalis Petényi-márna
Barbus plebejus olasz márna
Chalcalburnus chalcoides állas küsz
Chondrostoma genei sötétoldalsávos paduc
Chondrostoma lusitanicum nincs magyar neve
Chondrostoma polylepis (C. willkommi-t is beleértve) ibériai paduc
Chondrostoma soetta olasz paduc
Chondrostoma toxostoma francia paduc
Gobio albipinnatus halványfoltú küllõ
Gobio kessleri homoki küllõ
Gobio uranoscopus felpillantó küllõ
Iberocypris palaciosi nincs magyar neve
Leuciscus lucumonis olasz csabak
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Leuciscus souffia vaskos csabak
Pelecus cultratus garda
Phoxinellus spp. mediterrán csellefajok
Rhodeus sericeus amarus szivárványos ökle
Rutilus alburnoides spanyol koncér
Rutilus arcasii ibériai koncér
Rutilus frisii meidingeri gyöngyös koncér
Rutilus lemmingii portugál koncér
Rutilus macrolepidotus nagypikkelyû koncér
Rutilus pigus leánykoncér
Rutilus rubilio olasz koncér
Scardinius graecus görög keszeg
Csíkfélék (Cobitidae)
Cobitis elongata nyurga csík
Cobitis taenia (kivéve a finn populációkat) vágó csík
Cobitis trichonica nincs magyar neve
Misgurnus fossilis réti csík
Sabanejewia aurata törpecsík
Sabanejewia larvata (Cobitis larvata és Cobitis conspersa) olasz csík

HARCSAALAKÚAK (SILURIFORMES)
Harcsafélék (Siluridae)
Silurus aristotelis négybajuszszálas harcsa

FOGASPONTYALAKÚAK (ATHERINIFORMES)
Ikrázó fogaspontyfélék (Cyprinodontidae)
Aphanius fasciatus zebra-fogasponty
Aphanius iberus spanyol fogasponty

SÜGÉRALAKÚAK (PERCIFORMES)
Sügérfélék (Percidae)
Gymnocephalus baloni széles durbincs
Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs
Zingel spp. bucófajok
Gébfélék (Gobiidae)
Knipowitschia panizzae lagúnagéb
Padogobius nigricans olasz folyamigéb
Pomatoschistus canestrini csatornagéb

SKORPIÓHALALAKÚAK (SCORPAENIFORMES)
Kölöntefélék (Cottidae)
Cottus gobio (kivéve a finn populációkat) botos kölönte
Cottus petiti Petit-kölönte

GERINCTELENEK (INVERTEBRATA)

ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA)

RÁKOK (CRUSTACEA)
Tízlábú rákok (Decapoda)
Austropotamobius pallipes csókarák
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ROVAROK (INSECTA)
Bogarak (Coleoptera)
Agathidium pulchellum csinos gombabogárka
Bolbelasmus unicornis szarvas ganéjtúró
Boros schneideri európai boroszbogár
Buprestis splendens pompás díszbogár
Carabus hampei beregi futrinka
Carabus hungaricus magyar futrinka
Carabus variolosus vízi futrinka
Carabus zawadszkii zempléni futrinka
Cerambyx cerdo nagy hõscincér
Corticaria planula lapos pudvabogár
Cucujus cinnaberinus skarlátbogár
Dorcadion fulvum cervae pusztai gyalogcincér
Duvalius gebhardti Gebhardt-vakfutrinka
Duvalius hungaricus magyar vakfutrinka
Dytiscus latissimus óriáscsíkbogár
Graphoderus bilineatus széles tavicsíkbogár
Leptodirus hochenwarti barlangi pecebogár
Limoniscus violaceus kék pattanóbogár
Lucanus cervus szarvasbogár
Macroplea pubipennis finn hínárbogár
Mesosa myops északi foltoscincér
Morimus funereus gyászcincér
Oxyporus mannerheimii északi gombaholyva
Pilemia tigrina atracélcincér
Probaticus subrugosus ráncos gyászbogár
Propomacrus cypriacus ciprusi karolóbogár
Pseudoseriscius cameroni máltai gyászbogár
Pytho kolwensis északi sárkánybogár
Rhysodes sulcatus kerekvállú állasbogár
Stephanopachys linearis vonalas csuklyásszú
Stephanopachys substriatus rovátkás csuklyásszú
Xyletinus tremulicola rezgõnyár-álszú
Poloskák (Heteroptera)
Aradus angularis hegyessarkú kéregpoloska
Lepkék (Lepidoptera)
Agriades glandon aquilo északi fehérszemes-boglárka
Arytrura musculus keleti lápibagoly
Catopta thrips sztyeplepke
Chondrosoma fiduciarium magyar õsziaraszoló
Clossiana improba füstös gyöngyházlepke
Coenonympha oedippus ezüstsávos szénalepke
Colias myrmidone narancsszínû kéneslepke
Cucullia mixta vértesi csuklyásbagoly
Dioszeghyana schmidtii magyar fésûsbagoly
Erannis ankeraria Anker-araszoló
Erebia calcaria Lorkovic-szerecsenlepke
Erebia christi fekete szerecsenlepke
Erebia medusa polaris skandináv szerecsenlepke
Eriogaster catax sárga gyapjasszövõ
Euphydryas aurinia lápi tarkalepke
Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly
Gortyna borelii lunata nagy szikibagoly
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Graellsia isabellae spanyol pávaszem
Hesperia comma catena svéd vesszõs busalepke
Hypodryas maturna díszes tarkalepke
Leptidea morsei keleti mustárlepke
Lignyoptera fumidaria füstös õsziaraszoló
Lycaena dispar nagy tûzlepke
Lycaena helle lápi tûzlepke
Maculinea nausithous sötét hangyaboglárka
Maculinea teleius vérfû-hangyaboglárka
Melanargia arge olasz sakktáblalepke
Papilio hospiton korzikai fecskefarkúlepke
Phyllometra culminaria csüngõaraszoló
Plebicula golgus Golgus-boglárka
Polymixis rufocincta isolata villányi télibagoly
Polyommatus eroides balkáni pöttyösboglárka
Pseudophilotes bavius nincs magyar neve
Xestia borealis lapp földibagolylepke
Xestia brunneopicta szibériai földibagolylepke
Fogólábúak (Mantodea)
Apteromantis aptera nincs magyar neve
Szitakötõk (Odonata)
Coenagrion hylas csíkos légivadász
Coenagrion mercuriale déli légivadász
Coenagrion ornatum díszes légivadász
Cordulegaster heros ritka hegyiszitakötõ
Cordulegaster trinacriae szicíliai hegyiszitakötõ
Gomphus graslinii atlanti folyami-szitakötõ
Leucorrhinia pectoralis lápi szitakötõ
Lindenia tetraphylla levelespotrohú szitakötõ
Macromia splendens pompás sárkányszitakötõ
Ophiogomphus cecilia erdei szitakötõ
Oxygastra curtisii narancsfoltos szitakötõ
Egyenesszárnyúak (Orthoptera)
Baetica ustulata Sierra Nevada-i nyergesszöcske
Brachytrupes megacephalus sivatagi házitücsök
Isophya costata magyar tarsza
Isophya harzi nincs magyar neve
Isophya stysi erdélyi tarsza
Myrmecophilus baronii Baron-hangyásztücsök
Odontopodisma rubripes vöröslábú hegyisáska
Paracaloptenus caloptenoides álolaszsáska
Pholidoptera transsylvanica erdélyi avarszöcske
Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska

PÓKSZABÁSÚAK (ARACHNIDA)
Álskorpiók (Pseudoscorpiones)
Anthrenochernes stellae nincs magyar neve

PUHATESTÛEK (MOLLUSCA)

CSIGÁK (GASTROPODA)
Anisus vorticulus kis lemezcsiga
Caseolus calculus bordás kövecskecsiga
Caseolus commixta felemás kövecskecsiga
Caseolus sphaerula gömbölyded kövecskecsiga
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Chilostoma banaticum bánáti csiga
Discula leacockiana Leacock-gombcsiga
Discula tabellata rovásos gombcsiga
Discus guerinianus madeirai diszkoszcsiga
Elona quimperiana quemperi csiga
Geomalacus maculosus ír csupaszcsiga
Geomitra moniziana Moniz-turbáncsiga
Gibbula nivosa havasi ragyáscsiga
Hygromia kovacsi dobozi pikkelyescsiga
Idiomela subplicata madeirai bordáscsiga
Lampedusa imitatrix nincs magyar neve
Leiostyla abbreviata kurta bábcsiga
Leiostyla cassida sisakos bábcsiga
Leiostyla corneocostata bordás bábcsiga
Leiostyla gibba dudoros bábcsiga
Leiostyla lamellosa lemezes bábcsiga
Sadleriana pannonica tornai patakcsiga
Theodoxus transversalis sávos bödöncsiga
Vertigo angustior hosszúfogú törpecsiga
Vertigo genesii kerekszájú törpecsiga
Vertigo geyeri négyfogú törpecsiga
Vertigo moulinsiana hasas törpecsiga

KAGYLÓK (BIVALVIA)
Najádfélék (Unionoida)
Margaritifera durrovensis ír gyöngykagyló
Margaritifera margaritifera folyami gyöngykagyló
Unio crassus tompa folyamkagyló
Vándorkagylófélék (Dreissenidae)
Congeria kusceri dinári kecskekörömkagyló

2. B) számú melléklet

Kiemelt jelentõségû közösségi állatfajok

EMLÕSÖK (MAMMALIA)

RÁGCSÁLÓK (RODENTIA)
Mókusfélék (Sciuridae)
Marmota marmota latirostris európai mormota latirostris alfaja
Pteromys volans szibériai repülõmókus
Spermophilus suslicus gyöngyös ürge
Pocokfélék (Microtidae)
Microtus oeconomus arenicola északi pocok arenicola alfaja
Microtus oeconomus mehelyi északi pocok mehelyi alfaja

RAGADOZÓK (CARNIVORA)
Kutyafélék (Canidae)
Alopex lagopus sarki róka
Canis lupus (kivéve az észt populációkat; a görög
populációk közül csak a 39. szélességi foktól délre esõket;
spanyol populációk közül csak a Duerotól délre esõket;
lett, litván és finn populációkat)

farkas
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Medvefélék (Ursidae)
Ursus arctos (kivéve az észt, finn és svéd, populációkat) barna medve
Menyétfélék (Mustelidae)
Gulo gulo rozsomák
Mustela lutreola európai nyérc
Macskafélék (Felidae)
Lynx pardinus párduchiúz
Igazi fókák (Phocidae)
Monachus monachus mediterrán barátfóka
Phoca hispida saimensis gyûrûsfóka saimensis alfaja

PÁROSUJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
Szarvasfélék (Cervidae)
Cervus elaphus corsicanus törpe gímszarvas
Tülkösszarvúak (Bovidae)
Bison bonasus európai bölény
Capra pyrenaica pyrenaica spanyol kecske törzsalakja
Rupicapra pyrenaica ornata abruzzói zerge
Rupicapra rupicapra tatrica tátrai zerge

HÜLLÕK (REPTILIA)

TEKNÕSÖK (TESTUDINES)
Tengeriteknõs-félék (Cheliniidae)
Caretta caretta álcserepesteknõs
Chelonia mydas levesteknõs

GYÍKOK (SAURIA)
Nyakörvösgyík-félék (Lacertidae)
Gallotia simonyi El Hierro-i óriásgyík

KÍGYÓK (OPHIDIA)
Siklófélék (Colubridae)
Coluber cypriensis ciprusi ostorsikló
Natrix natrix cypriaca ciprusi vízisikló
Viperafélék (Viperidae)
Macrovipera schweizeri míloszi vipera
Vipera ursinii rakosiensis rákosi vipera

KÉTÉLTÛEK (AMPHIBIA)

FARKOS KÉTÉLTÛEK (CAUDATA)
Szalamandrafélék (Salamandridae)
Salamandra aurorae sárga alpesiszalamandra
Kopoltyúsgõte-félék (Proteidae)
Proteus anguinus barlangi vakgõte

FARKATLAN KÉTÉLTÛEK (ANURA)
Korongnyelvû békák (Discoglossidae)
Alytes muletensis mallorcai korongnyelvû béka
Ásóbékafélék (Pelobatidae)
Pelobates fuscus insubricus barna ásóbéka insubricus alfaja
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HALAK (PISCES)

TOKALAKÚAK (ACIPENSERIFORMES)
Tokfélék (Acipenseridae)
Acipenser naccarii adriai tok
Acipenser sturio közönséges tok

LAZACALAKÚAK (SALMONIFORMES)
Marénafélék (Coregonidae)
Coregonus oxyrhynchus (az Északi-tenger bizonyos
körzeteinek anadrom populációi)

hegyesorrú maréna

PONTYALAKÚAK (CYPRINIFORMES)
Pontyfélék (Cyprinidae)
Ladigesocypris ghigii nincs magyar neve
Phoxinus percnurus mocsári cselle

FOGASPONTYALAKÚAK (ATHERINIFORMES)
Ikrázó fogaspontyfélék (Cyprinodontidae)
Valencia hispanica feketefoltos fogasponty
Valencia letourneuxi korfui fogasponty

SÜGÉRALAKÚAK (PERCIFORMES)
Sügérfélék (Percidae)

Romanichthys valsanicola román bucó

GERINCTELENEK (INVERTEBRATA)

ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA)

RÁKOK (CRUSTACEA)
Tízlábú rákok (Decapoda)
Austropotamobius torrentium kövi rák
Ászkarákok (Isopoda)
Armadillidium ghardalamensis déli gömbászka

ROVAROK (INSECTA)
Bogarak (Coleoptera)
Carabus menetriesi pacholei fellápi futrinka
Carabus olympiae olasz futrinka
Osmoderma eremita remetebogár
Phryganophilus ruficollis vörösnyakú komorbogár
Pseudogaurotina excellens nagy fémescincér
Rosalia alpina havasi cincér
Lepkék (Lepidoptera)
Callimorpha quadripunctaria csíkos medvelepke
Nymphalis vaualbum L-betûs rókalepke
Xylomoia strix északi zsombékbagoly

PUHATESTÛEK (MOLLUSCA)

CSIGÁK (GASTROPODA)
Helicopsis striata austriaca ausztriai bordás homokcsiga
Lampedusa melitensis máltai orsócsiga
Paladilhia hungarica magyar vakcsiga
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2. számú melléklet a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelethez

„3. A) számú melléklet

Közösségi jelentõségû növényfajok

HARASZTOK (PTERIDOPHYTA)
Fodorkafélék (Aspleniaceae)
Asplenium jahandiezii verdoni fodorka
Asplenium adulterinum barnászöld fodorka
Bordapáfrányfélék (Blechnaceae)
Woodwardia radicans kúszó láncpáfrány
Hópáfrányfafélék (Dicksoniaceae)
Culcita macrocarpa nincs magyar neve
Pajzsikafélék (Dryopteridaceae)
Diplazium sibiricum nincs magyar neve
Dryopteris fragans illatos pajzsika
Hártyapáfrányfélék (Hymenophyllaceae)
Trichomanes speciosum különleges sörtepáfrány
Durdafûfélék (Isoetaceae)
Isoetes boryana Bory-durdafû
Isoetes malinverniana lombardiai durdafû
Mételyfûfélék (Marsileaceae)
Marsilea batardae ibériai mételyfû
Marsilea quadrifolia négylevelû mételyfû
Marsilea strigosa borostás mételyfû
Kígyónyelvfélék (Ophioglossaceae)
Botrychium simplex egyszerû holdruta
Ophioglossum polyphyllum apró kígyónyelv

ZÁRVATERMÕK (ANGIOSPERMAE)
Hídõrfélék (Alismataceae)
Caldesia parnassifolia szíveslevelû hídõr
Luronium natans lebegõ kanalashídõr
Amarilliszfélék (Amaryllidaceae)
Leucojum nicaeense riviérai tõzike
Narcissus asturiensis apró nárcisz
Narcissus calcicola mészkedvelõ nárcisz
Narcissus cyclamineus bókoló nárcisz
Narcissus fernandesii Fernandes-nárcisz
Narcissus humilis törpe nárcisz
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis pompás csupros nárcisz
Narcissus scaberulus érdes nárcisz
Narcissus triandrus subsp. capax normandiai csüngõ nárcisz
Narcissus viridiflorus zöld nárcisz
Selyemkórófélék (Asclepiadaceae)
Vincetoxicum pannonicum magyar méreggyilok
Érdeslevelûek (Boraginaceae)
Echium russicum piros kígyószisz
Myosotis lusitanica luzitániai nefelejcs
Myosotis rehsteineri Rehsteiner-nefelejcs
Myosotis retusifolia tompalevelû nefelejcs
Omphalodes kuzinskyanae Kuzinsky-békaszem
Solenanthus albanicus albán ebnyelvûfû
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Harangvirágfélék (Campanulaceae)
Adenophora lilifolia illatos csengettyûvirág
Asyneuma giganteum óriás harangcsillag
Campanula romanica nincs magyar neve
Campanula zoysii csöves harangvirág
Jasione crispa subsp. serpentinica portugál fodros kékcsillag
Jasione lusitanica luzitániai kékcsillag
Szegfûfélék (Caryophyllaceae)
Arenaria ciliata subsp.pseudofrigida vékonyka homokhúr
Arenaria humifusa elterülõ homokhúr
Arenaria provincialis provence-i homokhúr
Cerastium dinaricum dinári-hegységi madárhúr
Dianthus arenarius subsp. arenarius homoki szegfû
Dianthus cintranus subsp. cintranus portugál szegfû
Dianthus marizii Marizi-szegfû
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani Szent István-szegfû
Dianthus rupicola sziklalakó szegfû
Herniaria algarvica algarvei porcika
Herniaria lusitanica subsp. berlengiana Berlenga-szigeteki portugál porcika
Herniaria maritima tengeri porcika
Moehringia jankae Janka-csitri
Moehringia lateriflora téglavörösvirágú csitri
Moehringia tommasinii velencei csitri
Moehringia villosa bozontos csitri
Petrocoptis grandiflora nagyvirágú csokorszegfû
Petrocoptis montsicciana Montsicci-csokorszegfû
Petrocoptis pseudoviscosa ragacsos csokorszegfü
Silene furcata subsp. angustiflora skandináviai villás habszegfû
Silene hifacensis Baleár-szigeteki habszegfû
Silene longicilia hosszúpillás habszegfû
Silene mariana Mária-habszegfû
Szuharfélék (Cistaceae)
Cistus palhinhae portugál szuhar
Halimium verticillatum örvöslevelû halimium
Helianthemum alypoides spanyol napvirág
Helianthemum caput-felis macskafej-napraforgó
Fészekvirágzatúak (Compositae)
Artemisia campestris subsp. bottnica skandináviai mezei üröm
Artemisia oelandica ölandi üröm
Carlina onopordifolia szamárbogáncslevelû bábakalács
Centaurea corymbosa ernyõs imola
Centaurea gadorensis Sierra de Gador-i imola
Centaurea immanuelis-loewii nincs magyar neve
Centaurea jankae Janka-imola
Centaurea kartschiana velencei imola
Centaurea micrantha subsp. herminii portugál útszéli imola
Centaurea pontica pontuszi imola
Centaurea pulvinata párnás imola
Centaurea rothmalerana Rothmaler-imola
Centaurea vicentina Vincent-imola
Cirsium brachycephalum kisfészkû ászát
Crepis granatensis gránátzörgõfû
Crepis pusilla apró zörgõfû
Crepis tectorum subsp. nigrescens fekete hamvas zörgõfû
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Erigeron frigidus Sierra Nevada-i küllõrojt
Hymenostemma pseudanthemis nincs magyar neve
Hyoseris frutescens nincs magyar neve
Leontodon microcephalus kisfejû oroszlánfog
Leontodon boryi Bory-oroszlánfog
Leuzea longifolia hosszúlevelû imola
Ligularia sibirica szibériai hamuvirág
Santolina impressa lapított cipruska
Santolina semidentata fogacskás cipruska
Saussurea alpina subsp. esthonica észt havasi törpebogáncs
Senecio jacobea subsp. gotlandicus svéd jakabnapi aggófû
Senecio nevadensis Sierra Nevada-i aggófû
Tephroseris longifolia subsp. moravica morva hosszúlevelû aggófû
Keresztesvirágúak (Cruciferae)
Alyssum pyrenaicum pireneusi ternye
Arabis sadina portugál ikravirág
Arabis scopoliana Scopoli-ikravirág
Biscutella vincentina Vincent-korongpár
Boleum asperum nincs magyar neve
Brassica glabrescens kopaszodó káposzta
Brassica hilarionis ciprusi káposzta
Brassica insularis nincs magyar neve
Braya linearis szálaslevelû havasizsázsa
Crambe tataria tátorján
Diplotaxis ibicensis ibizai kányazsázsa
Diplotaxis vicentina Szent Vince-kányazsázsa
Draba cacuminum csúcsos daravirág
Draba cinerea hamvas daravirág
Draba dorneri nincs magyar neve
Erucastrum palustre mocsári nyurgaszál
Iberis procumbens subsp. microcarpa portugál elterülõ tatárvirág
Jonopsidium savianum toscanai álibolya
Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana nincs magyar neve
Sisymbrium cavanillesianum madridi zsombor
Sisymbrium supinum heverõ zsombor
Thlaspi jankae Janka-tarsóka
Sásfélék (Cyperaceae)
Carex holostoma nincs magyar neve
Eleocharis carniolica sûrû csetkáka
Harmatfûfélék (Droseraceae)
Aldrovanda vesiculosa aldrovanda
Látonyafélék (Elatinaceae)
Elatine gussonei Gusson-látonya
Hangafélék (Ericaceae)
Rhododendron luteum sárga havasszépe
Kutyatejfélék (Euphorbiaceae)
Euphorbia transtagana ágas kutyatej
Tárnicsfélék (Gentianaceae)
Gentiana ligustica liguriai tárnics
Gentianella anglica angyaltárnicska
Gólyaorrfélék (Geraniaceae)
Erodium paularense guadarramai gémorr
Pázsitfüvek (Gramineae)
Arctagrostis latifolia széleslevelû sarkitippan
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Arctophila fulva nincs magyar neve
Avenula hackelii Hackel-zabfû
Bromus grossus durva rozsnok
Calamagrostis chalybaea nincs magyar neve
Cinna latifolia nincs magyar neve
Coleanthus subtilis hüvelykfû
Festuca brigantina portugál csenkesz
Festuca duriotagana nincs magyar neve
Festuca elegans kecses csenkesz
Festuca henriquesii nincs magyar neve
Festuca summilusitana luzitániai csenkesz
Gaudinia hispanica spanyol füzérzab
Holcus setiglumis subsp. duriensis luzitániai szõrösnyelvû selyemperje
Micropyropsis tuberosa nincs magyar neve
Poa granitica disparilis nincs magyar neve
Pseudarrhenatherum pallens fakó csokoládénövény
Puccinellia phryganodes cserjés mézpázsit
Puccinellia pungens szúrós mézpázsit
Stipa danubialis dunai árvalányhaj
Trisetum subalpestre alhavasi aranyzab
Vízilófarkfélék (Hippuridaceae)
Hippuris tetraphylla négylevelû vízilófark
Nõsziromfélék (Iridaceae)
Crocus cyprius ciprusi sáfrány
Crocus hartmannianus Hartmann-sáfrány
Gladiolus palustris mocsári kardvirág
Iris aphylla subsp. hungarica magyar nõszirom
Iris humilis subsp. arenaria homoki nõszirom
Szittyófélék (Juncaceae)
Juncus valvatus kopácsos szittyó
Luzula arctica sarki perjeszittyó
Ajakosak (Labiatae)
Dracocephalum austriacum osztrák sárkányfû
Nepeta dirphya görög macskamenta
Origanum dictamnus krétai szurokfû
Phlomis brevibracteata rövidcsészéjû macskahere
Phlomis cypria ciprusi macskahere
Salvia veneris Vénusz-zsálya
Sideritis cypria ciprusi sármányvirág
Sideritis incana subsp. glauca spanyol szürke sármányvirág
Sideritis javalambrensis javalambrei sármányvirág
Sideritis serrata fûrészes sármányvirág
Teucrium lepicephalum pikkelyesfejû gamandor
Teucrium turredanum spanyol gamandor
Thymus carnosus fénylõ kakukkfû
Hüvelyesek (Leguminosae)
Anthyllis hystrix tüskés nyúlszapuka
Astragalus centralpinus alpesi csûdfû
Astragalus peterfii Péterfi-csûdfû
Astragalus tremolsianus Sierra de Gador-i csûdfû
Genista dorycnifolia dárdaherelevelû rekettye
Genista holopetala krajnai rekettye
Melilotus segetalis subsp. fallax portugál vetési somkóró
Trifolium saxatile sziklai here
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Rencefélék (Lentibulariaceae)
Pinguicula nevadensis Sierra Nevada-i hízóka
Liliomfélék (Liliaceae)
Allium grosii Baleár-szigeteki hagyma
Colchicum arenarium homoki kikerics
Hyacinthoides vicentina Vince-kékharang
Scilla litardierei balkáni csillagvirág
Tulipa cypria ciprusi tulipán
Tulipa hungarica magyar tulipán
Mályvafélék (Malvaceae)
Kosteletzkya pentacarpos Kosteletzky-mályva
Tüskéshínárfélék (Najadaceae)
Najas flexilis hajlékony tüskehínár
Najas tenuissima karcsú tüskehínár
Syringa josikaea Jósika-orgona
Kosborfélék (Orchidaceae)
Anacamptis urvilleana máltai vitézvirág
Calypso bulbosa Calypso-orchidea
Cypripedium calceolus rigópohár (Boldogasszony papucsa)
Dactylorhiza kalopissii nincs magyar neve
Gymnigritella runei svéd havasikosbor
Himantoglossum adriaticum adriai sallangvirág
Himantoglossum caprinum bíboros sallangvirág
Liparis loeselii hagymaburok
Ophrys melitensis nincs magyar neve
Platanthera obtusata subsp. oligantha kevésvirágú tompa sarkvirág
Vajvirágfélék (Orobanchaceae)
Orobanche densiflora tömöttvirágú szádorgó
Bazsarózsafélék (Paeoniaceae)
Paeonia cambessedesii Baleár-szigeteki bazsarózsa
Paeonia clusii subsp. rhodia rodoszi bazsarózsa
Paeonia officinalis subsp. banatica bánáti bazsarózsa
Paeonia parnassica görög bazsarózsa
Pálmafélék (Palmae)
Phoenix theophrasti krétai datolyapálma
Mákfélék (Papaveraceae)
Corydalis gotlandica gotlandi keltike
Papaver laestadianum skandináv pipacs
Papaver radicatum subsp. hyperboreum sarkvidéki mák
Útifûfélék (Plantaginaceae)
Plantago algarbiensis algarvei útifû
Plantago almogravensis ibériai útifû
Kékgyökérfélék (Plumbaginaceae)
Armeria berlengensis Berlenga-szigeteki pázsitszegfû
Armeria neglecta apró pázsitszegfû
Armeria pseudarmeria széleslevelû pázsitszegfû
Armeria soleirolii Soleirol-pázsitszegfû
Armeria velutina bársonyos pázsitszegfû
Limonium dodartii subsp. lusitanicum luzitániai sóvirág
Limonium lanceolatum lándzsás sóvirág
Limonium multiflorum sokvirágú sóvirág
Keserûfûfélék (Polygonaceae)
Persicaria foliosa dúslevelû keserûfû
Polygonum praelongum török keserûfû
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Rumex rupestris kövi sóska
Kankalinfélék (Primulaceae)
Androsace mathildae Matild-gombafû
Androsace pyrenaica pireneusi gombafû
Primula carniolica karni-alpokbeli kankalin
Primula nutans bókoló kankalin
Primula palinuri olasz kankalin
Primula scandinavica skandináv kankalin
Soldanella villosa pireneusi harangrojt
Boglárkafélék (Ranunculaceae)
Aconitum firmum subsp. moravicum morva sisakvirág
Adonis distorta tekeredett hérics
Aquilegia bertolonii Bertoloni-harangláb
Aquilegia kitaibelii Kitaibel-harangláb
Pulsatilla grandis leánykökörcsin
Pulsatilla patens tátogó kökörcsin
Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica gotlandi közönséges kökörcsin
Ranunculus kykkoensis ciprusi boglárka
Ranunculus lapponicus lappföldi boglárka
Rózsafélék (Rosaceae)
Agrimonia pilosa szõrös párlófû
Potentilla delphinensis francia pimpó
Potentilla emilii-popii nincs magyar neve
Sorbus teodorii Teodor-berkenye
Galajfélék (Rubiaceae)
Galium cracoviense krakkói galaj
Galium moldavicum moldovai galaj
Fûzfafélék (Salicaceae)
Salix salvifolia subsp. australis portugál zsályalevelû fûz
Zsellérkefélék (Santalaceae)
Thesium ebracteatum murvátlan zsellérke
Kõtörõfûfélék (Saxifragaceae)
Saxifraga berica olasz kõtörõfû
Saxifraga florulenta alpesi kõtörõfû
Saxifraga hirculus bucsecsi kõtörõfû
Saxifraga osloënsis oslói kõtörõfû
Saxifraga tombeanensis lombardiai kõtörõfû
Tátogatófélék (Scrophulariaceae)
Antirrhinum charidemi spanyol oroszlánszáj
Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum luzitániai keskenylevelû tátos
Euphrasia marchesettii Marchesetti-szemvidítófû
Linaria algarviana algarvei gyújtoványfû
Linaria coutinhoi Coutinho-gyújtoványfû
Linaria loeselii Loesel-gyújtoványfû
Linaria flava sárga gyújtoványfû
Linaria pseudolaxiflora nincs magyar neve
Linaria tonzigii Tonzig-gyújtoványfû
Odontites granatensis gránátfogfû
Rhinanthus oesilensis észt kakascímer
Tozzia carpathica kárpáti torokvirág
Verbascum litigiosum portugál ökörfarkkóró
Veronica micrantha kisvirágú veronika
Boroszlánfélék (Thymelaeaceae)
Daphne petraea sziklai boroszlán
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Szilfafélék (Ulmaceae)
Zelkova abelicea krétai gyertyánszil
Ernyõsök (Umbelliferae)
Angelica palustris réti angyalgyökér
Apium repens kúszó zeller
Athamanta cortiana Corti-szemgyökér
Eryngium alpinum havasi iringó
Hladnikia pastinacifolia nincs magyar neve
Petagnia saniculifolia nincs magyar neve
Rouya polygama nincs magyar neve
Seseli leucospermum magyar gurgolya
Thorella verticillatinundata nincs magyar neve
Macskagyökérfélék (Valerianaceae)
Centranthus trinervis háromerû sarkantyúvirág
Ibolyafélék (Violaceae)
Viola delphinantha dél-balkáni ibolya
Viola jaubertiana Jaubert-ibolya
Viola rupestris subsp. relicta homoki ibolya

Alacsonyabbrendû növények

MOHÁK (BRYOPHYTA)
Bruchia vogesiaca nincs magyar neve
Bryhnia novae-angliae nincs magyar neve
Buxbaumia viridis zöld koboldmoha
Cephalozia macounii nincs magyar neve
Cynodontium suecicum nincs magyar neve
Dichelyma capillaceum nincs magyar neve
Dicranum viride zöld seprõmoha
Distichophyllum carinatum nincs magyar neve
Drepanocladus vernicosus karcsú aranymoha
Encalypta mutica nincs magyar neve
Hamatocaulis lapponicus nincs magyar neve
Herzogiella turfacea nincs magyar neve
Hygrohypnum montanum nincs magyar neve
Jungermannia handelii nincs magyar neve
Mannia triandra sziklai illatosmoha
Meesia longiseta nincs magyar neve
Nothothylas orbicularis nincs magyar neve
Ochyraea tatrensis nincs magyar neve
Orthothecium lapponicum nincs magyar neve
Orthotrichum rogeri alhavasi szõrössüvegû-moha
Petalophyllum ralfsii nincs magyar neve
Plagiomnium drummondii nincs magyar neve
Riccia breidleri nincs magyar neve
Riella helicophylla nincs magyar neve
Scapania massolongi nincs magyar neve
Sphagnum pylaisii nincs magyar neve
Tayloria rudolphiana nincs magyar neve
Tortella rigens nincs magyar neve”
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3. számú melléklet a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]

4. A) számú melléklet

Közösségi jelentõségû élõhelytípusok

1. TENGERPARTI ÉS SÓTÛRÕ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLÕHELYEK

11. Nyílt tengeri és árapályos területek
1110 Állandóan sekély tengervízzel fedett homokpadok
1130 Folyók tölcsértorkolatai
1140 A tengerbõl apálykor kiemelkedõ iszap- és homokturzások
1160 Nagy, sekély árapálycsatornák és -öblök
1170 Zátonyok
1180 Gázok feltörése által kialakított tenger alatti képzõdmények

12. Tengerparti sziklák, kavicsos és köves partok
1210 Hordaléksávok egyéves vegetációja
1220 Sziklapadok évelõ vegetációja
1230 Az Atlanti- és a Balti-partvidék növényzettel borított sziklái
1240 A mediterrán partvidék sziklái endemikus sóvirágfajokkal (Limonium spp.)
1250 A makaronéziai partvidéki sziklák endemikus flórája

13. Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek
1310 Salicornia és más egyéves növények telepei iszapon és homokon
1320 Tengerparti zsinegfûgyepek (Spartinion maritimae)
1330 Atlanti-partvidéki sós rétek (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

14. Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sós mocsarak és rétek
1410 Mediterrán sós rétek (Juncetalia maritimi)
1420 Mediterrán és meleg atlanti-partvidéki sótûrõ cserjések (Sarcocornetea fruticosi)
1430 Sótûrõ és nitrogénkedvelõ cserjések (Pegano-Salsoletea)

16. Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévõ (szárazulattá váló) területek
1610 Balti eskerszigetek homokos, sziklás és kavicsos parti vegetációja és part menti növényzete
1620 Boreális balti szigetecskék és kisebb szigetek
1640 Boreális balti homokpartok évelõ növényzete
1650 Boreális balti keskeny öblök

2. TENGERPARTI HOMOKDÛNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DÛNÉK

21. Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dûnéi
2110 Vándorló partidûne-kezdemények
2120 Partvonal mentén vándorló dûnék („fehér dûnék”) európai homoknáddal (Ammophila arenaria)
2160 Homoktövissel (Hippophae rhamnoides) borított dûnék
2170 Homoki fûzzel (Salix repens subsp. argentea) borított dûnék (Salicion arenariae)
2180 Az atlanti, kontinentális és boreális régió erdõs dûnéi
2190 Nedves dûneközök
21A0 Machairek (Írországon kívül)

22. A mediterrán partvidék dûnéi
2210 Tengerparti szálkanyakkal (Crucianellion maritimae) borított álló dûnék
2220 Kutyatejjel (Euphorbia terracina) borított dûnék
2230 Tengeriviolás (Malcolmietalia) dûnegyepek
2240 Szálkaperjés (Brachypodietalia) dûnegyepek egyéves növényekkel
2260 Keménylombú bozóttal borított dûnék (Cisto-Lavenduletalia)
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23. Idõs és kilúgozódott szárazföldi dûnék
2310 Száraz, homoki fenyérek Calluna- és Genista-fajokkal
2320 Száraz, homoki fenyérek Calluna-fajokkal és fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)
2330 Szárazföldi dûnék nyílt Corynephorus- és Agrostis-gyepekkel

3. ÉDESVÍZI ÉLÕHELYEK

31. Állóvizek
3110 Homokos síkságok ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei (Littorelletalia uniflorae)
3120 A Nyugat-mediterrán homokos talajú, ásványi anyagokban rendkívül szegény oligotróf vizei Isoetes-

fajokkal
3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval
3140 Kemény oligo-mezotróf vizek Chara-fajok alkotta üledéklakó növényzettel
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák
3190 Gipszkarszttavak

32. Folyóvizek és vízfolyások természetes vagy féltermészetes dinamikájú szakaszai (kis, közepes vagy nagy
mederrel), amelyekben a víz minõsége nem mutat jelentõs romlást

3210 Fennoskandiai természetes folyók
3220 Magashegységi folyók és partjaik lágy szárú növényzete
3230 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk német csermelyciprussal (Myricaria germanica)
3240 Magashegységi folyók és fás szárú vegetációjuk parti fûzzel (Salix elaeagnos)
3250 Állandó mediterrán folyók sárga szarumákkal (Glaucium flavum)
3260 Alföldektõl a hegyvidékekig elõforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion

növényzettel
3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel
3280 Állandó mediterrán folyók Paspalo-Agrostidion fajokkal, Salix és fehér nyár (Populus alba) lombsát-

rával
3290 Idõszakos mediterrán folyók (Paspalo-Agrostidion)

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK
4010 Észak-atlanti nedves fenyérek keresztes hangával (Erica tetralix)
4030 Európai száraz fenyérek
4060 Havasi és boreális fenyérek
4080 Szubarktikus bokorfüzesek (Salix spp.)
4090 Endemikus mediterrán hegyvidéki fenyérek sünzanóttal
40B0 Rodopei Potentilla fruticosa cserjések

5. SZKLEROFIL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések
5110 Sziklás lejtõk állandósult xero-termofil formációi puszpánggal (Buxus sempervirens) (részben Berbe-

ridion)
5120 Hegyvidéki hashajtózanót (Cytisus purgans) formációk
5130 Boróka (Juniperus communis)-formációk fenyéreken vagy mészkedvelõ gyepekben

52. Mediterrán fás matorral
5210 Fás matorral borókafajokkal (Juniperus spp.)

53. Meleg mediterrán- és elõsztyeppcserjés
5310 Babér (Laurus nobilis)-cserjések
5320 Alacsony Euphorbia-formációk sziklafalak mellett
5330 Meleg mediterrán és félsivatagi bozót

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 739



54. Phrygana
5410 Nyugat-mediterrán sziklatetõ-phrygana (Astragalo-Plantaginetum subulatae)
5420 Tövisesvérfû (Sarcopoterium spinosum)-phryganák
5430 Az Euphorbieto-Verbascion endemikus phryganái

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Természetes gyepek
6130 Violetalia calaminariae-gyepek
6140 Pireneusi Festuca eskia szilikátgyepek
6150 Havasi és boreális szilikátgyepek
6160 Ibériai hegyvidéki csenkeszes (Festuca indigesta) szilikát gyepek
6170 Havasi és alhavasi mészkedvelõ gyepek
6180 Makaronéziai mezofil gyepek
6190 Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések
6210 Meszes alapkõzetû féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)
62A0 Keleti szubmediterrán száraz gyepek (Scorzoneratalia villosae)
62D0 Moesiai hegyvidéki mészkerülõ gyepek

63. Szklerofil legelõerdõk („dehesas”)
6310 Legelõerdõk örökzöld tölgyfajokkal (Quercus spp.)

64. Féltermészetes, magasfüvû nedves rétek
6410 Kékperjés láprétek meszes, tõzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)
6420 Molinio-Holoschoenion típusú mediterrán magasfüvû rétek
6430 Síkságok és a hegyvidéktõl a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai
6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei
6450 Északi boreális mocsárrétek
6460 A Troodos-hegység tõzeggyepjei

65. Mezofil gyepek
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Hegyi kaszálórétek

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Savanyú tõzegmohalápok
7120 Degradált dagadólápok, amelyek még képesek természetes úton regenerálódni
7130 Takarólápok (kivéve az aktívak)
7140 Tõzegmohás lápok és ingólápok
7150 Tõzegkákás semlyékek (Rhynchosporion)
7160 Ásványi anyagokban gazdag fennoskandiai források és forráslápok

72. Meszes lápok
7230 Mészkedvelõ üde láp- és sásrétek

8. SZIKLÁS ÉLÕHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Sziklatörmelék-lejtõk
8110 Hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtõk a hóhatárig (Androsacetalia alpinae és Galeopsietalia

ladani)
8120 Hegyvidéki mészkõ- és mészpala-törmeléklejtõk a havasi régióig (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Nyugat-mediterrán és meleg sziklatörmelék-lejtõk
8140 Kelet-mediterrán sziklatörmelék-lejtõk
8150 Közép-európai hegyvidéki szilikátos sziklatörmelék-lejtõk
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82. Sziklás lejtõk sziklanövényzettel
8210 Mészkõsziklás lejtõk sziklanövényzettel
8220 Szilikátsziklás lejtõk sziklanövényzettel
8230 Szilikátsziklák a Sedo-Scleranthion vagy a Sedo-albi-Veronicion dillenii pionír növényzetével

83. Egyéb sziklás élõhelyek
8310 Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok
8320 Lávamezõk és természetes üregek
8330 Elárasztott vagy részben elárasztott tengeri barlangok
8340 Állandó gleccserek

9. ERDÕK
Õshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdõ, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövény-
zettel, továbbá eleget tesz a következõ feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy kiemelt jelentõségû fajoknak ad ott-
hont.

90. Európa boreális erdõi
9040 Északi szubalpin/szubarktikus erdõk molyhos nyírrel (Betula pubescens subsp. czerepanovii)
9050 Aljnövényzetben gazdag fennoskandiai erdõk lucfenyõvel (Picea abies)
9060 A glaciofluviális eskereken álló, illetve azokhoz csatlakozó tûlevelû erdõk
9070 Fennoskandiai fás legelõk

91. Európa mérsékelt övi erdõi
9110 Mészkerülõ bükkösök (Luzulo-Fagetum)
9120 Atlanti mészkerülõ bükkösök, cserjeszintben Ilex- és néha Taxus-fajokkal is (Quercion robori-

petraeae vagy Ilici-Fagenion)
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum)
9140 Közép-európai alhavasi bükkösök Acer-fajokkal és kontyviráglevelû sóskával (Rumex arifolius)
9150 A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön
9160 A Carpinion betuli szubatlanti és közép-európai tölgyesei és gyertyános-tölgyesei
9170 Galio-Carpinetum gyertyános-tölgyesek
9190 Idõs, mészkerülõ tölgyesek kocsányos tölggyel (Quercus robur) homokos síkságokon
91A0 Idõs tölgyesek Ilex- és Blechnum-fajokkal a Brit-szigeteken
91B0 Melegkedvelõ keskenylevelûkõris (Fraxinus angustifolia)-erdõk
91F0 Keményfás ligeterdõk nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus

excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris)
91K0 Illír bükk (Fagus sylvatica)-erdõk (Aremonio-Fagion)
91L0 Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
91P0 Endemikus mészkerülõ jegenyefenyves Lengyelországban (Abietetum polonicum)
91Q0 A Nyugati-Kárpátok mészkedvelõ erdeifenyõ (Pinus sylvestris)-erdõi
91R0 A dinári-hegységi dolomit erdeifenyõ-erdõi (Genisto januensis-Pinetum)
91S0 Nyugat-pontuszi bükkösök
91T0 Közép-európai zuzmós erdeifenyõ-erdõk
91U0 Szarmata sztyeppék fenyvesei
91V0 Dák bükkerdõk (Symphyto-Fagion)
91W0 Moesiai bükkerdõk
91Y0 Dák tölgyesek és gyertyános tölgyesek
91Z0 Moesiai ezürthárs-erdõ
91BA Moesiai jegenyefenyõ-erdõk
91CA Rodopei és balkáni erdeifenyõ-erdõk

92. Mediterrán lombhullató erdõk
9230 Galíciai-portugál tölgyerdõk kocsányos és pireneusi tölggyel (Quercus robur és Quercus pyrenaica)
9240 Ibériaitölgy (Quercus faginea) és algériaitölgy (Quercus canariensis)-erdõk
9250 Macedóntölgy (Quercus trojana)-erdõk
9260 Szelídgesztenyések (Castanea sativa)
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9270 Hellén bükkösök macedón jegenyefenyõvel (Abies borisii-regis)
9280 Magyar tölgyesek (Quercus frainetto)
9290 Ciprus erdõk (Acero-Cupression)
92A0 Fehérfûz (Salix alba) és fehérnyár (Populus alba)-galériaerdõk
92B0 Idõszakos mediterrán vízfolyások parti társulásai pontuszi hangarózsával (Rhododendron ponticum),

Salix és egyéb fajokkal
92C0 Keletiplatán (Platanus orientalis) és keletiámbrafa (Liquidambar orientalis)-erdõk (Platanion orien-

talis)
92D0 Déli folyóparti galériaerdõk és cserjések (Nerio-Tamariceteae és Securinegion tinctoriae)

93. Mediterrán keménylombú erdõk
9310 Égei molyhostölgy (Quercus brachyphylla)-erdõk
9320 Olea- és Ceratonia-erdõk
9330 Paratölgy (Quercus suber)-erdõk
9340 Magyaltölgy (Quercus ilex) és kereklevelûtölgy (Quercus rotundifolia)-erdõk
9350 Nagypikkelyûtölgy (Quercus macrolepis)-erdõk
9380 Közönségesmagyal (Ilex aquifolium)-erdõk
93A0 Kurdisztánitölgy (Quercus infectoria)-erdõségek (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94. Mérsékelt övi hegyvidéki tûlevelû erdõk
9410 Mészkerülõ hegyvidéki lucosok a havasi régióig (Vaccinio-Piceetea)
9420 Havasi vörösfenyõ (Larix decidua) és cirbolyafenyõ (Pinus cembra)-erdõk
9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyõ (Pinus uncinata)-erdõk (nem gipszen vagy mészkövön)

95. Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tûlevelû erdõk
9520 Andalúz jegenyefenyõ (Abies pinsapo)-erdõk
9540 Mediterrán fenyvesek endemikus Mesogean-fenyõkkel
9550 Kanári-szigeteki endemikus fenyvesek
95A0 Magas hegyvidéki mediterrán fenyvesek

4. B) számú melléklet

Kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusok

1. TENGERPARTI ÉS SÓTÛRÕ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLÕHELYEK

11. Nyílt tengeri és árapályos területek
1120 Neptunhínár (Posidonion oceanicae)-állományok
1150 Parti lagúnák

13. Atlanti-partvidéki és szárazföldi sós mocsarak és rétek
1340 Kontinentális sós rétek

15. Sós és kalciumszulfátos kontinentális sztyeppék
1510 Mediterrán sós sztyeppék (Limonietalia)
1520 Ibériai kalciumszulfátos sztyeppék (Gypsophiletalia)
1530 Pannon szikes sztyeppék és mocsarak

16. Boreális balti szigetvilág, tengerparti és emelkedésben lévõ (szárazulattá váló) területek
1630 Boreális balti tengerparti rétek

2. TENGERPARTI HOMOKDÛNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DÛNÉK

21. Atlanti, északi-tengeri és balti partvidékek parti dûnéi
2130 Lágy szárú vegetációval megkötött álló dûnék („szürke dûnék”)
2140 Kilúgozódott álló dûnék fekete varjúbogyóval (Empetrum nigrum)
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2150 Atlanti kilúgozódott álló dûnék (Calluno-Ulicetea)
21A0 Machairek (Írországban)

22. A mediterrán partvidék dûnéi
2250 Partvidéki dûnék Juniperus-fajokkal
2270 Mandulafenyõvel (Pinus pinea) és/vagy tengerparti fenyõvel (Pinus pinaster) borított erdõs dûnék

23. Idõs és kilúgozódott szárazföldi dûnék
2340 Pannon kilúgozódott dûnék

3. ÉDESVÍZI ÉLÕHELYEK

31. Állóvizek
3170 Mediterrán idõszakos tavacskák
3180 Turlough-ok
31A0 Erdélyi hõforrásos tündérrózsások

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK
4020 Közép-atlanti nedves fenyérek pillás és keresztes hangával (Erica ciliaris és Erica tetralix)
4040 Száraz atlanti-partvidéki fenyérek nyugati hangával (Erica vagans)
4050 Endemikus makaronéziai fenyérek
4070 Törpefenyõ (Pinus mugo) és borzas havasszépe (Rhododendron hirsutum) cserjések (Mugo-Rhodo-

dendretum hirsuti)
40A0 Szubkontinentális peripannon cserjések
40C0 Ponto-szarmata lombhullató cserjések

5. SZKLEROFILL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szubmediterrán és mérsékelt övi cserjések
5140 Szuhar (Cistus palhinhae)-formációk nedves tengerparti fenyéreken

52. Mediterrán fás matorral
5220 Jujubás (Zyziphus) fás matorral
5230 Babércserjés (Laurus nobilis) fás matorral

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Természetes gyepek
6110 Mészkedvelõ vagy bazofil varjúhájas gyepek (Alysso-Sedion albi)
6120 Száraz meszes homoki gyepek

62. Féltermészetes száraz gyepek és alacsony cserjések
6210 Meszes alapkõzetû féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) fon-

tos orchidea-lelõhelyei
6220 Pszeudo-sztyepp a Thero-Brachipodieteához tartozó fûfélékkel és egyéves fajokkal
6230 Fajgazdag Nardus-gyepek szilikátos alapkõzetû hegyvidéki területeken és kontinentális európai terü-

letek domb- és hegyvidékein
6240 Szubpannon sztyeppék
6250 Síksági pannon löszgyepek
6260 Pannon homoki gyepek
6270 Fennoskandiai alföldek fajgazdag – száraz és üde – füves gyepei
6280 Északi „alvar” és prekambriumi mészköves sziklaplatók
62B0 Ciprus szerpentin gyepjei
62C0 Ponto-szarmata sztyeppék

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 743



65. Mezofil gyepek
6530 Fennoskandiai fás rétek

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Savanyú tõzegmohalápok
7110 Dagadólápok
7130 Aktív takarólápok

72. Meszes lápok
7210 Meszes lápok télisással (Cladium mariscus) és a Caricion davallianae fajaival
7220 Mésztufás források (Cratoneurion)
7240 A Caricion bicoloris-atrofuscae havasi pionír formációi

73. Boreális lápok
7310 Aapalápok
7320 Palsalápok

8. SZIKLÁS ÉLÕHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Sziklatörmelék-lejtõk
8160 Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkõ-törmeléklejtõi

82. Sziklás lejtõk sziklanövényzettel
8240 Mészkõhasadékok

9. ERDÕK
Õshonos fajokból álló természetes (természetközeli) erdõ, amely magas fákból állományokat képez tipikus aljnövény-
zettel, továbbá eleget tesz a következõ feltételnek: ritka vagy maradvány és/vagy kiemelt jelentõségû fajoknak ad ott-
hont.

90. Európa boreális erdõi
9010 Nyugati tajga
9020 Epifitonokban gazdag, természetes, idõs, lomblevelû erdõk (Quercus-, Tilia-, Acer-, Fraxinus- vagy

Ulmus-fajokkal) Fennoskandia hemiboreális régiójában
9030 Az emelkedõ partvidékek elsõdleges szukcessziója során kialakult természetes erdõk
9080 Fennoskandiai lombhullató mocsárerdõk

91. Európa mérsékelt övi erdõi
9180 Lejtõk és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdõi
91C0 Kaledóniai erdõk
91D0 Láperdõk
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kõris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdõk (Alno-Padion,

Alnion incanae, Salicion albae)
91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal
91H0 Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
91I0 Euro-szibériai erdõssztyepptölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)
91J0 A Brit-szigetek tiszafásai (Taxus baccata)
91N0 Pannon homoki borókás-nyárasok (Junipero-Populetum albae)
91X0 Dobrogeai bükkerdõk
91AA Keleti fehér tölgyesek

92. Mediterrán lombhullató erdõk
9210 Appenninekbeli bükkösök Taxus- és Ilex-fajokkal
9220 Appenninekbeli bükkösök közönséges jegenyefenyõvel (Abies alba) és bükkösök szicíliai jegenyefe-

nyõvel (Abies nebrodensis)
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93. Mediterrán keménylombú erdõk
9360 Makaronéziai babérerdõk (Laurus, Ocotea)
9370 Phoenix-fajok alkotta pálmaligetek
9390 Cserjés és bokorerdõ-növényzet égerlevelû tölggyel (Quercus alnifolia)

94. Mérsékelt övi hegyvidéki tûlevelû erdõk
9430 Alhavasi és hegyi kampósfenyõ (Pinus uncinata)-erdõk gipszen vagy mészkövön

95. Mediterrán és makaronéziai hegyvidéki tûlevelû erdõk
9510 A Dél-Appenninek közönségesjegenyefenyõ (Abies alba)-erdõi
9530 Mediterrán (szubmediterrán) fenyõerdõk endemikus feketefenyõvel
9560 Endemikus erdõk borókafajokkal (Juniperus spp.)
9570 Lakkciprus (Tetraclinis articulata)-erdõk
9580 Mediterrán tiszafa (Taxus baccata)-erdõk
9590 Ciprusicédrus-erdõk (Cedrosetum brevifoliae)
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A Kormány
152/2007. (VI. 26.) Korm.

rendelete
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás

követelményeirõl szóló
283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

módosításáról*

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2007. június 26-i
80. számában jelent meg.

A Kormány
169/2007. (VI. 28.) Korm.

rendelete
a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 59. §-a (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj meg-
állapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A közszolgáltatási díj megállapítása az általá-
nos forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek
meghatározásával történik. Az egységnyi díjtételt a 6. § (1)

és (2) bekezdésében meghatározott indokolt költségek, rá-
fordítások és a 6. § (3) bekezdése szerinti nyereség összege
és a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell
megállapítani. Települési szilárd hulladék esetében a vár-
ható szolgáltatási mennyiség a településen szolgáltatást
igénybe vevõk számának és a fajlagos hulladékmennyi-
ségnek a szorzata. A fajlagos hulladékmennyiség meg-
határozása a díjkalkuláció része, amelyet az elõzõ évi
tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani.

(2) Az egységnyi díjtétel a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás esetén a gyûjtõedényzet egy-
szeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék
tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja.

(3) Az egységnyi díjtétel a települési folyékony hulla-
dékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén – a (4) bekez-
désben foglaltak kivételével – a települési önkormányzat
döntése alapján:

a) az elszállításra kerülõ folyékony hulladék egységnyi
térfogatának kezelési díja, vagy

b) az ingatlanon keletkezõ folyékony hulladékmennyi-
ség egységnyi térfogatának, illetve külön jogszabály alap-
ján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztás esetében az
elszállításra kerülõ folyékony hulladék egységnyi térfoga-
tának kezelési díja. Az ingatlanon keletkezõ folyékony
hulladék mennyiségének kiszámításánál, az ingatlanon
fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni.

(4) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisz-
títási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó te-
lepüléseken a folyékony hulladék kezelésének díját a (3) be-
kezdés b) pontjában foglaltak alapján kell meghatározni a
Kr. 2. §-ában meghatározott idõpontoktól kezdõdõen.

(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti folyékony hulladék
mennyiségének meghatározásánál nem vehetõ figyelembe:

a) az a hulladékmennyiség, ami a vízügyi hatóság
engedélye alapján önálló szennyvízelhelyezõ mûben vagy
befogadóban nyert elhelyezést;



b) az a hulladékmennyiség, amelynek a közmûves
szennyvízelvezetést szolgáló vízi létesítménybe vezetését
a vízügyi hatóság nem engedélyezte vagy megtiltotta, és
elhelyezését az ingatlantulajdonos számlával igazolta;

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meg-
hibásodása következtében a környezetben elszivárgott;

d) az év meghatározott idõszakában locsolási célú fel-
használásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem
lehet kevesebb, mint az adott idõszakhoz tartozó vízhasz-
nálat 10%-a;

e) a házi ivóvízvezeték hálózatra a víziközmû-szolgál-
tató és a -fogyasztó ingatlantulajdonos írásbeli megállapo-
dása, illetõleg a víziközmû-szolgáltató hozzájárulása sze-
rint telepített mellékvízmérõn mért elkülönített locsolási
vízhasználat, ha a d) pont szerinti kedvezmény igénybevé-
telére nem kerül sor.

(6) Az egységnyi díjtételek – elkülönítve – tartalmaz-
zák:

a) a települési szilárd hulladék esetében a hulladék be-
gyûjtésének, szállításának, szelektív gyûjtésének és az
utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedõ ártalmat-
lanításának,

b) a települési folyékony hulladék esetében a hulladék
begyûjtésének, szállításának és ártalmatlanításának,
illetve nem szennyvíztisztítóban történõ elhelyezése eseté-
ben az utógondozásra és a monitorozásra is kiterjedõ
költségeit.

(7) A fizetendõ közszolgáltatási díj:
a) a települési szilárd hulladék esetében az egységnyi

díjtétel és az ürítések mennyiségének, illetve gyakoriságá-
nak a szorzata;

b) a települési folyékony hulladék esetében
ba) az egységnyi díjtétel és a szolgáltatási mennyiség-

nek, illetve gyakoriságának a szorzata,
bb) az egységnyi díjtétel és az ingatlanon keletkezõ

folyékony hulladék mennyiségének a szorzata.
(8) A vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ külön

jogszabályban1 meghatározott egyedi szennyvíztisztító
berendezés üzemeltetõje mentesül a (7) bekezdés b) pont-
jában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól.

(9) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj meg-
állapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. Ha a köz-
szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység
mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költség-
tervben a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is
alkalmaznia kell.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2007. június 30-án lép hatályba.

1 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közmûves szennyvízelvezetõ és
-tisztító mûvel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi
Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a tele-
pülési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítá-
sának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 365/2004.
(XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése hatályát
veszti.

(3) 2007-ben az R. 3. § (1) bekezdésében foglaltaktól el-
térõen az önkormányzat rövidebb idõszakra is megállapít-
hatja a díjfizetési idõszakot.

3. §

(1) Az R. 8. §-a (1) bekezdésében a „7. § (2) bekezdés
a) pontja” szövegrész helyébe a „7. § (2) bekezdés” szö-
vegrész lép.

(2) Az R. 8. §-a (2) bekezdésében a „7. § (2) bekezdés-
ben” szövegrész helyébe a „7. § (2) és (3) bekezdése” szö-
vegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
180/2007. (VII. 3.) Korm.

rendelete
az országhatárt átlépõ hulladékszállításról

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása során
hatóságként az Országos Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõ-
felügyelõség) jár el.

(2) A hulladék behozatalára, kivitelére és átszállítására
irányuló bejelentési kötelezettséget az e rendelet 1. számú
melléklete szerinti bejelentõlapon, valamint a 2. számú
melléklet szerinti kísérõdokumentumon kell teljesíteni,
melyek a Fõfelügyelõségen szerezhetõk be.

(3) A bejelentõlapot és az elõírt dokumentációt magyar
és angol nyelven kell benyújtani a hatósághoz. Hulladék
behozatala esetén a teljes hasznosítási folyamatot be kell
mutatni az érvényes hasznosítási engedélyekkel és szerzõ-
désekkel, vagy az azok létezését tanúsító nyilatkozattal
együtt.
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(4) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez nyilatkozatot
kell csatolni arról, hogy a bejelentõt vagy a címzettet a 3. §
szerinti büntetõjogi felelõsség, illetõleg kármentesítési kö-
telezettség nem terheli.

(5) A bejelentéshez kötött hulladékszállítások biztosí-
ték nyújtásához kötöttek, amelynek már a bejelentõlap be-
nyújtásakor rendelkezésre kell állnia. A biztosíték a hulla-
dékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.)
II. Mellékletében meghatározott szempontok figyelembe-
vételével az R. 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott
költségek fedezetére szolgál. A biztosíték kiszámításának
módját a bejelentõlappal egyidejûleg meg kell küldeni a
Fõfelügyelõség részére.

(6) A biztosíték kedvezményezettje a Fõfelügyelõ-
ség. Amennyiben a hulladékszállítást a bejelentésben
foglaltaktól eltérõen, vagy a hulladék hasznosítását
vagy ártalmatlanítását jogellenesen hajtják végre, a Fõ-
felügyelõség rendelkezik a biztosíték felett, és felhasz-
nálhatja az összeget a kötelezettségek teljesítésére törté-
nõ kifizetésekre, illetve a más hatóságok céljára történõ
kifizetésekre.

(7) A Fõfelügyelõség a hulladék szállítására vonatkozó
eljárásáról

a) hulladék behozatala esetén a hasznosítás helye sze-
rinti környezetvédelmi felügyelõséget, a Vám- és Pénz-
ügyõrség Országos Parancsnokságát (a továbbiakban:
VPOP), valamint veszélyes hulladék esetén az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot (a továbbiakban:
OKF),

b) hulladék kivitele esetén a hulladék termelõjének
(birtokosának) telephelye szerinti illetékes környe-
zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõsé-
get, a VPOP-t, valamint veszélyes hulladék esetén az
OKF-t,

c) hulladéknak az országon történõ átszállítása esetén a
VPOP-t, valamint veszélyes hulladék esetén az OKF-t
értesíti.

2. §

(1) Az R. 18. cikke szerinti bizonyos információkkal kí-
sérendõ hulladékok (,,zöldlistás” hulladékok) szállításá-
hoz e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, ki-
töltött ûrlap szükséges.

(2) „Zöldlistás” hulladék kivitele esetén a címzettnek a
szállítmány átvételét igazoló aláírását is tartalmazó ûrlap
másolatát, negyedévente, a negyedévet követõ hónap
30-ig a bejelentõnek meg kell küldenie a Fõfelügyelõség
részére.

(3) „Zöldlistás” hulladék behozatal esetén a szállít-
mányt kísérõ, e rendelet 3. számú melléklete szerinti, a
címzett által aláírt ûrlap másolatát, a szállítmány beérkezé-
sét követõ 5 munkanapon belül a címzettnek meg kell kül-
denie a Fõfelügyelõség részére.

3. §

Az R. 12. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a Fõ-
felügyelõség kifogást emel a hulladék szállításával szem-
ben, ha a bejelentõt vagy a címzettet környezetkárosítás,
természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjé-
nek megsértése bûntett vagy vétség miatt jogerõsen elítél-
ték, addig az idõpontig, amíg a bejelentõ vagy a címzett a
büntetett elõélethez fûzõdõ jogkövetkezmények alól nem
mentesült, vagy a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési
kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítéséig.

4. §

(1) Az Európai Közösségbe Magyarországon keresztül
érkezõ és azt elhagyó hulladékszállítmány e rendelet
4. számú mellékletben felsorolt határvámhivataloknál lép-
tethetõ be, illetve ki.

(2) A hulladék behozatalának, kivitelének és átszállítá-
sának ellenõrzését – a hatáskörükre vonatkozó jogszabá-
lyok keretei között – a Fõfelügyelõség, a rendõrség, a vám-
hatóság, továbbá

a) közúti és vasúti szállítás esetén a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság,

b) veszélyes hulladékok közúti szállításának esetén az
OKF és a területi szervei
együttmûködve végzik.

(3) A Fõfelügyelõség – a vámhatóság közremûködésé-
vel – a jogellenes hulladékszállítások felderítése érdeké-
ben a szállítmányt

a) megállíttathatja,

b) helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében
felnyittathatja,

c) további intézkedés megtétele érdekében feltartóztat-
hatja.

(4) A Fõfelügyelõség a (2) és (3) bekezdésben foglaltak
ellátásához igénybe veheti a felügyelõségek közremûkö-
dését is.

(5) A Fõfelügyelõség a (3) bekezdésben foglalt intézke-
désérõl haladéktalanul értesíti a veszélyes hulladék szállí-
tása esetén az OKF-et.
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(6) A Fõfelügyelõségnek – a VPOP bevonásával – az il-
legális szállítások megelõzésének és felderítésének meg-
könnyítése érdekében rendszeresen együtt kell mûködnie
a szomszédos országok illetékes hatóságaival, közös el-
lenõrzések szervezésével is.

(7) A vámhatóság önállóan is jogosult a hulladékszállít-
mányok ellenõrzésére. E célból az ország területén a szál-
lítmányokat megállíthatja, és a jogellenes hulladékszállí-
tás gyanúja esetén a Fõfelügyelõség egyidejû értesítése
mellett a szállítmányt a Fõfelügyelõség intézkedéséig
visszatartja.

(8) A hulladékszállítmány visszatartásával összefüg-
gésben keletkezett költségeket a szállítmánnyal rendelke-
zõ (a hulladék birtokosa) viseli.

5. §

Az e rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében elõírt tá-
jékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetve a hulladék
jogellenes szállítása esetén a külön jogszabályban megha-
tározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot kell ki-
szabni.

6. §

Az R. által elõírt megbízottak kijelölésérõl, a Bizottság-
nak megküldendõ tájékoztatási és jelentési kötelezettség
teljesítésérõl a környezetvédelemért felelõs miniszter gon-
doskodik.

7. §

(1) E rendelet 2007. július 12-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Európai
Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé tör-
ténõ hulladékszállítás felügyeletérõl és ellenõrzésérõl
szóló 120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a hulladékszállításról szóló
1013/2006/EK (2006. június 14.) európai parlamenti és ta-
nácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez
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A. MELLÉKLET

Bejelent lap az országhatárokon keresztül történ  hulladékszállításhoz EU

1. Exportáló/ Bejelent
Azonosító szám: 

3. Bejelentés Sz.: HU- 

Név:  Bejelentés vonatkozik: 
Címe:  A.(i) egyszeri szállítás: 

(ii) többszöri szállítás:  

Ügyintéz :  B.(i) ártalmatlanítás (1): 

Tel:  Fax:  (ii) hasznosítás: 

Email:  C.  
El re engedélyezett hasznosító 
létesítmény (2; 3) 

Igen Nem 

2. Importáló/Címzett  
Azonosító szám: 

4. A tervezett szállítások száma:

Név:  5. Összes tervezett mennyiség (t/m3) (4):
Címe:  6. A szállítás(ok) tervezett ideje (4): 

Els  szállítás 
id pontja:

Utolsó szállítás 
id pontja:

Ügyintéz : 7. Csomagolás módja(i) (5):
Tel:  Fax:  Különleges kezelési el írások(6): Igen: Nem:
Email:  11. Ártalmatlanítási / hasznosítási m velet(ek) (2)
8. Tervezett szállító(k)  
Azonosító szám: 

 D-kód / R-kód (5):

Név (7):  Alkalmazott technológia (6):  

Cím:   

Ügyintéz :  Exportálás indoka (1; 6):  
Tel:  Fax:   
Email:  12. A hulladék megnevezése és összetétele (6): 
Szállítási eszköz (5):   
9. Hulladék származása/termel je (1; 7; 8) 
Azonosító szám: 
Név:  
Cím:  

13. Fizikai jellemz k (5):  
Ügyintéz :   
Tel:  Fax:  14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat)

Email:  
(i) A bázeli egyezmény VIII. (vagy adott esetben IX.) 
melléklete: 

A keletkezés helye és folyamata: 
(6) 

 (ii) OECD-kód [ha eltér (i)-t l]:

(iii) EK-hulladékjegyzék:  
10. Ártalmatlanító 
létesítmény (2): 

vagy hasznosító létesítmény 
(2): 

(iv) Az exportáló ország nemzeti kódja:  

Azonosító szám:  (v) Az importáló ország nemzeti kódja:  

Név:  
(vi) Egyéb 
(részletezve): 

Cím:  (vii) Y-kód:  
(viii) H-kód (5):  

Ügyintéz :  (ix) UN-osztály (5):  
Tel:  Fax:  (x) UN-szám:  

Email:  
(xi) UN szállítási 
megnevezés: 

Az ártalmatlanítás/hasznosítás tényleges helye:  (xii) Vámtarifaszám (HS):  
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15. Érintett országok (a) az illetékes hatóságok kódjai (ha van) (b), a be- és kilépés megadott helyei (c)

Exportáló/küld  állam Tranzit állam(ok) (beléptet  és kiléptet )
Importáló/rendeltetési 
állam 

(a)        
(b)        
(c)        
16. A be- és/vagy kiléptet  és/vagy export vámhivatal(ok):Európai Közösség):
Belépés:  Kilépés:  Export:  
17. Exportáló/Bejelent  – származási hely/termel (1) nyilatkozata: 
Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, 
szerz désben foglalt kötelezettségek és megfelel  biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák vannak, illetve lesznek érvényben az országhatárokon át 
történ  szállítások fedezésére. 

Exportáló/bejelent
neve:

 Aláírás: Dátum: 
18. Csatolt mellékletek száma 

    
Származási hely 
/termel  neve: 

 Aláírás: Dátum:  

HIVATALOS HASZNÁLATRA
19. az importáló – rendeltetési / tranzit (1) / exportáló – küld  ország 
illetékes hatóságának visszaigazolása (9):

20. A szállításhoz írásban hozzájáruló (1; 8) illetékes hatóság 
(ország):

Ország:  Engedély kelte:  

A bejelentés beérkezett (dátum):  
Engedély 
érvényessége: 

 lejár:  

Visszaigazolás elküldve (dátum):  Speciális feltételek: Nincs: Ha van, lásd 21. (6): 
Illetékes hatóság neve:  Illetékes hatóság neve:  
Bélyegz  és/vagy aláírás:  Bélyegz  és/vagy aláírás:  

21. A SZÁLLÍTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉBEN EL ÍRT FELTÉTELEK VAGY AZ ELUTASÍTÁS INDOKAI 

(1) A bázeli egyezmény írja el .
(2) R 12/R 13 vagy D 13–D 15 m velet esetében kérelemre csatolja a megfelel  információt a 
következ  R 1–R 11 vagy D 1–D 12 létesítményr l.
(3) Csak az OECD térségben teljesítend  szállítás esetén töltend  ki és, csak ha B(ii) 
alkalmazandó. 
(4) Többszöri szállítás esetén a részletes jegyzéket csatolni kell.  

(5) A rövidítések és kódok jegyzékét lásd a  
következ  oldalon. 
(6) Csatolja a részleteket, ha szükséges. 
(7) Csatolja a jegyzéket, ha egynél több. 
(8) Ha nemzeti jogszabály el írja. 
(9) Ha az OECD határozat értelmében  
alkalmazható. 

A bejelent lapon használandó rövidítések és kódok jegyzéke 

ÁRTALMATLANÍTÁSI M VELETEK (11. pont) 
D 1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba 
D 2 Talajban történ  kezelés (folyadékok, iszapok talajban történ  biológiai lebomlása stb.) 
D 3 Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, sódómokba, vagy természetes üregekbe juttatása stb.) 
D 4 Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepít  tavakban stb.) 
D 5 Lerakás m szaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a környezett l és egymástól is elkülönített cellákban stb.) 
D 6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat 
D 7 Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, beleértve a tengerfenéken történ  elhelyezést is 
D 8 Ebben a listában máshol nem meghatározott biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejöv  vegyületeket, 
                keverékeket a listán szerepl  m veletek valamelyikével kezelnek 
D 9 Ebben a listában máshol nem meghatározott fizikai-kémiai kezelés, melynek eredményeként létrejöv  vegyületeket, 
                keverékeket a listán szerepl  m veletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás; szárítás, kiégetés stb.) 
D 10 Hulladékégetés szárazföldön 
D 11 Hulladékégetés tengeren 
D 12 Tartós tárolás (tartályokban történ  elhelyezés mélym velés  bányákban stb.) 
D 13 Keverés vagy elegyítés a listán szerepl  m veletek valamelyikének elvégzése érdekében 
D 14 Átcsomagolás a listán szerepl  m veletek valamelyikének elvégzése érdekében 
D 15 Tárolás a listán szerepl  m veletek valamelyikének elvégzése érdekében 
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HASZNOSÍTÁSI M VELETEK (11. pont)  
R 1 F t anyagként történ  felhasználás (közvetlen hulladékégetést kivéve) vagy más módon energia el állítására / 
                Els sorban f t anyagként történ  felhasználás vagy más módon energia el állítására 
R 2 Oldószer visszanyerés/regenerálás 
R 3 Szerves anyagok visszaforgatása/visszanyerése, az oldószerek kivételével 
R 4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása 
R 5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása 
R 6 Savak és lúgok regenerálása 
R 7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok összetev inek visszanyerése 
R 8 Katalizátorok összetev inek visszanyerése 
R 9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történ  újrahasználata 
R 10 Talajban történ  hasznosítás, amely mez gazdasági vagy ökológiai szempontból el nyös 
R 11 Az R 1–R 10 m veletek valamelyikéb l származó hulladék hasznosítása 
R 12 Átalakítás az R 1–R 11 m veletek valamelyikének elvégzése érdekében 
R 13 Tárolás a listán szerepl  m veletek valamelyikének elvégzése érdekében. 

CSOMAGOLÁS MÓDJA (7. pont) 
1. Hordó  
2. Fahordó 
3. M anyag kanna 
4. Doboz 
5. Zsák 
6. Összetett csomagolás 
7. Nyomásálló tartály 
8. Ömlesztett 
9. Egyéb (részletezve) 

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA (8. pont)  
R = közúton 
T = vonaton 
S = tengeren 
A = légi úton 
W = belvízi úton

FIZIKAI JELLEMZ K (13. pont)  
1. Porszer /por 
2. Szilárd  
3. Viszkózus/paszta 
4. Iszapszer
5. Folyékony 
6. Gáznem
7. Egyéb (részletezve)

H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (14. pont)  
UN H kód Megnevezés 
osztály
1 H1 Robbanóanyagok 
3 H3 Gyúlékony folyadékok 
4.1 H4.1 Gyúlékony szilárd anyagok 
4.2 H4.2 Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy  
  hulladékok 
4.3 H4.3 Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel 
  érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek 
5.1 H5.1 Oxidáló anyagok 
5.2 H5.2 Szerves peroxidok 
6.1 H6.1 Mérgez  anyagok (akut) 
6.2 H6.2 Fert z anyagok  
8 H8 Maró (korrozív) anyagok 
9 H10 Toxikus gázok felszabadulása leveg vel vagy 
  vízzel való érintkezés során  
9 H11 Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus 
  hatású) 
9 H12 Ökotoxikus anyagok  
9 H13 Olyan anyagok, amelyekb l ártalmatlanításuk 
  után bármely módon olyan anyag képz dik, 
  amely e jegyzékben felsorolt veszélyességi  
  jellemz k bármelyikével rendelkezik

További információ, különösen a hulladék azonosítását (14. pont), azaz a bázeli egyezmény VIII. és IX. melléklet kódjait, az 
OECD kódokat és Y-kódokat illet en, az OECD-t l és a bázeli egyezmény Titkárságán beszerezhet  Útmutatóban / 
Használati Kézikönyvben található. 
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B. MELLÉKLET

Notification document for transboundary movements/shipments of waste EU 
1. Exporter – Notifier  Registration No: 3. Notification  No: HU- 
Name:  Notification concerning  
Address:  A.(i) Individual shipment: 

(ii) Multiple shipments:  
Contact person:  B.(i) Disposal (1): 

Tel.:  Fax:  (ii) Recovery: 
E-mail:  C.  Pre-consented recovery facility (2;3) Yes No
2. Importer – Consignee 
Registration No: 

 4. Total intended number of shipments:  

Name:  5. Total intended quantity (t/ m3) (4):  
Address:  6. Intended period of time for shipment(s) (4): 

First departure:  Last departure:  
Contact person:  7. Packaging type(s) (5):  
Tel.:  Fax:  Special handling requirements (6): Yes: No:
E-mail:  11. Disposal/recovery operation(s) (2)  
8. Intended carrier(s) Registration No: D-code/R-code(5):  
Name (7):  Technology employed (6):  

Address:   

Contact person:  Reason for export (1;6):  
Tel.:  Fax:   
E-mail:  12. Designation and composition of the waste (6): 
Means of transport (5):   
9. Waste generator(s)/producer(s) (1;7;8) 
Registration No: 
Name:   
Address:   

13. Physical characteristics (5):  
Contact person:   
Tel.:  Fax:  14. Waste identification (fill in relevant codes) 
E-mail:  (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable):  
Site and process of generation (6):  (ii) OECD code [if different from (i)]:  

(iii) EC list of wastes:  
10. Disposal facility (2): or Recovery facility (2): (iv) National code in country of export:  
Registration No:  (v) National code in country of import:  
Name:  (vi) Other (specify):  
Address:  (vii) Y-code:  

(viii) H-code (5):  
Contact person:  (ix) UN class (5):  
Tel.:  Fax:  (x) UN number:  
E-mail:  (xi) UN shipping name:  
Actual site of disposal/recovery:  (xii) Customs code(s) (HS):  
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15. Countries/states concerned (a), code No of competent authorities where applicable (b), specific points of exit or entry (c)
State of export/dispatch State(s) of transit (entry and exit) State of import/destination 

(a)        
(b)        
(c)        
16. Customs offices of entry and/or exit and/or export: European Community): 
Entry:  Exit:  Export:  
17. Exporter's/notifier's – generator's/producer's (1) declaration:  
I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been 
entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary 
movement 
Exporter's/notifier's 
name: 

 Signature: Date: 
18. Number of 
annexes attached 

    
Generator's/producer's 
name 

 Signature: Date:  

FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES 
19. Acknowledgement from the relevant competent authority of countries of 
import – destination/transit (1)/export – dispatch (9): 

20. Written consent (1;8) to the movement provided by the competent 
authority of (country): 

Country:  Consent given on:  
Notification received on:  Consent valid from:  until:  
Acknowledgement sent on:  Specific conditions: No: If Yes, see block 21 (6): 
Name of competent authority:  Name of competent authority:  
Stamp and/or signature:  Stamp and/or signature:  

21. SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT OR REASONS FOR OBJECTING 

(1) Required by the Basel Convention 
(2) In the case of an R 12/R 13 or D 13–D 15 operation, also attach corresponding 

information on the subsequent R 1–R 11 or D 1–D 12 facilit(y)ies when required 
(3) To be completed for movements within the OECD area and only if B(ii) applies 
(4) Attach detailed list if multiple shipments  

(5) See list of abbreviations and codes on the next page 
(6) Attach details if necessary 
(7) Attach list if more than one 
(8) If required by national legislation 
(9) If applicable under the OECD Decision 

List of abbreviations and codes used in the notification document 

DISPOSAL OPERATIONS (block 11) 
D 1 Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.) 
D 2 Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) 
D 3 Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) 
D 4 Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) 
D 5 Specially engineered landfill, (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and

the environment, etc.) 
D 6 Release into a water body except seas/oceans 
D 7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion 
D 8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded 

by means of any of the operations in this list 
D 9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are 

discarded by means of any of the operations in this list (e.g. evaporation, drying, calcination, etc.) 
D 10 Incineration on land 
D 11 Incineration at sea 
D 12 Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.) 
D 13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list 
D 14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list 
D 15 Storage pending any of the operations numbered in this list 
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RECOVERY OPERATIONS (block 11)  
R 1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy/use principally as a fuel or other means

to generate energy 
R 2 Solvent reclamation/regeneration 
R 3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents 
R 4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds 
R 5 Recycling/reclamation of other inorganic materials 
R 6 Regeneration of acids or bases 
R 7 Recovery of components used for pollution abatement 
R 8 Recovery of components from catalysts 
R 9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil 
R 10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement 
R 11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10 
R 12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R 1 to R 11 
R 13 Accumulation of material intended for any operation in this list. 

PACKAGING TYPES (block 7) 
1. Drum 
2. Wooden barrel 
3. Jerrican 
4. Box 
5. Bag 
6. Composite packaging 
7. Pressure receptacle 
8. Bulk 
9. Other (specify) 
MEANS OF TRANSPORT (block 8)  
R = Road 
T = Train/rail 
S = Sea 
A = Air 
W = Inland waterways 
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)  
1. Powdery/powder 
2. Solid  
3. Viscous/paste 
4. Sludgy 
5. Liquid 
6. Gaseous 
7. Other (specify) 

H-CODE AND UN CLASS (block 14)  
UN H-code Characteristics 
Class 
1 H1 Explosive 
3 H3 Flammable liquids 
4.1 H4.1 Flammable solids 
4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous 

combustion
4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with 

water, emit flammable gases 
5.1 H5.1 Oxidising 
5.2 H5.2 Organic peroxides 
6.1 H6.1 Poisonous (acute) 
6.2 H6.2 Infectious substances 
8 H8 Corrosives 
9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or 

water
9 H11 Toxic (delayed or chronic) 
9 H12 Ecotoxic 
9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding 

another material, e.g. leachate, which possesses 
any of the characteristics listed above 

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on Basel 
Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a 
Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel 
Convention.
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A. MELLÉKLET

Kísér  dokumentum az országhatárokon keresztül történ  hulladékszállításhoz EU 
1. Vonatkozó bejelentés száma: 2. Szállítmányok sorszáma/száma:

3. Exportáló/Bejelent
Azonosító szám: 

4. Import r–Címzett
Azonosító szám: 

Név:  Név:  
Cím:  Cím:

Ügyintéz : Ügyintéz :
Tel:  Fax:  Tel:  Fax:  
Email:  Email:  
5. Tényleges mennyiség: t:  m3: 6. A szállítás tényleges id pontja: 

7. Csomagolás módja(i) (1):  Csomagok száma:

Különleges kezelési el írások: (2) 
Igen: Nem: 

8.(a) Els  szállító (3): 8.(b) Második szállító: 8.(c) Utolsó szállító:
Azonosító szám:  Azonosító szám:  Azonosító szám:  
Név:  Név:  Név:  
Cím:  Cím:  Cím:  
   
Tel:  Tel:  Tel:  
Fax:  Fax:  Fax:  
Email:  Email:  Email:  
- - - - - - - A szállító képvisel je tölti ki - - - - - - - Háromnál több 

szállító (2) 
Szállítás módja (1):  Szállítás módja (1):  Szállítás módja (1):  
Az átadás id pontja:  Az átadás id pontja:  Az átadás 

id pontja:
Aláírás:  Aláírás:  Aláírás:  

9. Hulladék származása/termel je (4; 5; 6): 12. A hulladék megnevezése és összetétele (2): 
Azonosító szám:   
Név:   
Cím:   

Ügyintéz : 13. Fizikai jellemz k (1):
Tel:  Fax:   
Email:  14. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat)

Hulladék keletkezési helye (2):  (i) A bázeli egyezmény VIII. (vagy adott esetben IX.) 
melléklete: 

10. Ártalmatlanító létesítmény vagy hasznosító létesítmény (ii) OECD kód [ha eltér (i)-t l]:
Azonosító szám:  (iii) EK hulladékjegyzék:  
Név: (iv) Az exportáló ország nemzeti kódja: 
Cím:  (v) Az importáló ország nemzeti kódja:  

(vi) Egyéb (részletezve):  
Ügyintéz :  (vii) Y kód:  
Tel:  Fax:  (viii) H kód (1):  
Email:  (ix) UN osztály(1):  
Ártalmatlanítás/hasznosítás tényleges helye(2) (x) UN szám:  
11. Ártalmatlanítási/hasznosítási m velet(ek) (xi) UN szállítási megnevezés:  
D-kód / R-kód (1):  (xii) Vámtarifaszám (HS):  
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15. Exportáló/bejelent  – származási hely/termel (4) nyilatkozata:  
Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerz désben
foglalt kötelezettségek és megfelel  biztosítás vagy egyéb pénzügyi garanciák vannak, illetve lesznek érvényben az országhatárokon át történ  szállítások 
fedezésére és az érintett országok illetékes hatóságainak összes szükséges hozzájárulásával rendelkezem. 

Név:  Aláírás:
Dátum:  
16. Kiegészít  információ bekérése esetén a határátlépésbe bevont további személyek használatára  

AZ ÁRTALMATLANÍTÓ / HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY TÖLTI KI 
17. A szállítmány megérkezése 
ártalmatlanításra

vagy hasznosításra 18. Igazolom, hogy az 
ártalmatlanítás/hasznosítás a fentiek 
szerint megtörtént

A szállítmány érkezésének 
id pontja:

 Elfogadva: Elutasítva*:

Érkezett mennyiség: kg:  liter: * azonnal lépjen 
kapcsolatba az 
illetékes
hatóságokkal 

Dátum: 

Az ártalmatlanítás/hasznosítás várható dátuma:  Név:

Az ártalmatlanítás/hasznosítás módja (1):   

Dátum:  Aláírás és bélyegz :

Név:  

Aláírás:

(1) A rövidítések és kódok jegyzékét lásd a következ  oldalon 
(2) Csatolja a részleteket, ha szükséges 
(3) Háromnál több szállító esetén csatolja a 8. pont (a, b, c) szerinti információkat 

(4) A bázeli egyezmény írja el
(5) Csatolja a jegyzéket, ha egynél több. 
(6) Ha nemzeti jogszabály el írja  

A VÁMHIVATALOK TÖLTIK KI (ha a nemzeti jogszabályok el írják)
19. EXPORTÁLÓ/KÜLD  ORSZÁG VAGY KILÉPTET
VÁMHIVATAL

20. IMPORTÁLÓ/CÉLORSZÁG VAGY BELÉPTET
VÁMHIVATAL 

Az ebben a kísér  dokumentumban megjelölt hulladék elhagyta Az ebben a kísér  dokumentumban megjelölt hulladék belépett  
az országot 
(dátum): 

az országba (dátum): 

Aláírás: Aláírás:
Bélyegz : Bélyegz :

21. A TRANZITORSZÁG VÁMHIVATALAINAK BÉLYEGZ JE
Ország neve: Ország neve: 
Belépés: Kilépés: Belépés: Kilépés:

Ország neve: Ország neve: 
Belépés: Kilépés: Belépés: Kilépés:
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A kísér  dokumentumban használt rövidítések és kódok jegyzéke 

ÁRTALMATLANÍTÁSI M VELETEK (11. pont) 
D 1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba
D 2 Talajban történ  kezelés (folyadékok, iszapok 

talajban történ  biológiai lebomlása stb.) 
D 3 Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba, 

sódómokba, vagy természetes üregekbe juttatása 
stb.)

D 4 Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése 
árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepít
tavakban stb.)

D 5 Lerakás m szaki védelemmel (elhelyezés fedett, 
szigetelt, a környezett l és egymástól is elkülönített 
cellákban stb.)

D 6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és 
óceánokat

D 7 Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, beleértve a 
tengerfenéken történ  elhelyezést is

D 8 Ebben a listában máshol nem meghatározott 
biológiai kezelés, melynek eredményeként létrejöv
vegyületeket, keverékeket a listán szerepl
m veletek valamelyikével kezelnek

D 9 Ebben a listában máshol nem meghatározott fizikai-
kémiai kezelés, melynek eredményeként létrejöv
vegyületeket, keverékeket a listán szerepl
m veletek valamelyikével kezelnek (elpárologtatás; 
szárítás, kiégetés stb.)

D 10 Hulladékégetés szárazföldön
D 11 Hulladékégetés tengeren
D 12 Tartós tárolás (tartályokban történ  elhelyezés 

mélym velés  bányákban stb.)
D 13 Keverés vagy elegyítés a listán szerepl  m veletek 

valamelyikének elvégzése érdekében
D 14 Átcsomagolás a listán szerepl  m veletek 

valamelyikének elvégzése érdekében
D 15 Tárolás a listán szerepl  m veletek valamelyikének 

elvégzése érdekében

HASZNOSÍTÁSI M VELETEK (11. pont)  
R 1 F t anyagként történ  felhasználás vagy más 

módon energia el állítására / Els sorban 
f t anyagként történ  felhasználás vagy más 
módon energia el állítására

R 2 Oldószer visszanyerés/regenerálás
R 3 Szerves anyagok visszaforgatása/visszanyerése, 

az oldószerek kivételével 
R 4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, 

újrafeldolgozása 
R 5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, 

újrafeldolgozása
R 6 Savak és lúgok regenerálása 
R 7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok 

összetev inek visszanyerése
R 8 Katalizátorok összetev inek visszanyerése 
R 9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történ

újrahasználata 
R 10 Talajban történ  hasznosítás, amely 

mez gazdasági vagy ökológiai szempontból 
el nyös 

R 11 Az R1-R10 m veletek valamelyikéb l származó 
hulladék hasznosítása 

R 12 Átalakítás az R1-R11 m veletek valamelyikének 
elvégzése érdekében

R 13 Tárolása a listán szerepl  m veletek 
valamelyikének elvégzése érdekében.
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CSOMAGOLÁS MÓDJA (7. pont) 
1. Hordó  
2. Fahordó 
3. M anyag kanna 
4. Doboz 
5. Zsák 
6. Összetett csomagolás 
7. Nyomásálló tartály 
8. Ömlesztett 
9. Egyéb (részletezve) 

A SZÁLLÍTÁS MÓDJA (8. pont)  
R = közúton 
T = vonaton 
S = tengeren 
A = légi úton 
W = belvízi úton

FIZIKAI JELLEMZ K (13. pont)  
1. Porszer /por 
2. Szilárd  
3. Viszkózus/paszta 
4. Iszapszer
5. Folyékony 
6. Gáznem
7. Egyéb (részletezve)

H SZÁM ÉS UN OSZTÁLY (14. pont)  
UN H kód Megnevezés 
osztály
1 H1 Robbanóanyagok 
3 H3 Gyúlékony folyadékok 
4.1 H4.1 Gyúlékony szilárd anyagok 
4.2 H4.2 Öngyulladásra hajlamos anyagok vagy  
  hulladékok 
4.3 H4.3 Anyagok vagy hulladékok, amelyek vízzel 
  érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztenek 
5.1 H5.1 Oxidáló anyagok 
5.2 H5.2 Szerves peroxidok 
6.1 H6.1 Mérgez  anyagok (akut) 
6.2 H6.2 Fert z anyagok  
8 H8 Maró (korrozív) anyagok 
9 H10 Toxikus gázok felszabadulása leveg vel vagy 
  vízzel való érintkezés során  
9 H11 Toxikus anyagok (késleltetett vagy krónikus 
  hatású) 
9 H12 Ökotoxikus anyagok  
9 H13 Olyan anyagok, amelyekb l ártalmatlanításuk 
  után bármely módon olyan anyag képz dik, 
  amely e jegyzékben felsorolt veszélyességi  
  jellemz k bármelyikével rendelkezik

További információ, különösen a hulladék azonosítását (14. pont), azaz a bázeli egyezmény VIII. és IX. melléklet kódjait, az 
OECD kódokat és Y-kódokat illet en, az OECD-t l és a bázeli egyezmény Titkárságán beszerezhet  Útmutatóban / 
Használati Kézikönyvben található. 
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B. MELLÉKLET

Movement document for transboundary movements/shipments of EU waste  
1. Corresponding to notification No:  2. Serial/total number of shipments:  /

3. Exporter – Notifier  Registration No: 4. Importer – Consignee  Registration No: 
Name:  Name:  
Address:  Address:  

Contact person:  Contact person:  
Tel.:  Fax:  Tel.:  Fax:  
E-mail:  E-mail:  
5. Actual quantity: t:  m3:  6 Actual date of shipment:  
7. Packaging Type(s) (1):  Number of packages:  
Special handling requirements: (2) Yes: No:
8.(a) 1st carrier (3): 8.(b) 2nd carrier: 8.(c) Last carrier: 
Registration No:  Registration No:  Registration No:  
Name:  Name:  Name:  
Address:  Address:  Address:  
   
Tel.:  Tel.:  Tel.:  
Fax:  Fax:  Fax:  
E-mail:  E-mail:  E-mail:  

- – - – - – - To be completed by carrier's representative – - – - – - - More than 3 carriers (2) 
Means of transport (1):  Means of transport (1):  Means of transport (1):  
Date of transfer:  Date of transfer:  Date of transfer:  
Signature:  Signature:  Signature:  

9. Waste generator(s)/producer(s) (4; 5; 6): 12. Designation and composition of the waste (2): 
Registration No:   
Name:   
Address:   

Contact person:  13.Physical characteristics (1):  
Tel.:  Fax:   
E-mail:  14.Waste identification (fill in relevant codes) 
Site of generation (2):  (i) Basel Annex VIII [or IX if applicable]:  
10. Disposal facility or recovery facility (ii) OECD code (if different from (i)):  
Registration No:  (iii) EC list of wastes:  
Name:  (iv) National code in country of export: 
Address:  (v) National code in country of import:  

(vi) Other (specify):  
Contact person:  (vii) Y-code:  
Tel.:  Fax:  (viii) H-code (1):  
E-mail:  (ix) UN class (1):  
Actual site of disposal/recovery (2):  (x) UN number:  
11. Disposal/recovery operation(s) (xi) UN shipping name:  
D-code/R-code (1):  (xii) Customs code(s) (HS):  
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15. Exporter's – notifier's/generator's/producer's (4) declaration:  
I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have 
been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents 
have been received from the competent authorities of the countries concerned. 

Name:  Signature: 
Date:
16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required  

TO BE COMPLETED BY DISPOSAL /RECOVERY FACILITY 
17. Shipment received at disposal facility  or recovery facility 
Date of reception:  Accepted: Rejected*:

18. I certify that the disposal/recovery of the 
waste described above has been completed. 

Quantity received: kg:  litre:  * immediately contact 
competent authorities 

Date:

Approximate date of disposal/recovery:   Name: 

Disposal/recovery operation (1):   

Date: Signature and stamp: 

Name:  

Signature:

(1) See list of abbreviations and codes on the next page 
(2) Attach details if necessary 
(3) If more than 3 carriers, attach information as required in blocks 8 (a, b, c) 

(4) Required by the Basel Convention 
(5) Attach list if more than one 
(6) If required by national legislation 

FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)
19. COUNTRY OF EXPORT – DISPATCH OR CUSTOMS OFFICE 
OF EXIT

20.COUNTRY OF IMPORT – DESTINATION OR CUSTOMS 
OFFICE OF ENTRY 

The waste described in this movement document left the  The waste described in this movement document entered  
country on: the country on: 
Signature: Signature:
Stamp: Stamp: 

21. STAMPS OF CUSTOMS OFFICES OF TRANSIT COUNTRIES 
Name of country: Name of country: 
Entry: Exit: Entry: Exit:

Name of country: Name of country: 
Entry: Exit: Entry: Exit:
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List of abbreviations and codes used in the movement document 

DISPOSAL OPERATIONS (block 11) 

D 1 Deposit into or onto land (e.g. landfill, etc.) 

D 2 Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) 

D 3 Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or 
naturally occurring repositories, etc.) 

D 4 Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludge discards into pits, 
ponds or lagoons, etc.) 

D 5 Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which 
are capped and isolated from one another and the environment) 

D 6 Release into a water body except seas/oceans 

D 7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion 

D 8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final 
compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations 
in this list 

D 9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results 
in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the 
operations in this list (e.g. evaporation, drying, calcination) 

D 10 Incineration on land 

D 11 Incineration at sea 

D 12 Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.) 

D 13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list 

D 14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list 

D 15 Storage pending any of the operations in this list 

RECOVERY OPERATIONS (block 11) 

R 1 Use as a fuel (other than in direct 
incineration) or other means to generate 
energy/use principally as a fuel or other 
means to generate energy 

R 2 Solvent reclamation/regeneration 

R 3 Recycling/reclamation of organic 
substances which are not used as solvents 

R 4 Recycling/reclamation of metals and metal 
compounds

R 5 Recycling/reclamation of other inorganic 
materials 

R 6 Regeneration of acids or bases 

R 7 Recovery of components used for 
pollution abatement 

R 8 Recovery of components from catalysts 

R 9 Used oil re-refining or other reuses of 
previously used oil 

R 10 Land treatment resulting in benefit to 
agriculture or ecological improvement 

R 11 Uses of residual materials obtained from 
any of the operations numbered R 1 to 
R 10 

R 12 Exchange of wastes for submission to any 
of the operations numbered R 1 to R 11 

R 13 Accumulation of material intended for any 
operation in this list 
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PACKAGING TYPES (block 7) 

1. Drum 

2. Wooden barrel 

3. Jerrican 

4. Box 

5. Bag 

6. Composite packaging 

7. Pressure receptacle 

8. Bulk 

9. Other (specify) 

MEANS OF TRANSPORT (block 8) 

R = Road T = Train/rail  

S = Sea A = Air 

W = Inland waterways 

PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)  

1. Powdery/powder 

2. Solid 5. Liquid 

3. Viscous/paste 6. Gaseous 

4. Sludgy 7. Other (specify)

H-CODE AND UN CLASS (block 14)  

UN class H-code Characteristics 

1 H1 Explosive 

3 H3 Flammable liquids 

4.1 H4.1 Flammable solids 

4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion 

4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water, 

 emit flammable gases 

5.1 H5.1 Oxidising 

5.2 H5.2 Organic peroxides 

6.1 H6.1 Poisonous (acute) 

6.2 H6.2 Infectious substances 

8 H8 Corrosives 

9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water 

9 H11 Toxic (delayed or chronic) 

9 H12 Ecotoxic 

9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another 
material, e.g. leachate, which possesses any of the 
characteristics listed above 

Further information, in particular related to waste identification (block 14), i.e. on 
Basel Annexes VIII and IX codes, OECD codes and Y-codes, can be found in a 
Guidance/Instruction Manual available from the OECD and the Secretariat of the Basel 
Convention.
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A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKAT KÍSÉR  INFORMÁCIÓK  
AZ R. 3. CIKK (2) ÉS (4) BEKEZDÉSEIBEN FOGLALTAK SZERINT 

A szállítmányra vonatkozó információ (1) 

SORSZÁM:  /HU
1. A szállítást szervez  személy: 
Név:
Cím:
Ügyintéz :
Tel:                                       Fax: 
E-mail:

2. Importáló/Címzett 
Név:
Cím:
Ügyintéz :
Tel:                                             Fax: 
E-mail:

3. Tényleges mennyiség:          t :             m3: 4. A szállítás tényleges dátuma: 
5.(a) 1. szállító(2):
Név:
Cím:
Ügyintéz :
Tel:
Fax:
E-mail:
Szállítás módja: 
Átadás kelte: 
Aláírás:

5.(b) 2. szállító: 
Név:
Cím:
Ügyintéz :
Tel:
Fax:
E-mail:
Szállítás módja: 
Átadás kelte: 
Aláírás:

5.(c) 3. szállító: 
Név:
Cím:
Ügyintéz :
Tel:
Fax:
E-mail:
Szállítás módja: 
Átadás kelte: 
Aláírás:

8. Hasznosítási m velet [vagy adott esetben ártalmatlanítási 
m velet, a 3. cikk (4) bekezdésben említett hulladék esetén]: 
R-kód / D-kód: 

6. A hulladék származási helye (3):
Eredeti termel (i)je, új termel (i)je, vagy begy jt je:
Név:
Cím:
Ügyintéz :
Tel: Fax: 
E-mail: 

9. A hulladék szokásos megnevezése: 

7. Hasznosító létesítmény         Laboratórium 
Név:
Cím:
Ügyintéz :
Tel: Fax: 
E-mail:

10. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat): 
(i)  A bázeli egyezmény IX. melléklete: 
(ii) OECD kód [ha eltér (i)-t l]: 
(iii) EK hulladékjegyzék: 
(iv) Nemzeti kód:

11. Érintett országok/állam(ok):   
Exportáló/küld  Tranzit Importáló/célország 

    

12. A szállítást szervez  személy nyilatkozata: Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint 
megfelelnek a valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerz dés van érvényben a címzettel [nem szükséges a 
R. 3. cikk (4) bekezdésében említett hulladék esetén]: 

Név:                                                   Dátum:                                                             Aláírás: 
13. Címzett aláírása a hulladék beérkezésekor:  

Név:                                                   Dátum:                                                              Aláírás:
A HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY VAGY A LABORATÓRIUM TÖLTI KI: 

14. A szállítmány beérkezése a hasznosító létesítménybe      vagy laboratóriumba: 
Érkezett mennyiség :                       kg:                                                                   liter:  

Név:                                                    Dátum:                                                 Aláírás:

(1) A zöldlistás és hasznosítási vagy laboratóriumi analízis célú rendeltetéssel küldött szállítmányokat kísér
információ a 1013/2006/EK rendelet értelmében. 

(2) Ha 3-nál több fuvarozó van, a szükséges információt az 5. (a, b, c) blokkokban kell szolgáltatni. 
(3) Ha a szállítmányt szervez  személy nem a termel  vagy a begy jt , információt kell szolgáltatni a termel r l

vagy a begy jt r l.



4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A Közösségbe érkezõ és azt elhagyó hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar vámhivatalok

Közúti szállítás esetén Cím, fax, e-mail

Horvátország Letenye Vámhivatal Letenye,
8868 Letenye,
Pf. 69
Fax: +36-93-544-082
e-mail: vh92300@mail.vpop.hu

Szerbia Röszke Vámhivatal Röszke,
6758 Röszke, Pf. 8
Fax: +36-62-573-289
e-mail: vh51500@mail.vpop.hu

Ukrajna Záhony Vámhivatal Záhony,
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail: vh72400@mail.vpop.hu

Vasúti szállítás esetén

Horvátország Murakeresztúr Vámhivatal Letenye
Murakeresztúri Kirendeltség
8834 Murakeresztúr, Pf. 3
Fax: +36-93-369-644
e-mail: vh92400@mail.vpop.hu

Szerbia Kelebia Vámhivatal Tompa
Kelebiai Kirendeltség
6423 Kelebia, Ady E. u. 35.
Fax: +36-77-554-027
e-mail: vh31600@mail.vpop.hu

Ukrajna Záhony Vámhivatal Záhony
Eperjeskei Kirendeltség
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-425-050
e-mail: vh72400@mail.vpop.hu

Vízi szállítás esetén
(Duna)

Mohács Vámhivatal Mohács,
7700 Mohács, Kígyó u. 8.
Fax: +36-69-511-131; +36-69-510-307
e-mail: vh21300@mail.vpop.hu
vh21300 hajozas@mail.vpop.hu

Légi szállítás esetén

Budapest–Ferihegy 1. számú Repülõtéri Vámhivatal
Budapest, XVIII., Ferihegyi Közforgalmú
Repülõtér,
1675 Budapest, Pf. 40
Fax: +36-1-296-8761
e-mail: vh12100@mail.vpop.hu
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Mi nisz te ri ren de le tek

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
21/2007. (VI. 20.) KvVM

ren de le te
a védett ásványok és ásványtársulások körérõl

és pénzben kifejezett értékérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 
52.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 85.  §-ának b) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vé dett ás vá nyok kö rét és pénz ben ki fe je zett ér té -
két a mel lék let sze rint ál la pí tom meg. A vé dett ség a mel -

lék let ben meg ha tá ro zott nevû és ké mi ai össze té te lû ás vá -
nyok nak az ott meg ha tá ro zott mé re tet el érõ vagy azt meg -
ha la dó min den pél dá nyá ra ki ter jed, amely ha zai lelõ -
helyen ta lál ha tó vagy on nan szár ma zik.

(2) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból pél dány nak
mi nõ sül az ás vány sza bad szem mel is lát ha tó mé re tû kris -
tály la pok kal ha tá rolt egye de, vagy más ren de zett kül sõ
alak kal ren del ke zõ hal ma za.

(3) Az ás vány vé dett sé ge ki ter jed a vé dett ás ványt tar -
tal ma zó ás vány cso por tok ra (tár su lá sok ra) is.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 90. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelethez

Név Ké mi ai össze té tel

Vé dett pél dány al só mé ret ha tá ra (mm)

Ér té ke (Ft)

Kris tály egyed Kris tály hal maz

TERMÉSELEMEK

Réz Cu  5  50 000

100 100 000

SZULFIDOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK

Enar git Cu3AsS4  5  10 000

Iku no lit Bi4(S,Se)3  20  20 000

Wurt zit ZnS 100  50 000

OXIDOK ÉS HIDROXIDOK

Kup rit Cu2O 20  50 000

Ne mes opál (opál vál to zat) SiO2 · nH2O  20  50 000

KARBONÁTOK ÉS NITRÁTOK

Azu rit Cu3(CO3)2(OH)2 10  50 000

100 100 000

Ma la chit Cu2(CO3)(OH)2 10  50 000

100 100 000



Név Ké mi ai össze té tel

Vé dett pél dány al só mé ret ha tá ra (mm)

Ér té ke (Ft)

Kris tály egyed Kris tály hal maz

SZERVES ÁSVÁNYOK

Hum bold tin Fe2+C2O4 · 2H2O  40  50 000

Mel lit Al2C6(COO)6 · 16H2O 20  50 000

Whe wel lit CaC2O4 · H2O 10  50 000
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
22/2007. (VI. 22.) KvVM

ren de le te
az európai közösségi jelentõségû 

természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett
földrészletekrõl  szóló 

45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
41/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 85.  §-ának
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

Az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let az euró pai kö zös sé gi je -
len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin -
tett te le pü lé sek be tû ren des fel so ro lá sát tar tal ma zó 4. szá -
mú mel lék le té nek Nem ze ti park-igaz ga tó sá gok mû kö dé si
te rü le tén lévõ Na tu ra 2000 te rü le tek lis tá ja (re gisz ter hez)
címû táb lá za ta ha tá lyát vesz ti.

2.  §

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

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

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
23/2007. (VI. 27.) KvVM

ren de le te

a védett és a fokozottan védett növény-
és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok

körérõl, valamint az Európai Közösségben
természetvédelmi szempontból jelentõs növény-

és állatfajok közzétételérõl  szóló
13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (2) be kez dé sé ben, 44.  § (4) be kez dé sé ben, 69.  §
(3) be kez dé sé ben, to váb bá a 85.  § b) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa -
jok ról, a fo ko zot tan vé dett bar lan gok kö ré rõl, va la mint az
Euró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je -
len tõs nö vény- és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM ren de let (a továb biak ban: R.) 6.  §-a kö vet ke -
zõ d) pont tal egé szül ki:

[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:]

„d) a Ta nács 2006. no vem ber 20-i 2006/105/EK irány -
e lve a  kör  nye zet  vé  de lem te  rü  le  tén e l  fo  ga dot t
79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko -
zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról.”



(2) Az R. 7. számú mellékletének „Narcissus triandrus
– csüngõ nárcisz” szövegrésze helyébe „Narcissus triand-
rus subsp. capax – csüngõ nárcisz capax alfaja” szöveg-
rész lép.

(3) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet mellék-
lete lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg az R. 7. számú mellékletének

„Echium russicum – piros kígyószisz” szövegrésze hatá-
lyát veszti.

(2) Ez a rendelet a környezetvédelem területén elfoga-
dott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlako-
zására tekintettel történõ kiigazításáról szóló 2006. no-
vember 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek való meg-
felelést szolgálja.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 23/2007. (VI. 27.) KvVM rendelethez

[8. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez]

Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs állatfajok

GERINCTELENEK
ECHINODERMATA
Echinoidea

Centrostephanus longispinus díszsün
ANNELIDA
Hirudinoidea

Hirudo medicinalis orvosi pióca
Hirudo verbana (nincs magyar neve)

MOLLUSCA
BIVALVIA
Anisomyaria

Lithophaga lithophaga sziklafúró kagyló
Pinna nobilis nagy sonkakagyló

Unionoida
Margaritifera auricularia spanyol gyöngykagyló

Dreissenidae
Congeria kusceri dinári kecskekörömkagyló

GASTROPODA
Anisus vorticulus apró fillércsiga
Caseolus calculus bordás kövecskecsiga
Caseolus commixta felemás kövecskecsiga
Caseolus sphaerula gömbölyded kövecskecsiga
Discula leacockiana Leacock-gombcsiga
Discula tabellata rovásos gombcsiga
Discula testudinalis (nincs magyar neve)
Discula turricula (nincs magyar neve)
Discus defloratus (nincs magyar neve)
Discus guerinianus madeirai diszkoszcsiga
Elona quimperiana quemperi csiga
Geomalacus maculosus angol csupaszcsiga
Geomitra moniziana Moniz-turbáncsiga
Gibbula nivosa havasi ragyáscsiga
Idiomela subplicata madeirai bordáscsiga



Lampedusa imitatrix (nincs magyar neve)
Lampedusa melitensis máltai orsócsiga
Leiostyla abbreviata kurta bábcsiga
Leiostyla cassida sisakos bábcsiga
Leiostyla corneocostata bordás bábcsiga
Leiostyla gibba dudoros bábcsiga
Leiostyla lamellosa lemezes bábcsiga
Patella ferruginea rozsdás csészecsiga

ÍZELTLÁBÚAK
ARACHNIDA
Araneae

Macrothele calpeiana (nincs magyar neve)
INSECTA
Orthoptera

Baetica ustulata Sierra Nevada-i nyergesszöcske
Brachytrupes megacephalus sivatagi házitücsök
Isophya harzi (nincs magyar neve)
Myrmecophilus baronii Baron-hangyásztücsök

Odonata
Cordulegaster trinacriae szicíliai hegyiszitakötõ
Gomphus graslinii atlanti folyami-szitakötõ
Leucorrhinia albifrons fehérképû szitakötõ
Lindenia tetraphylla levelespotrohú szitakötõ
Macromia splendens pompás sárkányszitakötõ
Oxygastra curtisii narancsfoltos szitakötõ
Sympecma braueri (nincs magyar neve)

Mantodea
Apteromantis aptera (nincs magyar neve)

Lepidoptera
Coenonympha hero lápi szénalepke
Erebia calcaria nagy szerecsenlepke
Erebia christi fekete szerecsenlepke
Erebia sudetica szudétai szerecsenlepke
Fabriciana elisa korzikai gyöngyházlepke
Hyles hippophaes déli szender
Lycaena helle lápi tûzlepke
Melanagria arge olasz sakktáblalepke
Papilio alexanor déli fecskefarkúlepke
Papilio hospiton korzikai fecskefarkúlepke
Parnassius apollo nagy apollólepke
Plebicula golgus Golgus-boglárka
Polyommatus eroides balkáni pöttyösboglárka
Pseudophilotes bavius (nincs magyar neve)
Xylomoia strix északi zsombékbagoly

Coleoptera
Buprestis splendens pompás díszbogár
Carabus olympiae olasz futrinka
Carabus menetriesi pacholei (nincs magyar neve)
Leptodirus hochenwarti barlangi pecebogár
Phryganophilus ruficollis vörösnyakú komorbogár
Propomacrus cypriacus ciprusi karolóbogár
Pseudogaurotina excellens nagy fémescincér
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Pseudoseriscius cameroni máltai gyászbogár
Pytho kolwensis északi sárkánybogár

CRUSTACEA
Isopoda

Armadillidium ghardalamensis déli gömbászka
GERINCESEK
HALAK
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae

Acipenser naccarii adriai tok
Acipenser sturio közönséges tok

SALMONIFORMES
Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus hegyesorrú maréna
CYPRINIFORMES
Cyprinidae

Anaecypris hispanica (nincs magyar neve)
Phoxinus percnurus mocsári cselle

ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae

Valencia hispanica feketefoltos fogasponty
Valencia letourneuxi korfui fogasponty

PERCIFORMES
Percidae

Zingel asper Rhone-vidéki bucó
Romanichthys valsanicola

KÉTÉLTÛEK román bucó
CAUDATA
Salamandridae

Chioglossa lusitanica ibériai szalamandra
Euproctus asper pireneusi gõte
Euproctus montanus korzikai gõte
Euproctus platycephalus csukafejû gõte
Mertensiella luschani lükiai szalamandra
Salamandra atra alpesi szalamandra
Salamandra aurorae (nincs magyar neve)
Salamandra lanzai (nincs magyar neve)
Salamandrina terdigitata pápaszemes szalamandra
Triturus italicus olasz gõte
Triturus karelinii balkáni tarajosgõte
Triturus marmoratus márványos gõte
Triturus montandoni kárpáti gõte

Proteidae
Proteus anguinus barlangi vakgõte

Plethodontidae
Hydromantes ambrosii francia barlangiszalamandra
Hydromantes flavus sárga barlangiszalamandra
Hydromantes genei barna barlangiszalamandra
Hydromantes imperialis (nincs magyar neve)
Hydromantes strinatii (nincs magyar neve)
Hydromantes supramontis (nincs magyar neve)
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ANURA
Discoglossidae

Alytes cisternasii ibériai dajkabéka
Alytes muletensis mallorcai korongnyelvûbéka
Alytes obstetricans közönséges dajkabéka
Discoglossus galganoi spanyol korongnyelvûbéka
Discoglossus montalentii korzikai korongnyelvûbéka
Discoglossus pictus tarka korongnyelvûbéka
Discoglossus sardus szardíniai korongnyelvûbéka

Ranidae
Rana graeca görög barnabéka
Rana iberica spanyol barnabéka
Rana italica olasz kecskebéka
Rana latastei olasz barnabéka
Rana perezi ibériai kecskebéka

Pelobatidae
Pelobates cultripes zöld ásóbéka
Pelobates syriacus szíriai ásóbéka

Bufonidae
Bufo calamita nádi varangy

Hylidae
Hyla meridionalis mediterrán levelibéka
Hyla sarda szardíniai levelibéka

HÜLLÕK
TESTUDINATA
Testudinidae

Testudo graeca mór teknõs
Testudo hermanni görög teknõs
Testudo marginata szegélyes teknõs

Cheloniidae
Caretta caretta álcserepesteknõs
Chelonia mydas levesteknõs
Lepidochelys kempii fattyúteknõs
Eretmochelys imbricata cserepes teknõs

Dermochelyidae
Dermochelys coriacea kérgesteknõs

Emydidae
Mauremys caspica Kaszpi-teknõs
Mauremys leprosa spanyol víziteknõs

SAURIA
Lacertidae

Algyroides fitzingeri korzikai éleshátúgyík
Algyroides marchi spanyol éleshátúgyík
Algyroides moreoticus görög éleshátúgyík
Algyroides nigropunctatus fekete éleshátúgyík
Gallotia atlantica (nincs magyar neve)
Gallotia galloti Kanári-szigeteki gyík
Gallotia simonyi El Hierro-i óriásgyík
Gallotia stehlini (nincs magyar neve)
Lacerta bedriagae korzikai gyík
Lacerta bonnali (nincs magyar neve)
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Lacerta monticola ibériai hegyigyík
Lacerta danfordi (nincs magyar neve)
Lacerta dugesi (nincs magyar neve)
Lacerta graeca görög hegyesfejûgyík
Lacerta horvathi horvát faligyík
Lacerta schreiberi spanyol zöldgyík
Lacerta trilineata balkáni zöldgyík
Ophisops elegans kígyószemû gyík
Podarcis erhardii balkáni homokigyík
Podarcis filfolensis máltai faligyík
Podarcis hispanica spanyol faligyík
Podarcis lilfordi Baleár-szigeteki faligyík
Podarcis melisellensis fiumei faligyík
Podarcis milensis míloszi faligyík
Podarcis peloponnesiaca peloponnészoszi faligyík
Podarcis pityusensis Pityusen-faligyík
Podarcis sicula olasz faligyík
Podarcis tiliguerta korzikai faligyík
Podarcis wagleriana szicíliai faligyík

Scincidae
Chalcides bedriagai spanyol ércesgyík
Chalcides ocellatus foltos ércesgyík
Chalcides sexlineatus (nincs magyar neve)
Chalcides simonyi fuerteventurai ércesgyík
Chalcides viridianus (nincs magyar neve)
Ophiomorus punctatissimus pettyes kígyógyík

Gekkonidae
Cyrtopodion kotschyi csupaszujjú gekkó
Phyllodactylus europaeus lemezesujjú gekkó
Tarentola angustimentalis (nincs magyar neve)
Tarentola boettgeri csíkos gekkó
Tarentola delalandii (nincs magyar neve)
Tarentola gomerensis gomerai gekkó

Agamidae
Stellio stellio közönséges agáma

Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon közönséges kaméleon

Anguidae
Ophisaurus apodus páncélos seltopuzik

OPHIDIA
Colubridae

Coluber cypriensis ciprusi ostorsikló
Coluber hippocrepis patkós sikló
Coluber jugularis (nincs magyar neve)
Coluber laurenti (nincs magyar neve)
Coluber najadum Dahl-ostorsikló
Coluber nummifer (nincs magyar neve)
Coluber viridiflavus sárgászöld haragossikló
Eirenis modesta kis-ázsiai törpesikló
Elaphe quatuorlineata négycsíkos sikló
Elaphe situla leopárdsikló
Telescopus falax macskakígyó
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Viperidae
Vipera ammodytes homoki vipera
Macrovipera schweizeri míloszi vipera
Vipera seoanni ibériai vipera
Vipera xanthina hegyi vipera

Boidae
Eryx jaculus homoki boa

MADARAK
GAVIIFORMES
Gaviidae

Gavia adamsii fehércsõrû búvár
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae

Podilymbus podiceps gyûrûscsõrû vöcsök
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae

Thalassarche melanophris dolmányos albatrosz
Diomedea exulans vándoralbatrosz

Procellariidae
Macronectes giganteus déli óriáshojsza
Macronectes halli északi óriáshojsza
Fulmarus glacialis északi sirályhojsza
Daption capense galambhojsza
Pterodroma madeira madeirai viharmadár
Pterodroma feae zöld-foki viharmadár
Pterodroma cahow Bermuda-szigeteki viharmadár
Pterodroma hasitata karibi viharmadár
Pterodroma arminjoniana nincs magyar neve
Bulweria bulwerii szalagos szerecsenhojsza
Bulweria fallax egyszínû szerecsenhojsza
Calonectris edwardsii zöld-foki vészmadár
Calonectris diomedea mediterrán vészmadár
Puffinus gravis nagy vészmadár
Puffinus griseus szürke vészmadár
Puffinus puffinus atlanti vészmadár
Puffinus mauretanicus Baleár-szigeteki vészmadár
Puffinus yelkouan bukdosó vészmadár
Puffinus assimilis kis vészmadár

Hydrobatidae
Oceanites oceanicus Wilson-viharfecske
Pelagodroma marina fehérarcú viharfecske
Hydrobates pelagicus viharfecske
Oceanodroma leucorhoa villás viharfecske
Oceanodroma monorhis koreai viharfecske
Oceanodroma castro madeirai viharfecske

PELECANIFORMES
Phaethontidae

Phaethon aethereus vöröscsõrû trópusimadár
Sulidae

Sula dactylatra álarcos szula
Sula leucogaster barna szula
Morus bassanus szula

772 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 8. szám



Phalacrocoracidae
Phalacrocorax carbo kárókatona
Phalacrocorax auritus füles kárókatona
Phalacrocorax aristotelis üstökös kárókatona

Fregatidae
Fregata magnificens pompás fregattmadár
Fregata aquila nincs magyar neve

CICONIIFORMES
Ardeidae

Botaurus lentiginosus amerikai bölömbika
Ixobrychus exilis amerikai törpegém
Ixobrychus eurhythmus vörhenyes törpegém
Ardeirallus sturmii szerecsentörpegém
Butorides virescens zöld gém
Egretta caerulea kék gém
Egretta tricolor nincs magyar neve

Egretta thula hókócsag
Egretta intermedia középkócsag
Ardea melanocephala feketenyakú gém
Ardea herodias királygém

Ciconiidae
Leptoptilos crumeniferus afrikai marabu

Threskiornithidae
Geronticus eremita tarvarjú

ANSERIFORMES
Anatidae

Cygnus olor bütykös hattyú
Anser albifrons flavirostris nagy lilik flavirostris alfaja
Anser rossii hólúd
Anas americana álarcos réce
Anas falcata sarlós réce
Anas formosa cifra réce
Anas rubripes kormos réce
Anas discors kékszárnyú réce
Aythya americana amerikai barátréce
Aythya valisineria rókafejû réce
Aythya collaris örvös réce
Aythya affinis búbos réce
Somateria fischeri pápaszemes pehelyréce
Polysticta stelleri Steller-pehelyréce
Histrionicus histrionicus tarka réce
Melanitta perspicillata pápaszemes réce
Bucephala albeola fehérfejû kerceréce
Bucephala islandica izlandi kerceréce
Mergus cucullatus csuklyás bukó

ACCIPITRIFORMES
Accipitridae

Pernis ptilorhynchus bóbitás darázsölyv
Elanus caeruleus kuhi
Haliaeetus leucoryphus szalagos rétisas
Haliaeetus leucocephalus fehérfejû rétisas
Gypaetus barbatus saskeselyû
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Gyps rueppellii karvalykeselyû
Torgos tracheliotus füles keselyû
Aquila rapax szavannasas
Aquila adalberti ibériai sas

FALCONIFORMES
Falconidae

Falco sparverius tarka vércse
Falco amurensis amuri vércse
Falco concolor hamvas sólyom
Falco pelegrinoides sivatagi sólyom

GALLIFORMES
Tetraonidae

Lagopus lagopus sarki hófajd
Lagopus muta havasi hófajd

Phasianidae
Alectoris chukar csukár
Alectoris graeca szirti fogoly
Alectoris rufa vörös fogoly
Alectoris barbara barnanyakú szirtifogoly
Francolinus francolinus örvös frankolin

GRUIFORMES
Turnicidae

Turnix sylvatica guvatfürj
Rallidae

Porzana carolina álarcos vízicsibe
Porzana marginalis csíkos vízicsibe
Limnocorax flavirostra szerecsen-vízicsibe
Porphyrio alleni afrikai szultántyúk
Porphyrio martinica amerikai szultántyúk
Fulica americana gyûrûscsõrû szárcsa
Fulica cristata bütykös szárcsa

Gruidae
Grus canadensis kanadai daru

Otididae
Chlamydotis undulata galléros túzok
Chlamydotis macqueenii pettyes túzok

CHARADRIIFORMES
Haematopodidae

Haematopus meadewaldoi Kanári-szigeteki csigaforgató
Glareolidae

Cursorius cursor futómadár
Glareola maldivarum keleti székicsér

Charadriidae
Charadrius semipalmatus kanadai lile
Charadrius pecuarius apró lile
Charadrius mongolus tibeti lile
Charadrius asiaticus sztyeppi lile
Charadrius veredus barnaszárnyú lile
Pluvialis dominicus amerikai pettyeslile
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Scolopacidae
Calidris tenuirostris nagy partfutó
Calidris pusilla kis partfutó
Calidris mauri alaszkai partfutó
Calidris ruficollis rozsdástorkú partfutó
Calidris subminuta hosszúujjú partfutó
Calidris minutilla törpepartfutó
Calidris bairdii Baird-partfutó
Calidris acuminata hegyesfarkú partfutó
Calidris himantopus töcspartfutó
Gallinago delicata amerikai sárszalonka
Gallinago stenura hegyesfarkú sárszalonka
Limnodromus griseus rövidcsõrû cankógoda
Limosa haemastica feketeszárnyú goda
Numenius minutus törpepóling
Numenius borealis eszkimópóling
Bartramia longicauda hosszúfarkú cankó
Tringa melanoleuca mocsári cankó
Tringa solitaria remetecankó
Actitis macularius pettyes billegetõcankó
Heteroscelus brevipes szibériai vándorcankó
Catoptrophorus semipalmatus lármás cankó
Phalaropus tricolor Wilson-víztaposó

Laridae
Larus leucophthalmus pápaszemes sirály
Larus atricilla kacagó sirály
Larus philadelphia Bonaparte-sirály
Larus cirrocephalus szürkefejû sirály
Larus audouinii korallsirály
Larus smithsonianus amerikai ezüstsirály
Larus cachinnans sárgalábú sirály
Larus armenicus örmény sirály
Larus thayeri eszkimósirály
Rhodostethia rosea rózsás sirály
Pagophila eburnea hósirály

Sternidae
Sterna maxima királycsér
Sterna bengalensis bengáliai csér
Sterna elegans pompás csér
Sterna dougallii rózsás csér
Sterna aleutica Bering-csér
Sterna forsteri tavi csér
Sterna anaethetus álarcos csér
Sterna fuscata füstös csér
Anous stolidus barna noddi

Alcidae
Uria aalge lumma
Uria lomvia vastagcsõrû lumma
Pinguinus impennis óriásalka
Cepphus grylle fekete lumma
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Alle alle alkabukó
Aethia psittacula papagájalka
Synthliboramphus antiquus ezüstalka
Lunda cirrhata kontyos lunda

PTEROCLIFORMES
Pteroclididae

Pterocles senegallus pettyes pusztaityúk
Pterocles orientalis feketehasú pusztaityúk
Pterocles alchata nyílfarkú pusztaityúk

COLUMBIFORMES
Columbidae

Columba livia szirti galamb*
Columba trocaz madeirai babérgalamb
Columba bollii szürkefejû babérgalamb
Columba junoniae fehérfarkú babérgalamb
Streptopelia senegalensis pálmagerle
Zenaida macroura sirató gerle

CUCULIFORMES
Cuculidae

Clamator glandarius pettyes kakukk
Chrysococcyx caprius rezes fénykakukk
Cuculus saturatus keleti kakukk
Coccyzus erythrophthalmus feketecsõrû esõkakukk
Coccyzus americanus sárgacsõrû esõkakukk

STRIGIFORMES
Strigidae

Strix nebulosa szakállas bagoly
Asio capensis mocsári fülesbagoly

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

Caprimulgus ruficollis rozsdásnyakú lappantyú
Caprimulgus aegyptius sivatagi lappantyú
Chordeiles minor estifecske

APODIFORMES
Apodidae

Hirundapus caudacutus sertefarkú sarlósfecske
Chaetura pelagica kéménysarlósfecske
Apus unicolor egyszínû sarlósfecske
Apus pacificus keleti sarlósfecske
Apus caffer kaffersarlósfecske
Apus affinis kis sarlósfecske

CORACIIFORMES
Alcedinidae

Halcyon smyrnensis barna halkapó
Ceryle rudis tarka halkapó
Ceryle alcyon örvös halkapó

Meropidae
Merops orientalis smaragdgyurgyalag
Merops persicus zöld gyurgyalag
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PICIFORMES
Picidae

Colaptes auratus északi hangyászküllõ
Sphyrapicus varius sárgahasú cukorharkály
Picoides tridactylus háromujjú hõcsik

PASSERIFORMES
Tyrannidae

Empidonax virescens zöldes tirannusz
Alaudidae

Ammomanes cinctura homoki pacsirta
Ammomanes deserti sivatagi pacsirta
Alaemon alaudipes sarlóscsõrû pacsirta
Chersophilus duponti vékonycsõrû pacsirta
Melanocorypha bimaculata hegyi kalandrapacsirta
Melanocorypha leucoptera fehérszárnyú pacsirta
Melanocorypha yeltoniensis szerecsenpacsirta
Calandrella rufescens csíkos szikipacsirta
Galerida theklae kövi pacsirta
Eremophila bilopha sivatagi fülespacsirta

Hirundinidae
Tachycineta bicolor odúfecske
Riparia paludicola barnatorkú partifecske
Ptyonoprogne rupestris szirtifecske
Hirundo pyrrhonota sziklafecske
Progne subis északi bíborfecske

Motacillidae
Anthus godlewskii mongol pityer
Anthus berthelotii Kanári-szigeteki pityer
Anthus hodgsoni olívhátú pityer
Anthus gustavi tundrapityer
Anthus petrosus parti pityer
Anthus rubescens vörhenyes pityer

Bombycillidae
Bombycilla cedrorum cédruscsonttollú

Mimidae
Mimus polyglottos énekes gezerigó
Toxostoma rufum vörhenyes gezerigó
Dumetella carolinensis macskamadár

Prunellidae
Prunella montanella szibériai szürkebegy
Prunella ocularis örmény szürkebegy
Prunella atrogularis feketetorkú szürkebegy

Turdidae
Cercotrichas galactotes tüskebujkáló
Luscinia calliope rubinbegy
Luscinia cyane kék fülemüle
Tarsiger cyanurus kékfarkú
Irania gutturalis fehértorkú fülemüle
Phoenicurus erythronotus vöröshátú rozsdafarkú
Phoenicurus moussieri gyémántrozsdafarkú
Saxicola dacotiae Kanári-szigeteki csuk
Oenanthe cypriaca ciprusi hantmadár
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Oenanthe finschii türk hantmadár
Oenanthe monacha csuklyás hantmadár
Oenanthe leucopyga koronás hantmadár
Oenanthe leucura kormos hantmadár
Monticola solitarius kék kövirigó
Zoothera dauma himalájai földirigó
Zoothera sibirica szibériai földirigó
Zoothera naevia tarka földirigó
Hylocichla mustelina erdei fülemülerigó
Catharus guttatus pettyes fülemülerigó
Catharus ustulatus flótázó fülemülerigó
Catharus minimus szürkearcú fülemülerigó
Catharus fuscescens vörhenyes fülemülerigó
Turdus unicolor szürke rigó
Turdus obscurus halvány rigó
Turdus ruficollis sötéttorkú rigó
Turdus migratorius vándorrigó

Sylviidae
Cisticola juncidis szuharbújó
Prinia gracilis karcsú prínia
Locustella certhiola csíkos tücsökmadár
Locustella lanceolata foltos tücsökmadár
Locustella fasciolata dalos tücsökmadár
Acrocephalus dumetorum berki nádiposzáta
Acrocephalus griseldis eufráteszi nádirigó
Acrocephalus aedon vastagcsõrû nádirigó
Hippolais opaca spanyol geze
Hippolais caligata kis geze
Hippolais rama perzsa geze
Hippolais olivetorum olívgeze
Hippolais polyglotta déli geze
Sylvia sarda szardíniai poszáta
Sylvia balearica Baleár-szigeteki poszáta
Sylvia undata bujkáló poszáta
Sylvia deserticola Atlasz-hegységi poszáta
Sylvia conspicillata törpeposzáta
Sylvia cantillans bajszos poszáta
Sylvia mystacea tamariszkuszposzáta
Sylvia melanothorax ciprusi poszáta
Sylvia rueppelli feketetorkú poszáta
Sylvia nana sivatagi poszáta
Sylvia deserti szaharai poszáta
Sylvia hortensis dalos poszáta
Sylvia crassirostris vastagcsõrû poszáta
Phylloscopus coronatus koronás füzike
Phylloscopus trochiloides sárga füzike
Phylloscopus borealis északi füzike
Phylloscopus humei himalájai füzike
Phylloscopus fuscatus barna füzike
Phylloscopus orientalis balkáni füzike
Phylloscopus neglectus perzsa füzike
Phylloscopus brehmi ibériai füzike
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Phylloscopus canariensis Kanári-szigeteki füzike
Regulus teneriffae Kanári-szigeteki királyka
Regulus madeirensis madeirai királyka

Muscicapidae
Muscicapa dauurica barna légykapó
Ficedula semitorquata félörvös légykapó
Ficedula speculigera Atlasz-hegységi légykapó

Paridae
Parus lugubris füstös cinege
Parus cinctus lappföldi cinege
Parus cyanus lazúrcinege

Sittidae
Sitta krueperi török csuszka
Sitta whiteheadi korzikai csuszka
Sitta canadensis kanadai csuszka
Sitta neumayer kövi csuszka

Laniidae
Tchagra senegalus barátcsagra
Lanius cristatus barna gébics
Lanius isabellinus pusztai gébics
Lanius schach hosszúfarkú gébics
Lanius meridionalis sivatagi õrgébics
Lanius excubitorius szalagos õrgébics
Lanius nubicus álarcos gébics

Corvidae
Perisoreus infaustus északi szajkó
Cyanopica cyana kék szarka
Corvus dauuricus örvös csóka

Sturnidae
Sturnus vulgaris seregély
Sturnus unicolor egyszínû seregély

Passeridae
Passer domesticus házi veréb
Passer italiae olasz veréb
Passer hispaniolensis berki veréb
Passer moabiticus tamariszkuszveréb
Carpospiza brachydactyla halvány köviveréb
Petronia petronia köviveréb

Vireonidae
Vireo flavifrons sárgatorkú lombgébics
Vireo philadelphicus sárgahasú lombgébics
Vireo olivaceus pirosszemû lombgébics

Fringillidae
Fringilla teydea kék pinty
Serinus pusillus vöröshomlokú csicsörke
Serinus canaria kanári*
Serinus citrinella citromcsicsörke
Serinus corsicanus korzikai csicsörke
Loxia scotica skót keresztcsõrû
Loxia pytyopsittacus nagy keresztcsõrû
Rhodopechys sanguineus rózsásszárnyú sivatagipinty
Bucanetes githagineus trombitás sivatagipinty
Hesperiphona vespertina koronás meggyvágó

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 779



Parulidae
Mniotilta varia csíkos kéregjáró
Vermivora chrysoptera aranyszárnyú hernyófaló
Vermivora pinus kékszárnyú hernyófaló
Vermivora peregrina szürkefejû hernyófaló
Parula americana északi lombposzáta
Dendroica petechia sárga lombjáró
Dendroica pensylvanica barkós lombjáró
Dendroica virens feketetorkú lombjáró
Dendroica fusca narancstorkú lombjáró
Dendroica tigrina tigrislombjáró
Dendroica magnolia magnólia-lombjáró
Dendroica coronata koronás lombjáró
Dendroica striata kucsmás lombjáró
Dendroica castanea rozsdás lombjáró
Setophaga ruticilla legyezõfarkú lombposzáta
Seiurus aurocapilla koronás harasztjáró
Seiurus motacilla (nincs magyar neve)
Seiurus noveboracensis lápi harasztjáró
Geothlypis trichas északi álarcosposzáta
Wilsonia citrina csuklyás lombjáró
Wilsonia pusilla sapkás lombjáró

Thraupidae
Piranga rubra piros tangara
Piranga olivacea skarláttangara

Emberizidae
Pipilo erythrophthalmus tarka avarsármány
Chondestes grammacus pacsirtasármány
Ammodramus sandwichensis mezei verébsármány
Passerella iliaca vörhenyes verébsármány
Melospiza melodia énekes verébsármány
Zonotrichia leucophrys koronás verébsármány
Zonotrichia albicollis fehértorkú verébsármány
Junco hyemalis füstös junkó
Emberiza spodocephala feketearcú sármány
Emberiza striolata sivatagi sármány
Emberiza cineracea szürke sármány
Emberiza caesia rozsdás sármány
Emberiza chrysophrys tajgasármány
Emberiza rustica erdei sármány
Emberiza rutila vörhenyes sármány
Emberiza aureola aranyos sármány
Emberiza pallasi szürkevállú sármány
Emberiza bruniceps vörösfejû sármány
Emberiza elegans (nincs magyar neve)
Pheucticus ludovicianus vörösmellû magvágó
Passerina cyanea indigópinty

Icteridae
Dolichonyx oryzivorus seregélysármány
Molothrus ater barnafejû gulyajáró
Icterus galbula narancstrupiál
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EMLÕSÖK
INSECTIVORA
Erinaceidae

Erinaceus algirus mediterrán sün
Soricidae

Crocidura canariensis Kanári-szigeteki cickány
Crocidura sicula szicíliai cickány

Talpidae
Galemys pyrenaicus pireneusi pézsmacickány

MICROCHIROPTERA
Eptesicus bottae Botta-késeidenevér
Myotis capaccinii hosszúlábú denevér
Nyctalus azoreum Azori-szigeteki koraidenevér
Pipistrellus maderensis madeirai törpedenevér
Plecotus kolombatovici déli hosszúfülû-denevér
Plecotus teneriffae tenerifei hosszúfülû-denevér
Rhinolophus blasii Blasius-patkósdenevér
Rhinolophus mehelyi Méhely-patkósdenevér
Tadarida teniotis nagy szelindekdenevér
Myotis alcathoe Alcathoe-denevér
Pipistrellus pygmaeus apró törpedenevér

MEGACHIROPTERA
Pteropodidae

Rousettus aegiptiacus nílusi repülõkutya
RODENTIA
Gliridae

Myomimus roachi bolgár egérpele
Sciuridae

Marmota marmota latirostris európai mormota latirostris alfaja
Pteromys volans szibériai repülõmókus
Spermophilus suslicus gyöngyös ürge
Sciurus anomalus perzsa mókus

Cricetidae
Mesocricetus newtoni dobrudzsai aranyhörcsög

Microtidae
Microtus cabrerae cabrerai pocok
Microtus tatricus tátrai földipocok

Zapodidae
Sicista betulina északi szöcskeegér

Hystricidae
Hystrix cristata tarajos sül

CARNIVORA
Canidae

Alopex lagopus sarki róka*
Mustelidae

Mustela lutreola európai nyérc
Vormela peregusna tigrisgörény
Gulo gulo rozsomák

Felidae
Lynx pardinus párduchiúz
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Phocidae
Cystophora cristata hólyagos fóka
Erignathus barbatus szakállas fóka
Halichoerus grypus kúpos fóka
Monachus monachus mediterrán barátfóka
Pagophilus groenlandicus grönlandi fóka
Phoca hispida gyûrûsfóka
Phoca vitulina borjúfóka

Viverridae
Genetta genetta északi petymeg
Herpestes ichneumon egyiptomi mongúz

DUPLICIDENTATA
Leporidae

Lepus timidus havasi nyúl
ARTIODACTYLA
Cervidae

Cervus elaphus corsicanus korzikai gímszarvas
Bovidae

Bison bonasus európai bölény
Capra aegagrus Bezoárkecske*
Capra ibex kõszáli kecske
Capra pyrenaica spanyol kecske
Ovis gmelini musimon muflon musimon alfaja**
Ovis orientalis ophion ciprusi muflon
Rupicapra (pyrenaica) ornata abruzzói zerge

CETACEA
Balaena glacialis északi-foki bálna
Balaena mysticetus grönlandi bálna
Balaenoptera acutorostrata csukabálna
Balaenoptera borealis tõkebálna
Balaenoptera edeni trópusi bálna
Balaenoptera musculus óriásbálna
Balaenoptera physalus közönséges barázdásbálna
Delphinapterus leucas beluga
Delphinus delphis közönséges delfin
Feresa attenuata törpe-kardszárnyúdelfin
Globicephala macrorynchus rövidszárnyú gömbölyûfejû-delfin
Globicephala melas hosszúszárnyú gömbölyûfejû-delfin
Grampus griseus Risso-delfin
Hyperoodon ampullatus kacsafejû csõröscet
Kogia breviceps kis ámbráscet
Kogia simus törpeámbráscet
Lagenodelphis hosei Fraser-delfin
Lagerorchynchus acutus fehéroldalú delfin
Lagerorchynchus albirostris fehércsõrû delfin
Megaptera novaeangliae hosszúszárnyú bálna
Mesoplodon bidens északi csõröscet
Mesoplodon densirostris állas csõröscet
Mesoplodon europaeus antillai csõröscet
Mesoplodon grayi hosszúorrú csõröscet
Mesoplodon mirus True-csõröscet
Monodon monoceros narvál
Orcinus orca közönséges kardszárnyúdelfin
Peponocephala electra fehérajkú kardszárnyúdelfin
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Phocoena phocoena közönséges disznódelfin
Physeter macrocephalus nagy ámbráscet
Pseudorca crassidens kis kardszárnyúdelfin
Sousa teuszii nyugat-afrikai púposdelfin
Stenella attenuata pettyes delfin
Stenella clymene háromszínû delfin
Stenella coeruleoalba csíkos delfin
Stenella frontalis atlanti delfin
Steno bredanensis hosszúcsõrû delfin
Tursiops truncatus palackorrú delfin
Ziphius cavirostris Cuvier-csõröscet

* Kivéve a háziasított formákat.
** Csak a Korzikán és Szardinián élõ természetes populációk.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
24/2007. (VII. 3.) KvVM

rendelete
a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
11. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt mi-
niszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A Vízügyi Biztonsági Szabályzatot e rendelet mellékle-
teként kiadom.

2. §

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

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Vízügyi
Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 19/1995. (XII. 7.)
KHVM rendelet hatályát veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelethez

VÍZÜGYI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.01 A Vízügyi Biztonsági Szabályzat (a továbbiak-
ban: Szabályzat) hatálya a biztonsági követelmények meg-

határozása szempontjából kiterjed minden szervezett víz-
ügyi tevékenységre, függetlenül attól, hogy azt társadalmi
vagy gazdálkodó szervezetek milyen szervezeti vagy tu-
lajdoni formában végzik.

1.02 Vízügyi tevékenységnek kell tekinteni vala-
mennyi, az Országos Vízgazdálkodási Szabályzat kiadásá-
ról szóló 4/1981. (IV. 4.) OVH rendelkezés mellékletében
szereplõ Országos Vízgazdálkodási Szabályzatban
(OVSZ-ben) rögzített tevékenység szervezését, elõkészí-
tését, mûszaki tervezését, beruházás-szervezését, épí-
tés-szerelését, üzemelését, fenntartását, felújítását, illetve
megszüntetését (bontását), az eredeti állapot visszaállítá-
sát és a védekezési tevékenységet.

1.03 A helyi adottságokból származó veszélyforrások
biztonsági szabályozását munkáltatói utasításban kell ki-
adni.

1.04 A Magyar Honvédségre, valamint a rendvédelmi
szervekre a Szabályzat hatálya annyiban terjed ki,
amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik.

1.05 Jelen Szabályzatban nem szereplõ, vízépítési
munkákra is alkalmazandó építési, építõipari munkavédel-
mi szabályokat az építési munkahelyeken és az építési fo-
lyamotok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelményekrõl szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM
együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) rendelkezései tar-
talmazzák.

1.06 A munkahelyeken tartózkodó személyek kötele-
sek a munkavégzésre vonatkozó biztonsági szabályokat
betartani.

1.07 A vízépítési munkahelyeket figyelmeztetõ jelzé-
sekkel kell ellátni és szabad vízen 300 méteres körzetben
fürdési tilalmat jelzõ táblákat kell elhelyezni. A munkahe-
lyek éjjeli megvilágításáról, õrzésérõl (szükség szerint fi-
zikai elkerítésérõl) a munkahelyeken alkalmazandó biz-
tonsági és egészségvédelmi jelzésekrõl szóló 2/1998.
(I. 16.) MüM rendelet, valamint a szabad vizen való tartóz-



kodás alapvetõ szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM
rendelet alapján kell gondoskodni. (MSZ 17066)

1.08 A konyhában, az étkezõben, a lakótérben és a
munkahelyen az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az
ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rende-
let szerinti ivóvíz minõségû vizet kell biztosítani. Az ivó-
víz-minõségû vizet szolgáltató vízvételezõ helyet a mun-
kahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjérõl szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) alapján táblával kell megje-
lölni. (MSZ 450–1)

1.09 A tisztálkodáshoz megfelelõ minõségû és mennyi-
ségû vizet (szükség szerint fertõtlenítõszert) kell biztosíta-
ni. Amennyiben nem ivóvíz minõségû a víz, akkor „Nem
ivóvíz” feliratú táblát kell elhelyezni.

1.10 Zárt térben és szabadtéren dolgozó munkavállalók
munkakörnyezetének klimatikus viszonyaira vonatkozóan
védõitalt, egyéni védõeszközt, melegedõt kell biztosítani.

1.11 Minden olyan vízépítési mûtárgynál (csõzsilip,
csõáteresz, bújtató), ahol a vízmélység 1,0 m-nél nagyobb,
„Idegeneknek belépni tilos!”, „Fürödni tilos!” feliratú táb-
lákat kell elhelyezni.

1.12 A munkahelyeken elsõsegélynyújtásra legalább
egy, de 50 fõnként egy-egy kiképzett munkavállalót kell
kijelölni.

1.13 A munkák idõtartamára gondoskodni kell az elõ-
írás szerinti elsõsegélynyújtáshoz szükséges felszerelés-
rõl.

1.14 A vízi építmények használatba vételénél a vízjogi
létesítési engedélyben, vízügyi érdekeltségû területeknél a
vagyonkezelõi hozzájárulásban meghatározott és a jelen
Szabályzatban, valamint a vonatkozó munkavédelmi elõ-
írásokban foglaltak megtartását ellenõrizni kell.

1.15 Munkaeszközt munkahelyen a munkaközi szünet-
ben csak biztonságosan, az erre kijelölt (meghatározott)
helyen szabad tárolni.

1.16 Közúton és közút melletti munkáknál az ott dolgo-
zó munkavállalókat feltûnõ, élénk színû mellénnyel kell
ellátni, amely fényvisszaverõ csíkkal készül. Ugyanígy
kell eljárni éjjeli mûszak esetén, azokon a munkaterülete-
ken, ahol jármûvek, munkagépek mozognak, vagy daruval
munkát végeznek. (MSZ EN 471)

1.17 Közutat keresztezõ vízi létesítmények építésénél a
jármûvek biztonságos áthaladásához legalább egy nyom-
sáv széles, ideiglenes átjárót kell létesíteni.

Az ideiglenes átjáróhíd magassága a meglévõ közút
szintje fölött 10 cm-nél magasabb nem lehet. Szintkülönb-
ség esetén az átjáró két végén a zavartalan fel- és lejárást
biztosítani kell.

1.18 A víz fölötti, emberi közlekedést szolgáló járóhi-
dat (munkahíd), járópallót (uszályok stb. ki- és berakásá-
nál) biztonságos teherbírású pallókból, legalább 3 palló
szélességben kell készíteni. Egy palló keresztmetszete leg-
alább 5×30 cm legyen. A járóhidat megfelelõen támasztva
és merevítéssel ellátva, mindkét oldalon kettõs korláttal és
hosszirányban legalább 10 cm magas lábléccel kell meg-

építeni. A járófelület csúszásmentességét csúszásgátló
anyaggal kell biztosítani. A 10%-nál meredekebb lejtésû
járópallót 40 cm-enként keresztlécezéssel kell ellátni. A
maximális terhelhetõséget fel kell tüntetni, a járóhidat túl-
terhelni tilos.

1.19 Talicskával és hordsaroglyával az egyirányú köz-
lekedésre legalább 0,9 m széles, kétirányú közlekedésre
pedig egymástól elkülönített, legalább 0,9-0,9 m széles já-
róhidat kell alkalmazni.

1.20 Gyalogos teherhordó munkavállalók járóhídon
legalább 3,0 m távolságban követhetik egymást. Szállító-
eszközökkel a járóhídon egymástól legalább 5,0 m távol-
ságban szabad közlekedni.

1.21 A hosszú, nagyobb terhek szállítására szolgáló já-
rókat (járóhidat) ingás vagy törés ellen közbensõ helyen,
méretezés alapján, biztonságosan alá kell támasztani.

1.22 Kizárólag személyközlekedésre használt járóhidat
legalább 60 cm szélességûre kell készíteni.

1.23 Azokon a munkahelyeken (így pl. híd, függõveze-
ték szerelése, vízi jármûvel való anyagszállítás, ki- és be-
rakodás), ahol a vízbeesés és elmerülés veszélye fennáll,
minden veszélyeztetett munkavállaló számára, a munkála-
tok idején testhevedert, illetve mentõmellényt kell hasz-
nálni, a mentõövet pedig készenlétben kell tartani.

1.24 Az 1,0 m-nél nagyobb vízmélységnél, ha a víz se-
bessége az 1,0 m/s-ot meghaladja, illetve hõmérséklete
15° C-nál alacsonyabb, vagy a vízmélységtõl függetlenül,
ha a víz sebessége a 3,0 m/s-ot meghaladja, a vízen dolgo-
zó munkavállalókat mentõmellénnyel kell ellátni, akik azt
viselni kötelesek.

1.25 A mentõcsónakot (evezõs vagy motoros) a vízi-
közlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rende-
let melléklete szerinti Hajózási Szabályzatban (a továb-
biakban: Hajózási Szabályzat) engedélyezett létszámnak
megfelelõ, rögzített ülõpadokkal kell ellátni. A mentéssel
kapcsolatban szállított személynek a csónakban állni,
vagy a csónak szélén ülni nem szabad.

1.26 A mentõcsónakot a Hajózási Szabályzat szerinti
felszereléssel kell ellátni, továbbá 1 db 25 m hosszú, 6 mm
átmérõjû körtével ellátott kötél, 1 db 5 m hosszú kikötõ kö-
tél.

1.27 A mentõcsónakot folyóvízben a folyás irányában,
a munkahelytõl lefelé kell elhelyezni.

1.28 A létesítményeken végzett vegyszeres gyom- és
rágcsálóirtásnál (így pl. a mezõgazdasági vegyszeres nö-
vényvédelemre és a kártevõk vegyszeres irtására) a nö-
vényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény biztonsá-
gi elõírásait kell alkalmazni.

1.29 Lõszer, robbanóanyag észlelésekor vagy feltétele-
zésekor csak tûzszerész engedélye után szabad a munkát
folytatni.

1.30 Tankkocsiba, tankhajóba, üzemanyaghordóba,
üzemanyagtartályba vagy más eszközbe motoros szi-
vattyúval való ürítésnél csak csepegésmentes szívó-nyo-
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mócsövet szabad használni. Robbanó-motoros ürítésnél a
berendezésnek szikramentesen kell mûködnie.

1.31 Jégre rálépni, és azon közlekedni védõeszközök
nélkül csak homogén, repedésmentes és vízzel alátámasz-
tott legalább 10 cm vastag jég esetén szabad, ha teherbírá-
sáról elõzõleg meggyõzõdtek.

Az 5 cm-ig terjedõ jégvastagságnál csak vízi jármûvel
és legalább 3 fõ munkavállaló közremûködésével szabad
közlekedni.

Az 5–10 cm közötti jégvastagságnál védõeszközök
(palló, biztosítókötél, mentõmellény) szükségesek. A biz-
tosítókötelet a felügyeletet ellátó 2 fõ munkavállalónak
kell tartani. Amennyiben a munkahely környezetében a jég
repedezett, akkor járómezõt kell alkalmazni.

1.32 A 4.04 Mezõgazdasági vízhasznosítás, a 4.05 Víz-
rendezés és a 4.06 Felszíni víztározás fejezetek elõírásait,
a mindháromnál elõforduló, azonos jellegû munkáknál
(így pl. mûtárgy építések) értelemszerûen alkalmazni kell.

1.33 Vízi robbantások elõírásait a vonatkozó jogsza-
bály tartalmazza.

1.34 A víziközmûvek biztonságos üzemelésével kap-
csolatos szabályok meghatározását a víziközmûvek üze-
meltetésérõl szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet tar-
talmazza.

1.35 A kötéllel való leeresztésnél és az ülõkével törté-
nõ lebocsátásnál az ipari alpintechnikai tevékenység biz-
tonsági szabályairól szóló 11/2003. (IX. 12.) FMM rende-
letet kell figyelembe venni.

1.36 A veszélyes vízügyi tevékenységek jegyzékét az
5. fejezet tartalmazza.

1.37 Minden vízügyi tevékenység (munkavégzés) so-
rán használt eszköznek, rendelkeznie kell a munkavédelmi
termékek forgalmazásáról szóló megfelelõségi igazolással
(tanúsítvánnyal).

2. AZ ALKALMAZÁS KÜLÖNLEGES SZEMÉLYI
FELTÉTELEI

2.01 Az 5. fejezet szerinti veszélyes vízügyi tevékeny-
ségekhez legalább két munkavállaló egyidejû jelenléte
szükséges.

2.02 A munkavállalót munkába állás, új munkakörbe
helyezés elõtt elõzetes, foglalkoztatása során idõszakos,
soron kívüli, munkaköri, szakmai, illetve személyi higié-
nés alkalmasság elbírálása céljából, a munkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezésérõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) szerint orvosi vizsgálatra kell
küldeni. Azt a munkavállalót, aki elõzetes, idõszakos, so-
ron kívüli vizsgálaton nem vett részt, vagy a megjelölt
munkakörre alkalmatlan, a munkáltató nem foglalkoztat-
hatja. Az elõzetes, idõszakos orvosi vizsgálattól rendkívüli
munkavégzési körülmények (így például katasztrófa-elhá-
rítási, árvíz- és belvízvédekezési, vízminõségi kárelhárítá-
si tevékenységek ellátása) esetén el lehet tekinteni.

2.03 Védekezésre kirendelt személyek munkavégzésé-
nek munkavédelmi feltételeirõl a kirendelõ szervezetnek
kell gondoskodnia (oktatás, egyéni védõeszköz biztosítá-
sa, munkaszervezés, balesetek kivizsgálása, nyilvántartá-
sa). A védekezésben közremûködõ önkéntesek saját koc-
kázatukra vesznek részt a védekezésben.

2.04 Víz feletti munkavégzés alatt a vízbõl való men-
tésre és elsõsegély-nyújtásra kiképzett, úszni tudó munka-
vállaló (elsõsorban a mentõcsónak vezetõje) állandóan a
munkahelyen, könnyen eloldhatóan kikötött mentõcsó-
nakban köteles tartózkodni. Mentõcsónak vezetésével
csak 18. életévét betöltött, kishajó-vezetõi vizsgával ren-
delkezõ személyt szabad megbízni, amennyiben a mentõ-
csónak kishajónak minõsül.

2.05 Élõvíz melletti munkáknál a munkavégzés idõtar-
tamára vízi õrnek olyan munkavállalót kell kijelölni, aki
tud úszni, jó fizikai adottsággal rendelkezik és ismeri a
vízbõl mentés szabályait.

2.06 Gép- és szivattyúházba csak az oda beosztottak,
illetve az ellenõrzésre jogosult személyek – idegen szemé-
lyek pedig csak külön engedéllyel és kísérõvel – léphetnek
be.

2.07 Zárt csatornákban, hévízkutak környezetében és
azok mûtárgyaiban, dolgozók, illetve azok, akik a szenny-
vízzel naponta közvetlen kapcsolatba kerülnek, csak 18.
életévét betöltött férfi munkavállalók lehetnek, a Rende-
letben rögzített alkalmassági és idõszakos orvosi vizsgála-
ton meg kell felelniük, és az elõírt védõoltásokat meg kell
kapniuk.

2.08 Vízépítési munkák irányítására is vonatkozó felté-
teleket az ER. tartalmazza.

2.09 Veszélyes anyagok és készítmények kezelését
(így pl. tárolását, szállítását, felhasználását) csak 18. élet-
évét betöltött, ilyen irányú oktatásban részesült, illetve a
vonatkozó jogszabály szerinti képesítéssel rendelkezõ
munkavállalók végezhetik.

2.10 Fertõzés veszéllyel járó munkaterületeken, veszé-
lyes anyagokkal és technológiával dolgozó munkavállalók
részére – a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint – a munkáltatónak
védõoltást kell biztosítani.

3. ELLENÕRZÉSI KÖVETELMÉNYEK

3.1 A munkák megkezdése elõtt a munkahelyi felelõs
vezetõ (így pl. építésvezetõ, gátfelügyelõ, védelemvezetõ,
telepvezetõ, laborvezetõ) a munkavállalókkal a munkafo-
lyamat elvégzésével kapcsolatos tennivalókat, a megfelelõ
technológiát, a tûz elleni védelem szabályait, a biztonsági
elõírásokat, és az esetleges havariánál szükséges mentési
tervet köteles ismertetni és dokumentálni.

3.2 A II.-nál magasabb fokozatú, a 4.07 pont szerinti
árvíz- és belvízvédekezési munkáknál a védelemvezetõ a
3.1 pont szerintieket enyhítheti.
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3.3 A szükséges tiltó táblákat, a munkahelyen alkalma-
zandó biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket, védõfel-
szerelést, a védõital meglétét, munkaeszközöket, a létesít-
ményeket ellenõrizni kell a biztonságos munkavégzés
szempontjából, ezen belül a munkaeszközt, technológiát a
biztonságos mûszaki állapot megõrzése érdekében idõsza-
kos felülvizsgálat alá kell vonni a vonatkozó jogszabályok
szerint.

3.4 A biztonságos munkavégzés ellenõrzésére, fõleg az
adott helyen új technológiák, eszközök stb. alkalmazásá-
nál, bevezetésénél és üzembe helyezés elõtt indokolt eset-
ben próbaüzemet, gyakorlatot kell tartani.

3.5 Az üzemelõ vízügyi létesítményekben a mentõláda
tartalmát évente legalább egyszer ellenõrizni kell az egész-
ségügyrõl szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító meg-
elõzõ ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet szerint.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.01 Vízellátás

A) Vízbeszerzés

Kútfúrás munkakörülményei és munkaeszközei
4.01.01 Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrá-

si, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási mun-
káinál bányafelügyeleti mûszaki-biztonsági elõírások az
irányadók.

4.01.02 Jelen elõírások azon kútfúrásokra és kútépítési
tevékenységekre érvényesek, amelyeket

a) kézi erõvel végeznek, vagy
b) gépi erõvel és a torony megengedett koronaterhelése

nem haladja meg a 10 kN-t, illetve
c) a felszín alatti vizek kitermelését szolgálják.
4.01.03 Csak érvényes minõségi tanúsítvánnyal ren-

delkezõ fúrókötelet, csigasort, kengyelt és szállítószéket
szabad alkalmazni.

4.01.04 Fúrási munkáknál védõsisakot, védõkesztyût,
védõcipõt (bakancs), védõszemüveget kell a munkavál-
lalók és az ott tartózkodó más személyek részére biztosíta-
ni, akik azt munka közben kötelesek viselni.

Kútfúrási munka végzése

4.01.05 Egy tagban lévõ toronylábat és egyéb nehéz fú-
róberendezés tartozékát úgy kell jármûre helyezni, hogy
egy fõre 500 N-nál nagyobb erõkifejtés ne jusson.

4.01.06 Sorozatfúrásnál, sûrítõ fúrásnál, 0–50 m mély-
séghatáron belül (talajvíz feltáró csõkút létesítése, talaj-
mechanikai kutatás stb.) a fúrótornyot egyik fúróponttól a
másikra álló helyzetben, 100 m-es körzetben, szállítani
(átállítani) csak vízszintes vagy legfeljebb 15°-os lejtésû
útvonalon, és csak a felelõs mûszaki vezetõ vagy a fúrási
munka építésvezetõje jelenlétében szabad. Átállás közben
a toronylábakat egymáshoz képest ki kell merevíteni.

4.01.07 A fúrólyuk helyét elektromos vezetéktõl, fúró-
személyzet tartózkodási helyétõl (mesterbódé, iroda, rak-

tár stb.) a torony-magasság 1,2-szeresénél nagyobb távol-
ságban kell kijelölni. A fúrótorony (a továbbiakban: to-
rony) felhúzásánál a fix toronylábakat szétcsúszás ellen
biztosítani kell (így pl. a láb mögé beásott lapos fával).
A toronylábat süllyedés ellen talpgerendával (papuccsal
stb.) kell biztosítani. Felhúzás közben a torony hosszának
1,5-szeres távolságán belül tartózkodni nem szabad.

4.01.08 Toronyfelhúzás elõtt az acél sodronykötelet és
annak rögzítését gondosan meg kell vizsgálni.

4.01.09 A biztosítókötelet csak a toronylábhoz vagy a
toronygyertyához szabad kötni.

4.01.10 Csak függõlegesen álló, feldõlés ellen torony-
papuccsal és merevítõvel biztosított, a fúrólyukra közpon-
tosított fúrótoronnyal szabad dolgozni. A függõleges kö-
télnek, illetve fúrónak a furat tengelyébe (a fúrólyuk köze-
pébe) kell esnie.

4.01.11 Viharban, villámláskor, ködben, ólmos esõ-
ben, napkelte elõtt és napnyugta után toronyszerelési mun-
kát végezni nem szabad.

4.01.12 Fúrócsõ be- és kiépítésénél gondoskodni kell
arról, hogy az emelõhorog biztosító kallantyúja (kutya) és
a szállítószék biztosítva legyen.

4.01.13 A behúzó kötéllel mozgatott tárgy padozaton
csúszó része alá csúsztatóhüvelyt vagy orrot kell tenni.

4.01.14 Bélés-csõszorítót (nyakvasat, nyakfát) felten-
ni, a csavarokat lazítani csak akkor szabad, ha az emelõmû
kezelõje a furatban lévõ rudazatot, csõoszlopot, csövet
megemelte.

4.01.15 Erõs lengéssel lefelé érkezõ szállítószéket
vagy szerszámot a fejmagasság fölött legalább 1,0 m-re
meg kell állítani.

4.01.16 Legalább kétszeri megemeléssel kell meggyõ-
zõdni arról, hogy az ékes csavarszorító a csõrakat súlyát
elbírja-e.

4.01.17 A forgatórudat a toronyban felfüggeszteni csak
olyan berendezésnél lehet, ahol annak mûszaki (toronyer-
kély) és engedélyi feltételei adottak.

4.01.18 A fúrókötélnek az álló és mozgó csigasorba
való befûzésekor a mozgó csigasort a munkapadon gondo-
san ki kell támasztani, illetõleg rögzíteni kell.

4.01.19 Ha a forgatóasztal nincs a helyén, a részére
szolgáló nyílást biztonságosan le kell fedni. A forgatóasz-
talt a munkadobogóval pontosan össze kell illeszteni.

4.01.20 A fúrókötél állapotát naponta meg kell vizs-
gálni.

4.01.21 Fúrásnál csak lemezzel teljesen beborított
utánbocsátó kerekeket szabad használni.

4.01.22 A szállítódobra csavarodó kötelet csak kötél-
vezetõvel szabad szabályozni.

4.01.23 A fúrólyukat a rudazat kiszerelésekor vagy
hosszabb szünet elõtt le kell fedni.

4.01.24 A fúrótömlõ szivattyú felõli végét a torony-
gyertyához (torony-sarokvas), az öblítõfej felõli végét pe-
dig az öblítõfejhez kell rögzíteni biztosító lánccal. A bizto-
sító láncot a hattyúnyakhoz kötni nem szabad. Legalább
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9,5 mm átmérõjû biztosító láncot kell használni. Lánc he-
lyett 10 mm átmérõjû acél sodronykötél is alkalmazható.

4.01.25 Az emelõdob mûködtetéséhez biztonságos,
kézzel kezelhetõ fékkart kell alkalmazni. A fúrásnál meg-
szorult szerszámok vagy csövek visszahúzásánál a húzó-
kötélbe terhelésmérõt kell beiktatni, a káros toronyterhelés
elkerülése érdekében.

4.01.26 Hidraulikus vagy mechanikus préscsavarral
való csõhúzásnál a munkahengereket, illetõleg a csavarok
felsõ végét kidõlés ellen biztosítani kell.

4.01.27 Be- és kiépítés elõtt fékpróbát kell tartani.
4.01.28 Törött vagy gyenge rugójú szállítószéket

üzemben tartani tilos!
4.01.29 Gépi erõvel való kúttisztításnál elõzõleg meg

kell vizsgálni a szerelvényeket és csatlakozásokat. Komp-
resszoros tisztításnál a kiáramló vizet vagy szilárd tárgya-
kat biztonságosan kell elvezetni, illetõleg eltávolítani.

4.01.30 Kútjavításoknál, illetve vízhozamnövelõ vegy-
szerek alkalmazásánál az elõírt védõeszközt viselni kell.

Egyéb kutak építési munkakörülményei és munka-
eszközei

4.01.31 Egyéb kutak közé az aknakút, csáposkút, víz-
beszerzõ táró és a galéria sorolandó (a továbbiakban: léte-
sítmények). (MSZ–10–307)

4.01.32 Csak falazással, folyamatos beton vagy vasbe-
ton gyûrûzéssel vagy egyéb dúcolattal biztosított létesít-
ményekben szabad dolgozni.

4.01.33 Az anyagszállításra a födémen külön nyílást
kell biztosítani. Ez független a le- és feljáró nyílástól.

4.01.34 A létesítményekben 24 V-os érintésvédelmi
törpefeszültségû világítás és tartalékvilágítás szükséges.

4.01.35 A munkatérben dolgozók fölött a visszahulló
törmelék okozta veszélyek elhárítására védõtetõt kell
alkalmazni és a munkavállalóknak védõsisakot kell visel-
niük.

4.01.36 Új létesítményeket 1,0 m-nél kisebb átmérõvel
készíteni nem szabad.

4.01.37 Gázos munkatérbe való lemenetelnél legalább
két fõ munkavállaló szükséges, az egyik a megfelelõ bizto-
sításról gondoskodjon. (MSZ–10–281)

4.01.38 A munkateret elzáró munkaállás nyílását leg-
alább 1,0 m magas, 10 cm-es lábdeszkával felszerelt, a vár-
ható igénybevételnek megfelelõ, kettõs korláttal kell kö-
rülvenni, és csapóajtóval kell ellátni.

4.01.39 A munkatérbe a munkavállalókat teherbírásra
ellenõrzött kötéllel, kötélhágcsóval vagy kötélre erõsített
ülõkével szabad leereszteni, amelyeket az azonnali feljö-
vetel biztosítására készenlétben kell tartani, az 1.34 pontot
is figyelembe véve. (MSZ EN 341)

4.01.40 A csöveket a munkatérbe leszállítani csak erre
a célra alkalmas edényben szabad.

Egyéb kutak építési munkáinak végzése

4.01.41 A létesítmények építése során az aknafalazatot
a kitermelt föld arányában kell süllyeszteni. Az akna kör-

nyezetében észlelt roskadás esetén a földkiemelést be kell
szüntetni, és a hiányzó földet pótolni kell.

4.01.42 A létesítmény felszíni nyílása körül legalább
1,0 méter szélességû területsávban anyagot tárolni nem
szabad.

4.01.43 Beomlás veszélyekor a tisztítási munkát nem
szabad megkezdeni, a folyamatban lévõ munkát pedig szü-
neteltetni kell.

4.01.44 Ha a létesítmények építése során a talaj nem ál-
lékony, egybeépített falazatot kell készíteni.

4.01.45 A létesítmények építésekor vagy meglévõk
tisztításakor, a leszállás elõtt és a munka folyamán félórán-
ként, illetõleg új létesítményekben minden 0,50 m-es elõ-
rehaladásnál a munkavezetõ köteles meggyõzõdni arról,
hogy a munkatér gázmentes-e. A létesítményekben gáz je-
lenlétét jelzõ gázmutató szerkezetet (mûszert) kell leen-
gedni. Ha a munkatér gázos, a lemenetel elõtt légöblítést
kell alkalmazni. (MSZ–10–281)

4.01.46 A létesítményeket munka közben és folyamato-
san szellõztetni kell. A természetes szellõztetés elégtelensé-
ge esetén csõvezetéken mesterségesen (ventilátorral) kell
friss levegõt biztosítani. A létesítmények építését, illetve
tisztítását csak gázmentes levegõben szabad végezni.

4.01.47 A szellõztetés ellenére gázzal elárasztott mun-
katérbe lemenni és ott munkát végezni csak az erre alkal-
mas légzésvédõ készülékkel szabad.

4.01.48 Munkadarabok, kézi szerszámok, anyagok
munkatérbe való beemelése és ott történõ függõleges szál-
lítása alatt a munkatérben a mozgatott tárgyak leeresztése-
kor, a tárgyak alatt senki nem tartózkodhat.

4.01.49 A létesítmény tisztítása elõtt a vizet el kell tá-
volítani, és a falazat biztonságáról meg kell gyõzõdni.

4.01.50 A 1,5 m-nél nagyobb vízoszlop magasságú lé-
tesítmény építését, tisztítását és javítását csak búvár közre-
mûködésével szabad végezni.

4.01.51 A létesítmények szállítóvederrel való tisztítá-
sánál a vedret leesés ellen biztosítani kell. A vedret legfel-
jebb kétharmadáig szabad megtölteni.

B) Vízkezelés

A munkakörülményekre vonatkozó követelmények

4.01.52 Az állandó és ideiglenes telepítésû vízkezelõ
technológiai építményekben, helyiségekben minden eset-
ben biztosítani kell az R.-ben meghatározott tárgyi feltétele-
ket.

4.01.53 Az ivóvízkezelõ, valamint a technológiai hely-
ségek padozatát csúszás és hézagmentesen kell kialakí-
tani.

4.01.54 Az ivóvízkezelõ helyiségek oldalfalát legalább
2 m magasan az ÁNTSZ által elfogadott gépi tisztításra és
fertõtlenítésre is alkalmas burkolattal kell ellátni.

4.01.55 Azokban az ivóvízkezelõ és technológiai he-
lyiségben, ahol különbözõ halmazállapotú technológiai és
fertõtlenítõ vegyszerek tárolása és felhasználása folyik a
helyiségek burkolatait, saválló és hézagmentes burkolattal
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kell kialakítani. A helyiségekben vízvételi lehetõséget,
kármentõt és padlóösszefolyót kell biztosítani. A padló-
összefolyón lefolyt vegyszeres folyadékot elkülönítetten
veszélyes hulladékként kell kezelni.

4.01.56 Az ivóvízkezelõ helyiségekben normál üzemû
mûködés során keletkezõ és esetleges havária esemény so-
rán keletkezhetõ szennyezõ anyagok (így pl. porok, gázok,
vegyi anyagok) ártalmatlanítása érdekében ki kell alakíta-
ni a természetes szellõzés és mesterséges elszívás, vala-
mint vegyi kármentesítés mûszaki feltételeit.

4.01.57 A gyárilag összeállított, minõség tanúsít-
vánnyal rendelkezõ berendezések (így pl. UV-fertõtlenítõ)
dokumentációjában szereplõ beépítési, kezelési és karban-
tartási utasításokat be kell tartani.

4.01.58 Az vízkezelõ és technológiai helyiségek taka-
rításáról, tisztításáról folyamatosan kell gondoskodni.

4.01.59 Az ivóvízkezelõ helyiségekben a mûködéshez
szükséges anyagokon kívül oda nem tartozó munkaeszkö-
zöket, anyagokat tárolni tilos.

4.01.60 Állandó tartózkodásra szolgáló munkahelyen a
munkavállalók számától függõen biztosítani kell elkülöní-
tett öltözõ, tisztálkodó és étkezõ helyiséget.

4.01.61 Ideiglenes tartózkodásra szolgáló helyiségek-
ben is biztosítani kell a tisztálkodási lehetõséget.

Klór és ózon használatára vonatkozó követelmények

4.01.62 A klórgáz palackokat és klórhordókat napon
vagy 35 °C-nál melegebb helyen nem szabad tárolni. Szál-
lításuk és használatuk közben is gondoskodni kell a tûzõ
nap elleni védelmükrõl. Fokozottan kell ügyelni a klórhor-
dók használatára. Klórozó technológiák alkalmazásánál
katasztrófa tervet kell készíteni.

4.01.63 Minden felhasználási helyen a klórgázzal tör-
ténõ fertõtlenítésnél a klórgáz palackok és klórhordók ke-
zelésénél, tárolásánál és szállításánál, valamint gázadago-
ló berendezés kezelésénél, karbantartásánál a gyártó elõ-
írásai szerint kell eljárni. (MSZ 6292 , MSZ–10–506)

4.01.64 A por alakú klórmeszet a nedvességtõl, nap-
fénytõl óvni kell, és zárt, száraz, hûvös, sötét helyen kell
tárolni.

4.01.65 A klórgáz adagoló készülékbõl, idõszakos gáz-
talanítása céljából (karbantartás, javítás, palackcsere stb.)
a benne lévõ gázt szabad térbe kell vezetni, egyes rövid,
kis átmérõjû szakaszok esetében. A gáztalanítás lehetõsé-
gét biztosító csõvezetéket függõlegesen, a közvetlen kör-
nyezet legmagasabb épületénél magasabbra, a tetõgerinc
fölé legalább 50 cm-re túlnyúlással kell kivezetni. Egyéb
esetekben a klórgáz elnyeletésérõl kell gondoskodni.

4.01.66 Régi vízmû gépházában, ahol külön helyiség
vagy fülke nem létesíthetõ, a klórozó légterét a gépháztól
légmentesen záró üveg-fallal kell elválasztani.

4.01.67 Klórgázadagoló technológiai berendezések
felügyeletét, ellenõrzését, szabályozását „klórozó beren-

dezés kezelõi” tanfolyami végzettséggel (csak kiképzett és
vizsgázott személyek végezhetnek munkát klórral, ózon-
nal, UV berendezéssel) rendelkezõ munkavállalók végez-
hetik az üzemeltetési szabályzatban meghatározott mó-
don.

4.01.68 A klórgáz palackot és a klórhordót mindig sza-
badban kell javítani, figyelemmel a szélirányra. A javítást
csak a gyártó, vagy megbízott szakszervíz végezheti.

4.01.69 Klórgáz adagoló készülék (klorátor) üzeménél,
szerelésénél, palack cseréjénél szalmiákszeszbe mártott
vattával bevont fapálcával vagy más, ezzel egyenértékû
módszerrel ellenõrizni kell, hogy a klórgáz adagoló készü-
lék tömítése megfelelõ-e.

4.01.70 Klórgáz palack vagy hordó cseréje közben a
cserét végzõ, a csatlakozó vezetéket megbontó munkavál-
lalónak védõruházatot, légzésvédõ készüléket és saválló
védõkesztyût, védõlábbelit kell viselnie mindaddig, amíg
a tele palack vagy hordó és csatlakozó vezeték gáztömör-
ségét üzemkész állapotban nem ellenõrizte. Minden
palack, illetve hordó cserénél új szeleptömítést kell hasz-
nálni.

4.01.71 A klórgáz palack és klórhordó cseréjénél leg-
alább 2 fõ, a jármûrõl le- és felrakásnál pedig legalább 3 fõ
közremûködését kell biztosítani. Ezek rendelkezzenek a
helyszínen készenlétbe helyezett légzésvédõ készülékkel.

4.01.72 A palackot lerakásnál mindig a talpára kell állí-
tani. Klórgáz mérgezés esetén mesterséges légzést alkal-
mazni nem szabad!

4.01.73 A klórozó helyiség megfelelõ szellõztetését
biztosítani kell, a helyiségbe történõ belépést megelõzõen
a légtér állapotáról meg kell gyõzõdni.

4.01.74 Klórgáz ömlésekor az érintett helyiségben tar-
tózkodóknak azonnal el kell távozniuk. A helyiségbe csak
védõfelszerelésekkel szabad belépni. A védõfelszerelése-
ket a klórozó helyiségen kívül, könnyen hozzáférhetõ he-
lyen kell készenlétben tartani. (MSZ–10–506)

4.01.75 Klórozással foglalkoztatott munkavállalók
számára a védelmi intézkedésekre és az azzal kapcsolatos
mentési munkákra vonatkozóan évente gyakorlatot kell
tartani.

4.01.76 A klórozó és klórgáztároló helyiségben, a he-
lyiségben kialakuló természetes légáramlás figyelembe-
vételével klórgázérzékelõt kell felszerelni a padozat szint
közelében legfeljebb 300 mm magasságban. A klórgázér-
zékelõ adjon vészjelzést az 1 mg/m3 koncentráció eléré-
sekor.

4.01.77 Klórozó és klórtároló helyiségek nyitásérzéke-
lõvel felszerelt ajtaját belülrõl a záró felületén – az esetle-
ges klórgáz ömléskor, szivárgáskor –, a gáz kiszivárgását
megakadályozó vegyszerálló elasztikus tömítõ anyaggal
felszerelt peremmel kell ellátni. Záráskor az ajtó körkörö-
sen megfelelõen tömített legyen. Klórgáz érzékelõ, nyitás-
érzékelõ vészjelzését, lehetõség szerint, állandó ügyeleti
munkahelyre kell eljuttatni.
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Vegyszerek használatára vonatkozó követelmények

4.01.78 Csak olyan vegyi anyag (készítmény) alkal-
mazható, amely rendelkezik a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerinti minõsítõ irattal.
Az emberi használatra szánt víz kezelésében kizárólag az
ÁNTSZ által egészségügyi szempontból engedélyezett és
nyilvántartásba vett vegyszereket, építési-szerkezeti anya-
gokat – az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõr-
zés rendjérõl szóló 201/2001. Korm. rendelet 8. §-a alap-
ján – szabad alkalmazni.

4.01.79 Veszélyes anyagok (így pl. klórgáz, klórkészít-
mények) közúti szállításánál a Veszélyes Áruk Nemzetkö-
zi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és
„B” mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásá-
ról szóló 20/1979. (IX. 18.) KpM rendeletet (a továbbiak-
ban: ADR.) kell betartani.

4.01.80 A por alakú vegyszer gépi keverését, vízbe jut-
tatását, oldását csak fedéllel lezárható tartályban szabad
végezni.

4.01.81 A vegyszeroldó tartályba való kézi adagolásá-
nál minden zacskó beöntése után 10 percig mûködtetni
kell a tartály fedele fölött elhelyezett porelszívó berende-
zést.

4.01.82 A vízbe juttatáshoz elõkészített vegyszer ada-
golásához csak biztonságosan mûködõ készüléket szabad
rendszeresíteni és használni.

4.01.83 Az ózonizáló berendezést jól szellõztethetõ,
kereszthuzatos, ventilátoros stb., helyiségben kell elhe-
lyezni.

4.01.84 Az ózont elõállító, az ózont és a vizet összeke-
verõ zárt helyiségben a felesleges mennyiség megsemmi-
sítésérõl gondoskodni kell.

4.01.85 Ózonnál csak tûz- és robbanásveszély mentes
szivattyút szabad alkalmazni. Az ózon olajjal nem érint-
kezhet.

C) Vízvezetés (hálózat)

4.01.86 Vízvezetéket szennyvíz-, villany- és gázveze-
tékkel közös horonyba, földárokba fektetni (szerelni) nem
szabad, a vonatkozó biztonsági távolságokat be kell tarta-
ni. A különbözõ közegeket szállító csõvezetékeket külön-
bözõ színjelzéssel, vagy színgyûrûvel kell ellátni. Telepü-
lések belterületén, valamint külterületi fejlesztési öveze-
tekben, ha mûszaki, vagy jelentõs gazdasági akadálya
nincs, a közmûrózsa szerint kell elhelyezni.

4.01.87 Emberi használatra szánt vizet (így pl. ivóvíz,
használati melegvíz, fürdõvíz és iparivíz) szállító vezeték
nem keresztezhet például füstcsatornát, rókatorkot, ké-
ményt, szellõzõ csatornát, pöcegödröt, szemétgödröt.

4.01.88 A csõvezetéket közvetlenül a falfelületre sze-
relni nem szabad. Legalább 5 cm-es hézagot kell hagyni a

falfelület és a csõ között. A csõvezetéket fémtartókkal a
falhoz kell erõsíteni.

4.01.89 Közüzemi vízcsõhálózatra öblítõvezetéket
csak megszakító és visszafolyásgátló beiktatásával szabad
rákapcsolni (így pl. vágóhíd, kísérleti telep).

4.01.90 Függõleges helyzetû, a fal elõtt, egymás mel-
lett haladó hideg- és melegvízvezetéket úgy kell elhelyez-
ni, hogy mindig a hidegvízvezeték legyen a külsõ oldalon.
A szigeteletlen csövek távolsága legalább 10 cm, a szige-
telt csöveké pedig legalább 4 cm legyen. A függõleges le-
folyóvezetékkel, ejtõcsõvel közös falhoronyban szerelt hi-
deg- és melegvízvezeték elhelyezésénél középen az ejtõ-
csövet, bal oldalon a melegvíz, jobb oldalon pedig a hideg-
vízvezetéket kell vezetni.

4.01.91 Legalsó szint fala, pincefal alá kerülõ csõveze-
ték fektetésénél, a pince vagy alapfal alá csak olyan mély-
ségben szabad leásni, amilyen távolságra tervezték az árok
szélét az alapfaltól vagy pincefaltól. Mélyebben csak alá-
falazva szabad csõvezetéket fektetni. Pincetérben, csõfo-
lyosóban (csõalagútban) egymással párhuzamosan haladó
vezetékeket még szigetelt állapotban is úgy kell elhelyez-
ni, hogy a melegebb közeget szállító vezeték (melegvíz,
gõz, kondenzvíz) haladjon felül és alatta a hidegvízcsõ.

4.01.92 A munkavédelemre az R. elõírásai az irány-
adóak. (MSZ–10–283, MSZ–10–284)

4.01.93 Ahol az ivóvízen kívül más minõségû vizet (így
pl. ipari vizet, forró vizet, szennyvizet) szállító vezetékek is
vannak, azokat megkülönböztetõ színnel kell ellátni.

4.01.94 Ahol forró vizet, gõzt, vagy más 45 °C-nál na-
gyobb hõmérsékletû vezetéket ember megérinthet és így
megégés veszélye áll fenn, megkülönböztetõ színnel és
50 m-ként és a csatlakozási pontoknál égésveszélyre fi-
gyelmeztetõ táblákkal kell ellátni. Hasonló táblákkal kell
megjelölni ezen csapjait, szelepeit.

D) Gázos vizek

4.01.95 A biztonsági elõírásokra a termelt és szolgálta-
tott vizek gázmentesítésérõl szóló 12/1997. (VIII. 29.)
KHVM rendelet az irányadó. (MSZ–10–281)

4.02 Szennyvízelvezetés

A) Csatornázás

4.02.01 Azokat a munkavállalókat, akik munkájuk so-
rán a szennyvízzel, vagy azzal szennyezett anyagokkal,
eszközökkel naponta közvetlen kapcsolatba kerülnek a
Rendelet szerinti egészségügyi elõírásnak megfelelõen, az
abban meghatározott gyakorisággal, védõoltásban kell ré-
szesíteni.

4.02.02 A munkáltatónak a szennyvízzel vagy azzal
szennyezett anyagokkal, eszközökkel foglalkozó munka-
vállalók részére a mûszak létszámához igazodó szociális
létesítményeket, azok rendszeres tisztítását, fertõtleníté-
sét, illetve a személyi higiénés tisztálkodás feltételeit biz-
tosítani kell:

a) fekete-fehér öltözõt,
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b) fürdõ-zuhanyozót és WC-t,
c) étkezõt és tartózkodó helyiséget,
d) tisztálkodó- és fertõtlenítõszereket, törülközõt,
e) védõeszköz, -felszerelés ellátást a munka jellegének

megfelelõen a szükséges mennyiségben, minõségtanúsí-
tással rendelkezõ eszköz biztosításával. A feltételek meg-
teremtése (felszerelt helyiségek, elsõ beszerzések) az új lé-
tesítményekhez kapcsolódó szennyvíztisztító telepi beru-
házó feladata.

4.02.03 A nem mászható szelvényû csatornát (80 cm
átmérõjû körszelvény vagy 60/90 tojásszelvény alatt) gépi
technológiával kell tisztítani. A gépi technológiák alkal-
mazását, a munkavállalókat érõ expozíció csökkentése ér-
dekében minden területen elõnyben kell részesíteni.

4.02.04 Szennyvízelvezetõ mûbe (a továbbiakban: csa-
torna), zárt mûtárgyba:

a) az elõkészítési munkálatok (így pl. közúti elterelés,
szellõztetés, légtér vizsgálat) után,

b) csak írásos „beszállási engedéllyel”,
c) folyamatos légtérvizsgálat (legalább 4 komponens:

oxigén, metán, kénhidrogén, szénmonoxid) mellett,
d) menekülõ légzésvédõ készülékkel ellátva,
e) veszély esetén – a csatorna szennyezettségének

figyelembevételével – csak sûrített levegõs légzõkészü-
lékkel, a megfelelõ védõeszközökkel (így pl. gumiruha,
védõkesztyû, védõsisak, RB fejlámpa, beülõs heveder)
szabad lemenni.

4.02.05 Egyesített rendszerû csatornánál a munkát nem
szabad elkezdeni a Meteorológiai Szolgálat zápor-zivatar
elõrejelzése esetén, illetve a már megkezdett munkát fel
kell függeszteni, a csatornát azonnal el kell hagyni. A
munka során a menekülési útvonalat állandóan szabadon
kell hagyni.

4.02.06 A csatornában egyidejûleg legalább 2 munka-
vállalónak kell dolgoznia. Ezek biztonságára a csatornán
kívül 2 munkavállalónak kell ügyelnie. A csatornában
végzendõ munkálatokat, azok mûveleti sorrendjét, módját
írásban kell szabályozni (technológiai utasítás, üzemelte-
tési szabályzat), és ebben meg kell határozni a szükséges
létszámot is.

4.02.07 A csatornában dolgozó munkavállalók részére
óránként 5 perces szabad levegõn eltöltendõ szünetet kell
biztosítani. A munkavállaló rosszulléte esetén a csatorná-
ban nem tartózkodhat.

4.02.08 A nyitott aknát, illetve egyéb közúti munkate-
rületet korláttal (így pl. munkaárok dúcolása a balesetek
elhárítása érdekében, hibaelhárítás és burkolat-helyreállí-
tás) körül kell keríteni, és a KRESZ elõírásainak megfele-
lõen a forgalom-elterelésrõl (így pl. kerítõlécek, forgalom-
szabályozó táblázás forgalomirányító lámpa) a nappali és
az éjszakai jó láthatóság biztosításával gondoskodni kell.

4.02.09 A csatornában a munkavállaló köteles a mun-
kát haladéktalanul befejezni, és felszínre jönni, ha:

a) légtér vizsgáló mûszer jelzõ, vagy riasztó szintet ér-
zékel (jelzést ad), vagy gázszag érezhetõ,

b) a csatorna szemmel láthatóan beszakadhat,

c) a csatornában a vízszint emelkedik és eléri vagy
meghaladja a csatornaszelvény egyharmadát,

d) forró vizet vagy egészségre káros (így pl. sav, lúg,
benzin) biztonságot veszélyeztetõ anyagot (így pl. lõszer,
robbanószer) észlel. [A biológiai tényezõk hatásának kitett
munkavállalók egészségének védelmérõl szóló 61/1999.
(XII. 1.) EüM rendelet figyelembevételével.]

4.02.10 A csatornatisztítás során kiemelt iszapot zárt
szekrényû jármûvel haladéktalanul el kell szállítani, a
szennyezett felületeket (útburkolat) meg kell tisztítani.

4.02.11 A csatorna belsõ javításánál, amennyiben elzá-
rásra van szükség, a visszaduzzasztásnál meg kell gyõzõd-
ni arról, hogy a megemelt vízszint ne okozzon elöntést, a
tározótér elegendõ legyen a duzzasztott szennyvíz befoga-
dására.

4.02.12 A sûrített levegõs légzésvédõ készüléket csak
80/120 cm vagy ennél nagyobb szelvényû csatornában,
frisslevegõs készüléket pedig csak az aknában vagy annak
közvetlen közelében szabad használni.

4.02.13 A csatornák vélelmezhetõ radioaktív (izotóp)
szennyezettsége esetén az egészségügyi hatóság bevoná-
sával ellenõrzõ vizsgálatot kell végezni. Tényleges sugár-
veszélyre utaló vizsgálati eredmények ismeretében speciá-
lis védõfelszerelés és munkaszervezés alkalmazásával sza-
bad csak a csatornába lemenni. [Az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet figye-
lembevételével.]

4.02.14 A sugárveszélyesség szempontjából a csator-
nák csoportba sorolása a rendszeres ellenõrzõ mérések
alapján a következõ:

a) a ténylegesen sugárveszélyes csatornák,
b) az esetlegesen sugárveszélyes csatornák,
c) nem sugárveszélyes csatornák.
4.02.15 Radioaktív szennyezettség esetén a csatorna

vizsgálatánál a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának
és végleges elhelyezésének egyes kérdéseirõl, valamint az
ipari tevékenységek során bedúsúló, a természetben elõ-
forduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdései-
rõl szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet elõírásait
kell betartani. (MSZ 62–1–7)

4.02.16 A szennyvízkezelés és a csatornázás munkavé-
delmi követelményére az R. elõírásai az irányadóak.
(MSZ–10–280)

4.02.17 Az akna fedlapok, és víznyelõ-rácsok süllye-
dés mentes beépítésérõl (szintkülönbség 0 és –1 cm kö-
zött) és a keretben a megfelelõ rögzítettségükrõl gondos-
kodni kell a balesetek elkerülése érdekében.

4.02.18 További elõírásokat az ER. tartalmaz.

B) Szennyvíztisztítás és iszapkezelés

4.02.19 A szennyvízelvezetõ és tisztító rendszer üze-
meltetése során – az automatizálástól függõen – állandó,
vagy idõszakos munkavégzés szükséges.

4.02.20 Az idõszakos tartózkodást igénylõ automati-
kus üzemû telepeknél a szociális létesítményeket a köz-
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ponti, vagy kijelölt telepen kell biztosítani, kivétel ez alól a
kézmosási lehetõség, mert ezt minden telepen ki kell épí-
teni.

4.02.21 A tisztítótelep mûködéséhez állandó mûszaki
felügyelet szükséges.

4.02.22 A szennyvíz elvezetõ és tisztító rendszer terü-
letét fertõzésveszélyesnek kell tekinteni, az ott dolgozó
munkavállalók a telepet szennyezett védõöltözetben nem
hagyhatják el. Biztosítani kell a 4.02.02. szerinti szociális
feltételeket. A feltételek megteremtése a szennyvíztisztító
telepi beruházó feladata mind új építése, mind kapacitás
bõvítése esetén.

4.02.23 A tisztítótelep munkahelyeit táblával kell meg-
jelölni. A munkahelyek rendeltetésén (így pl. gépház, fer-
tõtlenítõ, rothasztó) kívül az „A–C” tûzveszélyességi osz-
tályra vonatkozó jelölést is fel kell tüntetni, és ennek meg-
felelõen a tûzvédelmi elõírásokat be kell tartani.

4.02.24 Az egészségre ártalmas és veszélyes munkahe-
lyeken (így pl. gépház, fertõtlenítõ) legalább 2 munkavál-
lalót kell egyidõben foglalkoztani, hogy rendellenesség
vagy baleset esetén a szükséges segítségnyújtás biztosítha-
tó legyen. Ez alól kivételt képez az ügyelet, de ügyelet alatt
munka szintén csak 2 munkavállaló egyidejû jelenléte ese-
tén végezhetõ. A folyamatos kapcsolattartás érdekében
mobil elektronikus kommunikációs eszközt kell biztosí-
tani.

4.02.25 A tisztítótelep mûtárgyait, berendezéseit (így
pl. homokfogó, rácsok) rendszeresen át kell vizsgálni, kü-
lönös tekintettel a korrózió és a szennyvíz okozta koptató
hatására. A gépkönyvnek, vagy üzemi dokumentációnak
megfelelõen a szükséges karbantartásokat el kell végezni.

4.02.26 A szennyvíztisztító telepen a víztérben lévõ
technológiai berendezéseket csak azok víztérbõl való ki-
emelése, vagy a medencetér leürítése és kitisztítása után
szabad javítani, illetve, amennyiben lehetséges, búvár-
munka alkalmazásával. Hézagmentesen záró búváröltözé-
ket kell alkalmazni, teljes maszkkal, hogy a munkavállaló
a szennyezett vízzel ne érintkezhessen. A búváröltözéket
csak tisztítás és fertõtlenítés után lehet újra használni.

4.02.27 A biogáz termelést, tárolást és felhasználást fo-
kozott biztonsággal kell végezni a robbanásveszélyes gá-
zokra vonatkozó utasításoknak megfelelõen. A létesít-
mény munkatereinek besorolását a robbanásvédelmi do-
kumentációban kell rögzíteni.

4.02.28 Szennyvíztisztító telepen a klórgázzal történõ
fertõtelítésnél a klórgáz palackok és klórhordók kezelésé-
nél, tárolásánál és szállításánál a gázadagoló berendezés
kezelésénél, karbantartásánál a gyártó elõírásait kell meg-
tartani. (MSZ 6292, MSZ–10–506)

4.02.29 A klórozó helyiség megfelelõ szellõztetését
biztosítani kell, a helyiségbe történõ belépést megelõzõen
a légtér állapotáról meg kell gyõzõdni.

4.02.30 A rácsszemét és iszap elszállításáról, elhelye-
zésérõl a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

törvénnyel (a továbbiakban: Hgt.), illetve a kapcsolódó
egyéb jogszabállyal összhangban kell gondoskodni.

4.02.31 A települések szennyvíztisztító telepeinek üze-
meltetésénél a víziközmûvek üzemeltetésérõl szóló
21/2002. (IV. 5.) KöViM rendelet elõírásai az irányadóak.
(MSZ–10–274)

4.02.32 További elõírásokat az ER. tartalmazza.

C) Szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezés

4.02.33 Szennyvíz és szennyvíziszap szállítása, elhe-
lyezése csak a Hgt.-ben foglaltak szerint történhet. A
szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági hasznosítása
esetén a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A hul-
ladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos
egyes szabályokat és feltételeket a 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet tartalmazza.

4.02.34 A 4.02.02 szerinti szociális helyiségeket bizto-
sítani kell.

4.02.35 Szennyvízzel öntözött területet, és szennyvíz-
iszap lerakó telepet több helyen jól látható, a fertõzés ve-
szélyére figyelmeztetõ táblával kell megjelölni. A nyitott
szennyvíztárolót és a szennyvíziszap lerakó telepet körül
kell keríteni.

4.02.36 A területrõl és teleprõl szennyezett anyagot
(így pl. védõöltözetet, felszerelést, munkaeszközt) kivinni
csak tisztítás céljából, a gyûjtésre rendszeresített „fertõzött
anyag” feliratú edényben szabad.

4.02.37 A telepen nyersen emberi fogyasztásra alkal-
mas növényt termelni csak szigorú intézkedések és ellen-
õrzések mellett szabad megelõzve azt, hogy nyersen fo-
gyasztásra kerülhessen (így például csak hõkezeléses fel-
dolgozásra mehet, zárt rendszerû szállítással).

4.02.38 Az átemelõ szivattyúkat úgy kell telepíteni és
üzemeltetni, hogy légtelenítés és egyéb munkamûveletek
végzésénél a kezelõ munkavállalónak a szennyvízzel való
érintkezése elkerülhetõ legyen.

4.02.39 Szennyvizet esõstetõ eljárással öntözni 4,5 m/s
szélsebességet meghaladó szél esetén nem szabad.

4.02.40 A nyári és õszi idõszakban gondoskodni kell a
szennyvíziszap lerakó telep légytelenítésérõl.

4.02.41 Szennyvíz és szennyvíziszap szállításánál az
ADR. szerint kell eljárni.

4.02.42 A szállítási utak, rámpák járófelületeit tisztán
kell tartani.

4.03 Hévízmûvek, fürdõk létesítése és üzemelése

4.03.01 Hévízkút létesítésénél, üzemelésénél a bánya-
felügyeleti elõírásokon túl, a következõket kell betartani:

4.03.02 A gáz leválasztásának, illetve a gáztalanítás
mértékének; a hûtési, illetve keverési módoknak; a hul-
lámzás alatti magatartásnak; a szénsavas fürdõ, a távozó
fölös-, használt-, és csurgalékvíz elvezetésének, elhelye-
zésének követelményeit a helyi körülmények figyelembe-
vételével kell meghatározni.
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4.03.03 A közhasználatú csapokon 45 °C hõmérséklet
fölötti vizet nem szabad folyatni. Ha a fürdõvíz hõmérsék-
lete a 45 °C-ot meghaladja, megfelelõ hûtésrõl kell gon-
doskodni.

4.03.04 A medence és kád vizének hõmérsékletét a für-
dõ jellegétõl függõen, az adott létesítményre meghatáro-
zott egészségügyi elõírások szerint kell megállapítani.

4.03.05 Az elosztó és szállító központokban jól látható
helyen kezelési utasítást kell kifüggeszteni, az elzáró sze-
relvényeket és csöveket a rendeltetést jelzõ táblával és
színjelzéssel kell ellátni.

4.03.06 A fürdõ területén lévõ, 50 °C-nál magasabb hõ-
mérsékletû szabad csõvezetéket szigetelni kell, illetõleg
védõburkolattal kell ellátni.

4.03.07 Az ugrómedencét és az elugróhelyeket az R.
rendelkezései szerint kell kialakítani. (MSZ–04–209–3,
MSZ–10–275)

4.03.08 A nyílt tárolóban, vagy árokban 45 °C-nál na-
gyobb hõmérsékletû víz esetén „forrázási veszély!” felira-
tú táblát kell kifüggeszteni. A könnyen megközelíthetõ he-
lyeket körül kell keríteni.

4.03.09 A fürdésre kijelölt vízen és/vagy vízparton a
horgászat tiltásáról, szabályozásáról szóló tájékoztató táb-
lát kell elhelyezni.

4.03.10 A fürdõben kölcsönözhetõ csúszásmentes pa-
pucsot jól tisztítható és fertõtleníthetõ anyagból kell készí-
teni.

4.03.11 Mérõ- és szabályozó szerkezetekkel ellátott
hévíz- és gázos kutat védõkerítéssel kell körülvenni (forró
víz, gázrobbanás veszély).

4.03.12 Minden 100 mm-nél nagyobb ürítõnyílásra vé-
dõrácsot kell elhelyezni.

4.03.13 A zuhanyfürdõ lefolyókra rácsot kell helyezni,
amelynek nyílása 10 mm-nél nagyobb nem lehet.

4.03.14 A medencében, a fürdõ jellegének megfelelõen
(így pl. gyógy-, tisztasági-, strandfürdõ, uszoda), a mély-
vízi részen a medence szélénél kapaszkodásra alkalmas,
könnyen tisztítható, sima felületû kapaszkodót kell elhe-
lyezni.

4.03.15 Az ugrómedence mélysége az ugrási helyen az
ugróhely víz fölötti magasságától függ, de legalább 3,80 m
legyen.

4.03.16 A hullámmedence oldalfalán kiálló részt (így
pl. korlátot, lépcsõt) alkalmazni nem szabad. A medence
oldalfalán süllyesztett kapaszkodót kell létesíteni. A hul-
lámmedencénél a hullámzás ideje alatt úszómestert, vagy
uszodamestert kell alkalmazni.

4.03.17 A hullámot fejlesztõ gép és a hullámmedence
kapcsolatának biztonságosnak kell lennie, ezért a hullámot
keltõ szivattyúteret és a medencét sûrû ráccsal el kell külö-
níteni. Az úszómester vagy uszodamester részére biztosí-
tani kell a hullámot keltõ gép azonnali leállításának lehetõ-
ségét.

4.03.18 Vízicsúszdákat, a medencékben a csobbanási
magasságot, valamint a vízmélységet, a csúszdák haszná-
latára vonatkozó szabályokat piktogramokkal is jelölni
kell. Intenzív vízmozgást, örvénylést, áramlást elõidézõ
élményfürdõ elemek üzemeltetése alatt állandó uszoda-
mesteri felügyeletet kell biztosítani az érkezési helyen.
(MSZ EN 1069–2001)

4.03.19 A kád-helyiséget és a CO2-helyiséget külön
szellõztetéssel kell ellátni. A szénsavas fürdõ berendezését
csak betanított szakmunkás felügyelete mellett szabad
használni.

4.03.20 Hõlégkamrában, az 50 °C feletti hõmérsékletû
helyiségekben a padozatra védõ lábrácsot kell helyezni.
Gondoskodni kell a helyiségben jól látható hõmérõrõl.
A hõlégkamrán ellenõrzõ, figyelõ ablakot kell kialakítani.

4.03.21 A gõzkamra, nedvesgõz-helyiség terében lép-
csõzetes ülõhelyeket kell kialakítani. A lépcsõzetes ülõhe-
lyek megközelítésére kapaszkodókat és lépcsõket kell biz-
tosítani.

4.03.22 A gyúrópadoknak jól tisztíthatóknak, higiéni-
kusnak és éles sarkoktól mentesnek kell lenniük.

4.03.23 A munkavállalókat a jogszabály szerint idõsza-
kos orvosi vizsgálatra kell küldeni. A fürdõ területén orvo-
si szobát, elsõsegélynyújtó helyiséget kell létesíteni.

4.03.24 A medencék fertõtlenítését és savazását egy-
idejûleg legalább 2 személynek kell végeznie. A medencét
fertõtlenítõ munkavállalókat a veszélyes anyagok felhasz-
nálására, kezelésére külön ki kell oktatni. Fertõtlenítést és
savazást egy légtérben, azonos idõpontban végezni tilos
(a vonatkozó elõírásokat a Rendelet tartalmazza).

4.03.25 Ha a karbantartási, javítási munka vagy egyéb
ok miatt a túlfolyó hévízkút üzemét szüneteltetni kell
(a tolózár lerakódás miatt nem mozdítható), a forrázási ve-
szély elhárítására, szakértõ jelenlétében, a helyi körülmé-
nyeknek megfelelõ biztonsági intézkedést kell tenni.

4.03.26 A vízparti strandokon az úszómesternek (men-
tõõrnek) vízi-jármûvével a mélyvízi részen kell tartózkod-
nia, és a biztonsági felügyelet ellátásán túl, ügyelni kell
arra, hogy a fürdésre kijelölt területet a szabad vízfelület
felé a vendégek ne hagyják el.

4.03.27 Az iszapfürdõ részlegre vonatkozó követelmé-
nyek:

a) az iszapcsomagoló-helyiség falait mosható anyaggal
kell burkolni. A padozat csúszásmentességérõl állandóan
gondoskodni kell;

b) iszapfõzésnél a keverést gépi erõvel kell végezni. A
keverõ-fõzõ üst fedelét a keveréssel kényszerkapcsolatú
védelemmel kell ellátni. Az iszapfõzõ üstöt kívülrõl hõszi-
getelni kell;

c) az iszap lehûtését és ennek ellenõrzését,
d) az iszapõrlõ-helyiséget és a berendezést porelszívó-

val kell ellátni. (MSZ–10–275)
4.03.28 A súlyfürdõ részleg függesztõ készülékét úgy

kell felerõsíteni, hogy a fürdõ munkavállalója kívülrõl is
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biztonságosan tudja kezelni. A kezelés ideje alatt a fürdõ
munkavállalója a helyszínt nem hagyhatja el.

4.03.29 A közfürdõk mûködésére és üzemeltetésére
vonatkozó további szabályokat a közfürdõk létesítésérõl
és mûködésérõl szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet
és a közfürdõk létesítésének és üzemeltetésének közegész-
ségügyi feltételeirõl szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet
tartalmazza. (MSZ 10275–1990)

4.03.30 A természetes fürdõvizek minõségi követel-
ményeinél, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésé-
nél és üzemeltetésénél a 273/2001. (XII. 21.) Korm. rende-
let szerint kell eljárni.

4.04 Mezõgazdasági vízhasznosítás

4.04.01 Állandó jellegû szivattyúzási munkahelyet
korláttal kell körülvenni és „Idegeneknek belépni tilos!”
feliratú táblát kell elhelyezni.

4.04.02 Magas vezetésû öntözõcsatorna töltéskoroná-
jába kilométerkövet, karót stb. beépíteni tilos!

4.04.03 Magas vezetésû öntözõcsatorna üzempróbáját
szakaszonként kell végrehajtani.

4.04.04 Az úszómûhöz a Hajózási Szabályzat szerinti
bejárást kell biztosítani, a személybejáró hidat teherszállí-
tásra használni nem szabad.

4.04.05 Az úszómûveknek meg kell felelni a Hajózási
Szabályzatnak és a Belvízi Hajók Mûszaki Felügyeleti
Elõírásainak.

4.04.06 A vízszint változások miatt a kikötõköteleket
rendszeresen szabályozni kell.

4.04.07 Az úszómû fedélzetét csúszásgátló lemezzel
(pl. bordáslemezzel) kell biztosítani.

4.04.08 Úszómûves vízkivételi mû építésénél, szerelé-
sénél úszópontont kell biztosítani.

4.04.09 Vízkivételi mû, osztómû zsilip és bújtató al-
építményének kezelõ szintjét legalább 0,50 m-rel az üzem-
vízszint fölött kell megállapítani.

4.04.10 Huzatos helyen mozgatható oldalborítót kell
felszerelni. Az állandó jellegû szivattyúállomást biztonsá-
gos, szilárd lejáró lépcsõvel, szabványos korláttal és gép-
kocsival megközelíthetõen (rámpa) kell megépíteni.

4.04.11 Magas vezetésû, burkolattal ellátott,
1,50 m-nél nagyobb vízmélységû öntözõcsatornában szab-
ványos korláttal ellátott lejáró lépcsõt, a mûtárgyaknál be-
épített hágcsót (mászóvasat) kell létesíteni. A korlát a víz-
térben vízfolyási akadályt ne képezzen.

4.04.12 A vízkivételi mûtárgy víz felõli korlátját üze-
melés közben kiemelni, megbontani tilos!

4.04.13 Betétgerendás vízkivételi mûtárgyból a betét-
gerendát csak akkor szabad kivenni, ha a felsõ gerendaél
felett átbukó vízoszlop 0,25 m-nél kisebb.

4.04.14 A nyomócsõ hálózat hidránsait (kiálló részeit)
idõtállóan be kell festeni, vagy festett jelzõkaróval kell el-
látni, vagy kútgyûrûvel körbevenni.

4.04.15 Magaspartba épülõ nyomócsövet partvédõ mû-
vel és alapozott tartóval kell biztosítani.

4.04.16 Dombvidéki halastó leürítõ barátzsilipjeit a tó
felõli oldalon lépcsõvel kell ellátni.

4.04.17 Kézi mûködtetésû betétgerenda, betétpalló tö-
mege 50 kg-nál több nem lehet. Egy fõre legfeljebb 25 kg
tömeg juthat. Betétgerendát és halrácsot legalább 2 fõ he-
lyezhet el, illetve emelhet ki.

4.04.18 Csak kellõen megvilágított, gázmentes,
0,5 m-nél nem vastagabb iszap-lerakódású öntözõ mû-
tárgyba szabad lemenni.

4.04.19 Esõztetõ berendezés szivattyús gépcsoportját
és a csövet szállító kocsit legfeljebb 15 km/h sebességgel
szabad vontatni. Ezeken személyeket szállítani tilos!

4.04.20 Úszó szivattyútelep nyomócsövén (lengõcsõlí-
rán) az úszómûre be- és onnan kijárni tilos!

4.05 Vízrendezés

A) A vízrendezés speciális földmunkái

4.05.01 Géppel készített csatornánál, sáncnál, gyepes
vízlevezetõnél a kotróút szélessége legalább 4,0 m legyen.

4.05.02 Folyós homoktalajban épülõ csatornában az
elõregyártott beton burkolóelemeket csak gépi erõvel sza-
bad elhelyezni.

4.05.03 Csatornanyitó ekével végzett földkitermelés-
nél a gépek között legalább 3,0 m távolságot kell tartani. A
csatornanyitó eke vontatásához csak vonórudat szabad
használni.

4.05.04 Kézi munkánál a munkaterületet úgy kell be-
osztani, hogy a szerszámmal dolgozók között legalább
3,0 m távolság legyen. A munkaárokban maradó földdugót
csak folyamatos munkával szabad átvágni. Kéziszerszám-
mal meg nem bontható hosszúságú dugókat nem szabad
készíteni.

4.05.05 A mederszelvény kialakítása során a rézsû
munka közben való átázásának meggátlása érdekében,
kedvezõtlen talajviszonyok között, az építés ideje alatt, a
vizek megkerülõ elvezetésérõl gondoskodni kell.

4.05.06 Csatornaszakasz kézi tisztítása megfelelõ vé-
dõfelszereléssel ellátva vízben is végezhetõ, vagy pedig a
vízszállítás duzzasztással, eltereléssel stb. való beszünte-
tése után szabad megkezdeni.

4.05.07 Árokfenék talajtöréssel és nyomás alatti talaj-
víz okozta feltöréssel szembeni stabilitását ellenõrizni
kell.

4.05.08 Bevágások feletti külvizek távoltartására szol-
gáló övárkot a feltételezhetõ legveszélyesebb csúszólapon
kívül, de a bevágási rézsû körömpontjától legalább 3,0 m
távolságra kell elhelyezni.

4.05.09 Az övárokból kiemelt talajt tilos a víztelenítõ
építménnyel vagy földmûvel határos part csúszólap feletti
részén deponálni.

4.05.10 Árok kézi földmunkáinál, a vonatkozó jogsza-
bály elõírásain túl a következõket kell megtartani:
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a) rézsûs árok kialakításánál, a föld kiemelése során,
munka közben legalább 1,0 m széles padkát kell szabadon
hagyni. A rézsût csak a szakadólapon túl szabad terhelni;

b) csúszásra hajlamos talajnál a rézsûket munka köz-
ben figyelemmel kell kísérni. A rézsûben elhelyezkedõ kö-
veket, télen a fagyos rögöket, jéglencséket az ER. szerint
el kell távolítani.

4.05.11 Árokásó gépet (kotrógépet) úgy kell megvá-
lasztani, hogy a munkavégzés során a földpart állékonysá-
ga megfelelõ legyen. Gépláncot csak abban az esetben sza-
bad alkalmazni, ha a kotrógép biztonságos mûködését nem
akadályozza.

B) Mûtárgyépítés

4.05.12 Mezõgazdasági mûvelésû területen a nem rej-
tett leszállóaknát a térszintbõl legalább 0,50 m-re ki kell
emelni, és jól látható jelzést kell alkalmazni.

4.05.13 A zsilipfej közelében a szükséges helyeken jól
látható tilalmi táblát kell elhelyezni „A zsilip közelében
tartózkodni veszélyes és tilos!” felirattal.

4.05.14 A 80–150 cm közötti, továbbá 60/90 és 90/140
belméretû, 10 m-nél hosszabb csõben írásbeli utasításra,
csak a munkaövre kötött biztosító (mentõ-) kötéllel szabad
munkát végezni. A szükséges munkavállalók száma a
4.02.06-ban rögzítettel egyezõ. (MSZ 1502)

4.05.15 A csövet vizsgálata elõtt jól ki kell szellõztetni.
A munka megkezdésekor ellenõrizni kell a levegõ
szennyezettségét.

4.05.16 A csõben dolgozó munkavállaló mentõkötelét
a csõnyílás bejáratánál 2 fõ biztosítónak (figyelõnek) kell
tartania. Mély vezetésû csövet (bujtatót) belsõ vizsgálata
vagy javítása elõtt betétgerendával (és földdel) kell elzár-
ni, és vízteleníteni kell. E nélkül a csõbe bemenni tilos! A
biztonsági szivattyút a helyszínen kell tartani.

4.05.17 Zsilipfej kezelõjárdájának a mértékadó víz-
szint fölött legalább 1,0 m-re kell lennie.

4.05.18 A betétpallós vagy -gerendás elzárás céljából
készített hornyok közötti távolság legalább 40 cm, a zsilip-
fej homlokfala és a belsõhorony közötti távolság legalább
80 cm legyen.

4.05.19 Ha a betétpallós vagy -gerendás elzárás nyílás-
köze az 1,0 m-t meghaladja, kezelõhidat kell építeni.

4.05.20 A betétgerendák hornyainál alkalmazott keze-
lõhídon, mindkét oldalon, a hornyokon túlnyúlóan, leg-
alább 0,80 m széles teret kell biztosítani. A közbensõ híd-
mezõt 30 kg-nál nem nehezebb, fogantyúval ellátott, ki-
emelhetõ elemekbõl kell készíteni.

4.05.21 A kézzel be-, illetve kiemelhetõ betétpallók
egy fõre esõ tömege a 25 kg-ot nem haladhatja meg. A
2×30 kg-nál nagyobb tömegû és 3,0 m nyílásméreten felüli
betétgerendák, valamint táblás elzáró elemek be- és ki-
emelésére, mozgatására (emelõszerkezetet, szállítókocsit
stb.) az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi te-
hermozgatás minimális egészségi és biztonsági követel-
ményeirõl szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet szerint
gépi berendezést kell alkalmazni.

4.05.22 A hornyok közötti térnek vízzárás céljából
földdel való kitöltésekor a lezárt térben tartózkodni tilos!

4.05.23 A felhúzó szerkezetet úgy kell elkészíteni,
hogy egy ember megerõltetés nélkül mûködtethesse (egy
személyre legfeljebb 250 N erõkifejtés juthat).

4.05.24 Csõzsilip felhúzó szerkezetét fel kell szerelni a
tábla mindenkori állását jelzõ mutatómûvel.

4.05.25 A zsiliptáblákat télen is állandóan mozgatható
állapotban kell tartani. Ezért a zsiliptáblák körül a védeke-
zési idõszakban állandóan (éjjel-nappal) törni kell a jeget,
illetve a szerkezetet a jégtõl meg kell szabadítani. A biz-
tonsági rendszabályok megtartásával fejszével, illetve je-
gelõ vassal kell a jeget törni.

C) Felszín alatti víztelenítés követelményei

4.05.26 Dréncsõ (alagcsõ) vezetéket a kezeléshez, tisz-
tításhoz, ellenõrzéshez biztonságos, munkavégzésre alkal-
mas aknákkal kell ellátni.

4.05.27 Közlekedési utak, vasúti vágányok alatt a szi-
várgókat védõcsõvel kell ellátni. A védõcsõ belsõ átmérõ-
je az átvezetett szivárgó legnagyobb átmérõjénél legalább
15 cm-rel nagyobb legyen. A védõcsõ két végén figyelõ-
aknákat kell beépíteni.

4.05.28 A drén (alagcsõ) rendszer árkainak kiemelését
és a dréncsõ fektetését, géppel a fõgyûjtõ felõl, alulról fel-
felé torkolattól kezdve, a folyás irányával szemben kell
kezdeni. A mellékgyûjtõket és szívórendszereiket ugyan-
ilyen módon kell kivitelezni.

4.05.29 Szivárgó létesítésénél a munkaárok oldalait, a
vonatkozó elõírásoknak megfelelõen, beomlás és becsú-
szás ellen biztosítani kell.

4.05.30 Függõleges, vagy közel függõleges fallal léte-
sítendõ drénárok (alagcsõárok) kialakításánál a csõanyag
helyszínre szállítása elõtt az árok ásását megkezdeni nem
szabad. A csõ behelyezése után az árkot azonnal be kell te-
metni.

4.05.31 A csöveket szilárd fenékre kell fektetni. Épüle-
tek szivárgóit úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztessék
az építmények állékonyságát.

4.05.32 Függesztett vakonddrén-eke alkalmazásakor a
traktort az árokperem közelébe állítása után, a csõhúzó test
leeresztése elõtt, be kell fékezni.

4.05.33 Vontatott vakonddrén-eke árok fölé állításánál
teherbíró alátámasztást kell alkalmazni. Vakonddrénezés-
nél, nyílt árokból való kihúzáskor, csak függesztett va-
konddrén-ekét szabad használni.

4.05.34 Szárító táróban (vízszintes földalatti járat) vég-
zett munkánál legfeljebb 24 V-os érintésvédelmi törpefe-
szültséggel, illetve relével mûködtetett világítási és mun-
kaeszközt szabad használni. (MSZ 2364 , MSZ 1585)

4.05.35 Szárító táróba való leszállás elõtt készülékes
vizsgálatot kell végezni, hogy egészségre ártalmas gáz
(metán,benzingõz stb.) nincs-e az aknában. A leszállás
elõtt ugyanazon szivárgó esetében legalább három egymás
utáni leszálló akna fedelét fel kell nyitni, és a középsõ ak-
nába legalább 25 perces szellõztetés után szabad csak le-
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szállni. A szivárgóban egyszerre legalább 2 dolgozónak
kell tartózkodnia.

4.05.36 A szárító tárót a földkiemeléssel egyidejûleg
kell dúcolni. Kõvel kitöltött táróból az ácsolatot csak ak-
kor szabad kiszedni, ha a táró fölött semmiféle létesítmény
(épület, közlekedési pálya stb.) nincs, és a talaj nem omla-
dékony. Ideiglenes táróácsolatot kiváltani, véglegesen ki-
szedni csak gyakorlott dolgozónak, állandó felügyelet
mellett szabad. A táróácsolat kiszedését legalább két mun-
kavállalónak kell végeznie, a táró bejárata felé haladva,
védett helyrõl, biztonságos ácsolat védelme alatt. Ácsola-
tot a megelõzõ, az új és a további munkát biztosító végle-
ges kõrakat elkészítése után, s csak akkor szabad elbonta-
ni, ha a kõrakat a szükséges állékonyságot már biztosítja.

4.05.37 A szárító táró hosszesése 0,15%-nál nagyobb
nem lehet. A csúszás várható irányára merõlegesen tárók
készítését kerülni kell.

4.05.38 A szárító tárók szélessége, 600 mm nyomtávú
kisvasút alkalmazása esetén a csille ûrszelvénye + két ol-
dalon 70 cm legyen.

4.06 Felszíni víztározás

4.06.01 A víztározó zárógátjára, hossztöltésre való fel-
járást sorompóval kell megakadályozni. A tározó zárógát-
jára és mûtárgyaira a belépést – a tározó hasznosítási köré-
nek megfelelõen – szabályozni kell.

Általános elõírás, hogy a gáton és a mûtárgyakon,
illetve azoktól vízen és szárazföldön számított 50 m-es tá-
von belül csak az üzemeltetõ engedélyével szabad tartóz-
kodni.

4.06.02 Biztosítani kell, hogy a víztározóba szennyezõ
és fertõzõ anyagok ne juthassanak be, ezért a víztározók
körül a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz-
ellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló
123/1997. (VII. 18) Korm. rendeletben elõírtaknak meg-
felelõen kialakított és kijelölt védõövezeteket kell létesíte-
ni. A tározó vizében fürdeni csak az erre kijelölt helyen
szabad. Amennyiben a tározón nincs kijelölt fürdõhely,
úgy a tározó körül „Fürödni tilos!” táblát kell elhelyezni.
Ivóvíztározóban a fürdés tilos!

4.06.03 Árapasztót (túlfolyót) csak megfelelõ burko-
lattal ellátott elõ- és utófenékkel, valamint megfelelõ kor-
láttal felszerelt kezelõállásokkal szabad létesíteni.

4.06.04 A tározó hossz- és kereszttöltését sorompóval
kell elzárni.

4.06.05 Az 5 m-nél magasabb völgyzárógátnál a fenék-
leürítõ üzemi mûtárgy vonalában – mindkét oldalon – ré-
zsûlépcsõ építendõ.

4.06.06 A víztározók fenékleürítõ-üzemi mûtárgyai
aknafödémeinek megközelítését biztosító bejáróhidakat
kétoldali biztonsági korláttal és minimum 0,9 m széles
járófelülettel kell megépíteni.

4.06.07 Az ivóvíztározó halászati hasznosításának fel-
tételeit a vízügyi hatóság, társhatóságok és szakhatóságok
esetenként és egyedi elbírálás során határozzák meg!

4.06.08 Feltöltött víztározók vízoldali rézsûjén végzett
munkáknál az 1. általános elõírások mellett a 4.08-as
folyószabályozási munkák elõírásait is alkalmazni kell.

4.07 Árvíz és belvíz elleni védelem

A) Közlekedés, szállítás

4.07.01 Az árvízvédelmi töltésen a kátyúk betömésérõl
mindenkor gondoskodni kell. Önürítõs jármûvel való föld-
és kõanyag szállításnál, illetõleg a töltéskoronán való ürí-
tésnél a töltéskorona élén ütközõgerendát kell elhelyezni.

4.07.02 Altalaj szivárgás, átázás, fakadóvíz, buzgár és
talajtörés elleni védekezésnél a veszélyes rézsûn vagy te-
repsávokon járópallón kell közlekedni. A járópallókat el-
mozdulás és csúszás ellen biztosítani kell.

4.07.03 Felázott töltésen gépjármûvel közlekedni tilos.
Védekezéskor a csúszásveszély elhárítására a megenged-
hetõ legmagasabb sebességet a védelemvezetõ határozza
meg.

4.07.04 Árvízvédelmi töltések rézsûin géppel, gépjár-
mûvel közlekedni (fel- és lejárni) tilos! A töltéskoronát
csak a kiépített feljárókon szabad megközelíteni és elhagy-
ni. A feljárón haladó rakott jármû mögött közvetlenül tar-
tózkodni nem szabad.

4.07.05 Vasszádlemezeket szállítóeszközön, úgy kell
rögzíteni, hogy szállítás közben ne csúszhassanak szét.

4.07.06 A vízi jármûveket a veszélyeztetett töltéssza-
kaszon, az elõírt felszereléssel, készenlétbe kell helyezni
úgy, hogy az esetleges töltésszakadás esetén is megköze-
líthetõ legyen. A vízi jármûvek kikötésénél figyelembe
kell venni az esetleges hirtelen vízszintváltozást.

4.07.07 Hosszú anyagot (vasszádlemezt) csak erre a
célra, hatóság által vizsgáztatott vízi jármûveken szabad
szállítani. Csúszásmentes bakancs, mentõmellény, fejvédõ
és védõkesztyû, védõfelszerelés alkalmazása kötelezõ.

4.07.08 Kézi csörlõre, fogaslécre, csavarorsós emelõre,
valamint emelõcsigákra és csigasorra az Emelõgép Biz-
tonsági Szabályzatról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GKM ren-
delet, valamint az anyagmozgatási, anyagtárolási elõ-
írások az irányadók.

4.07.09 Vízi jármûvel szállítani csak akkor szabad, ha a
szállítandó anyag vagy felszerelés elosztása egyenletes, el-
mozdulás ellen biztosított, és a vízi jármû merülése a meg-
engedett határon belül van.

4.07.10 Evezõs csónakon, motorcsónakon, hídmezõ
pontontagon vagy összekapcsolt pontonpáron vasszádle-
mezt, gerendát, cölöpöt, nagy tömegû és térfogatú felsze-
relési tárgyakat a Hajózási Szabályzatban meghatározott
terhelhetõség figyelembevételével lehet szállítani.

4.07.11 Dereglyék vontatásánál a vízi közlekedésre a
Hajózási Szabályzatot kell alkalmazni.

4.07.12 A hídmezõ pontontagjait daruval kell rakodni.
4.07.13 A pontontagok oldalaira dörzsfákat kell sze-

relni.
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4.07.14 A hídmezõn nem szállítható nagy tömegû és
hosszú tárgy (így pl. anyag, felszerelés), ezeket csak
uszállyal vagy dereglyével szabad szállítani.

4.07.15 Az árvízvédelmi töltések vizsgálatához hasz-
nált zárt sugárforrásokat szárazföldi jármûvekkel, vala-
mint vízi jármûvekkel a szabályzatban meghatározott fel-
tételekkel kell szállítani. Szárazföldi jármûvek esetében
ADR., vízi jármûvek esetében a veszélyes áruk nemzetkö-
zi belvízi szállításáról szóló szabályzatról szóló 2/1982.
(II. 22.) KPM rendelet (a továbbiakban: ADN) elõírást kell
figyelembe venni.

4.07.16 Kivételes esetben (árvíznél), ha az szükséges
és a helyi követelmények indokolják, a zárt sugárforrások,
a vonatkozó biztonsági elõírások megtartása mellett, az
ADN szerint vízi úton is szállíthatók.

4.07.17 A töltéstest izotópos tömörség- és nedvesség-
vizsgálatánál alkalmazott zárt sugárforrások szállítására a
vonatkozó biztonsági elõírások, a Kpmr, valamint a radio-
aktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásá-
ról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet elõírásai az
irányadók.

4.07.18 Vízi szállításkor a szállító jármûvön, a zárt su-
gárforrás-tartót minden esetben megfelelõen méretezett
acélsodrony kötélre erõsített bójával kell felszerelni.

4.07.19 Havaria, vagy más ok következtében víz alá
került zárt sugárforrás-tartó helyzetét jelzõ bója vízbõl ki-
emelkedõ részét sugárjelzõ tárcsával kell ellátni.

4.07.20 Légi szállításhoz a védelmi anyagok deponálá-
si helyét úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen légi
megközelítésre. A légi megközelítés feltételeit (így pl. for-
galomelterelés, pormentesítés) a deponálási helyen folya-
matosan biztosítani kell.

4.07.21 A légi szállító jármû és a védekezési erõk kö-
zött a biztonságos szállítás érdekében a közvetlen kommu-
nikáció lehetõségét biztosítani kell.

4.07.22 A légi szállítás csak jó látási viszonyok és za-
vartalan körülmények között nappal végezhetõ.

B) Izotópos tömörségmérés

4.07.23 Árvízvédelmi töltésen zárt sugárforrást tartal-
mazó mûszerek, berendezések használatával végzett talaj-
sûrûség és talajnedvesség mérési tevékenységet csak bõví-
tett sugárvédelmi szakképzettséggel rendelkezõ személy
végezhet. Végzettség nélküli személy csak kisegítõként,
felügyelet mellett végezhet munkát. A munka végzéséhez
egyidejûleg legalább két személy jelenléte szükséges.

4.07.24 Zárt sugárforrással rendelkezõ mûszer vagy
berendezés közúti, illetve vízi szállítása esetén az ADR és
az ADN rendelkezéseit kell megtartani.

4.07.25 Zárt sugárforrást a mérési munka befejeztével,
zárható munkatartóba vissza kell helyezni és zárható he-
lyen (épület) biztonságba kell helyezni. Ha erre nincs mód,
akkor a szállításra használt lezárt gépjármûben kell tárolni,

mellyel lehetõség szerint zárt vagy õrzött területen kell
parkolni.

4.07.26 Terepen végzett méréseknél az alábbiak betar-
tása szükséges: mérések közben viselni kell a személyi do-
zimétereket, állandóan készenlétben kell tartani a dózistel-
jesítmény-mérõ mûszert, a méréseket a munkához szüksé-
ges legkevesebb, de legalább két fõ végezze. A mérési he-
lyeken csak a mérõszemélyzet tartózkodhat. A sugárfor-
rást õrizet nélkül hagyni tilos! Új mérési helyre való szállí-
táskor a sugárforrást el kell zárni a munkatartóba és azt a
szállítóeszközben az elõírásoknak megfelelõen rögzítve
kell elhelyezni.

4.07.27 Veszély (így pl. gátszakadás) esetén a zárt su-
gárforrást munkatartójában helyezve, lezárva, a vízi szállí-
tásra elõírt módón, fix ponthoz (így pl. mûtárgy, vasbeton
szerkezet) kell erõsíteni.

C) Védekezési munkák

4.07.28 A hullámverés elleni védekezésnél alkalmazott
geotextília rögzítését csak biztonsági (munka-) övvel és
biztosító (mentõ-) kötéllel ellátott munkavállalók végez-
hetik.

4.07.30 A hullámverés elleni védekezés megszûnése
után a levert karók és cölöpök kihúzására karóhúzó bakot
vagy karóhúzó emelõt kell használni.

4.07.31 A védelmi szakasz éjjeli megfigyelésére kije-
lölt személyeket nagy fényerejû, a kijelölt célpontot jól
megvilágító kézilámpával kell ellátni.

4.07.32 Azokon a töltésszakaszokon, ahol védelmi ké-
szültséget rendeltek el és a töltés állékonyságát veszélyez-
tetõ vízállás vagy árvízi jelenség alakul ki, a védelemveze-
tõ köteles intézkedést kezdeményezni, hogy a veszélyezte-
tett töltésszakaszokról a nélkülözhetõ személyek, jármû-
vek és állatok biztonságos helyre kerüljenek.

4.07.33 Karók leverésénél, azok tartására hurkos tartó-
fát, csáklyát, fogfát vagy egyéb, erre a célra megfelelõ esz-
közt kell alkalmazni.

4.07.34 A védelmi osztag hídmezõjét el kell látni a
Hajózási Felügyelet által elõírt felszerelésekkel.

4.07.35 Amennyiben a hídmezõrõl autódaruról törté-
nik a szádfal verése, illetve húzása, akkor a gépeket, esz-
közöket a Hajózási Szabályzatban foglaltak szerint kell el-
helyezni és használni, a meghatározott számú és szakkép-
zettségû munkavállaló alkalmazásával. A hídmezõ beállí-
tását, motorcsónakkal való tolását csak a Hajózási Fel-
ügyelet által elõírt végzettségû és képesítésû mûszaki ve-
zetõ irányíthatja.

4.07.36 Fa fedélzeti hídmezõn való állvány-felállítás-
nál a ferde támaszokat papucsokkal, ácskapcsokkal bizto-
sítani kell.

D) Szádlemez és cölöp verése

4.07.37 A létraállvány víz felõli részét védõkorláttal és
lábléccel kell ellátni.
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4.07.38 Vasbeton cölöpöt cölöpsaruval kell ellátni. A
vasbeton cölöp veréséhez vasból készült, megfelelõ mére-
tû verõfejet kell használni.

4.07.39 A bálvánnyal a munkát (így pl. segédkötél fe-
szítése, cölöp behúzása) leeresztett verõkossal és biztonsá-
gi (munka-) övvel kell végezni.

4.07.40 Fa szádpallókat vezércölöpökre szerelt fogó-
fák között kell verni.

4.07.41 Vasszádlemez szádfalazásnál az e célra rend-
szeresített verõfejjel és fogófák között kell verni. Verés
közben a verõfejet igazítani tilos!

4.07.42 Kiperemesedett vasszádlemezt felhasználni ti-
los!

4.07.43 Cölöpverõ létraállvány felállításánál a létrákat
ferde támaszokkal a földön, fekvõ helyzetben kell össze-
kapcsolni. A ferde támaszokat földbe vert, vasalt karókkal
kell biztosítani.

4.07.44 A cölöpverõ állvány eldõlésének (elcsúszásá-
nak) megakadályozására a vezetõbálványt kell biztosítani
és függõlegesen kell felállítani.

4.07.45 Minden préslég mûködésû verõkost (beton
vagy kõzetbontó, kõzetfúró, szegecselõ és szádfalve-
rõ) beindításakor vagy megállásakor, levegõkieresztés
elõtt, betétjével együtt (tüske, fúró vagy fúrófej) rá kell he-
lyezni a megmunkálandó anyagra vagy verendõ tárgyra.

4.07.46 A létraállványon szádfalazás közben a prés-
lég-szádfalverõ gépet biztonságosan kell rögzíteni.

4.07.47 A már biztonságosan álló állványszerkezetre a
pallókat párosával kell felhelyezni és alulról ácskapcsok-
kal kell biztosítani

4.07.48 A verõkos vezetõbálványát a leverendõ tárgy
beemelése elõtt kell pontosan a leverés helyére beállítani.
A bálvány beállítása és az állvány mozgatása elõtt a verõ-
kost a legalsó helyzetben lévõ tüskére le kell ereszteni

4.07.49 Cölöpöt húzásra is méretezett verõberendezés-
sel szabad csak kihúzni.

E) Jég elleni védekezés

4.07.50 Mûtárgyon csak biztosító (mentõ-) kötéllel és
biztonsági (mentõ-) övvel szabad jégteleníteni minimum
2 fõ biztosító személy jelenlétében.

4.07.51 Vékony vagy repedezett, nem kellõ teherbírású
jégtakarón járni nem szabad. Az ilyen jégtakarót a víz fo-
lyásával szemben, alulról csónakkal kell megközelíteni.

4.07.52 Sima jégfelületen pallót, szalmát vagy egyéb
csúszásgátló anyagot kell alkalmazni.

4.07.53 Jégzajláskor és jégtöréskor a jégtábla csáklyá-
val való továbbításánál parton vagy a jégmezõ kellõ teher-
bírású részén kell tartózkodni.

4.07.54 Mûtárgy környezetében a jég elleni védelmi
munka megkezdése elõtt a közlekedési és kezelési terüle-
tet csúszásgátló anyaggal kell felszórni, vagy egyéb mó-
don (palló stb.) kell biztonságossá tenni.

4.07.55 Jégtörést legalább 2 jégtörõ hajónak együttmû-
ködve kell végeznie.

4.07.56 A jégtörés idejére jégtörõ hajó felszerelését a
hatóság által elõírtakon túlmenõen az alábbiakkal kell ki-
egészíteni: – jégtörés esetén használt rádió adó- és vevõ
berendezéssel, – a fedélzetrõl szabadon elúszó palló-
val, – dobókötelet kilövõ pisztollyal, – rakétapisztoly zöld
és vörös színû rakétákkal, – tartalék sodrony- és kenderkö-
téllel.

4.07.57 Jégtörõ hajók egymást csak annyira közelíthe-
tik meg, hogy a jég váratlan szétválása vagy megrepedése
esetén ne ütközhessenek össze.

4.07.58 Jégtörõ hajók csak helyi ismeretekkel rendel-
kezõ folyamszabályozási mûszaki szakember közremûkö-
désével törhetik a jeget.

4.07.59 Döngölõvel való jégtörésnél ki kell jelölni a
hajón a személyzet tartózkodási helyeit. A tartózkodási és
közlekedési tilalom alá esõ hajórészeket korláttal le kell
zárni. Ha a lezárt hajórészbe bármilyen ok miatt be kell
menni, a döngölõ berendezést le kell állítani.

F) Egyéb munkák

4.07.60 Árvízvédelmi áramfejlesztõ gépegység (gene-
rátor) üzembe helyezésekor a generátor és a kapcsolószek-
rény csatlakozásait, valamint a távolabbi világításra szol-
gáló vezetékeket a beindítás elõtt kell összekötni és csatla-
koztatni. Indítás elõtt meg kell gyõzõdni arról, hogy az
érintésvédelem, a kábelek és a csatlakozások megfele-
lõek-e. A kábel mechanikai sérülésmentességérõl gondos-
kodni kell, vagy megfelelõ magasságú és stabilitású oszlo-
pokon kell vezetni. A rendszert áramvédõ-kapcsoló érin-
tésvédelemmel kell ellátni.

4.07.61 Üzemelés, illetve feszültség alatt a vezetékek
csatlakozásain változtatni (dugókat bedugni és kihúzni) ti-
los! Zárlat esetén az áramfejlesztõ generátort azonnal le
kell állítani. Az áramfejlesztõ gépegység telepítési helyén
táblát kell elhelyezni. (MSZ 1585)

4.07.62 Árvíz elleni védekezésnél étkezni és pihenni az
erre kijelölt helyeken szabad.

4.07.63 Az árvízvédelmi raktárakban csak árvízvéde-
kezési célokat szolgáló felszereléseket és berendezéseket
szabad tárolni, amelyeket legalább évenként egyszer és
használatba vétel elõtt ellenõrizni kell. Más anyag vagy
eszköz csak a szakaszmérnök engedélyével helyezhetõ el
úgy, hogy a védekezéskor akadályt ne jelentsen.

4.07.64 Az építõipari földmunkákra a külön jog-
szabályokban foglaltak az irányadók. (MSZ–04–901,
MSZ–10–278)

4.08 Folyó- és tószabályozás

A) Folyószabályozási munkák

4.08.01 A folyó homorú oldali meredek, szakadó part-
ján való földmunkánál, ha a part teteje a víz felszínétõl szá-
mítva 1,50 m-nél magasabban van, a következõket kell be-
tartani:
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a) a leszakadással fenyegetõ földtömeget a partról a
meder felé irányuló lefeszítéssel el kell távolítani,

b) a partoldalban vagy annak közelében a vízben való
bármilyen munka megkezdése elõtt, a partomlás megelõ-
zése céljából, partkönnyítést kell végrehajtani, a partoldal
lépcsõzetes levágásával,

c) lazább anyagú vagy csúszásra hajlamos partnál, a
földmunka végzés ideje alatt, a munkába vett parthossz
minden 50 m-ére egy-egy figyelõt kell beállítani.

4.08.02 A partoldalban, partrézsûn kõmunkát (így pl.
burkolatkészítést) csak úgy szabad végezni, hogy a fel-
használandó kõanyag a partoldalban, illetve a rézsûn ne a
beépítést végzõ munkavállaló fölé kerüljön.

4.08.03 A szakadó part oldalfalán, a part közelében,
szabályozási mûként (kõdepóniás mû), a felszínen vagy a
depónia elhelyezésére kiásott gödörbe süllyesztve (felszín
alatt) kõdepónia csak a partoldalnak megfelelõ, legalább
1:1 hajlású rézsûben való belépcsõzés után építhetõ.

4.08.04 Kézzel 1,50 m-nél magasabbra, követ emelni
nem szabad. Az 1,50 m-nél nagyobb mélységbõl több me-
netben (lépcsõben, többkaros megoldásban) kell emelni.

4.08.05 Elmozdulással fenyegetõ kõtömegre vagy kõre
lépve rakodni nem szabad.

4.08.06 Vízi jármûvekkel való kõanyag szállításnál a
követ szállító uszály kikötése és beállítása idején a fedél-
zeten csak azok tartózkodhatnak, akik a kikötést végzik. A
munkavezetõ és a hajóvezetõ utasításait mindenki köteles
betartani.

4.08.07 A kikötõtagot vagy a rakodásra kikötött
uszályt, vasalással ellátott támaszdoronggal a parttól a
megfelelõ mélységû mederrész felé ki kell támasztani, és
rögzíteni kell.

4.08.08 A hajókikötéssel, áthajózással kapcsolatos
részletes elõírásokat, a helyi körülményeket figyelembe
véve kell meghatározni.

4.08.09 Sodronykötelek kezelésénél védõkesztyût és
vállvédõt kell használni.

4.08.10 A kifeszített kötelet megközelíteni csak a víz-
folyással szemben, alulról szabad.

4.08.11 A kõanyag depóniába való lerakása vagy
talicskából való ürítése idején a kövek rendezése tilos.

4.08.12 Víz fölötti talicskázásnál és targoncázásnál
vállhevedert vagy nyakszíjat használni tilos.

4.08.13 A mentõcsónaknak és mentõõrnek a munka-
végzés alatt a helyszínen kell tartózkodnia, az 1.25 pont
szerinti felszereléssel.

4.08.14 Az uszály fedélzetét és a járópallókat állan-
dóan tisztán kell tartani. A jeges, sáros, csúszós pallókat le
kell tisztítani, és csúszásgátló anyaggal fel kell szórni.

4.08.15 Rõzsekévéknek a partról a vízen úszó munka-
tutajra vállon való szállításánál a járópallókat az 1.18 sze-
rint kell kialakítani.

4.08.16 Rõzsepokróc készítésénél és lesüllyesztésénél,
a vízi közlekedés zavartalanságának biztosítása érdeké-
ben, figyelõ szolgálatot kell rendszeresíteni.

4.08.17 Rõzsehenger süllyesztésekor a hengerkötõ bak
talpát a süllyesztés iránya felé emelkedõen kell beállítani.
A rõzsehenger süllyesztését, illetõleg a hengerkötõ bak ki-
emelhetõ (dobási oldal) tartóoszlopainak eltávolítását csak
akkor szabad megkezdeni, ha a bak és a süllyesztési hely
között senki nem tartózkodik.

4.08.18 A rõzsehengert feszítõrudak segítségével, ve-
zényszóra kell a vízbe hengergetni.

4.08.19 A rõzsepokróc süllyesztésének megkezdésénél
a tartóhuzalokat vezényszóra, egyszerre kell elvágni, ille-
tõleg eloldani.

4.08.20 A rõzsepokrócra korlátot helyettesítõ vashu-
zalt kell szerelni.

4.08.21 Vedersoros, markoló és szívó-nyomó úszókot-
ró partközeli munkájánál a partra figyelõõrt kell állítani.
Alákotrás, mederátmetszés vagy benyúló „anyagorr” le-
kotrása esetén, a part szélén és a part felõli oldalon senki
nem tartózkodhat. Parti repedés keletkezését a figyelõ kö-
teles azonnal jelenteni a kotrómesternek. A földtömb le-
szakadásának bekövetkeztéig csak hátrább vont géppel
szabad kotorni.

4.08.22 Vedersoros és hidraulikus úszókotrókkal vég-
zett munka esetében a fedélzeten lévõ oldalkötelek fordító
csigáit és a kötelet takarni kell, a közlekedés elõl korláttal
el kell zárni.

4.08.23 Jégen való munkavégzésnél a parton mindig
szükséges számú biztosító személyzet tartózkodjon.

4.08.24 A folyószabályozási munkákra a vízgazdálko-
dásról szóló 1995. évi LVII. törvény és végrehajtási ren-
delkezései az irányadóak. (MSZ–04–901, MSZ–10–272)

4.08.25 Cserjeirtást, fakivágást a munkavédelemi tör-
vény és az Erdészeti Biztonsági Szabályzat vonatkozó
pontjainak maradéktalan betartásával lehet végezni.
Amennyiben a vízfolyás karbantartása fertõzés veszéllyel
jár, akkor a szükséges védõoltást biztosítani kell az érintett
munkavállalók részére. A veszélyes tevékenységre való
tekintettel egyedül ilyen munkát nem végezhet senki.
Szükség esetén a munkavállalókat kullancs- és szúnyog-
riasztószerrel kell ellátni.

B) Vízi állványok építése

4.08.26 Vízmederben az állványzat rendszerét a me-
derfenék minõsége, a vízjárási, jégképzõdési, hajózási vi-
szonyok, a végleges mûtárgy kivitelezési szempontjai, az
építési idõszak és az idõtartam figyelembevételével kell
megválasztani.

4.08.27 Vízi állvány szerkezeti kialakítását úgy kell
meghatározni, hogy a víz levonulását ne akadályozza.

4.08.28 Az állvány elõtt torlódó uszadék felhalmozó-
dását meg kell akadályozni.

4.08.29 Ha a jég vagy uszadék okozta hatások az áll-
vány állékonyságát veszélyeztetik, eléje megfelelõ védõ-
berendezést (így pl. terelõ-, jégtörõállvány) kell építeni.

4.08.30 A jégtörõmû hajlásszögét 1:5–1:2 határok kö-
zött kell felvenni. A ferde felület a legkisebb vízszint alá
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legalább 0,50 m-re nyúljon le, és a legnagyobb jeges árvíz
fölött 1,5–2,0 m-re végzõdjön.

4.08.31 A jégtörõmû és az általa védett állvány vagy
mûtárgy között legalább 4,0 m távolságnak kell lennie.

4.08.32 A jégtörõmûvet a téli idõszak, illetõleg a jégle-
vonulás beállta elõtt meg kell tisztítani az uszadéktól.

4.08.33 Ahol a víz vagy uszadék okozta mederelfajulá-
sokkal kell számolni, ott az állványépítés elõtt a medert
biztosítani kell.

4.08.34 Az állvány alapjait biztosítani kell vízalámo-
sás, kiüregelés veszélye esetén kõhányással, kõszórással,
szükség szerint terelõmûvel.

4.08.35 Ha a víz vagy uszadék levonulásának elõsegí-
tése érdekében a merevítés (így pl. andráskereszt) lebontá-
sa szükséges, annak visszahelyezéséig az állványt terhelés
alá helyezni és rajta közlekedni nem szabad.

4.08.36 Nagyobb vízi állvány építésénél minden mun-
kahely mellett külön-külön kell mentõcsónakot biztosíta-
ni.

4.08.37 A 10 m-nél nagyobb fesztávolságú bejáró-
(munka-) hídnál a hídpálya hossztengelyében túlemelést
kell alkalmazni.

4.08.38 Cölöpalapozásnál a munkaszintet alátámasztó
szerkezet alsó síkját a mértékadó árvízszint fölött legalább
1,0 m-rel kell kiképezni.

4.08.39 A munkahíd burkolata a forgalmat nem akadá-
lyozhatja. Jármûvet vagy a gyalogos közlekedést akadá-
lyozó, a biztonságos áthaladást veszélyeztetõ alkatrészek-
nek nem szabad a közlekedési útvonalon kiállnia. A hídon
a gyalogos- és jármûforgalmat egymástól el kell választa-
ni, közöttük kerékvetõt, kiemelt járdaszegélyt kell alkal-
mazni. A kikötõállványt a folyó vizében, a folyási iránnyal
párhuzamosan kell felállítani, a sodorvonalon kívül.

4.08.40 Vízben vagy víz fölött épülõ állványnál víz-
mércét kell felállítani és annak nullpontját valamilyen fix
ponthoz képest 0,50 cm pontossággal, jól láthatóan és ma-
radandóan meg kell jelölni.

4.08.41 Az állványon szállításra vagy más célra fenn-
tartott bármilyen nyílást használat után azonnal le kell fed-
ni vagy korláttal el kell zárni. Az állványt védõkorláttal
kell ellátni.

4.08.42 Ha állványleeresztés szükséges, az állványt
úgy kell alapozni, hogy a leeresztést szolgáló szerkezet
(egyszerûbb esetben ék) ne kerülhessen víz alá.

4.08.43 Egy szerkezetben csak egyfajta kapcsolóele-
met szabad alkalmazni.

4.08.44 Víz fölötti állványnál az állványépítéshez
szükséges anyag szállítására és tárolására kikötõ-rakodó-
helyet kell létesíteni.

4.08.45 Az állvány fabetétes kapcsolatait legalább mû-
szakonként ellenõrizni kell.

4.08.46 Víz fölött fix állványt cölöpökre kell állítani.
4.08.47 Az úszó állványt az úszómûvekre vonatkozó

elõírásnak megfelelõen ki kell horgonyozni.
4.08.48 Süllyesztendõ mûtárgy körül legalább két sor

cölöpbõl álló állványzatot kell készíteni.

4.08.49 Vízi állvány építését, üzembe helyezését, bon-
tását csak kijelölt és szakképzett munkavezetõ irányít-
hatja.

4.08.50 A fentieken túl az állvány építésére, használa-
tára, bontására az ER. elõírásait kell alkalmazni.

C) Vízlépcsõk létesítése és üzemelése

4.08.51 A jégtörõ helyének megállapításánál a meder-
és vízfolyásviszonyokat figyelembe kell venni.

4.08.52 Vízlépcsõnél, hajózsilipnél gondoskodni kell a
mederelzáró szerkezet és a pillér közötti hézag áthidalásá-
ról.

4.08.53 A hajóátemelõ-kamra falán korlátrendszert
kell létesíteni.

4.08.54 A hajózsilip-kapuszárnyak és tiltók gépi meg-
hajtása mellett a kézi meghajtás lehetõségét is biztosítani
kell.

4.08.55 A hajózsilip-kapuk fölött (tetején) elõírás sze-
rinti korlátot kell készíteni és „Mozgatás esetén átjárni ti-
los!” táblával kell ellátni.

4.08.56 Csak visszafutást gátló szerkezettel ellátott, a
biztonsági követelményeknek megfelelõ csörlõt szabad
használni, a használatra kioktatott személy kezelésével.

4.08.57 A kapumozgató berendezés födémrészére biz-
tonságos fel- és lejárót kell létesíteni.

4.08.58 Fémrészekhez (csavar, ácskapocs stb.) elektro-
mos vezetéket felkötni tilos!

4.08.59 A duzzasztómû üzembe helyezését fokozato-
san, nagy víztömeg hirtelen felfogása nélkül kell végrehaj-
tani.

4.08.60 A zsilipkamra elzáró szerkezet mûködése köz-
ben egyéb tevékenységet (vizsgálat stb.) végezni tilos!

4.08.61 A zsilipkamra kapuit csak teljes vízkiegyenlí-
tés mellett, vízátfolyás nélkül szabad kinyitni vagy zárni.

4.08.62 A kapu mozgatásakor a kézi fogantyút egyen-
letesen kell hajtani és mozgatás közben elengedni tilos!

4.08.63 A vonóvasakat arra merõleges irányban terhel-
ni tilos! A vonóvasak az árvíz szintje alá nem érhetnek.

4.08.64 Árvíz-, vagy jéglevonulásnál a merevítések
biztonságáról gondoskodni kell.

4.08.65 Nyílással áttört mólónál a keresztirányú víz-
mozgások hatása (alásodrás) ellen, a móló megfelelõ sza-
kaszán merülõfalakat kell létesíteni. (MSZ–10–290).

D) Hajóút kitûzése

4.08.66 Hajóút kitûzésénél, a Hajózási Szabályzat elõ-
írásain túl a következõket kell alkalmazni:

a) parti elektromos hálózatról táplált kitûzõjelek elhe-
lyezésénél, kezelésénél az elektromos készülék mûködé-
sére vonatkozó biztonsági elõírások az irányadók,

b) a kitûzõhajóra legalább 3 kitûzést végzõ munkavál-
lalót kell beosztani. Bóják, úszók uszadéktól való mentesí-
tésekor a kitûzõhajó fedélzetére oldalról kell a bóját, illetõ-
leg úszót beemelni. Az uszadékot csak védõkesztyûvel
szabad letisztítani,
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c) bóják, úszók elhelyezését, felszedését, a jel- vagy
lámpatartó ponton beállítását, lehorgonyzását és ezen a ki-
tûzõ jel elhelyezését legalább 3 fõnek kell végeznie,

d) a lehorgonyzó súlyt vagy horgonyt vízbe dobni csak
hajóvezetõ, illetve kitûzésvezetõ utasítására szabad. A le-
horgonyzó kötelet úgy kell elhelyezni, hogy ez a munkát
végzõket vízbe ne ránthassa,

e) úszó villanólámpák akkummulátorának cseréje csak
akkor kezdhetõ meg, ha a ponton horgonya a hajót is tartja,

f) hídpilléren lévõ villanólámpák akkumulátorának
cseréjénél a kitûzõhajóval a pillér mellé kell állni. A hajót
a pillérhez kötni vagy a hídnyílásban lehorgonyozni nem
szabad. A hajó egy helyben tartását a hajómotor járatásá-
val kell biztosítani. Amíg a munkavállalók a pilléren vagy
a hágcsón tartózkodnak, a hajó a pillér mellõl nem moz-
dulhat el,

g) a parti jelzõ akkummulátorának cseréjét (kettõs lét-
rával) legalább 2 személynek kell végeznie,

h) a mederkitûzõ jelek és tartozékaik partra szállításá-
nál a szakadó partoldalt ki kell kerülni, a menedékesebb
partoldalba lépcsõt kell vágni, és azon kell szállítani. Az
50 kg-nál nagyobb tömegû kitûzõjelet csak kötéllel vagy
könnyû csörlõvel szabad a partoldalon felvontatni,

i) a part mellé állított kitûzõhajót le kell horgonyozni,
és az oldaltartó kötelekkel biztonságosan ki kell kötni,
szükség szerint támaszdoronggal ki kell támasztani.

4.09 Hidrológiai vízrajzi mérések

4.09.01 A torony kialakítású regisztráló aknában elhe-
lyezett érzékelõ javítása, karbantartása végett a berende-
zés megközelítéséhez biztonsági kötél és biztonsági öv
használata szükséges.

4.09.02 A lapvízmérce közelében megbízható stabil
pontra karabiner kapcsolására alkalmas acél karika szük-
séges, melynek állapotát rendszeresen ellenõrizni kell. A
mércérõl történõ leolvasás, valamint a mérce karbantartá-
sakor az acél karikába bekapcsolt biztonsági kötél és a
hozzá kapcsolt biztonsági öv viselése kötelezõ. Különös
figyelemmel kell eljárni téli idõszakban, jegesedéskor a
megfagyott és lerakodott hordalékon történõ közlekedés-
kor, mércelap környékén történõ jég feltöltésekor.

4.09.03 Regisztráló akna összekötõ csövének tisztítá-
sánál a mederben elhelyezett érzékelõk szerelésénél, kar-
bantartásánál a búvármunka szabályai irányadók.

4.09.04 Hídról mederfelmérést csak ott szabad végez-
ni, ahol a mérési felszerelés és mérõszemélyzet a hídon
közlekedõ jármûvektõl nincs veszélyeztetve. Közúti for-
galmat lebonyolító hídon tartózkodó mérõszemélyzetnek
viselni kell a megfelelõ láthatóságot biztosító védõmel-
lényt. A jelzõkorláttal elhatárolt területet éjszaka figyel-
meztetõ vörös fényjelzéssel kell ellátni a mérés idõtarta-
mára. (MSZ EN 471)

4.09.05 Üzemen kívüli duzzasztómû környezetében
úgy kell mérni, mint a szabad vízfolyásokon.

4.09.06 A duzzasztónál ideiglenes áthidalásról mérni
tilos, csak a szerkezeti elemekrõl megengedett. A felvízi
oldalon 50 m-en belül csak vízi biztosítással szabad mérni.

4.09.07 Elektromos légvezeték közelében rúddal mérni
tilos! Figyelembe kell venni a jogszabály követelmé-
nyeit is.

4.09.08 A radioaktív anyaggal mérni a villamosmû biz-
tonsági övezetérõl szóló 122/2004 (X. 15.) GKM rendelet
(a továbbiakban: Vmr.), továbbá az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet megtartá-
sával szabad.

4.09.09 A mérõhidat a közforgalom elõl le kell zárni és
figyelmeztetõ táblával el kell látni.

4.09.10 Korlát nélküli hídszerkezetrõl mérni nem sza-
bad.

4.09.11 A 0,7 m-nél nagyobb vízmélységnél és 1 m/s
fölötti vízsebességnél vízben állva mérni nem szabad.

4.09.12 Hajózható folyóban a szelvénykötelet úgy kell
kifeszíteni, hogy a hajóút a kötél leeresztésével minden
idõben szabaddá váljon.

Nagy hajóforgalmú folyószakaszon csak fél szelvényt
szabad egyszerre átkötni, de ennek helyét is úgy kell meg-
választani, hogy a hajó szabadon elvonulhasson.

4.09.13 Mérésnél hidat, hídfõt, pillért, szabályozási
mûvet vízi jármûvel csak vízfolyással szemben szabad
megközelíteni.

4.09.14 A vízi jármûvet munka közben megfelelõ kikö-
téssel vagy horgonyzással kell biztosítani.

4.09.15 Az alkalmazott vízi jármûvet munka közben
felborulás ellen biztosítani kell.

4.09.16 Mintát venni csak álló, lehorgonyzott vagy ki-
kötött jármûrõl szabad.

4.09.17 A méréshez használt mérõszerkezet (súly, le-
eresztõ palló, csörlõ, biztosító kilincs, hajtókar, védõle-
mez) épségét és használhatóságát a mérés megkezdése
elõtt ellenõrizni kell.

4.09.18 A hídszerkezetrõl mérés céljából a pillérre,
hídfõre kimenni csak biztonsági övvel és biztosító kötelet
tartó személy jelenlétében szabad.

4.09.19 Üzemben lévõ duzzasztómû alvízi oldalán a
turbinák kifolyóit, illetve a duzzasztómû tábláit 50 m-en
belül csak felborulás és elmerülés ellen biztosított (két ol-
dalán rögzített légtartályos) vízi jármûvel szabad megkö-
zelíteni.

4.09.20 Mérés közben hajó vagy más vízi jármû vonta-
tásánál, a szelvény-, illetve vontatókötelet csak tenyérvé-
dõvel vagy kesztyûvel szabad kezelni.

4.09.21 A méréskor alkalmazott áthidalást 1,50 m-nél
nagyobb vízmélység és 1,0 m/s vízsebesség felett korláttal
kell ellátni.

4.09.22 Ideiglenes áthidalásról végzett mérésnél az át-
hidalásnak legalább 0,60 m, az állandó jellegûnek pedig
0,80 m szélességûnek kell lennie.
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4.09.23 A mérésnél alkalmazott szelvénykötél szállítá-
sára dereglyét, nagyobb méretû ladikot, mérõladikot, öböl-
ladikot vagy motorcsónakot kell használni.

4.09.24 A szelvénykötél hosszát legalább a meder szé-
lességének 1,5-szeresében kell megállapítani.

4.09.25 A vízrajzi mérõállomásokkal kapcsolatos hely-
színi munkát minimum 2 fõ munkavállaló végezhet. Kivé-
tel a belterületen végzett ellenõrzési tevékenység.

4.09.26 Csak olyan mérõladikot szabad használni,
amelyen a mérõszemélyzet biztonságban dolgozhat. Mé-
rés közben a ladikot futócsigával kell rögzíteni a szelvény-
kötélhez.

4.09.27 Öbölladikot láncra vagy fenékhez rögzített
csörlõvel kezelhetõ acél sodronykötélre kötött horgonnyal
kell rögzíteni.

4.09.28 A mérést végzõ munkavállalókat munkaövvel,
biztosító kötéllel és mentõmellénnyel kell ellátni. Folyóví-
zi mérésnél a biztosító kötélnek a partig kell érnie.

4.09.29 A folyómedren átfeszített sodronykötél szük-
ség szerinti gyors leereszthetõségét biztosítani kell.

4.09.30 Olyan duzzasztómûnél, ahol a víz átbukása a
táblák felemelésével szüntethetõ meg, a mérés idõtartamá-
ra figyelõ szolgálatról kell gondoskodni. A parton 1 fõ
mentõt és 1 figyelõt kell biztosítani. A figyelõtõl csak a lá-
tási távolságon belül szabad eltávolodni. A figyelõt a mun-
kába bevonni nem szabad.

4.09.31 Jégrõl való mérésnél, valamint vízmintavétel-
nél a munkához szükséges létszámon felül további 1 fõt
kell alkalmazni a biztonságos munkavégzés céljából. A
jégrõl mérést mindenkor írásban kell elrendelni, megjelöl-
ve benne a felelõs személyt és a személyi védelemre vo-
natkozó intézkedéseket.

4.09.32 Vízen való mérést csak 4, vagy több személy
jelenlétében szabad végezni.

4.09.33 Az 50 m-nél szélesebb vízfolyásnál a pallóra
szerelt mérõszerkezetet 2–4 személynek, egymással szem-
ben állva kell a támasztó hídkorlátra felemelni, illetve on-
nan leemelni, továbbítani.

4.09.34 A mérés idõtartamára állandó üzemi készült-
ségben minimum 4 fõ munkavállalót kell biztosítani. A
mentõcsónakot és személyzetét a munkába bevonni nem
szabad.

4.09.35 Szelvénykötél kifeszítésénél a kötél egyik vé-
gét vasalt karóhoz, parton rögzített horgonyhoz vagy leg-
alább 20 cm átmérõjû élõ fatörzs földközelben lévõ részé-
hez kell kikötni. A kötésnek egy mozdulattal oldhatónak
kell lennie. Az átfeszített szelvénykötélre – víztükörszé-
lesség függvényében – figyelemfelhívásként jól látható pi-
ros háromszögû zászlókat kell 10 m-enként elhelyezni. A
mérés befejezése után azonnal le kell ereszteni a mederfe-
nékre a szelvénykötelet, vagy a csörlõdobra feltekerni az
esetleges vízi forgalom miatt.

4.09.36 A szelvénykötelet feszítõ csörlõt a parton cö-
vekhez, fához stb. mereven kell kikötni. A mérés befejezé-

se után a túloldali kötélvéget meg kell oldani, és a laza kö-
telet csörlõzni kell.

4.09.37 Kifeszített szelvénykötél alatt tartózkodni ti-
los! A kötél kezelõinek a rögzítés helyén kell elhelyezked-
niük úgy, hogy a kifeszített kötelet és annak környezetét
beláthassák, és a kötelet azonnal fel tudják oldani. Mind-
két parton lévõ kötél kezelõjének hangosbeszélõvel kell
rendelkeznie, hogy a kötélhez közeledõket figyelmeztetni
tudják.

4.09.38 Fél szelvény átkötésénél a kötél egyik végét az
anyadereglyéhez kell kötni. Az anyadereglyét legalább két
horgonnyal kell lehorgonyozni.

4.09.39 Mederméréshez legalább 4 fõs személyzet
szükséges a mentõcsónak létszámával együtt. A mérõesz-
közök együttes teherbírására méretezett csónakot szabad
csak használni. A csónakot a mérõeszközökön kívül fel
kell szerelni a vonatkozó jogszabály szerinti eszközökkel,
továbbá 2 db vágóevezõvel, 1 db kormányevezõvel, 1 db
25 m hosszú, 6 mm átmérõjû, körtével ellátott dobókötél-
lel. A szelvényezõ kötelet alátámasztó öbölladik felszere-
lésére ugyanezek az elõírások érvényesek. A mérés célját
szolgáló kifeszített acél sodronykötelet a mérõcsónakról
közvetlenül megfogni csak ülõ helyzetben és tenyérvédõ-
vel szabad. Álló helyzetben horgas csáklya használata kö-
telezõ (Hajózási Szabályzat).

4.09.40 A görgetett anyag gyûjtõjének leeresztõkötelét
fel- és leszerelni csak vízi jármûben megengedett.

4.09.41 Teljes szelvényátkötésnél a szelvénykötelet
csak akkor szabad megfeszíteni, ha a kötélvéget, illetve a
dereglyét a parton rögzítették.

4.09.42 A szelvénykötél vízen való átvitelénél a dereg-
lyét a mellé kötött motoros vízi jármûvel kell mozgatni. Az
öbölladikot a vízfolyás szerinti felsõ oldalon kell megke-
rülni. A dereglyét a parthoz lánccal vagy acél sodronykö-
téllel kell kikötni.

4.09.43 Motorcsónakkal vagy evezõs csónakkal szel-
vénykötelet a vízen átvinni nem szabad, csak ha a kötél az
állványra tett dobról szabadon futhat. A kötelet a jármûhöz
rögzíteni tilos!

A mérés idõtartamára 1-1 személyt a mérési helytõl (ke-
resztszelvénytõl) mindkét irányban 300 m-re hajófigyelõ
szolgálatra kell beosztani, ezeknek hajó közeledésekor
hang vagy más jelzést kell adniuk. A 0,5 m/s-nál sebesebb
vízfolyás mérése esetén a csónakban elõre le kell tekerni
kb. fél vízfolyás-szélességû kötélhosszat, melyet indulás
elõtt a csónakban kell elhelyezni.

4.09.44 Az öbölladikba a szelvénykötelet csáklyával
kell beemelni és az õrfa tövéhez fektetni. A mûveletet vég-
zõnek az õrfa mögött kell állnia. A kötélnek az õrfa villájá-
ba való emelését az õrfa vízfolyás szerinti felsõ oldalán
állva kell végrehajtani. A kötelet ugyanilyen állásból, az
öbölladik vízfolyás szerinti alsó vége irányába kell a vízbe
dobni.
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4.09.45 A mûszert és a mérõsúlyt csak álló, illetve szel-
vénykötélhez rögzített vízi jármûben szabad a leeresztõ
kötélre szerelni, amennyiben ez a parton nem megoldható.

4.09.46 A mérõszerkezetet tartó palló híd felõli végét a
hídszerkezethez kell kötni, a billenés megakadályozására.
A részletes elõírásokat, a helyi körülményeket figyelembe
véve kell meghatározni. Mérési szünetben a mérõsúlyt, ha
a vízi közlekedést nem zavarja, a fenékre kell leereszteni.
A súlyt a levegõben lógatva tartani tilos!

4.09.47 A vízsebességmérõ mûszer leeresztõ szerkeze-
tét a vízi jármûhöz szilárd kötéssel kell rögzíteni. A mérést
mindig a vízfolyással szemben álló jármûrõl, annak orrá-
nál kell elvégezni.

4.09.48 A mérõsúlyt csak szilárd talapzaton (földön,
gyalogjárón) szabad a leeresztõkötélhez rögzíteni. Víz
fölé hajolva a mérõsúlyt felszerelni tilos!

4.09.49 A mérõsúly és a mûszer víz fölé helyezését, a
vízbõl a jármûbe való beemelését végzõ, valamint a jármû
orrán álló személyt biztonsági övvel, biztosító kötéllel és
mentõmellénnyel kell védeni.

4.09.50 A 10 kg-nál nehezebb felszerelést a mérõhely-
re megfelelõ méretû szánon kell eljuttatni.

4.09.51 Álló, összefüggõ jégtakaróról mérni csak ak-
kor szabad, ha a jég vastagsága legalább 15 cm. A jég vas-
tagságáról a part közelében, továbbá a kijelölt szelvény
irányában, létrán vagy pallósoron állva készített léken kell
meggyõzõdni. A lékvágáshoz a legalább 30 cm szélességû
pallót kell alkalmazni. A mérés végzéséhez 1 biztosító
munkavállaló jelenléte kötelezõ.

4.09.52 Jégen tartózkodásnál ugrálni vagy ütésekkel a
jég szilárdságát gyengíteni tilos!

Lék vágására csak elõírásos felszerelés (jégvágó balta,
jégfûrész, ejtegetõ vésõ stb.) használható. A mérési szel-
vény teljes hosszúságában, a parttól a mérési helyig, palló-
sort kell fektetni és azt szabadon kell hagyni. A mérési esz-
közök tárolására a mérési hely közelében külön tárolópa-
dozatot kell elhelyezni.

4.09.53 Zajló jégtáblákkal borított vízfolyáson, ködben
és –4 °C alatti hõmérsékletnél mérni, vízmintát venni tilos!
Rendkívüli esetben (elemi csapás, nemzetgazdasági érdek,
súlyos vízhiány stb.) engedéllyel, a helyi körülményeket
figyelembe véve, megfelelõ technológiai felkészültséggel
(jégtörõ hajó, helikopter stb.) szabad vízmintát venni.

4.10 Vízügyi hírközlés és számítástechnika

4.10.01 Nagyfeszültségû, szabadon szerelt vezetéket
árvízvédelmi telefonvezetékkel felül nem szabad keresz-
tezni.

4.10.02 Erõs- és gyengeáramú szabadvezetékek, sza-
badon szerelt vezetékek keresztezésére és megközelítésére
a Vmr. elõírásai az irányadók. (MSZ 151–1–8, MSZ 447,
MSZ 2364, MSZ 17–101–39, MSZ–17–203–4 és
MSZ 13 207)

4.10.03 Nagyfeszültségû veszélyeztetésnek kitett táv-
közlõ összeköttetések keresztezéseire a külön jogszabá-
lyok rendelkezéseit kell alkalmazni. (MSZ–17–208)

4.10.04 Vasút feletti keresztezést elõzetesen az illeté-
kes pályafenntartási fõnökségnek be kell jelenteni. A pá-
lyafenntartási fõnökség engedélye nélkül vasút felett mun-
kát végezni nem szabad.

4.10.05 Árvízvédelmi telefonállomások biztosítóit, a
földrõl el nem érhetõ magasságban, az ügyeleti szobán kí-
vül, tûzveszélyes anyagtól legalább 10 m távolságra éghe-
tetlen anyagból készült, védett helyen lévõ szerelvénytáb-
lára kell elhelyezni.

4.10.06 Kisfeszültségû fogyasztói leágazásokat ke-
resztezni, illetõleg megközelíteni a Vmr. szerint csak fe-
szültségmentesített állapotban szabad.

4.10.07 Végelzárók és csévék búráira a veszélyeztetést
feltüntetõ jelzést, illetve feliratot jól láthatóan és maradan-
dóan fel kell tüntetni.

4.10.08 Az árvízvédelmi telefon üzemelésénél a külön
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
(MSZ–17–017)

4.10.09 Az adótornyokon és antennatartó szerkezete-
ken (oszlop, csõárboc), illetve azok közelében végzendõ
munkákra vonatkozó elõírások (munkaterület biztosítása,
mûvezetés, védõkötélzet és zuhanásvédelem stb.) fokozott
betartásával kell dolgozni.

4.10.10 A vízügyi távközlõ vonalszakaszon gondos-
kodni kell az egyes munkaszakaszok fémes elválasztásá-
ról.

4.10.11 A nagyfeszültségû távolbahatás elleni védelem
céljából a veszélyeztetésnek kitett távközlõvonalaknál
gyors mûködésû túlfeszültség-levezetõket kell alkal-
mazni.

4.10.12 Állomás-leágazásoknál durva villámhárítót a
Vmr. szerint a lecsatlakozási oszlopra kell felszerelni.
Az állomás-leválasztó kapcsolót úgy kell elhelyezni a lég-
vezetékek leágazása után közvetlenül, hogy az állomás
zivatar közeledtekor a vonalról lekapcsolható legyen.
(MSZ–17 016)

4.10.13 A biztosítóhoz kívülrõl csatlakozó vezetéknek,
az erõsáramú szerelésekhez hasonlóan meg kell felelniük a
4.10.02. pontban foglaltaknak. (MSZ 151–1–8)

4.10.14 Vízügyi távközlõ vezetékeket védõcsõ nélkül
falba szerelni nem szabad. Keresztezésüknél mindkét
nemû vezetéket, a keresztezéstõl számítva mindkét irány-
ban, legalább 5 cm hosszban védõcsõben kell elhelyezni.

4.10.15 Erõs- és gyengeáramú (vízügyi távközlõ és in-
formatikai vezetéket) berendezéseket egymástól elszige-
telve kell létesíteni.

4.10.16 Kábelvégek ideiglenes szigetelt lezárását úgy
kell elkészíteni, hogy az erek egymástól, a köpenytõl és a
fémrészektõl gondosan szigetelve legyenek.

4.10.17 Nagyfeszültségû veszélyeztetésnek kitett ká-
belszakaszon végzett munkánál legalább 2 személy egy-
idejû jelenlétét kell biztosítani.
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4.10.18 Oszlopon, adótornyon és antennatartó szerke-
zeteken (oszlop, csõárboc) végzendõ munkával csak szak-
képzett és gyakorlott munkavállalót szabad megbízni.

4.10.19 Út feletti vezeték átfeszítési idõszakára a for-
galom irányítására jelzõtárcsával felszerelt õröket kell állí-
tani.

4.10.20 Vezeték dobról való leeresztésekor a dobot a
bakon biztonságosan rögzíteni kell. A dob biztonságosan
fékezhetõ legyen.

4.10.21 Acél sodronykötélnél a huzalszálak levágása
elõtt, a szálak szétpattanásának megakadályozására, az
elemi szálakat a vágási köz mindkét oldalán el kell kötni.

4.10.22 Közlekedési utakon kikötés céljából kötelet
(huzalt) átfeszíteni (ideiglenesen is) tilos! A közlekedési
utat mindenkor szabadon kell hagyni. Az anyagokat úgy
kell az út mentén lerakni, hogy azok a közlekedés bizton-
ságát ne veszélyeztessék.

4.10.23 Oszlopnak vasúti kocsiból vagy teherautóból
való kirakásánál a vagon (teherautó) oldalához támasztott
csúsztatógerenda (segédoszlop) mindkét végét rögzíteni
kell. Az oszlopnak uszályból daruval való kirakásánál az
emelõgépekre vonatkozó elõírások az irányadók.

4.10.24 A csúszógerenda párhuzamosan tartását össze-
kötõ kötéllel (huzallal) kell biztosítani. Az oszlopot a
csúsztatógerendára (segédoszlopra, csúszdára) nagy elõvi-
gyázattal kell rácsúsztatni. A csúsztatás irányában állni
tilos!

4.10.25 Vasbeton oszlop állításánál ollós fát, faoszlop
állításánál pedig oszlopemelõ villát kell alkalmazni.

4.10.26 A gyenge állékonyságú oszlopot a munka meg-
kezdése elõtt legalább 3 irányból meg kell támasztani. A
támasztófával az oszlopot a legalsó szigetelõtartó-vas alatt
30 cm távolságban kell megtámasztani.

4.10.27 Viharos, zivataros idõben oszlopon, adótor-
nyon és antennatartó szerkezeten (oszlop, csõárboc) mun-
kát végezni tilos! Zivatar közeledtére a munkát abba kell
hagyni, az oszlopról le kell jönni.

4.10.28 Az oszlopra és az antennatartó szerkezetre
(oszlop, csõárboc) való felmászás elõtt meg kell gyõzõdni
annak biztonságos állapotáról, valamint a mászó felszere-
lés megfelelõ állapotáról. Kiásott, félig kiásott, kilazult,
korhadt tartószerkezetre felmenni nem szabad.

4.10.29 Távbeszélõ-oszlopon mászóvassal való kú-
szásnál a biztonsági (munka-) övet már a földön, az elindu-
láskor be kell kapcsolni, feléréskor a kötelet a tartószerke-
zetbe be kell akasztani.

4.10.30 Oszlopon és az antennatartó szerkezeteken
(oszlop, csõárboc) és azok tövében egyidejûleg munkát
végezni tilos! A tartószerkezet alatt elhaladók figyelmét
megfelelõ jelzéssel fel kell hívni a tartószerkezeten végzett
munkára (így pl. forgalom elterelése).

4.10.31 Élõ fára mászóvassal felmászni tilos!

4.10.32 Az oszlopon és antennatartó szerkezeteken
(oszlop, csõárboc) mezítelen felsõtesttel, fedetlen fõvel
dolgozni nem szabad.

4.10.33 Ha az oszlopon és antennatartó szerkezeteken
(oszlop, csõárboc) dolgoznak, alatta, a tartószerkezet
hosszának 1,2-szeres távolságán belül, de legalább 3,0 m
körzetben tartózkodni tilos! A szerszámokat, anyagokat
zsebben tartani, az oszlopra, tartóvasra vagy huzalra fel-
akasztani még rövid idõre sem szabad. Azokat az erre a
célra rendszeresített tokban (szerszámtáskában) kell elhe-
lyezni.

4.10.34 Az oszlopra és antennatartó szerkezetre (osz-
lop, csõárboc) anyagot, szerszámot kötéllel kell felhúzni.
A biztonsági övbe a vezetéket beakasztani, szerszámokat
vagy építési anyagot a tartószerkezetre a dolgozó részére
feldobni vagy onnan ledobni tilos!

4.10.35 Oszlop kiváltásánál elõször meg kell határoz-
ni, hogy az oszlop melyik oldalán vághatók el a vezetékek.
Az oszlopra szerelt vezetékek elvágása elõtt az oszlopot ki
kell kötni vagy ki kell támasztani. Egy irányban az összes
vezetéket kitámasztás vagy kikötés nélkül elvágni nem
szabad.

4.10.36 Korhadt, kilazult oszlop kiásását csak a kiváltó
oszlop elõzetes beépítése után szabad elkezdeni. A légve-
zetéket a kiváltó oszlopról kell átszerelni.

4.10.37 Vezetékek feszítése közben a kifeszített veze-
tékek alatt vagy közelében, a feszítés közben várható ki-
lengés miatt, tartózkodni tilos!

4.10.38 Védõcsõbe fektetett erõsáramú és falon kívül,
szabadon szerelt távközlõ vagy adatátviteli vezetékek kö-
zött olyan távolságot kell tartani, hogy a kétnemû vezeté-
kek egyikének szerelésekor a másik sérülést ne szenved-
hessen, és a vezetékek egymástól függetlenül is cserélhe-
tõk legyenek.

4.10.39 Falon kívül, védõcsõben elhelyezett erõsáramú
vezetékek, kábelszerû, szigetelt vezetékek, kábelek és sza-
badon szerelt vízügyi távközlõ vagy adatátviteli vezetékek
csatlakozásait úgy kell szerelni, hogy az erõsáramú elosztó
dobozoktól, szerelvényektõl 10 cm távolságon belül egy-
mást meg ne közelíthessék, e távolságon kívül essenek.

4.10.40 Gyengeáramú berendezés vezetékeit az erõs-
áramú berendezés védõcsöveibe vagy dobozaiba behúzni
tilos!

4.10.41 Nagyfeszültségû, veszélyeztetésnek kitett,
illetve ilyennek minõsülõ kábelnél, továbbá végzõdésnél,
végelzáróknál, csévéknél egy érhez és a földhöz, illetve
kettõ vagy több érhez egyidejûleg nyúlni tilos!

4.10.42 Kábelnél, az övszigetelés felbontása elõtt, a
kábel ólom vagy alumínium köpenyének és páncélburko-
latának folytonosságát 1,0 ohmnál kisebb ellenállású átkö-
téssel kell biztosítani. Szerelõi munkatérben a köpennyel
és páncélzattal érintkezõ fémrészeket szigeteléssel kell
ellátni.
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A szigetelést az e célra rendszeresített gumi, PVC vagy
gumival bevont szigetelõanyaggal, illetve száraz kábelpa-
pírral kell készíteni. A szigetelõ burkolatot csak az övszi-
getelés helyreállítása után szabad elkészíteni.

4.10.43 Mérésekhez és vizsgálatokhoz csak szigetelt
vezetéket szabad alkalmazni. Kábeleknek földdel szembe-
ni vizsgálatánál földpont-csatlakozást kizárólag a mérés
idõtartamára szabad létesíteni.

A kábelerek azonosításánál a kábel ólom vagy alumí-
nium köpenyét vagy más földelést sem közvetlenül, sem
közvetve felhasználni nem szabad.

4.10.44 A kábelaknában a munkavégzés megkezdése
elõtt meg kell gyõzõdni az akna gázmentességérõl.

4.10.45 A helyi hálózatban, vagy a hivatalos helyisé-
gekben üzemeltetett számítógépek, nyomtatók, egyéb pe-
rifériák, illetõleg hálózati elemek üzembe helyezését,
illetve karbantartását, vagy hibaelhárítás céljából történõ
megbontását csak a rendszergazda, illetõleg a számítás-
technikai vezetõ által kijelölt munkavállaló(k) végezhe-
ti(k).

4.10.46 A számítógépes hálózat elemeinek üzemelteté-
séhez szükséges áramellátás kizárólag az eszköz megfele-
lõ, gyári tápkábelén keresztül, ugyancsak megfelelõ (lehe-
tõleg megszakító kapcsolóval ellátott), földelt elosztó
közbeiktatásával, földelt fali konnektorból történhet.
(MSZ 172–1)

4.10.47 Szakadt, sérült, földelés nélküli vezeték hasz-
nálat tilos! (MSZ 172–1)

4.10.48 A villamos hálózat terhelhetõségét ellenõrizni
kell. Amennyiben a számítástechnikai eszközök egyidejû
üzeme túlterheli a hálózatot, a megfelelõ paraméterek ki-
alakítását az illetékes vezetõtõl haladéktalanul kérni kell.

4.10.49 A villamos hálózat pillanatnyi túlterhelésének
elkerülése érdekében kerülni kell az ugyanazon áram-
körön több számítástechnikai eszköz egyidejû bekapcsolá-
sát.

4.10.50 A számítástechnikai eszközöket kiszolgáló vil-
lamos hálózatot túlfeszültség ellen védeni kell az esetleges
villámcsapások okozta károk elkerülésére. Emellett aján-
lott, hogy villámlással járó zivataros idõben – amennyiben
erre lehetõség van – a számítógépeket kikapcsolják, és az
áramellátó tápkábelt a készülékrõl lehúzzák.

4.10.51 A helyi hálózat számítógépeit vírusvédelem-
mel kell ellátni. A vírusvédelmi rendszer folyamatos
üzemben és automatikus frissítéssel történõ mûködteté-
séért a rendszergazda felelõs.

4.10.52 A helyi hálózat számítógépein csak gyári, a fel-
adatok ellátásához szükséges szoftvereket lehet használni,
illetve csak hivatalos jellegû állományokat lehet a gépre
feltölteni. Ezen elõírás megszegésébõl következõ gépi
meghibásodás, vagy garanciavesztés következményeit a
számítógép üzemeltetõje viseli.

4.10.53 A nyomtatók, vagy egyéb perifériák használa-
táról – kérésre – a rendszergazda, vagy az informatikai ve-

zetõ által kijelölt dolgozó ad felvilágosítást, illetve okta-
tást. A használat ismerete nélkül, az ilyen eszközön vég-
zett mûvelet miatt keletkezett kár a felhasználó felelõsségi
körébe tartozik.

4.10.54 Folyamatos üzemeltetésû számítógépet csak
klimatizált helyiségben lehet elhelyezni.

4.10.55 A szervereket külön helyiségben kell elhelyez-
ni. A számítástechnikai eszközök túlmelegedése, illetõleg
az ebbõl eredõ tûzveszély megelõzésére a szerverszobát
biztonságos klimatizálással kell ellátni. A klimatizálás ter-
vezését és kivitelezését szakemberrel kell végeztetni,
figyelembe véve a szoba hosszú távú, biztonságát.

4.10.56 A szerverszobában a melegedéssel járó üzemû
eszköz közelébe éghetõ anyagot elhelyezni tilos!

4.10.57 A szerverszoba tûzvédelmét a tûzveszélyessé-
gi besorolásnak megfelelõen automatikus vagy kézi tûzol-
tó eszközökkel kell felszerelni.

4.10.58 A szerverszobában automatikus és manuális
tûzjelzõ felszerelése szükséges. Olyan berendezés aján-
lott, amely a füst érzékelésénél riasztást küld az érdekel-
teknek.

4.10.59 A szerverszoba villámcsapás elleni védelmérõl
kiemelten kell gondoskodni. Ajánlott a szobát ellátó áram-
kört elkülöníteni és önálló túlfeszültség-védelmét kiépí-
teni.

4.10.60 A szerverszobában lévõ kábelgyûjtõ-szekrényt
külön hûtéssel kell ellátni oly módon, hogy legalább két
ventilátor mûködjön egymástól függetlenül.

4.10.61 A kábelgyûjtõ szekrényben csak a mûködteté-
séhez szükséges eszközöket szabad tartani. A kábeleket
rendezett, átlátható formában kell tartani, a hálózati eleme-
ket egyértelmû feliratokkal kell megjelölni, az összeköté-
seket digitális és papír adathordozón dokumentálni szük-
séges.

4.10.62 A szerverszoba zárását úgy kell megoldani,
hogy illetéktelenek ne juthassanak be. A belépésre jogo-
sultak mozgását is célszerû ellenõrizhetõen dokumentálni
(így pl. kulcsátvétel és -átadás aláírással), ajánlott a moz-
gásérzékelõs webkamera felszerelése.

4.10.63 A szerverekre vonatkozó, fontos dokumen-
tációt (így pl. jelszavak, jogosultságok), valamint a menté-
sek digitális adathordozóit tûzbiztos szekrényben kell
tartani.

4.10.64 Az áramütés és a számítástechnikai eszközök
meghibásodásának elkerülése érdekében figyelembe kell
venni a következõket: A tápkábel földelõtüskéjét kiiktatni
nem szabad. A tápkábelt mindig egy könnyen hozzáfér-
hetõ, földelt konnektorhoz kell csatlakoztatni. Bizonyos
eszközök (így pl. monitor) áramtalanításához a tápkábelt
ki kell húzni az elektromos csatlakozóból.

4.10.65 A készülékek feszültség beállítását (amennyi-
ben ilyen beállítási lehetõség ki van építve) ellenõrizni
kell, hogy az megfeleljen a használt hálózati specifikáció-
nak.
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4.10.66 A számítástechnikai eszközök házának meg-
bontása elõtt a tápkábelt ki kell húzni a hálózati csatlako-
zóból.

4.10.67 A számítástechnikai (képernyõs) munkahelye-
ken a foglalkoztatás megszervezését, illetve a munkahely
kialakítását illetõen a képernyõ elõtti munkavégzés mini-
mális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl szóló
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet elõírásait kell megtartani.

4.10.68 A számítástechnikai munkahelyeken a munka-
védelmi követelményeket az ER.-ben foglaltak szerint biz-
tosítani kell.

4.11 Szivattyúzás

4.11.01 A szivattyútelepet biztonságosan zárható ka-
puval ellátott, biztonságos kerítéssel kell körülzárni, kivé-
ve ha a gépek, berendezések zárható épületben üzemelnek.

4.11.02 Szivattyútelepeken az automatikus mûködésû
gépi gereb és szállítószalag mûködésbe lépését, indítását
hangjelzéssel kell jelezni.

4.11.03 A szivattyútelep, mûszaki tervben meghatáro-
zott körzetében tilos a horgászat, halászat és a fürdés.
A szivattyútelep kezeléséhez szükséges létszámot, legke-
vesebb 2 fõben kell meghatározni. Ezekrõl tájékoztató táb-
lákat, a szivattyútelepen legalább egy mentõövet kell elhe-
lyezni.

4.11.04 A szivattyútelep üzemi területéhez, ezen belül
a betétgerendás elzáráshoz, a gerebhez és az üzemanyagtá-
rolóhoz megvilágítási lehetõséget kell biztosítani. A hul-
lámtéri aknához szükség esetén a munkavégzés idõtarta-
mára kell biztosítani a világítási lehetõséget.

4.11.05 Fagy, jegesedés beálltakor a csatornában, a ge-
rebtõl számítva és a helyi körülményektõl függõen, leg-
alább 20-25 m-re, a víz lefolyására merõlegesen gerendá-
ból, ha a víztükör széles, akkor több gerendából kialakított
jégfogót kell készíteni, a partokhoz rögzíteni, a jégtáblák
gerebhez jutásának megakadályozása céljából.

4.11.06 A szivattyútelepen az állandóan a helyszínen
tartózkodó gépész részére helyiséget kell biztosítani, fek-
võhely, mosdási, valamint fûtési lehetõséggel.

4.11.07 Szállítható szivattyút és erõgépet csak a mér-
tékadó belvízszint fölé szabad telepíteni.

4.11.08 Szállítható szivattyút, erõgépet, szivattyú-gép-
csoportot (aggregát) tartozékaival együtt karbantartott,
üzemképes állapotban, jól zárható raktárban elkülönítve
úgy kell tárolni, hogy biztonságosan lehessen szállítani.

4.11.09 Szivattyút a talajmechanikai adatok figye-
lembevételével kell telepíteni.

4.11.10 Mobil szivattyúzási helynél az üzemelés ide-
jére idõjárás káros hatásai elleni védelmérõl kell gondos-
kodni.

4.11.11 A rézsûre helyezett csövek mellett korláttal el-
látott ideiglenes lépcsõket kell készíteni, amennyiben a ré-
zsû hajlása 1:1,5-nál meredekebb, valamint azokon a he-
lyeken, ahol a rossz körülmények ezt indokolják.

4.11.12 A nyomócsõ befogadóba való csatlakozásánál
a hullámtéri végén, ha akna épül, azt a mértékadó árvíz-
szint fölé legalább 1,0 m magasra kell kialakítani.

4.11.13 Ha nem épül akna, akkor a torkolati fejének
külsõ síkját függõleges oldalfalakkal nem szabad kiképez-
ni. Az oldalfalakat legalább 1:1 (45 fok) vagy ennél eny-
hébb hajlású rézsûben kell építeni. A szívó- és nyomóolda-
lon az 1:1,5 és meredekebb rézsûnél korlát szükséges.

4.11.14 A gerebet úgy kell elhelyezni, hogy a hidrauli-
kai szempontokat figyelembe véve, biztonságosan lehes-
sen kezelni (így pl. javítani, karbantartani).

4.11.15 A kézi tisztítású gerebet ferdén kell elhelyezni.
Ennél a gereb hajlásszöge a vízszinteshez képest 75°-nál
meredekebb nem lehet.

4.11.16 A gereb és a szívóakna közötti csatornát csak
szilárd födémmel szabad kialakítani.

4.11.17 Amennyiben a gereb fölött födém, párkány, er-
kély stb. szükséges, ezt a kiemelt gereb magasságánál ala-
csonyabban elhelyezni nem szabad.

4.11.18 A gerebet úgy kell elkészíteni, hogy a tisztító-
szerszám a gereb teljes hosszában akadálytalanul végig-
húzható legyen, a gerebtisztító szerszám fogai a gerebléce-
ket összekötõ elemekbe ne akadhasson meg.

4.11.19 A kezelõhíd járófelületét érdesre, a víz lefolyá-
sát nem gátló, legalább 10 cm magas, a víz elvezetésére al-
kalmas nyílásokkal ellátott, a járófelület síkjában legalább
10 cm magas lábléccel szegélyezett módon kell kialakíta-
ni. A kezelõhidat kétsoros, legalább 1,0 m magas, szilárd
korláttal kell ellátni. A hornyok felett a hídlemezben ha-
gyott nyílásokat bordás vaslemezzel kell lefedni.

4.11.20 A kiszedett uszadék stb. elhelyezésére a rács
mindkét oldalán lejtõs terepet kell kialakítani a víz össze-
gyûjtésére és annak a csatornába való vezetésére.

4.11.21 A gereb eljegesedésének megakadályozására
alkalmazott téli elektromos gerebfûtés érintésvédelmérõl
gondoskodni kell. (MSZ 2364–410)

4.11.22 A gereb tisztításánál a munkahelyen csak szi-
lárdan rögzített, de kivehetõ korlátot szabad alkalmazni.
A kiemelt korlátnál végzett munkához a munkavállaló be-
csatolt, megfelelõen rögzített biztonsági övet köteles vi-
selni. A kikötési pontot a felelõs munkairányítónak kell ki-
jelölni. Gereb és szívóakna tisztítását minimum 2 fõ mun-
kavállaló végezheti.

4.11.23 A gereb tisztításánál a kötelezõ védõfelszere-
lést, védõruhát stb., és ezek használatának módját, a helyi
körülmények figyelembevételével kell meghatározni.

4.11.24 A szívócsatorna falába, a búvónyílásnál hág-
csót kell beépíteni.

4.11.25 A szívócsatorna födémébe, a szívócsatorna
fala mellett fedéllel ellátott, legalább 60×60 cm méretû bú-
vónyílást kell készíteni.

4.11.26 A gépcsarnokból a szivattyútérbe közvetlen le-
járást kell biztosítani.

4.11.27 Ferde tengelyû szivattyúknál (ahol a gépcsar-
nok és a szivattyútér egy légteret alkot) a gépek közötti ke-
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zelõlépcsõt legalább 1,20 m, a szélsõ lépcsõket pedig leg-
alább 0,80 m szélesre kell készíteni.

4.11.28 Ha a szívóakna födéme a legnagyobb belvíz-
szint alatt helyezkedik el, a födémet és a szívócsövet víz-
záróan kell kiképezni.

4.11.29 A szivattyútelep robbanómotoros üzeme ese-
tén az égésterméket megfelelõen méretezett, át nem eresz-
tõ és hõszigetelt csatornában kell elvezetni, az épület tetõ-
gerince fölé legalább 50 cm-rel, a szabad légtérbe. A hõ-
szigetelést olyan módon kell elkészíteni, hogy az égéster-
méket vezetõ felszerelés külsõ burkolata a 60 °C-t tartós
üzem esetén se lépje túl.

4.11.30 A szivattyúházban a kellõ szellõzés biztosítá-
sára az ablakok felsõ részét is nyitható felületekkel kell ki-
képezni.

4.11.31 A gépcsarnokban elhelyezett daru kialakításá-
ra, szerelésére és üzemelésére az emelõgépekre vonatkozó
elõírások a mértékadók. Szabadtéri szivattyútelepen meg-
felelõ daruzó területet kell kialakítani.

4.11.32 A szívóaknával egy légteret alkotó szivattyú-
térben a biztonságos, üzemszerû kezeléshez bordás lemez-
zel, elõírásos szilárd korláttal ellátott emelvényeket, járdá-
kat, lépcsõket kell alkalmazni.

4.11.33 A szivattyútérben lévõ géprészeket (így pl.
csapágy, tömszelence, olajállásmutató, hõmérõ) biztonsá-
gosan és hozzáférhetõen kell kialakítani.

4.11.34 A szivattyútérben csak legfeljebb 24 V érintés-
védelmi törpefeszültségû villamos kézilámpát és kéziszer-
számot szabad használni. A törpefeszültséget elõállító
transzformátort a gépcsarnokban (a szivattyútér födéme
fölött) kell elhelyezni.

4.11.35 A gépcsarnokban oda nem tartozó anyagot,
szerszámot, gépet, eszközt (így pl. ágyat vagy heverõt) tar-
tani nem szabad.

4.12 Földmunkák

A) Földmunkák általában

4.12.01 A földmunkákon belül a vízrendezés speciális
földmunkáit a 4.05 A. fejezet, míg a vezetéképítés speciá-
lis földmunkáit a 4.12 B. fejezet tartalmazza.

4.12.02 Próbagödör ásásánál külön jogszabályok, így
például az ER. elõírásai az irányadóak. (MSZ–04–901)

4.12.03 Víztelenítés hiányában kézi erõvel nyílt vízben
a vízszint alatt legfeljebb 0,5 m mélységben szabad mun-
kát végezni.

4.12.04 Élõ vízfolyás mellett, nyitott munkaárokban,
árhullámok levonulásakor a munkavégzést szüneteltetni
kell.

4.12.05 A mûtárgyak körüli földtömörítést csak a be-
tonszerkezetek megszilárdulása után szabad megkezdeni.

4.12.06 Tömörítés alatt a mûtárgyba lemenni, ott mun-
kát végezni nem szabad.

4.12.07 Feszültség alatt lévõ villamos vezetéket (föld-
kábelt) munka közben megközelíteni csak a külön jogsza-

bályok (így pl. Vmr.) elõírásainak megtartásával szabad.
(MSZ 1585)

4.12.08 Az altalaj stb. lazítógépet a vontató után csak
vonórúddal szabad csatlakoztatni.

4.12.09 Magas töltés építésénél és mély bevágás ki-
emelésénél a földnyesõ mozgására legfeljebb 6° lejtésû
külön utat kell építeni.

4.12.10 Földgyaluval, 30°-nál kisebb fogásszögû kés-
sel, csak vékony réteget szabad nyesni. Fás, tönkös és vas-
tagabb gyökeres területen földgyalut alkalmazni nem sza-
bad.

4.12.11 Egyenetlen terepen, vagy ha több földmunka-
gép egyidejûleg dolgozik, irányító felügyeletrõl kell gon-
doskodni.

4.12.12 A földmunkák további elõírásait az ER. tartal-
mazza.

B) Elõkészítõ és fenntartási munkák

4.12.13 Fákon végzett rõzsetermelésnél csak erre a cél-
ra kialakított hosszú szálú fából vagy fémbõl készült létrát
szabad használni, amelynek alsó végét hegyes vasalással
kell ellátni, a felsõ végét pedig kötéllel vagy más, egyenér-
tékû módon a fához kell erõsíteni.

4.12.14 Rõzsekéve kötésénél, acélhuzal használatakor,
a huzalvégeket az átkötés után vissza kell hajlítani a rõzse-
ágak közé.

4.12.15 Rõzsekévék vállon való szállításánál a kéve-
hordók legalább 6,00 méteres követési távolságot kötele-
sek tartani.

4.12.16 Rõzsekévék deponálásához sík terepet kell ki-
jelölni, az eldõlést-, szétcsúszást meg kell akadályozni.

4.12.17 A használhatatlan rõzsekévék szállítása
(könnyen törik, mivel az idõjárás viszonyai miatt elérett)
fokozott figyelmet igényel. A mennyiben hasznosítása
nem megoldható vagy gazdaságosan nem hasznosítható
akkor a tûzrendészeti elõírások betartásával kell elégetni.

4.12.18 A rézsût kézikaszával csak felülrõl lefelé sza-
bad kaszálni, a töltéssel párhuzamosan haladva.

4.12.19 A rézsû gépi kaszálásánál a kaszálógép megvá-
lasztását a rézsû méret és a gép könyvben megadott meg-
engedett érték figyelembevételével kell elvégezni. A boru-
lás veszélyen túl számolni kell a gép lecsúszás veszélyével
(így pl. friss zöld növényzet, ázott talaj).

4.12.20 A töltéselõtér kézi cserjézésénél a cserjézõ
szerszám (macheta, balta, szárvágó) biztonságos állapotá-
ról a munkakezdés elõtt meg kell gyõzõdni. A cserje vágás
során a munkavállalók legalább a cserjemagasság két-
szerese, de legkevesebb 3 méter távolságra legyenek egy-
mástól.

4.12.21 A leírtott növényzetet amennyiben hasznosítá-
sa nem gazdaságos, vagy nem hasznosítható a munkatéren
kívül, a tûzrendészeti és környezetvédelmi elõírások betar-
tásával lehet elégetni, vagy értékesítés hiányában a legkö-
zelebbi zöldhulladék lerakó helyre kell szállítani.

4.12.22 A munkavállalóknak a növényzet irtásánál ba-
kancsot, tüskés, tövises növény irtásánál pedig védõkesz-
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tyût, védõruhát és szemüveget kell biztosítani. Munka
közben a munkavállalóknak egymástól a növényzet mére-
tétõl függõen, de legalább 3,0 m-es távolságra kell tartóz-
kodniuk.

4.12.23 A munkavállalóknak a növényzet irtásához
annak jellegébõl adódó ártalmak ellen védelmet nyújtó
egyéni védõeszközöket kell biztosítani.

4.12.24 Gépi cserjeirtást (láncfûrész, tisztító fûrész fû-
részkoronggal, ágvágó fûrész) az a munkavállaló végezhet
aki megfelelõ képesítéssel rendelkezik az adott gépre az
Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989.
(X. 8.) MÉM rendelet szerint.

4.12.25 A cserje, rõzse (nem kévézhetõ) gépi aprítás
(mulcsozás) során a cserjezúzó gép hatósugarában veszé-
lyes körzetében munkát végezni, tartózkodni tilos!

4.12.26 A lezúzandó területrõl a gép teljesítményét
meghaladó méretû növényzetet el kell távolítani, vagy
meg kell jelölni és azt ki kell kerülni.

4.12.27 Vízi növényzet vágó és kitermelõ gépek keze-
lését csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ké-
pesítéssel rendelkezõ munkavállaló kezelheti. A gépkeze-
lõjével a terület fellelõs vezetõje köteles ismertetni a mun-
katerület sajátosságait, hidak, átereszek, vízkivételi helyek
stb. elhelyezkedését.

4.12.28 A vízi növényzetvágó és kitermelõ gépet, úgy
kell megválasztani, hogy a munkavégzés során a földpart
állékonysága biztosítva legyen, és a gép biztonságos mû-
ködését nem akadályozza semmi (így pl. légvezeték,
mûtárgy).

4.12.29 A vízen történõ munkavégzésre szolgáló vízi
növényzet vágó és kitermelõ gépek esetében a munkaterü-
letül szolgáló vízfelületre (így pl. öntözõcsatorna, folyó,
patak, víztározó) biztonságos le-, illetve feljutására a gép-
könyvben megadott rézsûk kialakítását a munkaterület sa-
játosságaiból eredõ elegendõ számban el kell végezni. Fel-
ügyeletét a partról biztosítani kell.

C) Vezetéképítés

4.12.30 A munkaárok kitûzését, illetve az esetleges
burkolatbontást követõen a földkiemelést csak akkor lehet
elkezdeni, ha a dúcoláshoz szükséges dúcanyag már a
helyszínen van.

4.12.31 Amennyiben dúcolás szükséges, a dúcolást a
munkaterület talajmechanikai, hidrogeológiai, valamint
a munkaárok geometriai méreteinek figyelembevételével a
kiviteli terv alapján kell elvégezni. (MSZ–04–901,
MSZ–10–273, MSZ–10–280)

4.12.32 Tilos a munkaárkot gyorsabban mélyíteni,
mint ahogy a vízszint-süllyesztés környezetében a de-
presszió kialakul!

4.12.33 Talajvízszint-süllyesztési munkánál a környe-
zõ építmények, épületek roskadási (süllyedési) veszélyére
tekintettel kell lenni.

4.12.34 Talajvízszint süllyesztésénél a kiszivattyúzott
víz elvezetésére szolgáló szívó-nyomó csövet vagy gravi-
tációs csatornát (vályút) a munkaterületen biztonságosan
kell vezetni.

4.12.35 A kiszivattyúzott víz a nyomócsõben 3,0 m/s-nál
nagyobb sebességgel nem haladhat.

4.12.36 A munka folyamata alatt a víz felengedése és
ismételt leszívása tilos!

4.12.37 Fagypont alatti hõmérsékleten talajvízszint-
süllyesztés nem végezhetõ.

4.12.38 Lakott területen vagy közlekedési útvonal mel-
lett a munkahelyet el kell keríteni és éjjelre meg kell vilá-
gítani.

4.12.39 Munkaárkot keresztezõ közmûvezeték mecha-
nikai védelmérõl, tehermentesítésérõl gondoskodni kell.

4.12.40 A vezeték építési, javítási, tisztítási munkálatai
során az anyagok, szerszámok továbbításánál a leesés bal-
esetveszélyének elkerülésére a helyi viszonyoknak meg-
felelõen intézkedni kell, ilyen munkaterületen a munka-
vállalók és az ott tartózkodó más személyek védõsisakot
kötelesek viselni.

4.12.41 Az árokba kerülõ acél csõvezeték és szerel-
vény összeépítésénél a felszínen végrehajható munkákat a
terepszinten kell végezni (csõvégek megmunkálása, pere-
mezése, hegesztése, valamint a csõ korrózió elleni védel-
mét szolgáló munkák), a többit az árokban.

4.12.42 Csörlõs munkamódszernél a csörlõ tömege
1,5-szer nagyobb legyen az emelendõ tehernél.

4.12.43 A dúcolt munkaárok legkisebb szélessége az
ékek között 80 cm lehet.

4.13 Hidromechanizáció

4.13.01 Vízágyút csak szilárdan, az eldõlés ellen bizto-
sítva szabad elhelyezni.

4.13.02 A vízsugár hatókörzetében, valamint a vízágyú
közelében csak akkor szabad bármilyen munkát végezni,
ha elõzetesen a nyomócsõ tolózárját vagy a szivattyút le-
zárták (megállították), és az építésvezetõ az elzárt területre
belépési engedélyt adott.

4.13.03 A vízágyú csövét felállításkor, a nyomócsõvel
való összekötés elõtt, a víz váratlan megindulása miatt,
biztonságos irányba kell beállítani.

4.13.04 A vízágyúnak a fejtett anyaghoz mért távolsá-
gát a legnagyobb fejtési magasságnál kisebbre nem szabad
megállapítani.

4.13.05 A vízágyú körzetében figyelmeztetõ táblát kell
elhelyezni.

4.13.06 A mûködõ vízágyút nem szabad felügyelet nél-
kül hagyni.

4.13.07 A szivattyú körzetében (így pl. szívóaknánál)
fürödni nem szabad.

4.13.08 A vízágyús munkaterületet korláttal kell elke-
ríteni.
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4.13.09 A nyomóoldal tolózárját biztonsági kapcsoló-
val kell elzárni.

4.13.10 A vízágyún az üzemi nyomást jól láthatóan fel
kell tüntetni. A nyomást az üzemi nyomás fölé emelni ti-
los!

4.13.11 A víz szintje fölött vezetett csõvezeték bakjait
az elvonuláskor el kell távolítani.

4.13.12 A nem repülõ zagynyomó-csõvezetéket stabil
állványon, a hullámzási vízszint fölött kell vezetni. A re-
pülõ csõvezetéket vízre vagy talajra úgy kell elhelyezni,
hogy a szükséges munkák biztonságosan végezhetõk le-
gyenek. A csõvezetéken közlekedni tilos!

4.13.13 Löszös talajra telepített mûtárgyak (így pl.
épületek) közelében 500 m-en belül zagyteret létesíteni ti-
los!

4.13.14 A lakott hely közelébe telepített zagytér keríté-
sét és veszélyt jelzõ tábláit meg kell világítani.

4.13.15 A zagyteret (így pl. vízgyûjtõzsompot) belé-
pést akadályozó kerítéssel kell körülvenni és azon figyel-
meztetõ tiltó táblát kell elhelyezni.

4.13.16 Iszapos zagytérre csak lefektetett pallókon és
csak felügyelet mellett szabad belépni.

4.13.17 A zagyszorító gáton sem gyalogos, sem jármû
nem közlekedhet!

4.13.18 A zagytér gépeire (szivornya, szivattyú) vonat-
kozó biztonsági elõírásokat, a helyi körülményeket figye-
lembe véve kell meghatározni.

4.13.19 Csak olyan vízágyút szabad igénybe venni,
amelyet az üzemi nyomást 50%-kal meghaladó nyomás-
próbának alávetették, könnyen irányítható, vízszintesen
legfeljebb 180°-ra, függõlegesen pedig 45°-ra mozgatha-
tó.

4.13.20 A kotróhajó és a zagytér között, ha a zagytéren
emberek tartózkodnak, az összeköttetés biztosítására jel-
zõberendezést kell létesíteni.

4.13.21 Hosszú nyomóvezetékben minden szivattyú
után, szintkülönbség esetén, visszacsapó szelepet kell fel-
szerelni.

4.13.22 Laza, homokos talajból zagygátat csak rõzse-
fonatos, cölöpös béléssel szabad építeni.

4.13.23 A zagyszorítógát alatt elhelyezett vízlevezetõ
csövet, ha mezsgyét vagy utat keresztez, deszkával, rézsû-
sen le kell burkolni, és rossz látási viszonyok esetén meg
kell világítani.

4.13.24 Ha a szorítógát 2,0 m-nél magasabb, 50 m-en-
ként feljáró lépcsõrõl kell gondoskodni.

4.13.25 Éjszakai munkában részt vevõ minden munka-
vállalót kézilámpával kell ellátni.

4.13.26 A nyomócsövet és a zagyvezetékeket elmoz-
dulást kizáró, szilárd alátétekre kell helyezni. A nyomás
alatti csõvezetéket le kell horgonyozni.

4.13.27 A zagytéren nyomócsövet iszapos, vizes, ho-
mokos talaj esetén egyszerre 4 munkavállaló szállíthat. Ez
esetben is 1 fõre legfeljebb 25 kg tömeg juthat.

4.13.28 Üzemben lévõ zagynyomócsövet (amelyben
folyadékáramlás vagy dugulás miatti nyomás van) nem
szabad megbontani.

4.14 Úszómûvel végzett munkák

4.14.01 Az úszómûvet a Hajózási Szabályzat, illetve a
hajózási hatóság elõírásai szerint kell kialakítani. Az elké-
szült úszómûvet hatósági biztonsági vizsgára kell bemu-
tatni, amely csak a hatóság üzemképességi bizonyítványa
alapján állítható üzembe.

4.14.02 Különbözõ rendeltetésû úszómû (hajó-) terek
szellõzõcsöveit összekötni nem szabad.

4.14.03 A térelhatároló szerkezetet olyan hangszigete-
lõ anyaggal kell ellátni, hogy a helyiségben mért zajszint
80 dB-nél nagyobb ne legyen.

4.14.04 Az úszómûvet a kezelõ- és a lakószemélyzet
számára méretezett hûtõszekrénnyel és a külsõ térben el-
helyezett, személyenként külön-külön zárható (legalább
40×40×60 cm-es) élelemtárolóval kell ellátni.

4.14.05 Petróleumlámpa világítást csak a vontatott ha-
jón szabad használni. Csak biztonságosan felfüggesztett,
szilárdan helyhez kötött, ütések ellen védett kivitelû, fém-
bõl készült és peremekkel ellátott lámpatestet szabad hasz-
nálni.

4.14.06 Úszómû (így pl. jégtörõ hajó) lakóterében a
külhéj mentén fekvõhelyet elhelyezni tilos! A lakberende-
zéseket be kell építeni vagy rögzíteni kell.

4.14.07 Lakótérben az elektromos melegítõ stb. céljára
szolgáló leágazásokat kapcsolóval kell ellátni, és a készü-
lékek dugaszoló aljzatát csak jelzõlámpával szabad üze-
meltetni.

4.14.08 A lakótereket megfelelõen el kell zárni a mo-
tortértõl.

4.14.09 Lakótérben kipufogó vagy egyéb gázt átvezet-
ni, folyékony tüzelõanyagú melegítõ berendezéseket hasz-
nálni tilos!

4.14.10 Minden úszómûvön (hajón) ivóvíztartályt kell
felszerelni.

4.14.11 A használati (tisztálkodási) vizet külön rend-
szerben kell vezetni.

4.14.12 Szabad vízbõl vett és szûrõágyon átvezetett
használati vizet fertõtleníteni kell

4.14.13 A vízi jármûvek személyzetére és a hajón tar-
tózkodók magatartására vonatkozó elõírásokat a Hajózási
Szabályzat tartalmazza. A vízi jármûre beosztott, azon
munkát végzõ munkavállalók vasalt vagy szöges talpú ci-
põt, továbbá papucsot nem használhatnak. Mezítelen láb-
bal dolgozni, tartózkodni és közlekedni nem szabad.

4.14.14 A hajók üzemeltetéséhez szükséges legkisebb
létszámot a Hajózási Szabályzat, valamint a belvízi utakon
közlekedõ úszó létesítmények hajózásra alkalmassága és
megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatá-
ról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöVIM rende-
let határozza meg.
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4.14.15 A horgonyt 2 személynek kell felhúznia. Hor-
gonyzó kötél felszakításánál védõkesztyû használata köte-
lezõ.

4.14.16 Horgonymanõvert csak szakképzett hajós
munkavállalók irányításával szabad végezni.

4.14.17 A készenléti õrségnek a fedélzeten, a kormány-
állás közelében kell tartózkodnia.

4.14.18 Munka közben és a munkaszüneti napokon az
úszómûvön biztonsági õrséget kell szervezni.

4.14.19 A csörlõt rángató megterhelésnek kitenni nem
szabad. Csörlõt ráhajtani csak a kotrómester vagy fedél-
zetmester esetenként adott utasítására és jelenlétében
szabad.

4.14.20 Rakodó, ürülõ vagy más úszómûre átugrálni
tilos!

4.14.21 Az úszómû meg nem világítható részén (sötét-
ben) kézilámpa nélkül közlekedni tilos!

4.14.22 Úszómûvön a lakótér hõmérsékletét úgy kell
biztosítani, hogy télen a 20 °C-ot elérje.

4.14.23 Elektromos melegítõkészüléket csak lerögzít-
ve, a tûzrendészeti elõírások megtartásával szabad üze-
meltetni.

4.14.24 Uszályrakodást erõs (0,5 m-nél nagyobb) hul-
lámverés idején nem szabad végezni.

4.14.25 Rakodó vagy ürülõ uszály köteleinek helyzetét
bármilyen módon megváltoztatni csak vezetõi utasításra
szabad. Kötélmunkánál a kötél öblébe beállni tilos!

4.14.26 Fenékürítõs uszály fenékkapuit a szükséges
vízmélység hiánya esetén kinyitni tilos!

4.14.27 Kotrót a vedersor szétkapcsolásakor (puttony
vagy lánctag cseréjekor) mindkét irányban biztosítani kell
elmozdulás ellen. Új merítéket és lánctagot az összehúzó
készülék nélkül tilos behelyezni!

4.14.28 A kotró vedersorának szétkapcsolásakor a ki-
rálykereket vagy a hajtómû fogaskerekét elmozdulás ellen
kiékeléssel kell biztosítani.

4.14.29 Kotrón a szerelés megkezdése elõtt a létrát
megfelelõ erõsségû gerendával a két bevágás (slicc) alá
kell támasztani.

4.14.30 Nyomócsõvel dolgozó kotró pontonsorán és
nyomócsövén a kifeszített láncra és kötélre rálépni, azon
járni nem szabad.

4.14.31 A kompban vagy lejtõn leállt jármû fékjét be
kell fogatni, vagy a jármûvet ki kell ékelni.

4.14.32 A jármûvet a kompon való szállításkor a veze-
tõnek nem szabad felügyelet nélkül hagynia.

4.14.33 Úszó test vízbõl való kiemelésénél az átfogó
köteleket úgy kell elhelyezni, hogy ne éles sarokra feküd-
jenek fel. Az éles saroknál fagerendát vagy mûanyag pár-
nát kell alkalmazni.

4.15 Laboratóriumi munkák

4.15.01 A vízminõségi laboratórium dolgozóit idõsza-
kos orvosi ellenõrzésre kell küldeni, ahol döntenek a védõ-
oltás szükségességérõl, továbbá, hogy terhes nõ dolgoz-

hat-e, amelyet a munkaköri, szakmai, illetve személyi hi-
giénés alkalmassági orvosi vizsgálatáról és véleményezé-
sérõl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szabályoz.

4.15.02 A vízminõség-vizsgáló laboratóriumban a
szennyvíziszap, illetve egyéb biológiai kockázattal járó
vizsgálatot végzõ munkavállalók részére a biológiai koc-
kázat miatt veszélyeztetett helyiségekre vonatkozó elõ-
írásokat figyelembe kell venni. Elkülönített fekete és fehér
öltözõt, valamint fürdõzuhanyozót (hideg-meleg víz), va-
lamint WC-t kell létesíteni. A laboratóriumi munkavál-
lalók a biológiai kockázattal járó munkához használt ruhá-
zatban más helyiségbe nem léphetnek be. Élelmet és inni-
valót a laboratóriumban nem tárolhatnak, és nem fogyaszt-
hatnak. Étkezéshez külön helyiséget kell biztosítani. Az a
munkavállaló, aki szeszes italt fogyasztott, kezén sérülés
van, akit alkoholelvonás miatt kezelnek vagy ideggondo-
zási kezelés alatt áll, a munkában nem vehet részt.

4.15.03 A laboratóriumba vizsgálatra beszállított fertõ-
zõ vizeket, maró, mérgezõ anyagot tartalmazó folyadékot,
valamint szerves oldószereket szájjal pipettázni tilos!

4.15.04 Dúsított baktériumtenyészetet tartalmazó edé-
nyeket csak autoklávos hõkezelés után szabad elmosogat-
ni. Savat, lúgot tartalmazó oldatokat csak vízzel erõsen hí-
gítva (vízfolyás mellett) szabad kiönteni. Cianidos szenny-
vizeket vagy oldatokat nem szabad savas vizeket tartalma-
zó helyre vagy savas vizekkel együtt kiönteni. A felszíni
vizek védelmérõl szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rende-
let alapján, gondoskodni kell arról, hogy a kiöntött vegy-
szerek a közcsatornába vagy élõvízbe jutás elõtt olyan ke-
zelést kapjanak, hogy a távozó víz megfeleljen a vízvédel-
mi elõírásoknak.

4.15.05 Éteres vizsgálatot külön helyiségben, mester-
séges szellõztetés mellett szabad végezni.

4.15.06 Vízminták vételénél a hivatkozok jogszabá-
lyok szerint kell eljárni. (MSZ ISO 5667–1–2)

4.16 Roncskiemelés

4.16.01 A felderített roncs körvonalait messzirõl látha-
tóan meg kell jelölni, illetõleg ki kell világítani a Hajózási
Szabályzatban foglaltak szerint.

4.16.02 A roncskiemeléshez tûzszerész közremûködé-
sét kell biztosítani, ha fennáll a robbanóanyag jelenléte.

4.16.04 Emelõhajót vagy -tagot a vízi közlekedésben
elõírt horgonyfelszerelésen kívül 4 db oldalcsörlõvel és
4 db kettõs horgonnyal kell ellátni.

4.16.05 A húzókötelek szakadásából keletkezhetõ ve-
szélyek megelõzésére a csörlõk elõtt védõfalat kell léte-
síteni.

4.16.06 Rossz látási viszonyok között, örvénylõ vízben
vezetõkötelet kell használni. A vezetõkötélnek legalább
2200 N szakítószilárdságúnak kell lennie.
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4.16.07 A szondarúddal végzett mélységmérés eseté-
ben a szondázó csoport létszáma 5 fõnél kevesebb nem le-
het (1 kormányos, 2 evezõs, 1 szondázó, 1 jegyzõ).

4.16.08 Roncskiemelésnél fizikai munkára nem alkal-
mazhatók nõk, 18 évesnél fiatalabb és 50 évesnél idõsebb
férfiak, továbbá életkortól függetlenül magas vagy ala-
csony vérnyomású, epilepsziás, szédülékeny, tériszony-
ban szenvedõ munkavállalók.

4.16.09 Minden vízbõl való roncskiemelést legalább
ötéves kivitelezésben eltöltött szakmai gyakorlatú, vízi
közlekedésben jártas és legalább kishajó-vezetõi képesí-
téssel és búvárismeretekkel és felelõs mûszaki engedéllyel
rendelkezõ mérnök vagy üzemmérnök vezethet. Kisha-
jó-vezetõi képesítés hiányában ilyen szakképesítésû mun-
kavállalót külön be kell állítani.

4.16.10 Éles sarkú roncsok közé való behatolásnál ket-
tõs vezetõkötelet kell alkalmazni. Ezek közül az egyik a te-
lefonvezeték is lehet. (MSZ 20358)

4.16.11 Víz alatti roncsbontást, a roncs kisebb részekre
való darabolását, mindenkor búvármunkával kell végre-
hajtani. (MSZ 20358)

5. VESZÉLYES VÍZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK

1. Víz feletti, emberi közlekedésre szolgáló járóhídon
végzett munka

2. Vízi jármûvel való anyagszállítás, ki- és berakodás

3. Vízen végzett munka, ha a vízmélység 1,0 m-nél na-
gyobb, a víz sebessége az 1,0 m/s-t meghaladja, vagy a
vízmélységtõl függetlenül, ha a víz sebessége a 3,0 m/s-t
meghaladja

4. Munkavégzés vagy közlekedés jégen

5. Zárt csatornában és azok mûtárgyaiban végzett, va-
lamint ezek felnyitásával járó munka

6. Veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett
munka

7. III. fokozatú Árvíz- és belvízvédekezés

8. Kútfúrás

9. Gázos vizek kezelése

10. Szennyvíz elvezetéssel és tisztítással kapcsolatos
munka

11. A 45 °C-nál nagyobb hõmérsékletû nyílt víztároló-
val vagy árokkal kapcsolatos emberi tevékenység

12. Hévizes és gázos kúttal, valamint hévizes tároló
tartályokkal és egyéb mûtárgyakkal kapcsolatos munka

13. Medencék veszélyes anyaggal történõ fertõtleníté-
se és tisztítása

14. Iszapfõzés munkái

15. A 80–150 cm közötti, továbbá 60/90 és 90/140 bel-
méretû, 10 cm-nél hosszabb vízrendezési, öntözési és fel-
színi víztározási csõvezetékben végzett munka

16. Szárító tárókban végzett munka

17. Radioaktív anyagok szállítása

18. Radioizotópos tömörségmérés

19. Szádlemez és cölöp verése

20. Jég elleni védekezés

21. Vedersoros, markoló és szívó-nyomó úszókotró
part közeli munkái

22. Hajóút kitûzése

23. Hidrológiai mérés: hídszerkezetrõl; olyan duzzasz-
tómûvekrõl, ahol a víz átbukása a táblák felemelésével
szüntethetõ meg; jégrõl; vízben; 50 m-nél szélesebb vízfo-
lyásnál csónakból, hajóról

24. Nagyfeszültségû veszélyeztetettségnek kitett ká-
belszakaszon végzett munka

25. Horgonyzó kötél felszakítása

26. Biológiai kockázattal járó laboratóriumi munka

27. Roncskiemelés

6. A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT, MEGHATÁRO-
ZÁST IGÉNYLÕ FOGALMAK

1. Akna

Általában térszín alatti létesítmény, amely vezetékek
szerelvényei és szivattyúk elhelyezésére, illetve a csatorna
vizsgálatára, tisztítására, vagy vizet átvezetõ mûtárgy el-
záró-szerkezetének elhelyezésére szolgál.
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2. Buzgár

A töltésre ható egyoldalú hidrosztatikus nyomás hatá-
sára a töltés mentett oldalán alulról felfelé irányuló szivár-
gásból kialakult, koncentrált vízfeltörés. Ez megfelelõ vé-
dekezés hiányában töltésszakadást idézhet elõ.

3. Egyesített rendszerû csatorna

Olyan csatornarendszer, amely a szenny- és csapadékvi-
zet közös hálózatban gyûjti és vezeti el.

4. Gereb

A folyadék áramlásába helyezett párhuzamos pálcákból
álló szûrõberendezés, a rácsszemét kifogására.

5. Járómezõ (munkahíd)

A parthoz kikötött vízi jármû vagy a víziállvány és a
part között lévõ áthidaló rész, amely közlekedésre szolgál.

6. Koronaterhelés

Tartós erõtani igénybevétel, amely a fúróberendezés
elõírt mélységhatárának elérésekor a mozgó csigasor, a
szállítóhorog, az öblítõfej és tömlõ, a fúrókötél, a fúrószer-
szám és a béléscsõ együttes hatására a koronát terheli.

7. Rámpa

Földmûvek megközelítésére alkalmas, lejtõs, ugyan-
csak földbõl készült mû.

8. Rõzsepokróc

Kötéssel és karóval a parti rézsûhöz erõsített rõzseréteg,
a mederfenék kimosás elleni védelmére.

9. Övárok

A vízrendezési rendszer azon része, amely felfogja a
vízrendezés alatt álló területre kívülrõl ráfolyó vizeket.

10. Vakonddrén-eke

A vakond járatát utánzó mesterséges talajcsövezést ké-
szítõ alagcsövezõ eke.

11. Víztározó

A víztározók olyan nyíltfelszínû mesterséges tavak, me-
lyeket természetes terepalakulatokban egy vagy több ol-
dalról való mesterséges elzárással hoztak létre.

12. Úszómû

Helyváltoztatásra általában nem szolgáló úszó létesít-
mény (így pl. fürdõhajó, úszódokk, kikötõponton, csónak-
ház) a Hajózási Szabályzat meghatározása szerint.

Az egészségügyi miniszter,
valamint a környezetvédelmi

és vízügyi miniszter
28/2007. (VI. 13.) EüM–KvVM

együttes rendelete
az egyes veszélyes anyagokkal,

illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes tevékenységek korlátozásáról szóló

41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet
módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. § (4) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában, valamint a környezetvédelmi és vízügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes ké-
szítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korláto-
zásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes ren-
delet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet
melléklete szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. augusztus 24-én lép hatályba.

(2) A melléklet 5. pontja 2007. szeptember 30-án lép ha-
tályba.

(3) Az R. 4. § (6) bekezdésében a „2005/84/EK” szöveg-
rész helyébe a „2005/84/EK, 2005/90/EK, 2006/139/EK”
szövegrész lép.

(4) Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktu-
soknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/90/EK irány-
elve (2006. január 18.) az egyes veszélyes anyagok és ké-
szítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának
korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkilencedik alkalom-
mal történõ módosításáról (karcinogén, mutagén és terato-
gén – c/m/r besorolású anyagok), az irányelv mellékleté-
nek 2. és 3. pontja kivételével,

b) a Bizottság 2006/139/EK irányelve (2006. december
20.) a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az arzénvegyületek
forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásait il-
letõen, az irányelv I. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez
történõ hozzáigazítása céljából történõ módosításáról.

Dr. Horváth Ágnes s. k., Dr. Fodor Gábor s. k.,
egészségügyi miniszter környezetvédelmi és vízügyi

miniszter
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Melléklet a 28/2007. (VI. 13.) EüM–KvVM együttes rendelethez

1. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásá-
ról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklet táblázata „Vegyi
anyag, anyagcsoport, illetve készítmény megnevezése” oszlopának 30. pontjában a „Mutagén anyagok 2. kategória” cím
alatti felsorolás a következõk szerint módosul.

1.1. A felsorolás az alábbi tételekkel egészül ki:

[– 2,2’-Bioxirán; 1,2,3,4-Diepoxibután (Indexszám: 603-060-00-1, EU-szám: 215-979-1, CAS-szám: 1464-53-5)]
„

Anyagok Indexszám EK-szám CAS-szám Megjegyzések

króm(VI)-trioxid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E

kadmium-szulfát 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

benzol 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E

2-nitrotoluol 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E

4,4’-oxidianilin [1] és sói
p-aminofenil éter [1]

612-199-00-7 202-977-0 [1] 101-80-4 [1] E

Karbendazim (ISO)
metilbenzimidazol-2-il-karbamát

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7

Benomil (ISO)
metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamát

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin
propánmentesítõ fejtermék, C3-ban gazdag sav-
mentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt és a savas szennyezõdések
eltávolítása érdekében kezelt szénhidrogének frak-
cionálásával nyert összetett szénhidrogén-elegy.
C2–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz,
fõleg C3-at.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló; Ásvány-
olaj-gáz
(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termé-
kek desztillálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõként C1–C6 szénatomszámú
alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkoló, C1–5-ben
gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási eljárásból származó termé-
kek desztillálásával kapott összetett szénhidro-
gén-elegy. C1–C6 szénatomszámú alifás
szénhidrogéneket tartalmaz, fõleg C1–C5 szénszá-
múakat.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan polimerizált ben-
zin stabilizáló fejtermék, C2–4-ben gazdag; Ásvány-
olaj-gáz
(Katalitikusan polimerizált benzin frakcionált
stabilizálásából kapott összetett szénhidro-
gén-elegy. C2–C6 szénatomszámú alifás szénhidro-
géneket tartalmaz, fõleg C2–C4

szénatomszámúakat.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H, K
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Anyagok Indexszám EK-szám CAS-szám Megjegyzések

Gázok (ásványolaj), katalitikus reformáló, C1–4-ben
gazdag; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus reformálási eljárásból származó termé-
kek desztillálásával kapott összetett szénhidro-
gén-elegy. C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogéneket tartalmaz, fõleg C1–C4 szén-
atomszámúakat.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H, K

Gázok (ásványolaj), C3–5 olefines-paraffinos alkilá-
lási betáp.; Ásványolaj-gáz
(C3–C5 szénatomszámú olefin- és paraffinszénhid-
rogének összetett elegye, melyet alkilálási
kiindulási anyagnak használnak. A környezeti hõ-
mérséklet általában meghaladja a kritikus hõmér-
sékletüket.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H, K

Gázok (ásványolaj), C4-ben gazdag; Ásvány-
olaj-gáz
(Katalitikus frakcionálási eljárásból származó ter-
mékek desztillálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. C3–C5 szénatomszámú alifás
szénhidrogéneket tartalmaz, fõleg C4-et.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H, K

Gázok (ásványolaj), etánmentesítõ fejtermékek;
Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz-
és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg etánt és etilént tartal-
maz.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H, K

Gázok (ásványolaj), izobutánmentesítõ fejtermé-
kek; Ásványolaj-gáz
(Bután-butilén áram atmoszferikus desztillációjá-
val nyert összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C3–C4 szénatomszámú alifás szénhidrogéneket tar-
talmaz.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítõ száraz, pro-
pánban gazdag; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz-
és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg propilént és némi etánt
és propánt tartalmaz.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítõ fejtermékek;
Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolási eljárásból származó gáz-
és benzinfrakciók desztillálásával készült összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C2–C4 szénatomszámú
alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H, K

Gázok (ásványolaj), gázvisszanyerõ propánmente-
sítõ fejtermékek; Ásványolajgáz
(Vegyes szénhidrogén-áramok frakcionálásával ka-
pott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz, ezen
belül fõként propánt.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H, K
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Gázok (ásványolaj), Girbatol-egység betáp.; Ás-
ványolaj-gáz
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet a Girba-
tol-egységbe táplálnak be a hidrogénszulfid
eltávolítása céljából. Fõleg C2–C4 szénatomszámú
alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H, K

Gázok (ásványolaj), izomerizált benzin frakcio-
náló, C4-ben gazdag, hidrogénszulfid-mentes;
Ásványolaj-gáz

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt tisztí-
tott olaj és termikusan krakkolt vákuum maradék
frakcionálási reflux dob; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan
krakkolt vákuum-maradék frakcionálásával kapott
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C6 szén-
számú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin
stabilizáló abszorber; Ásványolajgáz
(Katalitikusan krakkolt benzin stabilizálásából ka-
pott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C6

szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló, kataliti-
kus reformáló és hidrokénmentesítésõ kombinált
frakcionáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási, reformálási és hidrogéne-
zõ-kénmentesítési eljárásokból kapott termékek
frakcionálásából nyert, a savas szennyezések eltá-
volítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy. Fõ-
leg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogéneket
tartalmaz.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált ben-
zin frakcionálási stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan reformált benzin frakcionált stabili-
zálásából kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Fõleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogéneket tar-
talmaz.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H, K

Véggáz (ásványolaj), telített gáz üzem vegyes
áram, C4-ben gazdag; Ásványolajgáz
(Közvetlen lepárlású benzin, desztillációs véggáz
és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz
frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szén-
hidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú szénhidro-
génekbõl, elsõsorban butánból és izobutánból áll.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H, K

Véggáz (ásványolaj), telített gáz visszanyerõ üzem,
C1–2-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Desztillált véggáz, közvetlen lepárlású benzin és
katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz
frakcionálásával kapott összetett szénhidro-
gén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú szénhidro-
génekbõl, elsõsorban metánból és etánból áll.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H, K
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Véggáz (ásványolaj), vákuum-maradékok termikus
krakkolása; Ásványolaj-gáz
(Vákuum-maradékok termikus krakkolásából ka-
pott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H, K

Szénhidrogének, C3–4-ben gazdag, ásványolaj
desztillátum; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillálásával és kondenzálásával ka-
pott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5, de elsõ-
sorban C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H, K

Gázok (ásványolaj), teljes közvetlen lepárlású ben-
zin hexánmentesítõ; Ásványolaj-gáz
(A teljes közvetlen lepárlású benzin frakcionálásá-
val kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C2–C6 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrokrakkolás propánmente-
sítõ, szénhidrogénben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Hidrogénezõ krakkolási eljárásban kapott termé-
kek desztillációjából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll. Tartalmazhat kismennyisé-
gû hidrogént és hidrogén-szulfidot is.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H, K

Gázok (ásványolaj), könnyû közvetlen lepárlású
benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Könnyû közvetlen lepárlású benzin stabilizálásá-
val kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C2–C6 szénatomszámú telített alifás szénhidrogé-
nekbõl áll.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H, K

Maradékok (ásványolaj), alkilálási lehasító, C4-ben
gazdag; Ásványolaj-gáz
(Egyes finomítói mûveletek anyagáramainak desz-
tillálásából kapott összetett maradék. C4–C5 szén-
atomszámú szénhidrogénekbõl, elsõsorban
butánból áll, forráspont tartomány: közelítõleg
–11,7 C° és 27,8 C° között.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H, K

Szénhidrogének, C1–4; Ásványolaj-gáz
(Termikus krakkolási és abszorpciós mûveletekkel,
valamint nyersolaj desztillációjával kapott össze-
tett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszá-
mú szénhidrogénekbõl áll, forráspont tartomány:
közelítõleg –164 C° és –0,5 C° között.)

649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H, K

Szénhidrogének, C1–4, kéntelenített; Ásvány-
olaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nye-
rünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a
merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyezõdé-
sek eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak
vetünk alá. Fõleg C1–C4 szénatomszámú szénhid-
rogénekbõl áll, forráspont tartomány: közelítõleg
–164 C° és –0,5 C° között.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H, K
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Szénhidrogének, C1–3; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, mely jellemzõen
C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll, for-
ráspont tartomány: közelítõleg –164 és –42 C° kö-
zött.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H, K

Szénhidrogének, C1–4, butánmentesítõ frakció;
Ásványolaj-gáz

649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H, K

Gázok (ásványolaj), C1–5, nedves; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj és/vagy toronygáz-olaj desztillálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H, K

Szénhidrogének, C2–4; Ásványolaj-gáz 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H, K

Szénhidrogének, C3; Ásványolaj-gáz 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H, K

Gázok (ásványolaj), alkilálás kiindulási anyag;
Ásványolaj-gáz
(Gázolaj katalitikus krakkolásával nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Elsõsorban C3–C4 szénatom-
számú szénhidrogénekbõl áll.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítõ fenéktermék
frakcionálás; Ásványolaj-gáz
(Propánmentesítõ fenéktermékek frakcionálásából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
butánból, izobutánból és butadiénbõl áll.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H, K

Gázok (ásványolaj), finomítói keverék; Ásvány-
olaj-gáz
(Különbözõ eljárásokból nyert összetett szénhidro-
gén-elegy. Hidrogénbõl, hidrogén-szulfidból és
fõként C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkolás; Ásvány-
olaj-gáz
(Katalitikus krakkolási termékek desztillálásával
nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H, K

Gázok (ásványolaj), C2–4, kéntelenített; Ásvány-
olaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nye-
rünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a
merkaptánok átalakítására, ill. savas szennyezõdé-
sek eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak
vetünk alá. Fõleg C2–C4 szénatomszámú telített és
telítetlen szénhidrogénekbõl áll, forráspont tarto-
mány: közelítõleg –51 C° és –34 C° között.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H, K

Gázok (ásványolaj), nyersolaj frakcionálás;
Ásványolaj-gáz
Nyersolaj frakcionálásával kapott összetett szén-
hidrogén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú telí-
tett alifás szénhidrogénekbõl áll.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H, K
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Gázok (ásványolaj), hexánmentesítõ; Ásvány-
olaj-gáz
(Kombinált benzin-anyagáramok frakcionálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5

szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekbõl
áll.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H, K

Gázok (ásványolaj), könnyû közvetlen lepárlású
benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Könnyû közvetlen lepárlású benzin frakcionálásá-
val kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C1–C5 szénatomszámú telített alifás szénhidrogé-
nekbõl áll.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H, K

Gázok (ásványolaj), benzin egyesítõ kénmentesíté-
se, kigõzölés; Ásványolaj-gáz
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet egy ben-
zin egyesítõ kéntelenítési folyamatból és a
benzinbõl kigõzöléssel nyerünk. Fõleg C1–C4 szén-
atomszámú telített alifás szénhidrogénekbõl áll.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin ka-
talitikus reformáló; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálá-
sával és a teljes kilépõ termék frakcionálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Metánból,
etánból és propánból áll.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló;
Ásványolaj-gáz
(A C3–C4 lehasító töltetének frakcionálásával nyert
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C3 szénhidro-
génekbõl áll.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen stabilizáló; Ásvány-
olaj-gáz
(A nyersolaj desztillálásánál használt elsõ kolonná-
ból származó folyadék frakcionálásával kapott
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szén-
atomszámú telített alifás szénhidrogénekbõl áll.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin
butánmentesítõ; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolt benzin frakcionálásával ka-
pott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillá-
tum és benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt benzin és desztillátum frakci-
onálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Fõleg C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H, K
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Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt desztil-
látum, gázolaj és benzin abszorber; Ásvány-
olaj-gáz
(Termikusan krakkolt benzin és gázolaj
desztillátumok elválasztásából nyert összetett szén-
hidrogén-elegy. Fõleg C1–C6 szénatomszámú szén-
hidrogénekbõl áll.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H, K

Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt szénhid-
rogén frakcionáló stabilizáló, ásványolaj kokszo-
lás; Ásványolaj-gáz
(Ásványolaj kokszolási eljárásból származó
termikusan krakkolt szénhidrogének frakcionáló
stabilizálásából kapott összetett szénhidro-
gén-elegy. Fõleg C1–C6 szénatomszámú szénhidro-
génekbõl áll.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H, K

Gázok (ásványolaj), enyhén vízgõzpirolizált, buta-
diénben koncentrált; Ásványolaj-gáz
(Termikus krakkolási folyamatból származó termé-
kek desztillálásával nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin ka-
talitikus reformáló stabilizáló fejtermék; Ásvány-
olaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus
reformálásával és a teljes kilépõ termék frakcioná-
lásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C2–C4 szénatomszámú telített alifás szénhidrogé-
nekbõl áll.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H, K

Szénhidrogének, C4; Ásványolaj-gáz 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H, K

Alkánok, C1–4, C3-ban gazdag; Ásványolajgáz 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H, K

Gázok (ásványolaj), vízgõz-pirolízis C3-ban gaz-
dag; Ásványolaj-gáz
(Vízgõz-pirolízisbõl származó termékek desztillá-
lásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
propilénbõl és némi propánból áll, forráspont tarto-
mány: közelítõleg –70 C° és 0 C° között.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H, K

Szénhidrogének, C4, vízgõz-pirolízis desztillátum;
Ásványolaj-gáz
(Vízgõz-pirolízisbõl származó termékek desztillá-
lásával kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C4 szénatomszámú szénhidrogénekbõl, elsõsorban
1-buténbõl és 2-buténbõl áll, de tartalmaz butánt és
izobutánt is, forráspont tartomány: közelítõleg
–12 C° és 5 C° között.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H, K
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Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített,
C4-frakció; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nye-
rünk, hogy cseppfolyósított ásványolaj-gázt a mer-
kaptánok oxidálására, ill. savas szennyezõdések
eltávolítására szolgáló kéntelenítõ eljárásnak ve-
tünk alá. Fõleg telített és telítetlen C4 szénhidrogé-
nekbõl áll)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H, K, S

Raffinátumok (ásványolaj), vízgõzpirolizált
C4-frakció réz(I)-ammóniumacetátos extrakció,
C3–5 és C3–5 telítetlen, butadién-mentes; Ásvány-
olaj-gáz

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H, K

Gázok (ásványolaj), amin-rendszer kiindulási
anyag; Finomító gáz
(Az amin-rendszerbe a hidrogén-szulfid eltávolítá-
sa céljából betáplált gáz. Elsõsorban hidrogént tar-
talmaz. Szén-monoxid, szén-dioxid,
hidrogén-szulfid és alifás, elsõsorban C1–C5 szén-
atomszámú szénhidrogének szintén jelen lehetnek
benne.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogéne-
zõ-kénmentesítés; Finomítói gáz
(A benzol-egység által termelt kéménygázok. El-
sõdlegesen hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid és
elsõsorban C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének,
a benzolt is beleértve, szintén jelen lehetnek ben-
ne.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység recirkulálás,
hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(A benzol-egység gázainak recirkulálásával nyert
összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban hidro-
génbõl áll, mellette kis mennyiségû szén-monoxid
és C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H, K

Gázok (ásványolaj), kevert olaj, hidrogénben-nit-
rogénben gazdag; Finomítói gáz
(Kevert olaj desztillálásával kapott összetett szén-
hidrogén-elegy. Elsõsorban hidrogénbõl és
nitrogénbõl áll, mellette kis mennyiségû szén-mon-
oxid, szén-dioxid és C1–C5 szénatomszámú alifás
szénhidrogének vannak jelen.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin
lehasító fejtermékek; Finomítói gáz
(A katalitikusan reformált benzin stabilizálásából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
hidrogénbõl és jellemzõen C1–C4 szénatomszámú
telített szénhidrogénekbõl áll.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H, K
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Gázok (ásványolaj), C6–8 katalitikus reformálás re-
cirkulálás; Finomítói gáz
(A C6–8 kiindulási anyag katalitikus reformálási és
a hidrogén megõrzését célzó recirkulálási termé-
keinek desztillálásából nyert összetett szénhidro-
gén-elegy. Fõleg hidrogénbõl áll. Tartalmazhat
még kis mennyiségben szén-monoxidot, szén-di-
oxidot, nitrogént és fõként C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogéneket.)

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H, K

Gázok (ásványolaj), C6–8 katalitikus reformáló; Fi-
nomítói gáz
(A C6–8 kiindulási anyag katalitikus reformálási
termékeinek desztillálásából nyert összetett szén-
hidrogén-elegy. Hidrogénbõl és C1–C5 szénatom-
számú szénhidrogénekbõl áll.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H, K

Gázok (ásványolaj), C6–8 katalitikus reformálás re-
cirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H, K

Gázok (ásványolaj), C2 visszavezetett anyagáram;
Finomítói gáz
(Összetett szénhidrogének elegye, melyet a hidro-
gén kivonásával nyerünk abból a gázáramból, mely
elsõdlegesen hidrogénbõl áll, mellette kis mennyi-
ségben nitrogén, szén-monoxid, metán, etán és eti-
lén van. Fõleg szénhidrogénekbõl mint metán, etán
és etilén áll, mellette kis mennyiségû hidrogén, nit-
rogén és szén-monoxid van.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H, K

Gázok (ásványolaj), száraz savanyú, gázkoncentrá-
ló egység; Finomítói gáz
(A gázkoncentráló egységbõl származó száraz gá-
zok összetett elegye. Hidrogénbõl,
hidrogén-szulfidból és fõleg C1–C3 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H, K

Gázok (ásványolaj), gázkoncentráló reabszorber
deszt.; Finomítói gáz
(A gáz-reabszorberben egyesített gázáramok desz-
tillációjából nyert összetett szénhidrogén-elegy.
Elsõsorban hidrogénbõl, szén-monoxidból,
szén-dioxidból, nitrogénbõl, hidrogén-szulfidból és
C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogén-abszorber kémény-
gáz; Finomítói gáz
(A hidrogén egy hidrogénben gazdag gázáramból
való abszorpciója során nyert összetett elegy. Hid-
rogénbõl, szén-monoxidból, nitrogénbõl metánból
és kis mennyiségben C2 szénhidrogénekbõl áll.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénben gazdag; Finomí-
tói gáz
(Szénhidrogén-gázokból hûtéssel gázként leválasz-
tott összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl áll,
mellette kis mennyiségû szén-monoxid, nitrogén,
metán és C2 szénhidrogének.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H, K
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Gázok (ásványolaj), hidrogénezett kevert olaj re-
cirkulálás, hidrogénben-nitrogénben gazdag; Fino-
mítói gáz
(Recirkulált hidrogénezett kevert olajból kapott
összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl és nitro-
génbõl áll, mellette kis mennyiségû szén-monoxid,
szén-dioxid és fõleg C1–C5 szénatomszámú szén-
hidrogének.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H, K

Gázok (ásványolaj), recirkulálás, hidrogénben gaz-
dag; Finomítói gáz
(Recirkuláltatott reaktorgázokból kapott összetett
elegy. Elsõsorban hidrogénbõl áll, mellette kis
mennyiségû szén-monoxid, szén-dioxid, hidro-
gén-szulfid és telített alifás, C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogének.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kikészítõ, hidrogén-
ben gazdag; Finomítói gáz
(Reformálókból nyert összetett elegy. Elsõsorban
hidrogénbõl áll, mellette kis mennyiségû
szén-monoxid és alifás, jellemzõen C1–C5 szén-
atomszámú szénhidrogének.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénezõ; Fino-
mítói gáz
(A reformáló hidrogénezõ eljárásból kapott össze-
tett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl, metánból és
etánból áll, mellette kis mennyiségû hidrogén-szul-
fid és alifás, jellemzõen C3–C5 szénatomszámú
szénhidrogének.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénezõ, hidro-
génben-metánban gazdag; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénezõ eljárásból kapott össze-
tett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl és metánból áll,
mellette kis mennyiségû szén-monoxid, szén-di-
oxid, nitrogén és telített alifás, jellemzõen C2–C5

szénatomszámú szénhidrogének.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénezõ kiké-
szítõ, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénezõ eljárásból kapott össze-
tett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl áll, mellette kis
mennyiségû szén-monoxid és alifás, jellemzõen
C1–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H, K

Gázok (ásványolaj), termikus krakkolás deszt.;
Finomítói gáz
(Termikus krakkolási eljárás termékeinek desztillá-
ciójából nyert összetett elegy. Hidrogénbõl, hidro-
gén-szulfidból, szén-monoxidból, szén-dioxidból
és fõként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének-
bõl áll.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H, K
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Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló refrak-
cionáló abszorber; Finomítói gáz
(Katalitikus krakkolási termékek refrakcionálásá-
ból kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Hidrogénbõl és jellemzõen C1–C3 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált ben-
zin elválasztó; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálá-
sából kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Hidrogénbõl és jellemzõen C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált ben-
zin stabilizáló; Finomítói gáz
(Katalitikusan reformált benzin stabilizálásából ka-
pott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl és
jellemzõen C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének-
bõl áll.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H, K

Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidro-
génezés elválasztó; Finomítói gáz
(Krakkolt desztillátumok katalizátor jelenlétében
történõ hidrogénezésével kapott összetett szénhid-
rogén-elegy. Hidrogénbõl és telített alifás, jellem-
zõen C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H, K

Véggáz (ásványolaj), hidro-kénmentesített közvet-
len lepárlású benzin elválasztó; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénezõ-kénmen-
tesítésébõl kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Hidrogénbõl és telített alifás, jellemzõen C1–C6

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált köz-
vetlen lepárlású benzin stabilizáló fejtermékek;
Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus reformálá-
sával, majd a teljes kilépõ termék frakcionálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl,
metánból, etánból és propánból áll.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kilépõ termék nagy-
nyomású flesselés; Finomítói gáz
(A reformáló reaktorból kilépõ termék nagynyomá-
sú flesselésével kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Elsõsorban hidrogénbõl, mel-
lette kis mennyiségû metánból, etánból és propán-
ból áll.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kilépõ termék kis-
nyomású flesselés; Finomítói gáz
(A reformáló reaktorból kilépõ termék kisnyomású
flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Elsõsorban hidrogénbõl, mellette kis mennyiségû
metánból, etánból és propánból áll.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H, K
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Gázok (ásványolaj), olajfinomítói gázok deszt. ké-
ménygáz; Finomítói gáz
(Összetett elegy, melyet egy hidrogént, szén-dioxi-
dot, szén-monoxidot és C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogéneket tartalmazó, vagy etán és propán
krakkolásából kapott gázáram desztillálásával nye-
rünk. Fõleg C1–C2 szénatomszámú szénhidrogéne-
ket, hidrogént, nitrogént és szén-monoxidot
tartalmaz).

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénezõ
pentánmentesítõ fejtermék; Finomítói gáz
(Összetett elegy, melyet a benzol-egység kiindulási
anyagának katalitikus hidrogénezésével, majd pen-
tánmentesítésével nyerünk. Elsõsorban hidrogén-
bõl, etánból és propánból áll, mellette kis
mennyiségû nitrogén, szén-monoxid, szén-dioxid
és fõként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének.
Nyomokban tartalmazhat benzolt is).

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H, K

Gázok (ásványolaj), szekunder abszorber kémény-
gáz, fluidizált katalitikus krakkoló fejtermék frak-
cionáló; Finomítói gáz
(Katalitikus krakkolási eljárás fejtermékeinek
fluidizált katalitikus krakkolóban végzett frakcio-
nálásával kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Hidrogénbõl, nitrogénbõl és jellemzõen C1–C3

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H, K

Ásványolaj-termékek, finomítói gázok; Finomítói
gáz
(Összetett elegy, mely elsõsorban hidrogénbõl,
mellette kis mennyiségû metánból, etánból és pro-
pánból áll.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezõ krakkolás kis-
nyomású elválasztó; Finomítói gáz
(A hidrogénezõ krakkoló reaktor kilépõ terméké-
nek folyadék-gõz elválasztásával kapott összetett
elegy. Elsõsorban hidrogénbõl és telített, jellem-
zõen C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H, K

Gázok (ásványolaj), finomító; Finomítói gáz
(Különbözõ ásványolaj-finomítási mûveletek során
kapott összetett elegy. Hidrogénbõl és jellemzõen
C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H, K

Gázok (ásványolaj), platformáló termék leválasztó;
Finomítói gáz
(Naftének aromásokká történõ kémiai reformálásá-
ból kapott összetett elegy. Hidrogénbõl és telített
alifás, jellemzõen C2–C4 szénatomszámú szénhid-
rogénekbõl áll.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H, K
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Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savanyú kerozin
pentánmentesítõ stabilizáló; Finomítói gáz
(Hidrogénezett savas kerozin pentánmentesítõ sta-
bilizálásából nyert összetett elegy. Elsõsorban hid-
rogénbõl, metánból, etánból és propánból áll,
mellette kis mennyiségû nitrogén, hidrogénszulfid,
szén-monoxid és fõként C4–C5 szénatomszámú
szénhidrogének.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savas kerozin
expanziós tartály; Finomítói gáz
(Savas kerozin katalitikus hidrogénezésénél az ex-
panziós tartályból nyert összetett elegy. Elsõsorban
hidrogénbõl és metánból áll, mellette kis mennyi-
ségû nitrogén, szén-monoxid és fõként C2–C5 szén-
atomszámú szénhidrogének.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H, K

Gázok (ásványolaj), desztillátum egyesítõ kéntele-
nítés, kigõzölés; Finomítói gáz
(Az egyesítõ kéntelenítési eljárás folyékony termé-
kébõl kigõzöléssel nyert összetett elegy.
Hidrogén-szulfidból, metánból, etánból és propán-
ból áll.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló
frakcionálás; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejter-
mékének frakcionálásával kapott összetett elegy.
Hidrogénbõl, hidrogénszulfidból, nitrogénbõl és
fõleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló
kimosó szekunder abszorber; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat fejgá-
zának kimosásával kapott összetett elegy. Hidro-
génbõl, nitrogénbõl, metánból, etánból és
propánból áll.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H, K

Gázok (ásványolaj), nehéz desztillátum hidrogéne-
zõ kéntelenítés, kigõzölés; Finomítói gáz
(A nehéz párlat hidrogénezõ finomítással történõ
kéntelenítésével elõállított folyékony termék kigõ-
zölésével nyert komplex elegy. Hidrogénbõl, hid-
rogén-szulfidból és telített alifás, jellemzõen C1–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H, K

Gázok (ásványolaj), platformáló stabilizáló,
könnyû végtermék frakcionálás; Finomítói gáz
(A platformáló egység platinareaktoraiból nyert
könnyû frakciók szakaszos lepárlásával kapott
összetett elegy. Hidrogénbõl, metánból, etánból és
propánból áll.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H, K
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Gázok (ásványolaj), elõflesselõ kolonna kémény-
gáz, nyersolaj deszt.; Finomítói gáz
(A nyersolaj desztilláció elsõ kolonnájából nyert
összetett elegy. Nitrogénbõl és telített alifás, fõleg
C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H, K

Gázok (ásványolaj), kátrány kigõzölés; Finomítói
gáz
(Redukált nyersolaj frakcionálásával kapott össze-
tett elegy. Hidrogénbõl és fõleg C1–C4 szénatom-
számú szénhidrogénekbõl áll.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H, K

Gázok (ásványolaj), egyesítõ; Finomítói gáz
(Metán és hidrogén elegye, melyet az egyesítõ
egységbõl jövõ termékek frakcionálásával nye-
rünk.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus hidrogénezõ-kén-
telenített benzin elválasztó; Finomítói gáz
(Benzin hidrogénezõ-kénmentesítésébõl kapott
összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénbõl, metán-
ból, etánból és propánból áll.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin
hidrogénezõ-kéntelenítõ; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin hidrogénezõkénmen-
tesítésébõl kapott összetett elegy. Hidrogénbõl és
fõleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H, K

Gázok (ásványolaj), szivacsos abszorber kémény-
gáz, fluidizált katalitikus krakkoló és gázolaj kén-
telenítõ fejtermék frakcionálás; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolóból és a gázolaj
kéntelenítõbõl származó termékek frakcionálásával
kapott összetett elegy. Hidrogénbõl és fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H, K

Gázok (ásványolaj), nyersolaj deszt. és katalitikus
krakkolás; Finomítói gáz
(A nyersolaj desztillációból és a katalitikus krak-
kolási folyamatokból nyert összetett elegy. Hidro-
génbõl, hidrogén-szulfidból, nitrogénbõl,
szén-monoxidból valamint fõként C1–C6 szénatom-
számú paraffin- és olefin-szénhidrogénekbõl áll.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj dietanolamin kimosó;
Finomítói gáz
(Gázolajok dietanolaminos kéntelenítésével kapott
összetett elegy. Elsõsorban hidrogén-szulfidból,
hidrogénbõl, valamint alifás, C1–C5 szénatomszá-
mú szénhidrogénekbõl áll.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H, K
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Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénezõ-kénmen-
tesítési kilépõ termék; Finomítói gáz
(A hidrogénezõ reakció kilépõ termék folyadék-fá-
zisának leválasztásával kapott összetett elegy.
Elsõsorban hidrogénbõl, hidrogén-szulfidból, vala-
mint alifás, jellemzõen C1–C3 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj hidrogénezõ-kénmen-
tesítés öblítés; Finomítói gáz
(A hidrogénezõ reaktor öblítésébõl és a reformáló-
ból származó gázok összetett elegye. Elsõsorban
hidrogénbõl, valamint alifás, fõleg C1–C4 szén-
atomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezõ kilépõ termék ex-
panziós tartály; Finomítói gáz
(A hidrogénezõ reakció után a kilépõ termékek
flesselésébõl kapott összetett gázelegy. Elsõsorban
hidrogénbõl, valamint alifás, fõleg C1–C6 szén-
atomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H, K

Gázok (ásványolaj), benzin vízgõz-pirolízis nagy-
nyomású maradékgáz; Finomítói gáz
(A benzin vízgõz-pirolízis termékeinek nem kon-
denzálódó részeinek és a további termékek
készítése során nyert maradékgázok keverékeként
kapott összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl, va-
lamint jellemzõen C1–C5 szénatomszámú paraffin-
és olefin-szénhidrogénekbõl áll, földgázzal kever-
hetõ.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H, K

Gázok (ásványolaj), maradék viszkozitáscsökken-
tés; Finomítói gáz
(Maradékok kemencében történõ viszkozitás-csök-
kentésébõl kapott összetett elegy. Elsõsorban
hidrogén-szulfidból, valamint jellemzõen C1–C5

szénatomszámú paraffin- és olefin-szénhidrogé-
nekbõl áll.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H, K

Gázok (ásványolaj), C3–4; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj krakkolásából nyert termékek desztillá-
ciójával nyert összetett szénhidrogén-elegy. C3–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl, elsõsorban
propánból és propilénbõl áll, forráspont tartomány:
közelítõleg –51 C° és –1 C° között.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt desztillá-
tum és katalitikus krakkolt benzin frakcionáló ab-
szorber; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási desztillátum és
katalitikusan reformált benzin desztillálásával ka-
pott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H, K
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Véggáz (ásványolaj), katalitikus polimerizáció
benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(A benzin polimerizációjából származó termékek
frakcionáló stabilizálásából kapott összetett szén-
hidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú szén-
hidrogénekbõl áll.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált ben-
zin frakcionáló stabilizáló, hidrogénszulfid-men-
tes; Ásványolaj-gáz
(A katalitikusan reformált benzin – melybõl a
hidrogén-szulfidot aminnal eltávolították – frakcio-
náló stabilizálásából kapott összetett szénhidro-
gén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H, K

Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum hidro-
génezés, kigõzölés; Ásványolaj-gáz
(Termikusan krakkolt desztillátumok katalitikus
hidrogénezésével kapott összetett szénhidro-
gén-elegy. Fõleg telített, jellemzõen C1–C6 szén-
atomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású desztillá-
tum hidrogénezõ-kénmentesítés, hidrogén-szul-
fid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású desztillátumok – melyekbõl a
hidrogén-szulfidot aminnal eltávolították – kataliti-
kus hidrogénezõkénmentesítésével kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H, K

Véggáz (ásványolaj), gázolaj katalitikus krakkolás
abszorber; Ásványolaj-gáz
(Gázolaj katalitikus krakkolási termékeinek desz-
tillációjából kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Fõleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H, K

Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerõ üzem; Ás-
ványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok desztillációjá-
ból kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H, K

Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerõ üzem etán-
mentesítõ, Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok termékeinek
desztillációjából kapott összetett szénhidro-
gén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú szénhidro-
génekbõl áll.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H, K
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Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesí-
tett desztillátum és hidrogénezéssel kénmentesített
benzin frakcionáló, savmentes; Ásványolaj-gáz
(Hidrogénezéssel kénmentesített benzin és desztil-
lált szénhidrogén-anyagáramok frakcionálásával
kapott, a savas szennyezõdések eltávolítására ke-
zelt összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesí-
tett vákuum gázolaj, kigõzölés, hidrogén-szul-
fid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített
vákuum gázolaj – melybõl a hidrogénszulfidot
aminkezeléssel eltávolították – kigõzölõ stabilizá-
sából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H, K

Véggáz (ásványolaj), könnyû közvetlen lepárlású
benzin stabilizáló, hidrogénszulfid-mentes; Ás-
ványolaj-gáz
(A hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt
könnyû közvetlen lepárlású benzin frakcionálásá-
ból nyert összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H, K

Véggáz (ásványolaj), propán-propilén alkiláló ki-
indulási termék etánmentesítõ; Ásványolaj-gáz
(Propán propilén reakciótermékek desztillációjából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezõ-kénmentesített
vákuum gázolaj, hidrogénszulfid-mentes; Ásvány-
olaj-gáz
(Katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített és a
hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt vá-
kuum gázolajból nyert összetett szénhidro-
gén-elegy. Fõleg C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt fejter-
mékek; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjából
nyert összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C3–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll, forráspont
tartomány: közelítõleg –48 C° és 32 C° között.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H, K

Alkánok, C1–2, Ásványolaj-gáz 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H, K

Alkánok, C2–3, Ásványolaj-gáz 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H, K

Alkánok, C3–4, Ásványolaj-gáz 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H, K

Alkánok, C4–5, Ásványolaj-gáz 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H, K

Fûtõgázok; Ásványolaj-gáz
(Könnyû gázokból álló összetétel. Elsõdlegesen
hidrogénbõl és/vagy kis mólsúlyú szénhidrogének-
bõl áll.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H, K
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Fûtõgázok, nyersolaj desztillátumok; Ásvány-
olaj-gáz
(Nyersolaj desztillációjából és benzin katalitikus
reformálásából kapott könnyû gázok összetett ele-
gye. Hidrogénbõl és jellemzõen C1–C4 szénatom-
számú szénhidrogénekbõl áll, forráspont
tartomány: közelítõleg –217 C° és –12 C° között.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H, K

Szénhidrogének, C3–4, Ásványolaj-gáz 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H, K

Szénhidrogének, C4–5, Ásványolaj-gáz 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H, K

Szénhidrogének, C2–4, C3-ban gazdag; Ásványolaj-
gáz

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H, K

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított; Ásvány-
olaj-gáz
(Nyersolaj desztillációjával nyert összetett szén-
hidrogén-elegy. Fõleg C3–C7 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll, forráspont tartomány: köze-
lítõleg –40 C° és 80 C° között.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H, K, S

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített;
Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy nye-
rünk, hogy cseppfolyósított szénhidrogén-gázokat
egy, a merkaptánok átalakítására, ill. savas
szennyezõdések eltávolítására szolgáló kéntelení-
tési eljárásnak vetünk alá. Fõleg C3–C7 szénatom-
számú szénhidrogénekbõl áll, forráspont
tartomány: közelítõleg –40 és 80 C° között.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H, K, S

Gázok (ásványolaj), C3–4, izobutánban gazdag; Ás-
ványolaj-gáz
(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen szén-
hidrogének, jellemzõen bután és izobután,
desztillációjából nyert összetett szénhidro-
gén-elegy. C3–C6 szénatomszámú telített és telítet-
len szénhidrogénekbõl, fõleg izobutánból áll.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H, K

Desztillátumok (ásványolaj), C3–6, piperilénben
gazdag; Ásványolaj-gáz
(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen alifás
szénhidrogének desztillációjából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatom-számú telített
és telítetlen szénhidrogénekbõl, fõleg piperilének-
bõl áll.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H, K

Gázok (ásványolaj), bután lehasító fejtermékek;
Ásványolaj-gáz
(A bután anyagáram desztillációjából kapott össze-
tett szénhidrogén-elegy. Alifás, jellemzõen C3–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H, K

Gázok (ásványolaj), C2–3; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus frakcionálási folyamatból származó
termékek desztillációjából nyert összetett szénhid-
rogén-elegy. Fõleg etánból, etilénbõl propánból és
propilénbõl áll.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H, K
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Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt gázolaj
propánmentesítõ fenéktermékek, C4-ben gazdag,
savmentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt gázolaj szénhidrogénáram
frakcionálásából kapott és a hidrogénszulfid és
más savas komponensek eltávolítása érdekében ke-
zelt összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C3–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl, jellemzõen
C4-bõl áll.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin
butánmentesítõ fenéktermékek, C3–5-ben gazdag;
Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt benzin stabilizálásából kapott
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C3–C5 alifás
szénhidrogénekbõl áll.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H, K

Véggáz (ásványolaj), izomerizált benzin frakcio-
náló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Izomerizált benzin termékek frakcionáló stabilizá-
lásából kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg
C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H, K

,,

1.2. A felsorolás

„–Kálium-dikromát (CAS-szám: 7778-50-9)

– Ammónium-dikromát (CAS-szám: 7789-09-5)

– Nátrium-dikromát (CAS-szám: 10588-01-9)

– Nátrium-dikromát-dihidrát (CAS-szám: 7789-12-0)”

szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:

„– kálium-dikromát (Indexszám: 024-002-00-6, EK-szám: 231-906-6, CAS-szám: 7778-50-9, megjegyzés: E),

– ammónium-dikromát (Indexszám: 024-003-00-1, EK-szám: 232-143-1, CAS-szám: 7789-09-5, megjegyzés: E),

– nátrium-dikromát, vízmentes (Indexszám: 024-004-00-7, EK-szám: 234-190-3, CAS-szám: 10588-01-9, meg-
jegyzés: E),

– nátrium-dikromát, dihidrát (Indexszám: 024-004-01-4, EK-szám: 234-190-3, CAS-szám: 7789-12-0, megjegyzés: E),

– kadmium-fluorid (Indexszám: 048-006-00-2, EK-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6, megjegyzés: E),

– kadmium-klorid (Indexszám: 048-008-00-3, EK-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2, megjegyzés: E)”

1.3. A felsorolás

„– Kadmium-fluorid (Indexszám: 048-006-00-2, EU-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6)

– Kadmium-klorid (Index-szám: 048-008-00-3, EU-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2)”

szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:

„– kadmium-fluorid (Indexszám: 048-006-00-2, EK-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6, megjegyzés: E)

– kadmium-klorid (Indexszám: 048-008-00-3, EK-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2 (megjegyzés: E)”

2. Az R. 1. számú mellékletében a korlátozással érintett vegyi anyag, anyagcsoport, illetve készítmény megnevezé-
sét, valamint a korlátozás területét, módját tartalmazó táblázatot követõ Jelmagyarázat az alábbiak szerint módosul:
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2.1. A jelmagyarázat a következõ A. megjegyzéssel egészül ki:
„A. megjegyzés:
Az anyag nevét az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet

2. számú melléklete szerinti jegyzékben megadott megnevezések egyikének formájában kell szerepeltetni a címkén.
A 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet azt is elõírja, hogy az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumok és jelek, R-mon-

datok és S-mondatok megfeleljenek a jegyzékben közölteknek.
Azon anyagok esetében, amelyek a 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet jegyzékében szereplõ anyagcsoportok egyikéhez

tartoznak, az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumoknak és jeleknek, R-mondatoknak és S-mondatoknak meg
kell felelniük a jegyzék megfelelõ tételeiben feltüntetetteknek.

Azon anyagok esetében, amelyek a 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet jegyzékében szereplõ anyagcsoportok közül egynél
többhöz is tartoznak, az egyes anyagokra használt veszélyszimbólumoknak és jeleknek, R-mondatoknak és S-monda-
toknak meg kell felelniük a jegyzék mindkét megfelelõ tételében feltüntetetteknek. Azokban az esetekben, ahol ugyan-
azon veszély tekintetében a két tételben két különbözõ besorolás van megadva, a szigorúbb veszély besorolást tükrözõ
besorolást kell az anyaghoz rendelni.”

2.2. A D. megjegyzés helyébe a következõ szöveg lép:
„D. megjegyzés:
Azon anyagokat, amelyek hajlamosak spontán polimerizációra vagy bomlásra, általában stabilizált alakban forgal-

mazzák. A 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet szerinti közösségi jegyzékben ebben a formában szerepelnek.
Egyes esetekben azonban az ilyen anyagokat nem stabilizált alakban hozzák forgalomba. Ebben az esetben az anyag

gyártójának vagy bármely olyan személynek, aki az anyagot forgalomba hozza, a címkén az anyag neve mellett fel kell
tüntetnie a „nem stabilizált” szavakat.”

2.3. Az E. megjegyzés helyébe a következõ szöveg lép:
„E. megjegyzés:
Az emberi egészséget veszélyeztetõ hatásokkal járó anyagok (lásd a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítmé-

nyekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
3. számú mellékletének 4. fejezetét), amelyek 1. vagy 2. karcinogén-, mutagén- és/vagy reprodukcióra toxikus kategóriá-
júként vannak besorolva, az E. megjegyzés hatálya alá tartoznak, ha egyben nagyon mérgezõ (T+), mérgezõ (T) vagy
ártalmas (Xn) minõsítésûek. Az ilyen anyagok esetében az R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (ár-
talmas) mondatokat, az R48 és R65 mondatot, valamint az ilyen R-mondatok valamennyi kombinációját a Továbbá szó-
val kell kezdeni.”

2.4. A jelmagyarázat az E megjegyzést követõen az alábbi H. és K. megjegyzésekkel egészül ki:
„H. megjegyzés:
Ezen anyag osztályozása és címkézése az R-mondat(ok) által jelzett veszélyes tulajdonság(ok)ra vonatkozik, a feltün-

tetett veszélykategóriákkal kombinálva. A kémiai biztonsági törvény 14–17 §-aiban elõírt, az ilyen anyag gyártóival,
elõadóival és importõreivel szembeni követelmények az osztályozás és címkézés minden más szempontjára is vonatkoz-
nak. A végleges címkének meg kell felelnie a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. számú mellékletének
7. pontjában foglalt követelményeknek.”

Ez a megjegyzés az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet
2. számú mellékletében szereplõ bizonyos szén- és olajszármazékokra és egyes anyagcsoport-tételekre vonatkozik.

,,K. megjegyzés:
A karcinogénként vagy mutagénként történõ besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tö-

megszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz. Ha az anyag nincs karcinogénként vagy
mutagénként besorolva, akkor legalább a (2-)9-16 S-mondatokat szerepeltetni kell. Ez a megjegyzés az Európai Unióban
osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet 2. számú mellékletében szereplõ bizo-
nyos összetett kõolajszármazékokra vonatkozik.”

2.5. Az S megjegyzés helyébe a következõ szöveg lép:
„S. megjegyzés:
Ezt az anyagot nem szükséges a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 17. §-ában foglaltak szerint címké-

vel ellátni. [Lásd a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékeny-
ségek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. számú mellékletének 8. pontjában foglaltakat.]”
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3. Az R. 1. számú melléklet táblázata „Vegyi anyag, anyagcsoport, illetve készítmény megnevezése” oszlopának
31. pontjában a „Szaporodást károsító 1. kategória” cím alatti felsorolás a következõk szerint módosul:

3.1. A felsorolás „– ólom-alkilek” szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:
„– Ólom-alkilek (indexszám: 082-002-00-1, megjegyzések: A, E)”

3.2. A felsorolás „– egyéb ólomvegyületek, amelyek e melléklet 29–31. pontjaiban máshol nem jelennek meg” szö-
vegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:

„– Ólomvegyületek, e mellékletben másutt megadottak kivételével (Indexszám: 082-001-00-6 megjegyzések: A, E)”

4. Az R. 1. számú melléklet táblázata „Vegyi anyag, anyagcsoport, illetve készítmény megnevezése” oszlopának
31. pontjában a „Szaporodást károsító 2. kategória” cím alatti felsorolás a következõk szerint módosul:

4.1. A lista az alábbi tételekkel egészül ki:

[– Tridemorf (ISO); 2,6-Dimetil-4-tridecilmorfolin (Indexszám: 613-020-00-5, EU-szám: 246-347-3, CAS-szám:
24602-86-6)]
,,

Anyagok Indexszám EK-szám CAS-szám Megjegyzések

„linuron (ISO)
3-(3,4-diklórfenil)-1-metoxi-1-metilkarbamid

006-021-00-1 206-356-5 330-55-2 E

kálium-dikromát 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

ammónium-dikromát 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

nátrium-dikromát, vízmentes 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

nátrium-dikromát, dihidrát 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

nátrium-kromát 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

kadmium-szulfát 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

1-brómpropán
propil-bromid
n-propil-bromid

602-019-00-5 203-445-0 106-94-5

1,2,3-triklórpropán 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D

difenil-éter; oktabróm-származék 602-094-00-4 251-087-9 32536-52-0

1,2-dimetoxietán
etilénglikol-dimetil-éter
EGDME

603-031-00-3 203-794-9 110-71-4

1,2-bisz(2-metoxietoxi)etán
TEGDME;
trietilén-glikol dimetil-éter;
Triglim

603-176-00-2 203-977-3 112-49-2

tetrahidrotiopirán-3-karboxaldehid 606-062-00-0 407-330-8 61571-06-0

1,2-benzoldikarbonsav-dipentil-észter,
elágazott és lineáris [1]
n-pentil-izopentil-ftalát [2]
di-n-pentil-ftalát [3]
di-izopentil-ftalát [4]

607-426-00-1 284-032-2 [1]-[2]
205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0
[1]-[2]

131-18-0 [3]
42925-80-4 [4]

benzil-butil-ftalát
BBP

607-430-00-3 201-622-7 85-68-7

1,2-benzoldikarbonsav
di-C7-11-elágazott és lineáris alkilészterek

607-480-00-6 271-084-6 68515-42-4
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Anyagok Indexszám EK-szám CAS-szám Megjegyzések

A dinátrium-4-(3-etoxikarbonil-4-(5-
(3-etoxikarbonil-5-hidroxi-1-
(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-
2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-1-il)-
benzolszulfonát és a trinátrium-4-(3-etoxikarbo-
nil-4-(5-
(3-etoxikarbonil-5-oxido-1-
(4-szulfonátofenil)pirazol-4-il)penta-
2,4-dienilidén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-
1-il)-benzolszulfonát keveréke

607-487-00-4 402-660-9 -

Dinokap (ISO) 609-023-00-6 254-408-0 39300-45-3 E

2-[2-hidroxi-3-(2-klórfenil)karbamoil-
1-naftilazo]-7-[2-hidroxi-3-
(3-metilfenil)karbamoil-1-naftilazo]-fluorén-
9-on

611-131-00-3 420-580-2 -

Azafenidin 611-140-00-2 - 68049-83-2

Karbendazim (ISO)
metil-benzimidazol-2-il-karbamát

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7

Benomil (ISO)
metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-
2-il-karbamát

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidin 613-191-00-6 421-150-7 143860-04-2

Az 1,3,5-trisz(3-aminometilfenil)-1,3,5-
(1H,3H,5H)-
triazin-2,4,6-trion keveréke;
a 3,5-bisz(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-
bisz(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-
triazin-2,4,6-trion oligomereinek keveréke

613-199-00-x 421-550-1

,,
4.2. A felsorolás
„– Kadmium-fluorid (Indexszám: 048-006-00-2, EU-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6)
– Kadmium-klorid (Indexszám: 048-008-00-3, EU-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2)”
szövegrésze helyébe az alábbi szöveg lép:
„– kadmium-fluorid (Indexszám: 048-006-00-2, EK-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6, megjegyzések: E)
– kadmium-klorid (Indexszám: 048-008-00-3, EK-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2, megjegyzések: E
– 2,3-epoxipropán-1-ol; glicidol oxiránmetanol (Indexszám: 603-063-00-8, EK-szám: 209-128-3, CAS-szám

556-52-5, megjegyzések: E”

4.3. A felsorolás
„– 2,3-Epoxipropán-1-ol; Glicidol (Indexszám: 603-063-00-8, EU-szám: 209-128-3, CAS-szám: 556-52-5)” szöveg-

része helyébe az alábbi szöveg lép:
„– 2,3-epoxipropán-1-ol; glicidol oxiránmetanol (Indexszám: 603-063-00-8, EK-szám: 209-128-3, CAS-szám:

556-52-5 megjegyzés: E)”

5. Az R. 1. számú melléklet táblázata „Korlátozás területe, módja” oszlopának 20. pontja az alábbiak szerint módo-
sul:

5.1. A 20.1. és 20.1.1. pont alatti szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
„20.1. Az alábbi területeken nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel sem önmagukban, sem készítmények

összetevõjeként:
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20.1.1. mikroorganizmusok, növények vagy állatok által okozott szennyezõdés megelõzésére:
– hajótesteknél,
– rácsoknál, bójáknál, úszóknál, hálóknál és bármely más, a halászatban, hal- és kagyló/ráktenyészetben használt

eszköznél és berendezésnél,
– bármely teljesen vagy részlegesen víz alá merülõ eszköznél és berendezésnél.”

5.2. A 20.1.3. pont alatti szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„20.1.3. A 20.1.1. és a 20.1.2. pontban foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
20.1.3.1. Fa konzerválásához használt anyagokra és készítményekre vonatkozóan: kizárólag vákuum vagy nyomás

alatt mûködõ ipari berendezésekben alkalmazhatóak fa impregnálására, amennyiben ezek a réz, a króm és az arzén
(CCA) C-típusú szervetlen vegyületeinek oldatai, és a 98/8/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésével összhangban engedé-
lyezték õket. Az ilyen módon kezelt fa addig nem hozható forgalomba, amíg a tartósítószer teljesen meg nem kötött.

20.1.3.2. A 20.1.3.1. pont szerint ipari berendezésekben CCA oldatokkal kezelt fa forgalomba hozható foglalkozás-
szerû és ipari célokra, feltéve, hogy a faszerkezet épsége garantálja a lakosság és a haszonállatok biztonságát, és a lakos-
ság vonatkozásában a bõrrel való érintkezés a termék alkalmazása során nem valószínû:

– köz-, hivatali és mezõgazdasági épületekben, irodaházakban, valamint ipartelepeken építési faanyagként,
– hidaknál és hídépítésnél,
– édes és sós (brakk) vizekben építési faanyagként, pl. hullámtörõ gátaknál, mólóknál és hidaknál,
– zajvédelemnél,
– lavina szabályozásnál,
– utak biztonsági kerítésénél és korlátainál,
– kerek, leháncsolt fenyõ oszlopokból készült, haszonállatok õrzésére szolgáló kerítéseknél,
– talajmegkötõ szerkezeteknél,
– elektromos és telekommunikációs távvezeték póznákhoz,
– földalatti vasúti talpfákhoz.
A veszélyes anyagok és készítmények osztályzásával, csomagolásával és címkézésével kapcsolatos jogszabályi ren-

delkezések megfelelõ alkalmazása mellett minden egyes piaci forgalomba hozott kezelt faanyagon a következõ feliratot
fel kell tüntetni:

„Kizárólag foglalkozásszerûen, ipari létesítményekben és ipari célra használható, arzént tartalmaz.”
Ezenfelül valamennyi forgalomba hozott faanyag csomagolásán a következõ címkét is el kell helyezni:
„Viseljen kesztyût a faanyag kezelésekor!”
Viseljen porszûrõ maszkot és szemvédõt a fa vágásakor vagy aprításakor! A keletkezõ hulladékot veszélyes hulladék-

ként az erre jogosultak kezelhetik!
20.1.3.3. A 20.1.3.1. és a 20.1.3.2. pontokban felsorolt kezelt fát nem lehet használni:
– bármilyen célú lakóház építéséhez,
– semmiféle olyan mûvelethez, ahol a bõrrel való ismétlõdõ érintkezés kockázata fennáll,
– tengervízben,
– haszonállatok õrzésére szolgáló kerítésen és építõfán kívül semmilyen mezõgazdasági célra, a 20.1.3.2. pontnak

megfelelõen,
– semmiféle olyan termék készítéséhez, ahol a kezelt fa emberi vagy állati fogyasztásra szánt közbülsõ vagy végter-

mékkel érintkezésbe kerülhet.”

5.3. A 20. pont az alábbi alpontokkal egészül ki:
„20.3. Az Európai Gazdasági Térségben 2007. szeptember 30. elõtt használatban lévõ, arzénvegyületekkel kezelt fa-

anyag, vagy olyan faanyag, amely ennek az irányelvnek a szabályaival összhangban került forgalomba, helyén maradhat
és továbbra is felhasználható, amíg el nem éri élettartama végét.

20.4. Az Európai Gazdasági Térségben 2007. szeptember 30. elõtt használatban lévõ, C-típusú CCA-oldattal kezelt
faanyag, vagy amelyet ezen irányelv szabályaival összhangban hoztak forgalomba:

– felhasználható vagy újrafelhasználható a 20.1.3.2. és 20.1.3.3. pontokban felsorolt használati feltételek betartásá-
val,

– használt áruk piacán forgalomba hozható a 20.1.3.2. és 20.1.3.3. pontokban felsorolt használati feltételek betartásá-
val.

20.5. A tagállamok engedélyezhetik az Európai Gazdasági Térségben 2007. szeptember 30. elõtt használatos más tí-
pusú CCA-oldatokkal kezelt faanyagot:

– használatát vagy újrahasználatát a 20.1.3.2. és 20.1.3.3. pontokban felsorolt használati feltételek betartásával,
– használt áruk piacán történõ forgalomba hozatalát a 20.1.3.2. és 20.1.3.3. pontokban felsorolt használati feltételek

betartásával.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
66/2007. (VII. 5.) GKM

rendelete
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról

szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2007. évi július 5-i 89.
számában jelent meg.

Alkotmánybírósági határozat

906/B/2005. AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

h a t á r o z a t o t :

1. Az Alkotmánybíróság a közmûves ivóvízellátásról
és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995.
(IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésének a „– lakás-
szövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévõ lakóépü-
letek elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével –” szö-
vegrésze alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló – az Alkotmány 9. § (1) bekez-
désének sérelmére alapított – indítványt elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság a közmûves ivóvízellátásról
és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995.
(IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
– az Alkotmány 9. § (2) bekezdésének sérelmére alapí-
tott – indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

I n d o k o l á s

I.

Az indítványozó a közmûves ivóvízellátásról és a köz-
mûves szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisí-
tését kérte az Alkotmánybíróságtól. Álláspontja szerint az
Alkotmány 9. § (1) bekezdésében biztosított tulajdonfor-
mák egyenlõségének elvét sérti, hogy a lakásszövetkezet
és az önkormányzat tulajdonában lévõ lakóépületek elhe-
lyezésére szolgáló ingatlanok esetében nem kell megfizet-

ni a víziközmû-fejlesztési hozzájárulást, ezért az indítvá-
nyozó a „– lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok
kivételével –” szövegrész megsemmisítését kérte.

A beadvány szerint a vállalkozás és a verseny szabadsá-
gával [Alkotmány 9. § (2) bekezdés] ellentétes, hogy a
gazdálkodó szervezeteknek – köztük a vállalkozóknak –,
miközben magasabb érdekeltségi hozzájárulást fizettek a
közmû létesítésekor, a szolgáltatás mennyiségének növe-
lése után többlet víziközmû-fejlesztési hozzájárulást kell
fizetniük, míg a természetes személyeknek ilyen jellegû
kötelezettségük nincs.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság,

amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
egyenlõ védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vál-
lalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”

2. Az indítványozó által kifogásolt jogszabályi rendel-
kezés:

R. „4. § (2) Gazdálkodó szervezet által kért bekötés
megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás
mennyiségének növeléséhez, illetõleg minõsége igényelt
javításához – lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdo-
nában lévõ lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok
kivételével – a szolgáltató részére víziközmû-fejlesztési
hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igé-
nyelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek
arányos része. A víziközmû-fejlesztési hozzájárulás elkü-
lönítetten kezelendõ, és kizárólag a víziközmû fejlesztésé-
re fordítható.”

III.

Az indítvány nem megalapozott.

1. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy
az R. 4. § (2) bekezdése ellentétes-e a tulajdoni formák
egyenjogúságával. Az R. 4. § (2) bekezdés elsõ mondata
alapján a gazdálkodó szervezeteknek az általuk kért bekö-
tés megvalósításához vagy a részükre nyújtott szolgáltatás
mennyiségének növeléséhez, illetõleg minõsége igényelt
javításához a szolgáltató részére víziközmû-fejlesztési
hozzájárulást kell fizetniük. Nincs fizetési kötelezettség a
lakásszövetkezetek és az önkormányzat tulajdonában lévõ
lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok esetében.
Az indítványozó éppen ezt kifogásolja és tartja az Alkot-
mány 9. § (1) bekezdésbe ütközõnek.

Az Alkotmány 9. § (1) bekezdése szerint Magyarország
gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és
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a magántulajdon egyenjogú és egyenlõ védelemben része-
sül. Ez a rendelkezés megtiltja az államnak a tulajdonában
álló piaci szereplõk megkülönböztetõ támogatását. Jelen
esetben nincs errõl szó.

Az R. 2. § 4. pontja szerint az R. alkalmazásakor a Pol-
gári Törvénykönyv 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet fogalom az irányadó. Ez azt jelenti, hogy vízi-
közmû-fejlesztési hozzájárulás fizetésére köteles az állami
vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet,
az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai
részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági
egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek
vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az er-
dõbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az
egyéni vállalkozó. E rendelkezés alkalmazandó az állam, a
költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint
az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggõ
polgári jogi kapcsolataira is.

Az R. tehát nem az állami tulajdont részesíti elõnyben,
hanem egyes gazdálkodó szervek: a lakásszövetkezetek és
az önkormányzatok tulajdonában lévõ lakóépületek elhe-
lyezésére szolgáló ingatlanok tulajdonosai esetében elte-
kint a víziközmû-fejlesztési hozzájárulás megfizetésétõl.
A szabály célja a lakások közmû létesítéséhez, illetve a
szolgáltatás bõvítéséhez kapcsolódó költségviselés alóli
mentesítése. A víziközmû-fejlesztés költségeit ugyanis
– más gazdálkodó szervezetekkel szemben – a lakóépüle-
tek építésére és fenntartására létrejött lakásszövetkezet,
amely a tevékenységével kapcsolatban nyereségszerzésre
nem törekszik [a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi
CXV. törvény 2. §], valamint a lakóépület-tulajdonos ön-
kormányzat nem tudja továbbhárítani.

Mivel az R. 4. § (2) bekezdése nem áll ellentétben az Al-
kotmány 9. § (1) bekezdésében foglaltakkal, az Alkot-
mánybíróság az indítványt ebben a részében elutasította.

2. Az indítványozó szerint a vállalkozás és a verseny
szabadságával ellentétes, hogy a gazdálkodó szervezetek-
nek – köztük a vállalkozóknak –, miközben magasabb ér-
dekeltségi hozzájárulást fizettek a közmû létesítésekor, a
szolgáltatás mennyiségének növelése után többlet víziköz-
mû-fejlesztési hozzájárulást kell fizetniük, míg a termé-
szetes személyeknek ilyen jellegû kötelezettségük nincs.

Az Alkotmánybíróság a 132/B/1999. AB határozatában
már vizsgálta az R. 4. § (2) bekezdését. E határozatában az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az R. 4. § (2) be-
kezdése „arról az esetrõl rendelkezik, amikor már létreho-
zott ívóvíz- és közmûves szennyvízellátást biztosító köz-
mûre valamely gazdálkodó szervezet csatlakozni kíván,
vagy a közüzem által nyújtott szolgáltatás mennyisége nö-
velését, minõsége javítását kezdeményezi. Az R. 4. §
(2) bekezdése az erre vonatkozó közüzemi szerzõdés meg-
kötését köti feltételhez, illetve a szerzõdés egyes tartalmi
elemeit teszi bizonyos feltételtõl függõvé. Az R. kifogásolt
szabályából egyértelmû, hogy a közmûre rácsatlakozás
költségei az igénylõt terhelik, vagyis a gazdálkodó szerve-
zet érdekkörében felmerült igények kielégítéséhez szüksé-
ges fejlesztés költségeihez a gazdálkodó szervezetnek ará-

nyosan hozzá kell járulnia. A hozzájárulás összegének fel-
használása célhoz kötött, azt a közmû üzemben tartója sa-
ját céljaira nem használhatja fel, hanem kizárólag a vízi-
közmû fejlesztésére fordítható. A hozzájárulás mértéke a
fejlesztés költségeinek arányos része az R. 4. § (2) bekez-
dése szerint, (...). Közüzemi szerzõdés ilyen feltételhez kö-
tése nem érinti sem a vállalkozás jogát, sem a gazdasági
verseny szabadságát; az alkotmányos értelemben vett tu-
lajdonjogot pedig nem korlátozza”. (ABH 2002, 1436,
1438.)

Mivel az indítványozó az R. 4. § (2) bekezdését a vállal-
kozás joga és a gazdasági verseny szabadsága [az Alkot-
mány 9. § (2) bekezdése] szempontjából – a korábbival
azonos alkotmányos összefüggésre hivatkozva – tartotta
alkotmányellenesnek, az Alkotmánybíróság az indítványt
e részében „ítélt dolognak” tekintette és az Alkotmány-
bíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl
szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.) 31. § c) pontja
alapján az eljárást e részében megszüntette.

Budapest, 2007. május 14.

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
elõadó alkotmánybíró

Kormányhatározat

A Kormány
2126/2007. (VII. 3.) Korm.

határozata
a Dunán, a Tiszán és azok mellékfolyóin

2006 tavaszán levonult árvizek okozta károk
elhárítására az Európai Unió Szolidaritási Alapjából

Magyarország részére biztosított támogatás
felhasználásáról

A Kormány

1. felhatalmazza az önkormányzati és területfejlesztési
minisztert, hogy az Európai Bizottsággal az Európai Unió
Szolidaritási Alapjából származó támogatás átutalásának
feltételét képezõ megvalósítási szerzõdést a Kormány
nevében aláírja;

Felelõs: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

2. jóváhagyja az Európai Unió Szolidaritási Alapjából
származó támogatás felhasználásának minisztériumok
közötti, a határozat melléklete szerinti felosztási arányát;
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3. fel ha tal maz za az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz tert, hogy a tá mo ga tást fel hasz ná ló mi nisz té riu mok
ve ze tõ i vel kö ten dõ kü lön két ol da lú meg ál la po dá sok ban
rög zít se a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ága za ti célterüle -
teit, va la mint a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és az ar ról tör -
té nõ el szá mo lás fel té te le it;

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: az Euró pai Bi zott ság gal kö ten dõ meg va ló sí-
 tá si szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ
 14. mun ka nap

4. el ren de li, hogy a tá mo ga tást fel hasz ná ló mi nisz té riu -
mok a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról  szóló, az Euró pai
Bizott sághoz be nyúj tan dó vég le ges je len té se i ket ké szít sék 
el és azo kat az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter nek ad ják át, aki egy sé ges szer ke zet be fog lal ja és to váb -
bít ja a vég le ges je len tést az Euró pai Bi zott ság ré szé re.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek
Ha tár idõ: a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát kö ve tõ 16. hó nap

 utol só nap ja

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

Melléklet
a 2126/2007. (VII. 3.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó
2007. évi támogatás felhasználásának címzettjei

és a minisztériumonként felhasználható
tá mo ga tá si össze gek

Tá mo ga tás cím zett je
Tá mo ga tás

össze ge
(eu ro)*

Egész ség ügyi Mi nisz té rium 16 944

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
rium

1 959 148

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium 3 596 608

Hon vé del mi Mi nisz té rium 1 000 848

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium 489 145

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 2 942 265

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium 118 822

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
 Minisztérium

4 939 806

Össze sen: 15 063 587

* Meg jegy zés: Az ak tu á lis ár fo lyam alap ján a fo rint összeg ké sõbb szá -
mí tan dó.

Mi nisz te ri uta sí tá sok

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
15/2007. (MK 78.) KvVM

u t a  s í  t á  s a
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról  szóló 

17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról*

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium szer ve -
ze ti fel épí té sé rõl és mû kö dé sé rõl, a köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az ál lam tit -
ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény
65.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök jó vá ha -
gyá sá val, fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm ren de let 10.  §-ának
(4) be kez dé sé re, a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 17/2006. 
(MK 94.) KvVM uta sí tás mel lék le te ként köz zé tett Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len uta sí tás mel lék le te
sze rint mó do sí tom.

2.  §

(1) Ez az uta sí tás 2007. jú ni us 22-én lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 1.  §-ának (5)–(6) be kez dé se,
19.  §-ának (8)–(11) be kez dé se, 29.  §-a fe let ti al cím és a
29.  §-a, 32.  §-ának d) pont ja, va la mint a 33.  §-ának
k)–n) pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

Jó vá ha gyom:

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

Melléklet
a 15/2007. (MK 78.) KvVM utasításhoz

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI

SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 17/2006.
(MK 94.) KvVM uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály zat (a továb biak ban: Sza bály zat) 2.  §-a 
(2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A KvVM SzMSz Mel lék le té nek szö veg e egy sé ges sze ke zet ben a
KvVM int ra ne ten ol vas ha tó.
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„(2) A mi nisz ter irá nyí tá sa alatt ál ló te rü le ti köz igaz ga -
tá si szer vek re – kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség re, nem ze ti park igaz ga tó ság ra, va la -
mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság ra
(a továb biak ban együtt: te rü le ti szer vek) –, az Or szá gos
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség re (a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség), a Víz ügyi
és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság ra (a továb -
biak ban: VKKI), az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ra
(a továb biak ban: OMSZ) és a Mi nisz té rium Fej lesz té si
Igaz ga tó sá gá ra (a továb biak ban: FI) a Sza bály zat ha tá lya
csak ak kor ter jed ki, ha ar ról a Sza bály zat így rendel -
kezik.”

2.  §

(1) A Sza bály zat 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter]
„c) irá nyít ja az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok, a ka bi -

net fõ nök és az alá ren delt szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek
te vé keny sé gét,”

(2) A Sza bály zat 3.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mi nisz ter
a) az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -

kör ében a mi nisz té rium ve ze té sét – a Sza bály zat ban meg -
ál la pí tott rend sze rint – az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok
és a ka bi net fõ nök,

b) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében a szer ve zet irá nyí tást a Fõ fel ügye lõ ség, a VKKI és 
a te rü le ti szer vek te kin te té ben – a ka bi net fõ nök ko or di ná -
lá sá val – a szak ál lam tit ká rok
köz re mû kö dé sé vel lát ja el.”

3.  §

A Sza bály zat 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4.  § (1) Az ál lam tit kár – a köz tár sa sá gi el nök in téz ke -
dé sé nek kez de mé nye zé se és in téz ke dé se el len jegy zé sé nek 
ki vé te lé vel – tel jes jog kör rel he lyet te sí ti a mi nisz tert.

(2) Tá vol lé té ben he lyet te sí ti a mi nisz tert az Or szág gyû -
lés és az ille té kes bi zott sá gok ülé se in.

(3) Az ál lam tit kár kép vi se li a tár cát az Ál lam tit ká ri Ér -
te kez le ten, amely rõl be szá mol a mi nisz ter nek, ille tõ leg tá -
jé koz tat ja a szak ál lam tit ká ro kat, és meg ha tá roz za az eb bõl 
kö vet ke zõ el vég zen dõ fel ada to kat.

(4) Fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben a szak ál lam tit ká rok tól
tá jé koz ta tást kér, ré szük re szük ség sze rint meg be szé lést
tart és fel ada tot ha tá roz meg.

(5) Az ál lam tit kár el jár a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
egyes ki emelt ügyek ben.

(6) A mi nisz ter egye di meg bí zá sa alap ján az ál lam tit kár
több szak ál lam tit kárt érin tõ vi tás ügy ben a vita ren de zé sét

elõ se gí ti, szük ség ese tén el dön ti vagy mi nisz ter elé ter -
jesz ti dön tés re.

(7) Az ál lam tit kár köz vet le nül irá nyít ja az Ál lam tit ká ri
tit kár ság ve ze tõ jé nek, va la mint a fel adat kö ré be tar to zó
szak mai fel ada tot el lá tó fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek te -
vé keny sé gét. E kör ben az ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén – el té rõ ese ti meg ha tal ma zás hi á nyá ban – az Állam -
titkári tit kár sá got ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet -
te sí ti.”

4.  §

A Sza bály zat 5.  §-a a kö vet ke zõ új (3)–(4) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa 
(5) be kez dés re mó do sul:

„(3) A mi nisz ter a Sza bály zat 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti
szer ve zet irá nyí tást

a) az FI te kin te té ben, amely szer ve zet a Mi nisz té rium
szer ve ze ti egy sé ge i vel együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban
rög zí tet tek sze rint mû kö dik együtt – a szak ál lam tit ká rok
be vo ná sá val – a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár,

b) a nem ze ti park igaz ga tó sá gok te kin te té ben – a szak -
ál lam tit ká rok be vo ná sá val – a ter mé szet- és kör nye zet -
meg õr zé si szak ál lam tit kár,

c) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok és a
VKKI te kin te té ben, amely szer ve zet a Mi nisz té rium szer -
ve ze ti egy sé ge i vel együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög -
zí tet tek sze rint mû kö dik együtt – a szak ál lam tit ká rok be -
vo ná sá val – a víz ügyi szak ál lam tit kár
köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(4) Köz igaz ga tá si el já rás ban a Fõ fel ügye lõ ség fe let tes
szer ve ként a jo gi szak ál lam tit kár jár el.”

5.  §

A Sza bály zat 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A ka bi net fõ nök
a) köz vet le nül ve ze ti a mi nisz te ri ka bi ne tet, és
b) köz vet le nül irá nyít ja a mi nisz te ri tit kár ság ve ze tõ jé -

nek, va la mint az irá nyí tá sa alá tar to zó fõ osz tá lyok ve ze tõ i -
nek te vé keny sé gét.

(2) A ka bi net fõ nö köt a mi nisz te ri ka bi net ál ta la ki je lölt
köz tiszt vi se lõ je he lyet te sí ti.

(3) A ka bi net fõ nök – kü lön mi nisz te ri uta sí tás ban (ügy -
rend) meg ha tá ro zot tak sze rint – ko or di nál ja a szak ál lam -
tit ká rok te vé keny sé gét.

(4) A ka bi net fõ nök
a) szer ve zi és irá nyít ja a fel adat kö ré be tar to zó ese tek -

ben a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel való kap -
csolattartást;

b) biz to sít ja a Mi nisz té rium kép vi se le tét az irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek fel adat kö ré be tar to zó
ügyek ben.”

838 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 8. szám



6. §

A Szabályzat 14. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) Az ügy elintézéséért a miniszter, az államtit-
kár, a kabinetfõnök vagy a Szabályzat szerint illetékes
szakállamtitkár által kijelölt szervezeti egység vezetõje fe-
lelõs.

(2) Több szakállamtitkárt érintõ ügy esetén a miniszter,
az államtitkár vagy a kabinetfõnök jelöli ki az ügyintézés
koordinálására jogosult és köteles vezetõt.”

7. §

A Szabályzat 17. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A területi szervek összességét érintõ intézkedés
(utasítás) kiadmányozása elõtt annak tartalmát egyeztetni
kell a kabinetfõnökkel.”

8. §

A Szabályzat 19. § (2) bekezdés A) pont b)–c) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egységek:
A) Miniszteri kabinet, amelynek vezetõje, a kabinetfõ-

nök által közvetlenül irányított szervezeti egységek:]
„b) Stratégiai fõosztály
ba) Környezetpolitikai osztály
bb) Szakmapolitikai kapcsolatok osztály
bc) Nemzetközi kapcsolatok osztálya
c) Kommunikációs és koordinációs fõosztály
ca) Sajtó osztály
cb) Társadalmi kapcsolatok osztály
cc) Parlamenti titkárság
cd) Humánpolitikai osztály
ce) Tulajdonosi osztály”

9. §

A Szabályzat 19. §-a (3) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egy-
ségek:

a) Államtitkári titkárság
b) Környezetkutatási, oktatási és informatikai koordi-

nációs fõosztály
ba) Ágazati informatikai koordinációs osztály
bb) Ûrkutatási iroda
bc) Kutatási, oktatási és innovációs osztály”

10. §

A Szabályzat 19. §-a (4) bekezdésének helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A jogi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek:

a) Jogi szakállamtitkári titkárság
b) Közigazgatási és jogi fõosztály
ba) Jogszabályelõkészítõ osztály
bb) Közigazgatási és hatósági osztály
bc) Szervezési és ügykezelési osztály
c) Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály
ca) EU osztály
cb) Biodiverzitás osztály”

11. §

A Szabályzat 19. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A környezetgazdasági államtitkár irányítása alá tarto-
zó szervezeti egységek:]

„d) Költségvetési és beruházási fõosztály
da) Fejezeti költségvetési osztály
db) Pénzügyi és számviteli osztály
dc) Beruházási osztály”

12. §

(1) A Szabályzat 19. §-a (6) bekezdésének b) pontja a
következõ bd) ponttal egészül ki:

[A természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkár
irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

b) Természetmegõrzési fõosztály]
„bd) Természetvédelmi informatikai osztály”

(2) A Szabályzat 19. § (6) bekezdés d) pontja dc) alpont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkár
irányítása alá tartozó szervezeti egységek

d) Környezetmegõrzési fõosztály]
„dc) Környezetvédelmi informatikai osztály”

13. §

A Szabályzat 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A Miniszteri kabinet
a) kialakítja a minisztérium intézményi stratégiáját,

egységes módszertan biztosításával gondoskodik a szak-
politikai stratégiák összhangjáról;

b) intézkedéseket kezdeményez a közvetlenül minisz-
terhez címzett beadványokkal kapcsolatban (felelõs kije-
lölés, feladatmeghatározás);
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c) kialakítja a minisztérium és társaságaira, intézmé-
nyeire vonatkozó szervezetkorszerûsítési irányelveket, va-
lamint a HR stratégiáját;

d) szervezi a miniszter Országgyûlési (plenáris és bi-
zottsági ülések) és kormányzati tevékenységét;

e) gondoskodik a minisztérium társaságainak, intézmé-
nyeinek vagyongazdálkodási, -hasznosítási és -kezelési
stratégiájának kidolgozásáról, valamint ezen szervezetek
vezetõire és különbözõ testületeire vonatkozó személyi
döntések elõkészítésérõl;

f) személyi javaslatokat tesz valamennyi, a miniszté-
rium által különbözõ testületekbe delegálandó tagokra vo-
natkozóan;

g) elõkészíti a miniszter szakmai és politikai tárgyalá-
sait, programjait, rendelkezésére bocsátja a szükséges hát-
téranyagokat;

h) képviseli a miniszter érdekeit a szakmai és politikai
egyeztetések során;

i) kapcsolatot tart a politikai pártokkal és egyéb – szak-
mai – szervezetekkel;

j) egyeztetést kezdeményez szakmai és politikai kérdé-
sekben a Minisztérium állami vezetõinél;

k) összeállítja a minisztériumi eseménynaptárt
(a Minisztérium számára jelentõs események menetrend-
je), és figyelemmel kíséri a megvalósulást;

l) ellátja mindazon egyedileg meghatározott feladato-
kat, amelyekkel a miniszter, illetve a kabinetfõnök meg-
bízza, és amelyek nem sorolhatók egyetlen fõosztály fel-
adatkörébe sem.”

14. §

(1) A Szabályzat 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A Stratégiai Fõosztály hazai, közösségi és nemzet-
közi szakpolitikai kapcsolatok feladatkörében:

a) összehangolja a miniszter hatáskörébe tartozó, több
szakterületet érintõ közösségi szakpolitikai programokkal
– különösen az EU környezetvédelmi akcióprogramjával
és fenntartható fejlõdési stratégiájával –, nemzetközi prog-
ramokkal, intézményekkel és fórumokkal kapcsolatos
európai uniós egyeztetési folyamatban, döntéshozatalban
való részvételre vonatkozó tárcaálláspont kialakítását,
illetve az ezekbõl adódó feladatok végrehajtását, együtt-
mûködve az érintett szervezeti egységekkel;

b) részt vesz a minisztériumnak az Európai Közösségi
Tárcaközi Bizottságban való részvételével kapcsolatos
képviseleti feladatok ellátásában, együttmûködve a mi-
nisztérium érintett szervezeti egységeivel;

c) közremûködik a minisztérium képviseletének bizto-
sításában a két- és többoldalú nemzetközi együttmûködés
testületeiben;

d) közremûködik a miniszter hatáskörébe tartozó egyes
szakpolitikákkal összefüggõ közösségi és nemzetközi fel-
adatok ellátásában, az ezekre vonatkozó hazai álláspont
kialakításában;

e) közremûködik a miniszter hatáskörébe tartozó terü-
leteken a szakmai, szakpolitikai érdekek képviseletében és
érvényesítésében a tárcaközi, közösségi és nemzetközi
együttmûködésben;

f) közremûködik a hazai donorpolitika minisztériumot
érintõ feladatainak teljesítésében, összehangolja a Globá-
lis Környezeti Alappal kapcsolatos teendõket;

g) közremûködik az a)–f) pont szerinti feladatok tekin-
tetében a kormányzati és nem kormányzati szervekkel
való együttmûködési feladatok végrehajtásában.

(2) A Szabályzat 22. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A Stratégiai Fõosztály nemzetközi koordinációs
feladatkörben:

a) összehangolja a nemzetközi együttmûködésben való
részvételt és átfogóan elõsegíti a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi érdekek képviseletét a nemzetközi
szervezetekben és a kétoldalú kapcsolatokban;

b) elkészíti és elfogadásra elõterjeszti a minisztérium
nemzetközi együttmûködési stratégiáját;

c) elõsegíti, szervezi, illetõleg ellátja a Minisztérium
két- és többoldalú nemzetközi kapcsolattartásból adódó
feladatokat, biztosítja az összeköttetést a külföldi, illetve
nemzetközi intézményekkel, az itthoni és külföldi diplo-
máciai képviseletekkel;

d) szervezi és elõkészíti a Minisztérium vezetõinek a
nemzetközi kapcsolattartás keretében megvalósuló itthoni
és külföldi programjait, elkészíti, illetve elõsegíti a tárgya-
lások eredményeinek dokumentálását, különös tekintettel
a Kormány részére készülõ tartalmi és operatív jelenté-
sekre;

e) szervezi és irányítja a miniszter hatáskörébe tartozó
kétoldalú kormány- és tárcaközi egyezmények, megálla-
podások, valamint más, két- és többoldalú együttmûködési
dokumentumok létrehozását, a hazai és nemzetközi elõké-
szítési és egyeztetési feladatok végrehajtását;

f) szakmailag koordinálja a nemzetközi egyezmények-
bõl a Minisztériumra háruló feladatok összehangolt végre-
hajtását;

g) ellátja a nemzetközi kapcsolattartással összefüggõ
pénzügyi tervezési, elemzõ és összefoglaló feladatokat,
valamint kezeli a nemzetközi tagdíj keret tervezését és fel-
használását, továbbá elemzéseket készít a nemzetközi
együttmûködés fejlesztéséhez biztosított erõforrások fel-
használásáról;

h) ellátja a hivatalos külföldi kiküldetésekkel járó uta-
zásszervezési feladatokat; továbbá ellátja a nemzetközi
kapcsolattartással összefüggõ rendezvényszervezési fel-
adatokat, és szervezi a tolmácsolási és fordítási munkákat;

i) mûködteti és fejleszti a nemzetközi együttmûködési
tapasztalatok, információk és eredmények széles körû
megismertetése érdekében a Minisztérium Nemzetközi In-
formációs Rendszerét.”
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15. §

(1) A Szabályzat 23. §-a feletti alcím helyébe a követke-
zõ alcím lép:

„Kommunikációs és koordinációs fõosztály”

(2) A Szabályzat 23. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„23. § (1) A Kommunikációs és koordinációs fõosztály
általános kommunikációs feladatkörében

a) kidolgozza a Minisztérium kommunikációs straté-
giáját;

b) elkészíti a minisztériumi javaslatokhoz, elõterjesz-
tésekhez kapcsolódó kommunikációs tervet;

c) közremûködik a minisztériumi javaslatokhoz, elõ-
terjesztésekhez kapcsolódó kommunikációs tervek elké-
szítésében;

d) közremûködik
da) külsõ marketingkommunikációs tanácsadó cégek-

kel kötendõ megállapodások elõkészítésében, valamint
db) kommunikációs témájú pályázatok lebonyolításá-

ban és a szerzõdések elõkészítésében;
e) javaslatot tesz a Minisztérium arculatát érintõ kérdé-

sekben, és végzi a grafikai és nyomdai termékekkel kap-
csolatos feladatokat;

f) irányítja és koordinálja a miniszter civil stratégiájá-
nak, a gazdasági szférával, valamint az önkormányzatok-
kal való kapcsolattartás stratégiájának kidolgozását és
megvalósítását, valamint felügyeli, segíti azok megvaló-
sulását;

g) koordinálja a miniszter feladat- és hatáskörébe tarto-
zó oktatással, szakképzéssel, szakirányú képesítéssel, va-
lamint az Erdei Iskola Programmal kapcsolatos felada-
tokat.

(2) A Kommunikációs és koordinációs fõosztály sajtó-
kapcsolatok feladatkörében elõkészíti és ellátja a Minisz-
térium valamennyi sajtóval kapcsolatos feladatát

a) az egységes kormányzati kommunikáció érdekében
szervezi az együttmûködést a Miniszterelnöki Hivatal kor-
mányzati kommunikációért felelõs államtitkára irányítása
alá tartozó szervezeti egységekkel;

b) szervezi és irányítja a Minisztérium és a felügyelete
alá tartozó szervek médiával kapcsolatos tevékenységét;

c) napi kapcsolatot tart a médiával, tájékoztatja a sajtó
képviselõit a Minisztérium tevékenységérõl;

d) hírfigyelést végez, hírarchívumot hoz létre és üze-
meltet;

e) sajtóterveket készít, sajtótájékoztatókat és egyéb saj-
tóeseményeket szervez, közleményeket, sajtóanyagokat
készít;

f) folyamatosan frissíti sajtóhírekkel a Minisztérium
honlapját;

g) szervezi és bonyolítja a Minisztériumot érintõ kor-
mányzati protokolleseményeket, fogadásokat;

h) a szakmai fõosztályokkal együttmûködve szerkeszti
a Minisztérium honlapját, és gondoskodik arculatának,
tartalmának folyamatos frissítésérõl;

i) szervezi és bonyolítja a Minisztérium külsõ és belsõ
rendezvényeit (ünnepségek, tárcaszintû – nagyrendez-
vénynek minõsülõ – bel- és külföldi szakkiállítások);

j) szervezi a Minisztérium állami vezetõinek a nyilvá-
nosság elõtt történõ megjelenését, ellátja a tv- és rádiórek-
lámok, -szpotok gyártásával, a sajtóhirdetések megjelente-
tésével kapcsolatos technikai és szervezési teendõket. Fe-
lelõs a minisztérium megjelenésekor annak arculatáért
(rendezvények, kiadványok, szóróanyagok, hirdetések
stb.);

k) kiadja a sajtóban és más médiában megjelent valót-
lan vagy valós tényt hamis színben feltüntetõ közlemé-
nyekkel kapcsolatos, külön törvényben meghatározott
helyreigazítási kérelmeket.

(3) A Kommunikációs és koordinációs fõosztály társa-
dalmi kapcsolatok feladatkörében elõkészíti a Miniszté-
rium valamennyi lakossági tájékoztató kampányát és mû-
ködteti a Zöld Pont Szolgálatot, kapcsolatot tart a társadal-
mi, szakmai, önkormányzati szervezetekkel, egyéb
érdek-képviseleti szervekkel, mely feladatok keretében

a) megszervezi a „Zöld-Pont” irodák országos hálóza-
tát, közremûködik mûködtetésükben, folyamatos kapcso-
latot tart fent azokkal, továbbá a zöld hatóságokkal, vala-
mint a szaktárcák és a civil szervezetek hasonló feladatot
ellátó szervezeti egységeivel, hálózataival;

b) a szakmai fõosztályokkal együttmûködve kapcsola-
tot tart a társadalmi szervezetekkel, intézi, kielemzésre és
hasznosításra alkalmas módon összesíti a különbözõ társa-
dalmi szervezetektõl érkezõ és a lakossági közérdekû beje-
lentéseket, javaslatokat és panaszokat;

c) igény szerint létrehoz és folyamatosan frissít, illetve
szolgáltat tematikus adatbázisokat, ugyanezen célból kon-
centrálja és rendszerezi a szakfõosztályok által gyûjtött ak-
tuális környezeti adatokat, információkat és kiadványokat,
mûködteti a Minisztérium honlapján létrehozott Zöld Fó-
rumot és a Minisztérium éves kiemelt feladataihoz, illetve
a zöld jeles napokhoz szorosan kötõdõ ingyenes „forró
drót”-ot, továbbá kapcsolódó tematikus, információs la-
kossági fórumokat szervez;

d) megtervezi és mûködteti a Zöld Galéria kiállításait
és médiaeseményeit;

e) részt vesz a környezeti ügyekben a társadalom rész-
vételével és információhoz való hozzájutásával kapcsola-
tos nemzetközi egyezmények végrehajtása stratégiájának
kidolgozásában, és közremûködik végrehajtásában;

f) közremûködik a Minisztérium és a tárcák, valamint a
társadalmi szervezetek közötti megállapodások megköté-
sében és végrehajtásában;

g) ellátja a hátrányos helyzetû társadalmi rétegek esély-
egyenlõségének növelésével kapcsolatos feladatokat;

h) szervezi és koordinálja a lobbi-tevékenységgel
összefüggõ – a miniszter hatáskörébe tartozó – felada-
tokat.
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(4) A Kommunikációs és koordinációs fõosztály ellátja
az Országgyûlés törvényalkotási és kormányzati munkát
ellenõrzõ szerepébõl adódóan a Minisztériumot érintõ fel-
adatokat, ezen belül

a) koordinálja a választ igénylõ megkeresésre adandó
válasz elkészítését, elkészíti a szakmai és közéleti szem-
pontoknak megfelelõen – szükség szerint szakmai kom-
mentárral és változatokkal ellátott – választervezetet, vala-
mint gondoskodik a válaszadó felkészítésérõl;

b) az Országgyûlés és a parlamenti bizottságok ülésein
gondoskodik a Minisztérium képviseletének megszerve-
zésérõl;

c) a miniszter feladatkörét érintõen figyelemmel kíséri,
és az ügyben érintett önálló szervezeti egységnek eljuttatja
az Országgyûlés és a bizottságok üléseinek napirendjén
szereplõ tárgyalási anyagokat, ügyeket;

d) az Országgyûlés és az illetékes országgyûlési bizott-
ságok határozati javaslatai és más hasonló dokumentumok
esetében az Országgyûlés döntéséig, és a döntés kihirdeté-
séig ellátja a Minisztériumra háruló összehangoló, egyez-
tetõ feladatokat;

e) szakmai és szervezési támogatást nyújt a miniszter, az
államtitkár, a szakállamtitkárok parlamenti munkájához;

f) szervezi és elkészíti a képviselõi fogadóórára érkezõ
kérdésekre a válaszokat.

(5) A Kommunikációs és koordinációs fõosztály hu-
mánpolitikai feladatkörében:

a) végzi a Minisztérium köztisztviselõi és munkavi-
szonyban lévõ alkalmazottai, továbbá a miniszter kineve-
zési jogkörébe külön jogszabály alapján tartozó más sze-
mélyek esetében a jogviszony létesítésével, megszünteté-
sével, módosításával kapcsolatos személyügyi feladato-
kat, arról a jogszabályban elõírt nyilvántartást vezet;

b) kialakítja a Minisztérium humán erõforrásokkal
kapcsolatos stratégiáját, intézi a köztisztviselõk utánpótlá-
sával, a vezetõk kiválasztásával – pályáztatásával – kap-
csolatos szervezési, kapcsolattartási ügyeket, ellátja a ki-
emelt fõtisztviselõi karba kinevezett köztisztviselõkkel
kapcsolatos feladatokat;

c) gondoskodik a Minisztériummal munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban állók alkalmazásáról;

d) közremûködik a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvényben elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzések le-
bonyolításában, a Ktv.-ben elõírt vagyonnyilatkozat-tétel-
lel, illetve teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok
ellátásában;

e) elkészíti az éves létszámtervet, ez alapján végzi a lét-
számgazdálkodással összefüggõ feladatokat, felügyeli és
ellenõrzi a státuszbetöltések helyzetét, engedélyezi az üres
státuszok betöltését;

f) elkészíti az éves személyi juttatási keret jogcímen-
kénti felhasználási tervét, nyomon követi és ellenõrzi a
személyi juttatási keret évközi felhasználását, elõterjesz-
téseket készít a miniszternek a szabad pénzeszközök cél-
irányos felhasználására;

g) külön szabályzat alapján intézi a köztisztviselõk
munkavégzésével, juttatásaival és kedvezményeivel, a ve-
zetõk pihenõidejével, továbbá jutalmazásával kapcsolatos

ügyeket, részt vesz a Minisztérium köztisztviselõit és
munkavállalóit érintõen az éves szabadságolási terv elké-
szítésében;

h) külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodik
a miniszter által adományozható kitüntetések, egyéb elis-
merések rendszerének összehangolt mûködtetésérõl és fej-
lesztésérõl;

i) biztosítja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat mûkö-
dését, koordinálja a Minisztérium egészségügyi, jóléti, szo-
ciális tevékenységét, mûködteti a Szociális Bizottságot;

j) koordinálja a Minisztérium szakterületeit érintõ
szakmai tanfolyamok, továbbképzések és konferenciák
szervezését, intézi a Minisztérium köztisztviselõivel kö-
tött tanulmányi szerzõdésekkel kapcsolatos ügyeket, köz-
remûködik az ügykezelõi és közigazgatási alapvizsga, va-
lamint a közigazgatási szakvizsga megszervezésében;

k) koordinálja, szervezi az idegen nyelvi és integrációs
képzéssel kapcsolatos tevékenységet, és részt vesz a tagál-
lami mûködés személyi feltételeinek biztosításában;

l) elõkészíti a Minisztériumon belüli és külsõ képvise-
letében ellátott tisztségekkel kapcsolatos, valamint a Mi-
nisztériumban mûködõ bizottságok külsõ képviselõinek
felkérésével, kinevezésével kapcsolatos ügyeket, továbbá
ezekrõl nyilvántartást vezet.

(6) A Kommunikációs és koordinációs fõosztály az
(1)–(4) bekezdésben foglaltakon túl:

a) a miniszter tulajdonosi jogainak gyakorlása érdeké-
ben ellátja a vagyongazdálkodási és vagyonkezelési fel-
adatokat, elõkészíti az alapítói hatáskörbe tartozó döntése-
ket és határozatokat;

b) a fejezet költségvetési szerveinek többségi vagy ki-
sebbségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vagyon-
gazdálkodási és vagyonkezelési feladatai tekintetében
irányelveket készít, javaslatokat fogalmaz meg;

c) a gazdálkodás eredményének felhasználására, illetve
a társaságok költségvetési támogatására azon gazdasági
társaságok esetében, melyek tulajdonosi jogait közvetle-
nül a miniszter gyakorolja, javaslatot tesz, más gazdasági
társaságok esetében véleményezi a javaslatokat;

d) kezdeményezi gazdasági társaságok alapítását és
megszüntetését, illetve véleményezi az erre vonatkozó ja-
vaslatokat.”

16. §

A Szabályzat 25. §-a feletti alcím, valamint a 25. § he-
lyébe a következõ alcímek és rendelkezések lépnek:

„AZ ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA

Államtitkári titkárság

25. § Az Államtitkári titkárság segíti az államtitkárt te-
vékenységének ellátásában, ennek keretében
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a) gondoskodik az államtitkárhoz érkezõ iratok feldol-
gozásáról, intézésérõl, a titkársági ügyviteli munka ellátá-
sáról;

b) továbbítja az államtitkár által meghatározott felada-
tokat, ellenõrzi azok végrehajtását, e jogkörében eljárva a
kijelölt felelõsöktõl tájékoztatást kérhet;

c) figyelemmel kíséri az államtitkár napi programjának
alakulását, a programok megvalósításához szükséges fel-
tételek biztosítását;

d) az államtitkár által meghatározott témakörökben vé-
leményezõ, javaslattevõ, illetve döntés-elõkészítõ tevé-
kenységet végez;

e) ellátja az államtitkár tevékenységével összefüggõ
operatív feladatokat;

f) szervezi az államtitkár által vezetett minisztériumi
munkaértekezleteket.”

17. §

A Szabályzat a következõ alcímmel és 25/A. §-sal egé-
szül ki:

„Környezetkutatási, oktatási és informatikai
koordinációs fõosztály

25/A. § (1) A Környezetkutatási, oktatási és informati-
kai koordinációs fõosztály ágazati informatikai feladat-
körében:

a) kialakítja az ágazati informatikai stratégiát és infor-
matikai biztonsági stratégiát, javaslatot tesz az informati-
kára fordítható belsõ és külsõ erõforrások megtervezésére
és elosztására;

b) irányítja a szakterületi információs rendszerek fej-
lesztését és mûködtetését;

c) koordinálja a környezetpolitikát, a döntéshozatalt és
a tájékoztatást szolgáló mutatók kifejlesztését, koordinálja
a miniszter Országos Statisztikai Adatgyûjtõ programmal
kapcsolatos feladatainak végrehajtását;

d) ellátja a központi (KEOP) és egyéb informatikai pá-
lyázati programok szakmai elõkészítését, illetve irányítja
azok megvalósítását;

e) koordinálja a magyarországi EIONET-hálózat kiala-
kítását, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynök-
séggel történõ együttmûködést;

f) összehangolja a miniszter távérzékeléssel összefüg-
gõ feladatait;

g) összehangolja a környezeti vonatkozású nemzetközi
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését;

h) gondoskodik a g) pont szerint szolgáltatott adatok
központi tárolásáról, rendszeres közzétételérõl;

i) biztosítja a környezeti adatok nyilvánosságra hozata-
lának informatikai hátterét;

j) GRID Budapest néven – együttmûködve a Környe-
zetvédelmi informatikai osztállyal és a Természetvédelmi
informatikai osztállyal – Környezeti Informatikai Köz-
pontként mûködik;

k) koordinálja az Országos Környezetvédelmi Informá-
ciós Rendszer és a Természetvédelmi Információs Rend-
szer mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos felada-
tokat;

l) koordinálja az emisszió-kereskedelmi informatikai
rendszer mûködtetését;

m) ellátja a más tárcák által gyûjtött környezeti vonat-
kozású adatok Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszerbe történõ bekapcsolását.

(2) A Környezetkutatási, oktatási és informatikai koor-
dinációs fõosztály kutatási, oktatási és innovációs feladat-
körében:

a) közremûködik az országos kutatás-fejlesztési, neve-
lési, oktatási, képzési koncepciók és végrehajtási tervek
kidolgozásában, továbbá ellátja az ezzel kapcsolatos tárca-
képviseletet;

b) koordinálja a környezeti neveléssel kapcsolatos or-
szágos és nemzetközi programok megvalósítását, valamint
közremûködik diákpályázatok, országos tanulmányi ver-
senyek elõkészítésében, lebonyolításában;

c) ellátja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó ok-
tatással, szakképzéssel, szakirányú képesítéssel kapcsola-
tos feladatokat;

d) közremûködik a Kormány középtávú tudomány- és
technológiapolitikai stratégiájának és akcióterveinek ki-
dolgozásában;

e) ellátja a tárca érdekeltségi körébe tartozó programok
tudományos megalapozásának koordinációját, az irányí-
tott szakterületek kutatási és mûszaki fejlesztési fõ irányai-
nak továbbfejlesztését és a tárca szempontrendszerének
érvényesítését a hazai tudomány- és innovációspolitiká-
ban;

f) közremûködik a Nemzeti Környezettechnológiai
Akcióterv (ETAP) K+F feladatainak végrehajtásában;

g) koordinálja a nemzetközi tudományos és technoló-
giai két- és többoldalú együttmûködések végrehajtását,
szervezi és elõsegíti az Európai Unió Kutatási, Fejlesztési
és Demonstrációs Keretprogramjában, az Európai Kutatá-
si Térség fejlesztésében való hazai részvételt;

h) ellátja az Erdei Iskola Programmal kapcsolatos fel-
adatokat;

i) környezeti tudásbázist és információs teret létesít és
tart fenn a hazai és nemzetközi innovatív technológiákról,
fejlesztési projektekrõl és piaci információkról;

j) a határon túli magyarság szervezeteivel együttmû-
ködve egy Kárpát-medencei környezeti tudásbázist és in-
formációs platformot hoz létre és tart fenn a környezet- és
természetvédelemmel, környezetgazdálkodással, határ
menti projektekkel kapcsolatos információk és tapasztala-
tok megosztása céljából (Magyar-Magyar Öko Fórum);

k) segíti és ösztönzi a magyar környezetvédelmi ipar
külföldi szakkiállításokon történõ részvételét, külpiaci
megjelenését, illetve a külföldi befektetéseket, programok,
partnerségi (PPP) modellek kidolgozását és megvalósí-
tását;

l) kapcsolatot tart innovációs üzleti tanácsokkal;
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m) a kör nye ze ti ex port prog ram ke re té ben együtt mû kö -
dik az ille té kes mi nisz té ri u mok kal és más kor mány za ti
szer vek kel, va la mint szak mai szö vet sé gek kel.

(3) A Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai ko or -
di ná ci ós fõ osz tály el lát ja a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da ûr ku -
ta tás sal és ûr ku ta tá si te vé keny ség gel kap cso la tos kü lön
jog sza bály sze rin ti fel ada ta it.”

18.  §

A Sza bály zat 26.  §-a fe let ti al cí mek, to váb bá a 26.  § fel -
ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ al cí mek, illetve ren -
del ke zés lép:

„A JOGI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

Jogi szakállamtitkári titkárság

26.  § A Jo gi szak ál lam tit ká ri tit kár ság se gí ti a jo gi szak ál -
lam tit kárt te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban, en nek ke re té ben”

19.  §

A Sza bály zat 27.  §-a fe let ti al cím, to váb bá a 27.  § fel ve -
ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ al cím, illetve ren del -
ke zés lép:

„Köz igaz ga tá si és jo gi fõ osz tály

27.  § Köz igaz ga tá si és jo gi fõ osz tály”

20.  §

,,28.  § Az Euró pai kö zös sé gi jo gi és ko or di ná ci ós fõ -
osz tály” a Sza bály zat 28.  §-a fe let ti al cím, to váb bá a 28.  §
he lyé be a kö vet ke zõ al cím, illetve ren del ke zés lép:

„Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály

28.  § (1) Az Euró pai kö zös sé gi jo gi és ko or di ná ci ós fõ -
osz tály

a) ki ala kít ja az euró pai uni ós dön tés ho za tal va la -
mennyi fó ru mán kép vi se len dõ tár ca ál lás pon tot;

b) az a) pont sze rin ti te vé keny sé ge ke re té ben fel ügye li
a dön tés ho za tal lal kap cso la tos mi nisz té ri u mon be lü li, tár -
ca kö zi és a nem kor mány za ti szer ve ze tek kel való ko or di -
ná ci ót;

c) ko or di nál ja a mi nisz té ri um nak az Unió va la mennyi
szer vé vel, így kü lö nö sen az Euró pai Bi zott ság gal, a Ta -
náccsal és az Euró pai Par la ment tel való kap cso lat tar tá sát;

d) biz to sít ja a tár ca kép vi se le tét az Euró pai Ko or di ná -
ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság ban;

e) euró pai uni ós szak po li ti kai ügyek ben biz to sít ja a tár -
ca kép vi se le tét, illetve a kép vi se let meg fe le lõ szak mai elõ -
ké szí té sét az Or szág gyû lés bi zott sá ga i ban;

f) irá nyít ja és fel ügye li a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
szak at ta sék te vé keny sé gét;

g) tár cán be lül és – a vo nat ko zó kor mány za ti mun ka -
meg osz tás nak meg fele lõen – az érin tett tár cák kö zött
 koordinálja az euró pai kö zös sé gi jog al kal ma zá sá val kap -
cso la tos va la mennyi kér dést, kü lö nös te kin tet tel a jog sér -
tés meg ál la pí tá sá ra irá nyuló (inf rin ge ment) el já rá sok ra;

h) euró pai kö zös sé gi jogi szem pont ból vé le mé nye zi a
tár ca ha tás kö ré be tar to zó jog sza bály ter ve ze te ket és jog -
har mo ni zá ci ós ja vas la to kat;

i) ko or di nál ja a nem zet kö zi ter mé szet vé del mi egyez -
mé nyek ha zai vég re haj tá sát és el lát ja az ezzel kap cso la tos
nem zet kö zi fel ada to kat;

j) el lát ja a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat és nö vény fa -
jok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény
(CITES) sze rin ti en ge dé lye zé si és nyil ván tar tá si felada -
tokat;

k) el lát ja a ge ne ti ka i lag mó do sí tott szer ve ze tek (GMO)
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé vel és sza bá lyo zá sá val
kap cso la tos ha tó sá gi, illetve szak ha tó sá gi fel ada tok szak -
mai elõ ké szí té sét, va la mint az ezek kel kap cso la tos mi nisz -
té ri u mi fel ada to kat.”

21.  §

A Sza bály zat 33.  §-a fe let ti al cím, to váb bá a 33.  § fel ve -
ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ al cím, illetve ren del ke -
zés lép:

„Költségvetési és beruházási fõosztály

33.  § A Költ ség ve té si és be ru há zá si fõ osz tály”

22.  §

A Sza bály zat 34.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[A Ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit ká ri

tit kár ság se gí ti a ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál -
lam tit kárt te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban, en nek ke re té ben]

„f) el lát ja a ter mé szet vé del mi szak könyv tár felügye -
letét.”

23.  §

A Sza bály zat 35.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A ter mé szet meg õr zé si fõ osz tály]
„e) el lát ja a Ter mé szet vé del mi In for má ci ós Rend szer

mû köd te té sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,
va la mint a ter mé szet vé del mi in for má ci ós és mo ni to ro zá si
fel ada tok szak mai fel ügye le tét és irá nyí tá sát, to váb bá ve -
ze ti a vé dett ter mé sze ti te rü le tek, a Na tu ra 2000 te rü le tek
és vé dett ter mé sze ti ér té kek törzs köny vét;”
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24. §

A Szabályzat 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„37. § (1) A Környezetmegõrzési fõosztály
a) ellátja az integrált szennyezésmegelõzéssel és -csök-

kentéssel, valamint az egységes környezethasználati enge-
délyezési eljárással kapcsolatos minisztériumi feladatokat;

b) ellátja a nukleáris biztonsággal a levegõbe és vízbe
történõ radioaktív kibocsátásokkal és azok ellenõrzésével
kapcsolatos, a miniszter hatáskörébe tartozó feladatokat;

c) ellátja a miniszter feladatkörébe tartozó környezet-
egészségügyi feladatokat;

d) irányítja a beruházások környezeti hatásvizsgálatá-
ra, valamint a tervek, programok (stratégiai) környezeti
vizsgálatára vonatkozó szabályozás fejlesztését;

e) irányítja a környezeti hatásvizsgálati és a (stratégiai)
környezeti vizsgálati szabályozás alkalmazásával kapcso-
latban felmerülõ minisztériumi feladatok ellátását;

f) koordinálja az országhatáron átterjedõ környezeti ha-
tások vizsgálatáról szóló ENSZ EGB egyezménybõl
(Espooi egyezménybõl) és a hozzá csatolt Stratégiai kör-
nyezeti vizsgálati jegyzõkönyvbõl fakadó feladatok végre-
hajtását;

g) átfogóan értékeli a környezet állapotát;
h) irányítja és ellátja a környezetirányítási rendszerek-

kel és környezetvédelmi szempontú termékminõsítéssel
kapcsolatos, a miniszter hatáskörébe tartozó feladatokat;

i) ellátja a környezetbarát termékminõsítéssel kapcso-
latos minisztériumi feladatokat;

j) közremûködik a súlyos ipari balesetek elleni védeke-
zés követelményrendszerének kialakításában;

k) ellátja a miniszter védelem-igazgatási koordinációs
feladatait;

l) ellátja és koordinálja a tûz- és munkavédelem tárca-
szintû és ágazati feladatait.

(2) A Környezetmegõrzési fõosztály az (1) bekezdésben
foglaltakon túl

a) ellátja az Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszer mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatos
feladatokat;

b) gondoskodik az emisszió-kereskedelmi informatikai
rendszer mûködtetésérõl;

c) gondoskodik a más tárcák által gyûjtött környezeti
vonatkozású adatok Országos Környezetvédelmi Informá-
ciós Rendszerbe történõ bekapcsolásáról;

d) fejleszti a teljes integrált szennyezõanyag-kibocsá-
tási adatbázist (PRTR);

e) ellátja a fõosztály feladataihoz kapcsolódó hazai és
nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsola-
tos feladatokat.”

25. §

(1) A Szabályzat 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen
módosító szabályzat 1. és 2. számú melléklete lép.

(2) A Szabályzat 17. §-a (4) és (6) bekezdésében, a 18. §
(4) bekezdésében és a 2. számú melléklete IV. pontjának

felvezetõ szövegében a „a jogi és koordinációs szakállam-
titkár” szövegrész helyébe a „jogi szakállamtitkár” szö-
vegrész lép.

(3) A Szabályzat 7. számú melléklete helyébe a jelen
szabályzat 3. számú melléklete lép.

(4) A Szabályzat 9. számú melléklete helyébe a jelen
szabályzat 4. számú melléklete lép.

1. számú melléklet a módosító szabályzathoz

[1. számú melléklet]

„A Minisztérium létszámkerete

A miniszter irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gek: 14

A kabinetfõnök irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gek: 70

Az államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gek: 20

A jogi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti
egységek: 65

A környezetgazdasági szakállamtitkár irányítása alá tar-
tozó szervezeti egységek: 101

A természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkár
irányítása alá tartozó szervezeti egységek: 78

A vízügyi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek: 51”

2. számú melléklet a módosító szabályzathoz

[2. számú melléklet]

„Fõosztályok, ahol osztályt nem vezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes mûködhet

Kommunikációs és koordinációs fõosztály
Stratégiai fõosztály
Közigazgatási és jogi fõosztály
Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály
Környezetgazdasági fõosztály
Környezetfejlesztési fõosztály
Költségvetési és beruházási fõosztály
Vízgyûjtõgazdálkodási és vízvédelmi fõosztály”

3. számú melléklet a módosító szabályzathoz

[7. számú melléklet]

„Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkakörök

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 22/A. § (8) bekezdésének e)–h) pontjai alapján az
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egyes szervezeti egységek vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettséggel járó munkakörei:

Miniszter, illetve a kabinetfõnök irányítása alá tartozó
szervezeti egységek

Miniszteri kabinet
– valamennyi munkakör
Miniszteri titkárság
– valamennyi munkakör
Stratégiai fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei
Kommunikációs és koordinációs fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Ellenõrzési fõosztály
– I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselõk

Államtitkár irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Államtitkári titkárság
– valamennyi munkakör
Környezetkutatási, oktatási és informatikai koordiná-

ciós fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Jogi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti
egységek

Jogi szakállamtitkári titkárság
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködök munkakörei
Közigazgatási és jogi fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk
Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Környezetgazdasági szakállamtitkár irányítása alá
tartozó szervezeti egységek

Környezetgazdasági szakállamtitkári titkárság
– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhaszná-

lására, a gazdálkodás ellenõrzésére jogosító munkakörök
Környezetgazdasági fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Környezetfejlesztési fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Költségvetési és beruházási fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkár irá-
nyítása alá tartozó szervezeti egységek

Természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkári tit-
kárság

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban
közremûködõk munkakörei

Természetmegõrzési Fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei, a pénzeszközök felhasználá-
sára, a gazdálkodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Nemzeti parki és tájvédelmi fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei
Környezetmegõrzési fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei

Vízügyi szakállamtitkár irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek

Vízügyi szakállamtitkári titkárság
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk munkakörei
Víz- és környezeti kárelhárítási fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Vízgyûjtõgazdálkodási és vízvédelmi fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Vízgazdálkodási Fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök”

4. számú melléklet a módosító szabályzathoz

[9. számú melléklet]

„A Minisztérium ellenõrzési nyomvonala

Az ellenõrzési nyomvonal jelentõsége a Minisztérium
mûködésében

Az ellenõrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó
egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, fele-
lõsét, ellenõrzését, nyomon követését, a kapcsolódó doku-
mentumokat öleli fel:

– a Minisztérium mûködésének, egyes tevékenységei-
nek egymásra épülõ eljárásrendjeit egységes folyamatként
mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenõrzési pon-
tok (típusok) összességét;
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– kialakításával a Minisztériumra jellemzõ valamennyi
tevékenység, valamennyi „szereplõ”, funkció együttes
koordinálására kerül sor;

– valamennyi résztvevõ számára írott és átlátható for-
mában válik (követendõ eljárásként) feladattá az eljárások
és módszerek betartása, miközben a referenciák, doku-
mentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká
válnak;

– megmutatja a Minisztérium folyamatba épített ellen-
õrzési rendszerének hiányosságait, így felgyorsítja a pénz-
ügyi irányítás folyamatainak megfelelõ átalakítását, és a
mûködtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatások érték-
növekedését segíti elõ.

A felelõsségi szintek terén:

– az ellenõrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljá-
rások együttesét, amelyek alapján meghatározhatók vala-
mennyi folyamatban a felelõsök, ellenõrzési pontok,

– az ellenõrzési nyomvonal segítségével könnyen és
gyorsan azonosítható a hibás mûködés, a hozzá tartozó fe-
lelõs,

– megmutatja, hogy a teljes folyamat minõsége az
egyes résztevékenységekért felelõs közremûködõkön is
múlik.

Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott
tevékenységcsoportok meghatározása

Az ellenõrzési nyomvonal kialakításánál, modelljének
felépítésénél alapkövetelmény olyan tevékenységcsopor-
tok kialakítása, melyek több elemi tevékenységet össze-
foglalóan képesek leírni.

Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatos ellenõr-
zési nyomvonal kialakításának gyakorlati megvalósítása a
tervezés, végrehajtás és beszámolás folyamataihoz igazo-
dóan határozza meg azokat a folyamatokat, melyek a rend-
szer alapjául szolgálnak.
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A tervezésre vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

1. Költségvetési
koncepció készí-
tés

Áht., Ámr., PM
irányelv

kalkulációk Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

felülvizsgálat
– vezetõi ellenõr-
zés

2. Források felosztá-
sa

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

belsõ kalkulációk Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

felülvizsgálat
– vezetõi ellenõr-
zés

3. Költségvetési ja-
vaslat elkészítése

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

belsõ kalkulációk,
szabályzatok elõ-
zõ évi teljesítések

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

felülvizsgálat
– vezetõi ellenõr-
zés

4. Költségvetési ja-
vaslat elfogadása

jogszabályok javaslat teljes
anyaga

miniszter miniszter felülvizsgálat jó-
váhagyással

Rövidítések jegyzéke:
Áht. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
Ámr. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

A végrehajtásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

1. Rendszeres és
nem rendszeres
személyi juttatá-
sok folyósításá-
nak elõkészítése

Áht., Ámr., Ktv.,
Mt., belsõ szabá-
lyozások

kinevezési okirat Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

felülvizsgálat
– vezetõi ellenõr-
zés

2. Megbízásokkal
kapcsolatos fel-
adatok

Áht., Ámr. megbízási szerzõ-
dés

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

felülvizsgálat
– vezetõi ellenõr-
zés

3. Dologi jellegû ki-
adások teljesítése

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

megrendelés szer-
zõdés

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

felülvizsgálat
– vezetõi ellenõr-
zés



Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

4. Közbeszerzések
lebonyolítása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

felülvizsgálat
– vezetõi ellenõr-
zés

5. Beruházások, fel-
újítások lebonyo-
lítása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

felülvizsgálat
– vezetõi ellenõr-
zés

6. Vagyon-
gazdálkodással
összefüggõ fel-
adatok elvégzése

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag és
analitika

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

7. Vagyon-
nyilvántartással
összefüggõ fel-
adatok

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
KVI útmutatók

teljes iratanyag és
analitika

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

8. Kötelezettségvál-
lalás, utalvá-
nyozás, érvénye-
sítés szabályainak
betartása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag és
analitika

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

9. Kötelezettségvál-
lalás nyilván-
tartása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

alapbizonylatok Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

10. Könyvelés, szám-
viteli tevékenység

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(számviteli politi-
ka)

alapbizonylatok Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

11. Banki pénzügyi
tevékenység

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(pénzkezelési sza-
bályzat)

alapbizonylatok,
bevallások

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

12. Pénztári tevé-
kenység

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(pénzkezelési sza-
bályzat)

alapbizonylatok Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

13. Pénzügyi (pénztá-
ri) tevékenység és
a könyvvitel kap-
csolata, egyezteté-
sek elvégzése

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
ügyrend

alapbizonylatok,
könyvelési
naplók, analitikus
nyilvántartások

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

14. Bérszámfejtés és
TB ügyintézés

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

alapbizonylatok,
bevallások

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

15. Bérszámfejtés és
könyvelés kap-
csolata, egyezteté-
sek elvégzése

belsõ szabályza-
tok (ügyrend)

alapbizonylatok,
bérfeladás, köny-
velési naplók

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

16. Személyügyi ügy-
intézés

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

alapbizonylatok Kommunikációs
és koordinációs
fõosztály vezetõje

kabinetfõnök munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

Rövidítések jegyzéke:
Áht. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
Ámr. az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
Ktv. a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
Mt. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
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A beszámolásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonala

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

1. Fõkönyvi kivonat
egyeztetése

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(számviteli politi-
ka, ügyrend)

könyvelési nap-
lók, alapbizonyla-
tok

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

2. Leltározás, egyez-
tetés, leltár jóvá-
hagyása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(leltározási)

analitikák listái,
leltározás bizony-
latai

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

3. Könyvviteli mér-
leg összeállítása,
jóváhagyása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(számviteli politi-
ka, ügyrend)

fõkönyvi kivonat,
leltár, mérleg

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

4. Pénzforgalmi je-
lentés összeállítá-
sa

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(számviteli politi-
ka, ügyrend)

fõkönyvi kivonat,
pénzforgalmi je-
lentés

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

5. A pénzforgalmi
jelentés tájékozta-
tó adatai

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

fõkönyvi kivonat,
bevallások, anali-
tikák

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

6. Kiegészítõ mel-
lékletek összeállí-
tása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag,
analitikák, fõ-
könyvi kivonat

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

7. A beszámoló szö-
veges indoklásá-
nak összeállítása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
felügyeleti irány-
elvek

teljes beszámoló Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

környezet-
gazdasági szakál-
lamtitkár

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

8. A beszámoló jó-
váhagyása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
felügyeleti irány-
elvek

teljes beszámoló
és szöveges in-
doklás

Költségvetési és
beruházási fõosz-
tály vezetõje

miniszter a beszámoló jóvá-
hagyása

”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
16/2007. (K.V.Ért. 8.) KvVM

utasítása
Fejlesztési Igazgatóság alapító okiratának módosítása

közzétételérõl szóló 24/2006. (K.V.Ért. 13.) KvVM
utasítás módosításáról

1. §

A 24/2006. (K. V. Ért. 13.) KvVM utasítással közzétett,
a Fejlesztési Igazgatóság alapító okiratának III. pontja az
alábbiak szerint módosul:

III. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége
1. A 2007. évtõl induló programozási idõszakban a Ko-

héziós Alap (KA), valamint a Környezetvédelmi és Infra-
struktúra Operatív Program (KIOP) környezetvédelem
prioritása (ivóvízminõség javítása, szennyvízkezelés, álla-
ti hulladék kezelése, egészségügyi és építési-bontási hulla-
dék kezelése, környezeti kármentesítés, természetvédelem
és fenntartható árvízvédelem, zaj- és levegõszennyezés
mérése), továbbá a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram (KEOP) egészséges, tiszta települések, vizeink jó ke-

zelése, természeti értékeink jó kezelése, fenntartható ter-
melési és fogyasztási szokások ösztönzése, projektek elõ-
készítése prioritásai tekintetében ellátja a Közremûködõ
Szervezet (KSZ) feladatait.

1.1. A Kohéziós Alap Közremûködõ Szervezet kereté-
ben megtervezi a projektek lebonyolítási feladatai rend-
szerét, irányítja annak elõkészítését, és gondoskodik azok
lebonyolításáról.

1.2. A Strukturális Alapok Környezetvédelem és Infra-
struktúra Operatív Program környezetvédelmi Közremû-
ködõ Szervezet keretében megtervezi a projektek lebonyo-
lítási feladatai rendszerét, irányítja annak elõkészítését, és
gondoskodik azok lebonyolításáról.

1.3. A KEOP Közremûködõ Szervezet keretében meg-
tervezi a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét, irá-
nyítja annak elõkészítését, és gondoskodik azok lebonyo-
lításáról.

2. A PHARE és Átmeneti Támogatási Programok
Szakmai Programfelelõs Szervezete keretében irányítja a
Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési
projekteket.



3. A Magyarországi LIFE Iroda keretében kezeli a
LIFE projekteket.

Az intézmény alaptevékenységének TEÁOR száma:
75.11 Általános közigazgatás.

2. §

Jelen utasítás a kiadmányozása napján* lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2007. július 11.

ALAPÍTÓ OKIRAT

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által 2003.
szeptember 1-jével 22/2003. (K. Ért. 11.) számú utasításá-
val létrehozott Fejlesztési Igazgatóságot (a továbbiakban:
FI) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 89. §
(1) bekezdésének figyelembevételével az állami feladatok
hatékonyabb ellátása céljából, a pénzügyminiszterrel
egyetértésben átszervezem és tevékenységi körének mó-
dosításával a következõ módosító alapító okiratot adom ki.

I. Általános adatok
1. Elnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-

rium Fejlesztési Igazgatóság Angolul: MoEW Develop-
ment Directorate

2. Rövidített neve: KvVM FI
3. Székhelye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/C
4. Az alapító: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5. Alapításának idõpontja: 2003. szeptember 1.
6. Felügyeleti szerve: környezetvédelmi és vízügyi mi-

niszter

II. Jogállása, mûködési területe és gazdálkodási rendje:
1. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása

alatt mûködõ önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó,
elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségve-
tési szerv.

2. Mûködése az ország egész területére kiterjed.

III. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége
1. A 2007. évtõl induló programozási idõszakban a Ko-

héziós Alap (KA), valamint a Környezetvédelmi és Infra-
struktúra Operatív Program (KIOP) környezetvédelem
prioritása (ivóvízminõség javítása, szennyvízkezelés, álla-
ti hulladék kezelése, egészségügyi és építési-bontási hulla-
dék kezelése, környezeti kármentesítés, természetvédelem
és fenntartható árvízvédelem, zaj- és levegõszennyezés
mérése), továbbá a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram (KEOP) egészséges, tiszta települések, vizeink jó ke-
zelése, természeti értékeink jó kezelése, fenntartható ter-

melési és fogyasztási szokások ösztönzése, projektek elõ-
készítése prioritásai tekintetében ellátja a Közremûködõ
Szervezet (KSZ) feladatait.

1.1. A Kohéziós Alap Közremûködõ Szervezet kereté-
ben megtervezi a projektek lebonyolítási feladatai rend-
szerét_ irányítja annak elõkészítését, és gondoskodik azok
lebonyolításáról.

1.2. A Strukturális Alapok Környezetvédelem és Infra-
struktúra Operatív Program környezetvédelmi Közremû-
ködõ Szervezet keretében megtervezi a projektek lebonyo-
lítási feladatai rendszerét. irányítja annak elõkészítését, és
gondoskodik azok lebonyolításáról.

1.3. A KEOP Közremûködõ Szervezet keretében meg-
tervezi a projektek lebonyolítási feladatai rendszerét irá-
nyítja annak elõkészítését, és gondoskodik azok lebonyo-
lításáról.

2. A PHARE és Átmeneti Támogatási Programok
Szakmai Programfelelõs Szervezete keretében irányítja a
Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményfejlesztési
projekteket.

3. A Magyarországi LIFE Iroda keretében kezeli a
LIFE projekteket.

Az intézmény alaptevékenységének TEÁOR száma:
75.11 Általános közigazgatás

IV. Vállalkozási tevékenvség
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

V. Kinevezési rend
1. A KvVM FI igazgatóját a miniszter nevezi ki, menti

fel, az egyéb munkáltatói jogokat a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium környezetgazdasági szakállamtit-
kára gyakorolja.

2. A KvVM FI dolgozóit az igazgató nevezi ki, menti
fel és gyakorolja felettük az egyéb munkáltatói jogokat.

3. A KvVM FI igazgatójának, valamint dolgozóinak
jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó
szerveknél történõ végrehajtásáról 11/2005. (V. 19.)
KvVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Képviselet
A KvVM FI képviseletére az igazgató, és az

SzMSZ-ben képviseleti joggal felruházott vezetõ jogállá-
sú munkatárs jogosult.

VII. Szervezeti és Mûködési Szabályzat jóváhagyása
A KvVM FI szervezeti és mûködési szabályzatát a

miniszter hagyja jóvá.

Jelen okirat hatálybalépésével egyidejûleg 2003.
augusztus 29-én kelt, M-730/2003. KvVM számú Alapító
okiratot hatályon kívül helyezem.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Közlemények

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

k ö z l e m é n y e

Magyarországon 2007. június 30-ig EMAS regisztrációt nyert szervezetekrõl

Reg. szám Szervezet neve
Szervezet besoro-

lása
Elsõ regisztráció

idõpontja
Regisztrált telep-

helyek címe
Regisztráció

helyzete*

HU–000001 AUDI Hungaria Motor Kft. nagyvállalat 2005. 01. 31. Gyõr meg-
hosszabbítva

HU–000002 Dunapack Rt. kis- és közép-
vállalat

2005. 12. 14. Dunaújváros meg-
hosszabbítva

HU–000003 Elgoscar–2000 Kft. kis- és közép-
vállalat

2006. 05. 30. Gyöngyösoroszi elsõ regisztráció

Tiszaújváros elsõ regisztráció

Debrecen elsõ regisztráció

HU–000004 Crew Kft. kis- és közép-
vállalat

2006. 07. 19. Budapest elsõ regisztráció

HU–000005 Követ-Inem Hungária kis- és közép-
vállalat

2006. 07. 08. Budapest elsõ regisztráció

HU–000006 Kaposvári Vízmûvek kis- és közép-
vállalat

2006. 08. 22. Kaposvár elsõ regisztráció

HU–000007 Ricosta Cipõgyár Kft. kis- és közép-
vállalat

2006. 09. 20. Ramocsaháza elsõ regisztráció

HU–000008 Premed Pharma Kft. mikro-vállalat 2006. 11. 24. Budaörs elsõ regisztráció

Budapest elsõ regisztráció

HU–000009 Dunaújváros Polgármesteri Hivatal,
Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda,
Városüzemeltetési- és Fejlesztési Iroda

önkormányzat 2007. 06. 05. Dunaújváros elsõ regisztráció

HU–000010 BÜCHL Hungária Kft. kis- és közép-
vállalat

2007. 06. 22. Gyõr elsõ regisztráció

* A regisztráció lehetséges állapota: elsõ regisztráció, meghosszabítva, felfüggesztve, törölve.
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
15/2007. (EüK. 16.) Gyf.

köz le mé nye
Kaj dacs K-9 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sága a Kaj dacs Farm
Kft. (6075 Páhi, Rá kó czi u. 2.) tu laj do ná ban álló és üze -
mel te té sé ben mû kö dõ Kaj dacs K-9 OKK szá mú kút vi zé -
nek bel sõ, pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ban a ter mé sze -
tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát – „Be at hus Aqua”
el ne ve zés sel – en ge dé lyez te (73-2/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
16/2007. (EüK. 16.) Gyf.

köz le mé nye
Vasszil vágy B-5 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Uni qu el le Kft.
(9747 Vasszil vágy, Rá kó czi u. 43.) tu laj do ná ban álló és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Vasszil vágy B-5 OKK szá mú
kút vi zé nek bel sõ, pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ban a ter -
mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát – „Uni qu el le” 
el ne ve zés sel – en ge dé lyez te (161-2/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
17/2007. (EüK. 16.) Gyf.

köz le mé nye
Ko mo ró K-12 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a VBMP 26 Kft.
(4622 Ko mo ró, Tán csics M. u. 15.) tu laj do ná ban álló és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Ko mo ró K-12 OKK szá mú kút
vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si célú felhaszná -
lásban – „Kár pá tok Gyön gye” el ne ve zés sel – a ter mé -
sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(72-5/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
18/2007. (EüK. 16.) Gyf.

köz le mé nye

Szent ki rály K-33 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi ze 
törzs köny vé nek meg újí tá sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sága a Szent ki rá lyi
Ás vány víz Kft. (1093 Bu da pest, Bor áros tér 7/1.) tu laj do -
ná ban álló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Szent ki rály K-33
OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si
célú fel hasz ná lás ban – „Szent ki rá lyi Ás vány víz” el ne ve -
zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát
to vább ra is en ge dé lyez te (68/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
19/2007. (EüK. 16.) Gyf.

köz le mé nye

Mis kolc B-108 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi ze
törzs köny vé nek meg újí tá sáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Mis kol ci
Likõr gyár Zrt. (3502 Mis kolc, Vi téz u. 13.) tu laj do ná ban
álló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Mis kolc B-108 OKK szá -
mú kút vi zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz -
ná lásban – „Lil la fü re di ter mé sze tes ás vány víz” elneve -
zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát
to vább ra is en ge dé lyez te (173/Gyf/2007.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
20/2007. (EüK. 16.) Gyf.

köz le mé nye

Bán hor vá ti-Láz bérc He re di cse for rás el is mert
ásvány vize törzs köny vé nek meg újí tásáról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az Evi tal-Aqua
KFT. (3642 Bán hor vá ti-Láz bérc 0208/5 hrsz.) tu laj do ná -
ban ál ló és üze mel te té sé ben mû kö dõ He re di cse for rás vi -
zé nek bel sõ, ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lás ban
– „Au ra ter mé sze tes ás vány víz” el ne ve zés sel – a ter mé -
sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is en -
ge dé lyez te (145/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
21/2007. (EüK. 16.) Gyf.

közleménye
Kisvárda B-158 OKK számú kút elismert ásványvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Várda-Drink Zrt.
(4600 Kisvárda, Temesvári u. 4.) tulajdonában álló és üze-
meltetésében mûködõ Kisvárda B-158 OKK számú kút
vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhaszná-
lásban – „Kiskúti” elnevezéssel – a természetes ásvány-
víz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(111-1/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
22/2007. (EüK. 16.) Gyf.

közleménye
Albertirsa K-124 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua
Kft. (2700 Cegléd, Kút u.14.) tulajdonában álló és üzemel-
tetésében mûködõ Albertirsa K-124 OKK számú kút vizé-
nek belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban a ter-
mészetes ásványvíz megnevezés használatát – „Veritas
Gold” elnevezéssel – engedélyezte (328/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
23/2007. (EüK. 16.) Gyf.

közleménye
Bük K-16 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Büki Gyógy-
fürdõ Zrt. (9740 Bükfürdõ, Termál krt. 2.) fenntartásában
álló és üzemeltetésében mûködõ Bük K-16 OKK számú
kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Bük-
aqua” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát
engedélyezte (353/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
24/2007. (EüK. 16.) Gyf.

közleménye
Fehérgyarmat B-102 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szatmár-Beregi Kórház
és Gyógyfürdõ (4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.) tulaj-
donában álló és üzemeltetésében mûködõ Fehérgyarmat
B-102 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasz-
nálásánál a gyógyvíz megnevezés használatát engedélyezte
(108-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
25/2006. (Eü K. 16.) Gyf.

közleménye
Hajdúszoboszló B-69 OKK számú kút vizét

gyógyvízzé minõsítõ határozat
visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungarospa
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt.
(4200 Hajdúszoboszló, Szent István park 1–3.) tulajdoná-
ban lévõ Hajdúszoboszló B-69 OKK számú kút vizét
gyógyvízzé minõsítõ 229.031/1938BM számú határozatot
viszszavonja (243-1/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
26/2007. (EüK. 16.) Gyf.

közleménye
Barcs B-37 OKK számú kút vize számára gyógyvíz

megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Barcs Város Ön-
kormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága (7570 Barcs,
Széchenyi u. 48.) tulajdonában álló és üzemeltetésében
mûködõ Barcs B-37 OKK számú kút vizének külsõ
(fürdési célú) felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés
használatát – „Barcsi gyógyvíz” elnevezéssel – engedé-
lyezte (107/Gyf/2007.), egyidejûleg a kút vizét ásvány-
vízzé minõsítõ 499-4/Gyf/2006. számú határozatot vissza-
vonta.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
f e l h í v á s a

az erdõkre vonatkozó országos tûzgyújtási tilalom
elrendelésérõl

Az utóbbi idõben a csapadékmentes és rendkívül meleg
idõjárás miatt fokozottan megnõtt az erdõk tûz általi
veszélyeztetettsége.

A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes terü-
letén lévõ erdõkben és az erdõterületek határától számított
200 méteren belüli területen – a kijelölt tûzrakó helyen
is –, valamint a közút- és vasút menti fásításokban minden-
nemû tûzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is,
2007. június 20-tól átmeneti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ
tûzvédelmi elõírások betartása mellett a tilalom idõszaká-
ban is végezhetõ. Az égetést a 12/1997. (II. 26.) BM rende-
let 7. § további (4)–(8) bekezdéseiben foglalt megelõzõ
tûzvédelmi elõírások szigorú betartása mellett lehet csak
végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni

a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Országos
Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzé-
sére vonatkozó követelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigaret-
tacsikket és dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek abla-
kán, mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett
keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõ-
gazdasági területeket is veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, valamint
a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra,
hogy égõ dohánynemût eldobni nem szabad, azt minden
esetben gondosan el kell oltani.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabály-
sértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával,
késõbbi idõpontban intézkedik a minisztérium.

Budapest, 2007. június 19.

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.) meg al ko tá sa so rán az Eu ró pai Unió
tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog -
al kal ma zók több mint más fél év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek rég meg szûn tek, az el sõ tár -
sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály ba lé pé se óta a gaz da sá gi élet sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és 
el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul tú ra, amely re a jog -
al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló, a Leg fel sõbb Bí ró ság és
az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411),
 valamint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma -
gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                                       ………………………………………
                                            cég sze rû alá írás

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a szer kesz tõ bi zott ság.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Dom bi Éva, 1011 Bu da pest, Fõ ut ca 44–50. Te le fon: 457-3311.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.), www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti 
Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 15 120 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1344 Ft áfá val.
A 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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