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Törvény

2008. évi L.
törvény

az Országos Területrendezési Tervrõl szóló
2003. évi XXVI. törvény módosításáról*

1. § Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003.
évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Fogalommeghatározások]
„2. § E törvény alkalmazásában:
1. ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: országos

területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelyben az állam kizárólagos tulajdonát képezõ, kutatás-
sal lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántar-
tott ásványi nyersanyagvagyon (szénhidrogének, fémek,
lignit és barnakõszén, ásványbányászati és építõipari
nyersanyagok) területek találhatók,

2. együtt tervezhetõ térség: országos területrendezési
tervben megállapított és kiemelt térségi és megyei terület-
rendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a Buda-
pesti Agglomeráció kivételével az agglomerációk, a Bala-
ton Kiemelt Üdülõkörzet kivételével az agglomerálódó tér-
ségek, valamint a nagyvárosi település-együttesek tartoz-
nak,

3. építmények által igénybe vett térség: az országos, ki-
emelt térségi és megyei területrendezési tervben megálla-
pított területfelhasználási kategória, amelybe a mûszaki
infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és
települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények te-
rülete és szükséges védõterületük tartoznak,

4. erdõtelepítésre alkalmas terület: kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelybe azok a többnyire gyenge termõképességû mezõ-
gazdasági területek tartoznak, amelyeknél gazdasági, vi-
dékfejlesztési vagy környezetvédelmi szempontok indo-
kolják az erdõk létesítését és azt természetvédelmi vagy
termõhelyi okok nem zárják ki,

5. erdõgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben megállapított területfel-
használási kategória, amelyben olyan meglévõ erdõterüle-
tek, valamint erdõtelepítésre alkalmas területek találhatók,
amelyek erdõgazdálkodásra való alkalmassága termõhelyi
viszonyaik alapján kedvezõ és az erdõtelepítés környezet-
védelmi szempontból is szükséges vagy indokolt,

6. erõmû: egy telephelyen lévõ 50 MW és annál
nagyobb energiaátalakító építmény,

7. földtani veszélyforrás területe: kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelybe a lejtõs tömegmozgásokkal, egyéb kedvezõtlen
mérnökgeológiai adottságokkal és építésföldtani kockáza-

tokkal jellemezhetõ, valamint a magas természetes háttér-
sugárzással, az emberi tevékenység hatására jelentkezõ
vagy felerõsödõ kedvezõtlen földtani folyamatokkal és a
vízjárással összefüggõ földtani veszélyek által érintett
területek tartoznak,

8. hagyományosan vidéki települési térség: kiemelt tér-
ségi és megyei területrendezési tervekben megállapított te-
rületfelhasználási kategória, amelybe – ide nem értve a vá-
rosokat – a 15 fõ/ha-nál nem nagyobb belterületi laksûrû-
ségû települések települési területei tartoznak,

9. honvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei terü-
letrendezési tervekben megállapított övezet, amely a
Magyar Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerû, szak-
szerû és jogszerû ellátásához szükséges objektumok elhe-
lyezésére, illetve tevékenységek végzésére szolgál,

10. kiegyenlítõ intézkedés: a magterület és az ökológiai
folyosó állapotára, egységességére, az élõhelyek közötti
ökológiai kapcsolatokra negatív hatást gyakorló tevékeny-
ség esetén a várható kedvezõtlen hatással arányos, az adott
magterületen, ökológiai folyosó területén vagy más termé-
szeti területen elvégzendõ helyreállítási vagy fejlesztési
feladat,

11. kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi terület:
országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott
övezet, amelyben a Magyar Köztársaság védelmi képessé-
geit alapvetõen meghatározó, vagy a NATO-tagságból
eredõ, valamint a nemzetközi szerzõdéseiben vállalt köte-
lességei teljesítésére hivatott objektumok elhelyezésére
szolgáló területek találhatók,

12. a kiemelt térség és a megye szerkezeti terve: a térségi
területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rend-
jét, az országos és térségi mûszaki infrastruktúra-hálóza-
tok és építmények helyét, valamint ezek összefüggéseit a
kiemelt térség és a megye területrendezési tervében meg-
határozó terv,

13. kiváló termõhelyi adottságú erdõterület: országos
területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelybe az õshonos fafajokból álló erdõtársulások fenn-
tartására leginkább alkalmas és az erdõ hármas funkció-
ját – környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi – egymással
összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes
erdõterületek tartoznak,

14. kiváló termõhelyi adottságú szántóterület: országos
területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelybe az agroökológiai adottságai alapján kimagasló
agrárpotenciállal rendelkezõ, ugyanakkor környezeti
szempontból a legkevésbé érzékeny, ezért mezõgazdasági
árutermelésre legalkalmasabb szántóterületek tartoznak,

15. kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelen-
dõ terület: országos területrendezési tervben megállapított
övezet, amelyben a világörökség és világörökség-váromá-
nyos területek, valamint a történeti települési területek
találhatók,
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16. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes
vagy természetközeli élõhelyek tartoznak, amelyek az adott
területre jellemzõ természetes élõvilág fennmaradását és élet-
körülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos vé-
dett vagy közösségi jelentõségû fajnak adnak otthont,

17. mezõgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben megállapított területfel-
használási kategória, amelyben elsõsorban mezõgazdasági
mûvelés alatt álló területek találhatók,

18. az ország szerkezeti terve: az országos területfel-
használás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az or-
szágos mûszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmé-
nyek térbeli rendjét, valamint ezek összefüggéseit az
ország területrendezési tervében meghatározó terv,

19. országos jelentõségû tájképvédelmi terület: orszá-
gos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi
és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelybe a természeti vagy kulturális örökség adottságai
alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendõ tájképpel,
illetve tájképi elemmel rendelkezõ területek, valamint a
védett történeti tájjá nyilvánított területek tartoznak,

20. országos komplex tájrehabilitációt igénylõ terület:
országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott
övezet, amelybe a felhagyott ipari termelés és az azt ki-
szolgáló bányászat együttes jelenléte következményeképp
kialakult, maradandóan megváltozott és károsodott össze-
függõ területek tartoznak,

21. országos ökológiai hálózat: országos területrendezé-
si tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelen-
tõségû természetes, illetve természetközeli területek és az
azok között kapcsolatot teremtõ ökológiai folyosók egysé-
ges, összefüggõ rendszere tartozik, és amelynek részei a
magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek,

22. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei terület-
rendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan
területek (többnyire lineáris kiterjedésû, folytonos vagy
megszakított élõhelyek, élõhelysávok, élõhelymozaikok,
élõhelytöredékek, élõhelyláncolatok) tartoznak, amelyek
döntõ részben természetes eredetûek és amelyek alkalma-
sak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élõhelyek (mag-
területek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok
biztosítására,

23. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területren-
dezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan ren-
deltetésû területek tartoznak, melyek megakadályozzák
vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív ha-
tását, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyo-
sók állapotát kedvezõtlenül befolyásolhatják vagy rendel-
tetésükkel ellentétesek,

24. rendszeresen belvízjárta terület: kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelybe a sík vidéki sík vagy enyhe lejtésviszonyokkal
rendelkezõ területek azon mélyebb, lefolyástalan részei
tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti víz-

felesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakori-
sággal összegyûlik,

25. széleróziónak kitett terület: kiemelt térségi és me-
gyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelyben a szélerózió káros hatásával szemben kevésbé
ellenálló fizikai talajféleségekkel (különösen a homok,
homokos vályog, tõzeg, kotu) jellemezhetõ területek talál-
hatók,

26. távvezeték felhasítási pontja: egy meglévõ átviteli
hálózati távvezeték azon pontja, ahová egy új átviteli háló-
zati távvezetékszakasz olyan módon kapcsolódik, hogy a
meglévõ távvezetéki kapcsolatot megbontja és annak két
eredeti végpontja között a közvetlen villamos kapcsolat
megváltozik,

27. települési terület: a település belterülete, valamint
a beépítésre szánt területek összessége,

28. települési térség: országos területrendezési tervben
megállapított területfelhasználási kategória, amelybe a te-
lepülési területek közül a település belterülete, valamint az
ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak,

29. településkép-védelmi terület: a településrendezés
eszközeiben megállapított olyan terület, melynek szerke-
zete, karaktere, utcaképe, sziluettje (külsõ településképe),
illetve a táji környezettel való látványbeli kapcsolata (kilá-
tás, rálátás) megõrzésre, védelemre érdemes érték,

30. térség: a területrendezés szempontjából megkülön-
böztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a terület-
rendezési terv elõírásokat határoz meg,

31. térségi övezet: országos, kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben alkalmazott, sajátos jellemzõk-
kel rendelkezõ – a térségi területfelhasználási kategóriák-
tól függetlenül lehatárolt – területi egység, amelyben az
e törvényben, illetve külön jogszabályokban meghatáro-
zott elõírásokat kell alkalmazni,

32. térségi hulladéklerakó hely: a vegyes összetételû,
nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklera-
kó és a kiszolgáló építményeinek összessége,

33. térségi jelentõségû tájképvédelmi terület: kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított
övezet, amelyben a természeti vagy kulturális örökség
adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendõ
tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkezõ területek,
valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek talál-
hatók,

34. térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ terület: ki-
emelt térségi és megyei területrendezési tervekben megál-
lapított övezet, amelybe a nagyobb területi kiterjedésû
vagy kisebb területû, de sûrûn elõforduló, esetenként több
települést érintõ, a felhagyott hagyományos ipari termelés
és bányászat okozta tájsebek, az anyagnyerõ helyek,
illetve a hulladéklerakók területei tartoznak,

35. térségi területfelhasználási kategória: országos, ki-
emelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkal-
mazott, a térségben jellemzõ területfelhasználásnak meg-
felelõen lehatárolt területi egység,
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36. történeti települési terület: kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervekben megállapított övezet,
amelybe a védendõ területegységek – különösen a történe-
ti településközpontok, a történeti kertek, a jelentõs régé-
szeti lelõhelyek, az országos és helyi védelem alatt álló
területek, valamint ezek környezete, védõövezetei – tar-
toznak,

37. városias települési térség: kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervben megállapított területfelhasználási
kategória, amelybe a városok települési területe, továbbá
azok a települési területek tartoznak, ahol a belterületi lak-
sûrûség 15 fõ/ha fölötti,

38. vegyes területfelhasználású térség: országos, ki-
emelt térségi és megyei területrendezési tervben megálla-
pított területfelhasználási kategória, amelybe mozaikos
szerkezetû erdõgazdálkodási, mezõgazdasági és települési
térségek tartoznak,

39. világörökség és világörökség-várományos terület:
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meg-
állapított övezet, amelybe a világ kulturális és természeti
örökségének védelmérõl szóló 1972. évi UNESCO Egyez-
mény szerinti Világörökségi Listára felvett területek, vala-
mint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek
megfelelõ azon területek tartoznak, amelyeket Magyaror-
szág, mint részes állam nevében jogszabály által felhatal-
mazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Lis-
tára jelöltek legyenek,

40. vízeróziónak kitett terület: kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben
az 5%-nál nagyobb lejtésû és a vízerózió káros hatásával
szemben kevésbé ellenálló talajtulajdonságokkal jelle-
mezhetõ területek találhatók,

41. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervben megállapított területfel-
használási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes ál-
lóvizek, egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és
parti sávja tartozik.”

2. § Az OTrT. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„3. § Az Országos Területrendezési Terv az ország szer-
kezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az
ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.”

3. § Az OTrT. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az ország szerkezeti tervét a törvény M=1:500 000
méretarányú 2. számú melléklete1, az országos övezetek
határait a törvény M=1:500 000 méretarányú 3. számú
melléklete tartalmazza, az alábbiak szerint:

a) 3/1. számú melléklet az országos ökológiai hálózat
övezetérõl,

b) 3/2. számú melléklet a kiváló termõhelyi adottságú
szántóterület övezetérõl,

c) 3/3. számú melléklet a kiváló termõhelyi adottságú
erdõterület övezetérõl,

d) 3/4. számú melléklet az országos komplex tájrehabi-
litációt igénylõ terület övezetérõl,

e) 3/5. számú melléklet az országos jelentõségû tájkép-
védelmi terület övezetérõl,

f) 3/6. számú melléklet a kulturális örökség szempont-
jából kiemelten kezelendõ terület övezetérõl,

g) 3/7. számú melléklet a kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminõség-védelmi terület övezetérõl,

h) 3/8. számú melléklet a felszíni vizek vízminõség-
védelmi vízgyûjtõ területének övezetérõl,

i) 3/9. számú melléklet az ásványi nyersanyag-gazdál-
kodási terület övezetérõl,

j) 3/10. számú melléklet az együtt tervezhetõ térségek
övezetérõl,

k) 3/11. számú melléklet a kiemelt fontosságú meglévõ
honvédelmi terület övezetérõl.”

4. § Az OTrT. 5. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Térségi területfelhasználási kategóriák]
„5. § (1) Országos területfelhasználási kategóriák a

következõ,
a) legalább 1000 ha területû térségek:
aa) erdõgazdálkodási térség,
ab) mezõgazdasági térség,
ac) vegyes területfelhasználású térség,
ad) települési térség,
b) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
ba) vízgazdálkodási térség,
bb) építmények által igénybe vett térség,
bc) települési térség.
(2) Kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kate-

góriák a következõ,
a) legalább 50 ha területû térségek:
aa) erdõgazdálkodási térség,
ab) mezõgazdasági térség,
ac) vegyes területfelhasználású térség,
b) legalább 10 ha területû térségek:
ba) városias települési térség,
bb) hagyományosan vidéki települési térség,
c) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:
ca) vízgazdálkodási térség,
cb) építmények által igénybe vett térség.”

5. § Az OTrT. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
szabályok]

1 A Magyar Közlöny a törvény 2. és 3. számú mellékletét képezõ eredeti
M=1:500 000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazza.
A tervlapok eredeti méretarányú példányairól készült másolatok a sokszoro-
sítás költségeinek térítésével megrendelhetõk a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságtól. Címe: 1016 Budapest,
Gellérthegy u. 30–32. Telefon: 36 (1) 224-3100.
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„6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon
belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kate-
góriák kijelölése során a következõ szabályokat kell alkal-
mazni:

a) az erdõgazdálkodási térséget legalább 75%-ban er-
dõgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennma-
radó részén – a városi ranggal rendelkezõ települések
kivételével – városias települési térség nem jelölhetõ ki;

b) a mezõgazdasági térséget legalább 75%-ban mezõ-
gazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó
részén – a városi ranggal rendelkezõ települések kivételé-
vel – városias települési térség nem jelölhetõ ki;

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább
75%-ban mezõgazdasági, erdõgazdálkodási vagy vegyes
területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni, a fenn-
maradó részén – a városi ranggal rendelkezõ települések ki-
vételével – városias települési térség nem jelölhetõ ki;

d) a települési térséget legalább 75%-ban városias és
hagyományosan vidéki települési térség kategóriába kell
sorolni;

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban víz-
gazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennma-
radó részen városias települési térség nem jelölhetõ ki;

f) az építmények által igénybe vett térség más térségi
területfelhasználási kategóriába nem sorolható.

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási ka-
tegóriákon belül a települési területfelhasználási egységek
kijelölése során a következõ szabályokat kell alkalmazni:

a) az erdõgazdálkodási térséget legalább 85%-ban
erdõterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;

b) a mezõgazdasági térséget legalább 85%-ban mezõ-
gazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorol-
ni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület
területfelhasználási egység nem jelölhetõ ki;

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább
85%-ban mezõgazdasági terület vagy erdõterület terület-
felhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyváro-
sias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhetõ;

d) a városias települési térség bármely települési terü-
letfelhasználási egységbe sorolható;

e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvá-
rosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási
egység kivételével bármely települési területfelhasználási
egységbe sorolható;

f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgaz-
dálkodási terület területfelhasználási egységbe kell sorol-
ni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelöl-
hetõ ki;

g) az építmények által igénybe vett térséget az adott
építmény jellege szerinti települési területfelhasználási
egységbe kell sorolni.”

6. § Az OTrT. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A területfelhasználásra vonatkozó általános sza-
bályok]

„7. § (1) Az erdõgazdálkodási térség Országos Erdõál-
lomány Adattár szerint erdõterületnek minõsülõ területét a
településszerkezeti terv legalább 95%-ban csak erdõterü-
let területfelhasználási egységbe sorolhatja.

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az
energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdõterületen
áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és
biztonságát, az elektronikus hírközlés mûködését, illetve a
villamos energia és más energiahordozók továbbítását köz-
vetlenül szolgáló építmények helyezhetõk el.”

7. § Az OTrT. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„8. § (1) Borvidéki település szõlõ termõhelyi kataszte-
re I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre
szánt területté nem minõsíthetõ.

(2) Az Országos Gyümölcs Termõhely Kataszter I. és
II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésére
szánt területté nem minõsíthetõ.”

8. § Az OTrT. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Az országos mûszaki infrastruktúra-hálózatok és egye-
di építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok]

„9. § (1) Az országos jelentõségû közlekedési infra-
struktúra-hálózatok térbeli rendjét és az országos jelentõ-
ségû építmények elhelyezkedését a 2. számú melléklet, a
térbeli rend szempontjából meghatározó települések felso-
rolását pedig az 1/1–7. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az erõmûvek elhelyezkedését a 2. számú melléklet,
a térbeli rend szempontjából meghatározó települések fel-
sorolását pedig az 1/8. számú melléklet tartalmazza.

(3) A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékeit, to-
vábbá a nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeté-
kek térbeli rendjét a 2. számú melléklet, a térbeli rend
szempontjából meghatározó települések felsorolását pedig
az 1/9–10. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A vízgazdálkodási építmények térbeli rendjét a
2. számú melléklet, az országos jelentõségû meglévõ szük-
ségtározók, megvalósuló árvízi tározók és új vízi építmé-
nyek felsorolását az 1/11. számú melléklet tartalmazza. Az
állam kizárólagos tulajdonában lévõ vizeket és vízi épít-
ményeket a vízgazdálkodásról szóló törvény rögzíti.

(5) Az országos mûszaki infrastruktúra-hálózatok
nyomvonalait és az egyedi építmények helyét a kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben, valamint az
érintett települések településszerkezeti tervében kell meg-
határozni.

(6) A magterület, ökológiai folyosó területén áthaladó
közlekedési, elektronikus hírközlési, villamos energia és
más energiahordozók vonalas infrastruktúra-hálózatainak
engedélyezési eljárásaiban – a magterületet vagy az ökoló-
giai folyosó területét érõ legkisebb mértékû környezetter-
helés és környezet-igénybevétel elõidézése érdekében –, a
természetvédelmi hatóság a környezethasználatot feltétel-
hez kötheti, valamint kiegyenlítõ intézkedést írhat elõ.”
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9. § Az OTrT. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési

tervben szereplõ országos vasúti mellékvonalak területét a
településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közleke-
dési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni.”

10. § Az OTrT. a következõ 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § (1) Az országos területrendezési tervben nem

szereplõ, de más rendelkezéseinek megfelelõ, az energia-
ellátás biztonságának biztosításához szükséges atomerõ-
mûnek nem minõsülõ erõmûnek, villamosenergia-átviteli
hálózat távvezeték elemének, továbbá nemzetközi és hazai
szénhidrogén szállítóvezeték elemének minõsülõ mûszaki
infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény területi
elhelyezése az állami fõépítész területfelhasználási enge-
délye alapján történik.

(2) Az állami fõépítész (1) bekezdés szerinti eljárására a
közigazgatási hatósági eljárásról szóló jogszabály rendel-
kezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) az állami fõépítész döntése ellen fellebbezésnek
nincs helye,

b) a területfelhasználási engedélykérelmet 60 napon
belül el kell bírálni,

c) a területfelhasználási engedélykérelemrõl hozott
határozat ellen keresetet a Fõvárosi Bíróság kizárólagos
illetékességgel, soron kívül bírálja el a polgári perrendtar-
tásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete szerinti
eljárásban.”

11. § Az OTrT. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„10. § (1) Az 1/4–7. és 1/11. számú mellékletekben sze-
replõ országos mûszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit
és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend
szempontjából meghatározó települések közigazgatási
területét érintve, az országos szerkezeti terv figyelembe-
vételével, az engedélyezési eljárás során felmerülõ ágazati
szempontok és követelmények miatt szükséges korrek-
ciókkal kell megvalósítani.

(2) Az 1/1–3. számú mellékletekben szereplõ országos
mûszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából
meghatározó települések közigazgatási területét – térség
esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy
annak 10 km-es körzetét – érintve, az országos szerkezeti
terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során
felmerülõ ágazati szempontok és követelmények miatt
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

(3) Az 1/8–10. számú mellékletekben szereplõ országos
mûszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából
meghatározó települések közigazgatási területét – térség
esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy
annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos szerkezeti
terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során
felmerülõ ágazati szempontok és követelmények miatt
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

(4) Az árvízi tározók helyét a kiemelt térségi és a me-
gyei területrendezési tervekben, valamint a települések
településszerkezeti tervében, helyi építési szabályzatában
és szabályozási tervében figyelembe kell venni.”

12. § Az OTrT. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„11. § (1) A bányatelek megállapítás akkor engedélyez-
hetõ, ha összhangban van az érintett település település-
rendezési tervével és helyi építési szabályzatával.

(2) A bányászati tevékenység következtében megválto-
zott külszíni területen – a külön jogszabályokban meghatá-
rozottakon kívül – tájrendezés csak a bányatelek megálla-
pításakor elkészülõ tervek alapján, a település helyi építési
szabályzatának és szabályozási tervének megfelelõen tör-
ténhet.”

13. § Az OTrT. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Térségi övezetek]
„12. § (1) Országos övezetek:
a) országos ökológiai hálózat,
b) kiváló termõhelyi adottságú szántóterület,
c) kiváló termõhelyi adottságú erdõterület,
d) országos komplex tájrehabilitációt igénylõ terület,
e) országos jelentõségû tájképvédelmi terület,
f) kulturális örökség szempontjából kiemelten keze-

lendõ terület,
g) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védel-

mi terület,
h) felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ terüle-

te,
i) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület,
j) együtt tervezhetõ térségek,
k) kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi terület.
(2) Kiemelt térségi és megyei övezetek:
a) magterület,
b) ökológiai folyosó,
c) pufferterület,
d) erdõtelepítésre alkalmas terület,
e) térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ terület,
f) térségi jelentõségû tájképvédelmi terület,
g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat

alá vonható terület,
h) világörökség és világörökség-várományos terület,
i) történeti települési terület,
j) rendszeresen belvízjárta terület,
k) nagyvízi meder,
l) földtani veszélyforrás területe,
m) vízeróziónak kitett terület,
n) széleróziónak kitett terület,
o) honvédelmi terület.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben felsorolt országos övezete-

ket, továbbá kiemelt térségi és megyei övezeteket területi
érintettség esetén a kiemelt térségi és megyei területrende-
zési tervben alkalmazni kell.

(4) A kiemelt térségek területrendezési terve a (2) be-
kezdésben foglaltaktól eltérõ, egyedileg meghatározott
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övezeteket is kijelölhet a térség elsõdleges funkciójával,
illetve a kiemelés okával összhangban.

(5) A térségi övezetek egymáshoz való viszonyát és
kapcsolatrendszerét az 1/12. számú melléklet tartalmazza.
A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a rá vonat-
kozó országos övezetek elõírásait is alkalmazni kell.

(6) Ahol a törvény külön övezeti elõírásokat nem tartal-
maz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni.
Ahol a törvény övezeti elõírásokat tartalmaz, ott azokat a
vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.”

14. § Az OTrT. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Országos ökológiai hálózat övezete]
„13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak

olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kate-
gória, illetve olyan övezet jelölhetõ ki, amely az ökológiai
hálózat természetes és természetközeli élõhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó elõ-
írások alkalmazásával lehet.

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt
térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület,
ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell
sorolni.”

15. § Az OTrT. a következõ 13/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete

13/A. § Kiváló termõhelyi adottságú szántóterület öve-
zetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb le-
hetõség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetõ ki.”

16. § Az OTrT. a következõ 13/B. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezete

13/B. § (1) Kiváló termõhelyi adottságú erdõterület öve-
zetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb le-
hetõség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhetõ ki.

(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása,
illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehetséges.”

17. § Az OTrT. 14. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Országos komplex tájrehabilitációt igénylõ terület
övezete

14. § Az országos komplex tájrehabilitációt igénylõ te-
rület övezetben a területek újrahasznosítási célját a kiemelt

térség és a megye területrendezési tervében, a települések
helyi tájrendezési szabályainak vagy a helyi településren-
dezési eszközök figyelembevételével kell meghatározni.”

18. § Az OTrT. a következõ 14/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Országos jelentõségû tájképvédelmi terület övezete

14/A. § (1) Az országos jelentõségû tájképvédelmi terü-
let övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület-
felhasználási kategória jelölhetõ ki, amely a kijelölés alap-
jául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszé-
lyezteti.

(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti
tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhetõ
ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási
tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre,
amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennma-
radását nem veszélyezteti.

(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg
kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésé-
re vonatkozó szabályokat, ennek ellenõrzéséhez a tájképet
jelentõsen megváltoztató építmények terveihez külön jog-
szabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.

(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet folytatni.

(5) Az övezetben közmûvezetékeket és járulékos köz-
mûépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi
célok megvalósulását nem akadályozó mûszaki megoldá-
sok alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalveze-
tést is – kell elhelyezni.”

19. § Az OTrT. a következõ 14/B. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendõ
terület övezete

14/B. § A kulturális örökség szempontjából kiemelten
kezelendõ terület övezetét a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervekben a világörökség és világörök-
ség-várományos terület vagy a történeti települési terület
övezetbe kell sorolni, továbbá az érintett települések köz-
igazgatási területének megjelölésével kell meghatározni.

A fenti térségi övezetek tényleges kiterjedésének megfe-
lelõ határát a településrendezési tervben kell meghatároz-
ni.”

20. § Az OTrT. a következõ 16/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

16/A. § Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiter-
jedésének megfelelõen kell lehatárolni, és az építési öve-
zetre vagy övezetre szabályokat megállapítani.”
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21. § Az OTrT. a következõ 16/B. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Együtt tervezhetõ térségek övezete

16/B. § (1) Az együtt tervezhetõ térségek övezetébe tar-
tozó települési önkormányzatok településfejlesztési és te-
lepülésrendezési feladataik összehangolt ellátásához – tör-
vényben meghatározott – közös egyszerûsített település-
szerkezeti tervet készíthetnek.

(2) A közös egyszerûsített településszerkezeti tervnek
az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett telepü-
lési önkormányzatok határozattal fogadják el.”

22. § Az OTrT. a következõ 16/C. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi terület
övezete

16/C. § (1) A kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi
terület övezetét a kiemelt térségi és megyei területrendezé-
si tervekben a tényleges kiterjedésének megfelelõen kell
lehatárolni.

(2) Az (1) bekezdésben kijelölt területeket a település-
szerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem
szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási
egységbe kell sorolni.”

23. § Az OTrT. 17. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Magterület övezete

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem
jelölhetõ ki, kivéve, ha:

a) a települési területet a magterület vagy a magterület
és az ökológiai folyosó körülzárja, és

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ kivételek együttes

fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogsza-
bály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelöl-
hetõ ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e
a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó termé-
szetes és természetközeli élõhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan mûködése.

(3) Az övezetben közmûvezetékeket és járulékos köz-
mûépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédel-
mi célok megvalósulását nem akadályozó mûszaki megol-
dások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonal-
vezetést is – kell elhelyezni.

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálóza-
tok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élõ-
helyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok mûködését nem akadályozó mûsza-
ki megoldások alkalmazásával helyezhetõ el.

(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabály-
zatában és szabályozási tervében elõ kell írni a tájszerke-
zetbe illeszkedõ beépítési mód, a tájra jellemzõ építészeti

hagyományok és építmények megõrzését és ezek követel-
ményeit.

(6) Az övezetben új külszíni mûvelésû bányatelek nem
létesíthetõ, meglévõ külszíni mûvelésû bányatelek nem
bõvíthetõ.”

24. § Az OTrT. 18. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Ökológiai folyosó övezete

18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem
jelölhetõ ki, kivéve, ha

a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja,
és

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ kivételek együttes

fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogsza-
bály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelöl-
hetõ ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e
az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élõhe-
lyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan mûködése.

(3) Az övezetben közmûvezetékeket és járulékos köz-
mûépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédel-
mi célok megvalósulását nem akadályozó mûszaki megol-
dások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonal-
vezetést is – kell elhelyezni.

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálóza-
tok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az
érintkezõ magterület természetes élõhelyeinek fennmara-
dását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsola-
tok mûködését nem akadályozó mûszaki megoldások
alkalmazásával helyezhetõ el.

(5) Az övezetben új külszíni mûvelésû bányatelek nem
létesíthetõ, meglévõ külszíni mûvelésû bányatelek nem
bõvíthetõ.”

25. § Az OTrT. 19. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Pufferterület övezete

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítés-
re szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a
szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti
értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem
veszélyezteti.”

26. § Az OTrT. a következõ 19/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Erdõtelepítésre alkalmas terület övezete

19/A. § Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt
terület csak kivételesen, egyéb lehetõség hiányában, a
külön jogszabályban meghatározott területrendezési ható-
sági eljárás alapján jelölhetõ ki.”
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27. § Az OTrT. 20. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ terület
övezete

20. § A térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ terület
övezetben a roncsolt felületek újrahasznosítása, a tájren-
dezés az érintett települések egymással összehangolt tele-
pülésrendezési eszközeiben meghatározott újrahasznosí-
tási cél alapján történhet.”

28. § Az OTrT. 21. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Térségi jelentõségû tájképvédelmi terület övezete

21. § (1) A térségi jelentõségû tájképvédelmi terület
övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhe-
tõ ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség
által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem
veszélyezteti.

(2) A térségi jelentõségû tájképvédelmi terület övezeté-
be tartozó település településszerkezeti tervében csak
olyan területfelhasználási egység jelölhetõ ki, továbbá a
helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak
olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés
alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem ve-
szélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az épít-
mények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartal-
maznia kell, ennek ellenõrzéséhez a tájképet jelentõsen
megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban
meghatározott látványtervet is kell készíteni.

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet folytatni.

(4) Az övezetben közmûvezetékeket és járulékos köz-
mûépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi
célok megvalósulását nem akadályozó mûszaki megoldá-
sok alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalveze-
tést is – kell elhelyezni.

(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási terv-
ben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a telepü-
léskép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket ké-
pezõ kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelen-
dõ területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos
és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeket,
azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét
meghatározó fontos területeket tartalmazza.”

29. § Az OTrT. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá
vonható terület övezete]

„22. § (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez
vizsgálat alá vonható terület övezetében térségi hulladék-
lerakó hely csak külön jogszabályban meghatározott vizs-
gálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálko-
dási tervek alapján jelölhetõ ki.

(2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni,
hogy

a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen,
b) kiváló termõhelyi adottságú szántó-, szõlõ- és gyü-

mölcsös területen,
c) erdõterületen,
d) világörökség és világörökség-várományos területen,
e) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védel-

mi területen,
f) rendszeresen belvízjárta területen,
g) nagyvízi meder területén,
h) földtani veszélyforrás területén,
i) vízeróziónak kitett területen és széleróziónak kitett

területen,
j) kiemelt fontosságú honvédelmi területen és honvé-

delmi területen,
k) a beépítésre szánt területbe sorolt területen és annak

határaitól számított 1000 m-es területen belül, kivéve a je-
lentõs mértékû zavaró hatású iparterületet és a hulladékke-
zelõ, hulladéklerakó különleges területet,

l) az állami repülések célját szolgáló, valamint a közös
felhasználású katonai és polgári repülõtér 15 km-es körze-
tében,
térségi hulladéklerakó hely nem jelölhetõ ki.”

30. § Az OTrT. a következõ 22/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Világörökség és világörökség-várományos terület
övezete

22/A. § (1) Világörökség és világörökség-várományos
terület övezetben a területfelhasználás módjának és mérté-
kének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatá-
rozott célokkal.

(2) Az övezetben új külszíni mûvelésû bányatelek nem
létesíthetõ, meglévõ külszíni mûvelésû bányatelek területe
nem bõvíthetõ.

(3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálóza-
tokat és építményeket a kulturális örökségi értékek sérel-
me nélkül, területi egységét megõrizve, látványuk érvé-
nyesülését elõsegítve kell elhelyezni.

(4) Az övezetben közmûvezetékeket és járulékos köz-
mûépítményeket tájba illesztett módon, a világörökségi
területek védelmét nem akadályozó mûszaki megoldások
alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést
is – kell elhelyezni.”

31. § Az OTrT. a következõ 22/B. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Történeti települési terület övezete

22/B. § (1) Az övezetbe tartozó települések település-
rendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védel-
mi terület határát, amely a védendõ területegységeket
– különösen a történeti településközpontot, a történeti
kertet, a jelentõs régészeti lelõhelyet, az országos és helyi
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védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét,
védõövezetét – foglalja magában.

(2) Történeti település helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép-
védelmi terület értékõrzõ fejlesztését elõsegítõ, a történeti
településkép megõrzését, illetve új építmények illeszkedé-
sét biztosító szabályokat.

(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a
kialakult településszerkezetet, településkaraktert megvál-
toztató, nagy kiterjedésû építmény elhelyezésére vonatko-
zó építési-mûszaki tervhez a külön jogszabályban megha-
tározott látványtervet kell készíteni.”

32. § Az OTrT. 24. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Nagyvízi meder övezete

24. § Nagyvízi meder övezete területén beépítésre szánt
terület nem jelölhetõ ki.”

33. § Az OTrT. 25. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Földtani veszélyforrás területének övezete

25. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tar-
tozó település veszélyeztetett területein a település telepü-
lésszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivéte-
lesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhetõ ki.”

34. § Az OTrT. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Vízeróziónak kitett terület övezete]
„26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó tele-

pülések veszélyeztetett területein olyan területfelhaszná-
lást kell elõírni a települések településszerkezeti tervében,
és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, öve-
zeti elõírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét
csökkenti.”

35. § Az OTrT. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Széleróziónak kitett terület övezete]
„27. § Széleróziónak kitett terület övezetbe tartozó tele-

pülések veszélyeztetett területein olyan területfelhaszná-
lást kell elõírni a települések településszerkezeti tervében,
és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, öve-
zeti elõírást kell meghatározni, amely a szélerózió mérté-
két csökkenti.”

36. § Az OTrT. a következõ 27/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Honvédelmi terület övezete

27/A. § A honvédelmi terület övezetét a településszer-
kezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt

különleges honvédelmi terület területfelhasználási egy-
ségbe kell sorolni.”

37. § Az OTrT. a következõ 30. §-sal egészül ki:
„30. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:
a) a megye területrendezési tervének készítése és elfo-

gadása során,
b) a településrendezési terv, helyi építési szabályzat

készítése és jóváhagyása során.
(2) E bekezdés hatálybalépését követõen indult állam-

igazgatási ügyekben az 1/1–11. számú mellékletekben
rögzített országos mûszaki infrastruktúra-hálózatok és az
egyedi építmények vonatkozásában e törvény rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

(3) A megyei területrendezési terveket 2010. december
31-ig e törvénnyel összhangba kell hozni.

(4) A megyei területrendezési tervvel nem rendelkezõ
megyei önkormányzatoknak 2011. december 31-ig a me-
gye területrendezési tervét el kell készíteniük.”

38. § Az OTrT. a következõ 31. §-sal egészül ki:
„31. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

állapítsa meg a kiemelt térségi és megyei területrendezési
tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a
megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan ál-
lásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körét.”

39. § Az OTrT. 1/1–10. számú melléklete, a 2. számú
rajzi melléklete és a 3/1–10. számú rajzi melléklete helyé-
be jelen törvény 1/1–12. számú melléklete, 2. számú mel-
léklete és 3/1–11. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon
lép hatályba.

(2) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 18. §-ának (9) bekezdése hatályát veszti.

(3) Az OTrT. 4. §-ának (4) bekezdése, valamint a 28. §
(2) bekezdése hatályát veszti.

(4) A területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.)
23/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép és a § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A megyei területrendezési tervben a felszíni vizek
vízminõség-védelmi vízgyûjtõ területe övezetét, az ásvá-
nyi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét, az együtt
tervezhetõ térségek övezetét, a világörökség és világörök-
ség-várományos terület övezetét, a történeti települési
terület övezetét, a földtani veszélyforrás területe övezetét,
a vízeróziónak kitett terület övezetét, valamint a szélerózi-
ónak kitett terület övezetét az érintett települések közigaz-
gatási területének megjelölésével kell meghatározni.
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A megyei területrendezési tervekben alkalmazott, továbbá
ott megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges kiter-
jedésüknek megfelelõen kell lehatárolni.

(7) A kiemelt térségek területrendezési tervében a térsé-
gi övezetek határait – az övezet jellegére tekintettel – a
(6) bekezdésben rögzítettektõl eltérõen is meg lehet hatá-
rozni.”

(5) A Tftv. 27. §-ának (1) bekezdése a következõ
t) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben álla-
pítsa meg]

„t) az országos területrendezési terv szerinti területfel-
használási engedélyezés részletes eljárási szabályait.”

(6) E törvény a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2008. évi L. törvényhez

1/1. számú melléklet

A közúthálózat fõ elemei1

1. Gyorsforgalmi utak

M0: Budaörs – Budakeszi – Remeteszõlõs – Solymár – Pilisborosjenõ – Üröm – Budakalász – Szigetmo-
nostor – Budapest, IV. ker. – Dunakeszi – Budapest, XV. ker. – Fót – Csömör – Budapest, XVI. ke-
r. – Kistarcsa – Nagytarcsa – Budapest, XVII. ker. – Ecser – Üllõ – Vecsés – Gyál – Budapest, XXIII.
ker. – Dunaharaszti – Szigetszentmiklós – Budapest, XXII. ker. – Diósd – Törökbálint – Biatorbágy –
Budaörs (az M2 és M1 közötti déli és keleti szakasz a TEN-T hálózat része)

Megjegyzés: Az M0 nyugati szektorában a nyomvonalat környezeti hatásvizsgálat alapján, a védett természeti
területen – ahol szükséges – alagútban kell vezetni.

M1, M3, M4, M5, M7 fõvárosi bevezetõ (M0-on belüli autópálya besorolású) szakaszai

M1: Budaörs (M0) – Gyõr – Hegyeshalom – (Ausztria) (a TEN-T hálózat része)

M10: Budapest térsége (M0) – Kesztölc térsége (M11)

M11: Ercsi térsége (M6) – Zsámbék – Kesztölc – Esztergom – (Szlovákia)

M15: Levél (M1) – Rajka – (Szlovákia) (a TEN-T hálózat része)

M19: Gyõr (M1) – Gyõr

M2: Budapest (M0) – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia) (a TEN-T hálózat része)

M21: Hatvan (M3) – Salgótarján

M25: Füzesabony térsége (M3) – Eger

M3: Budapest (M0) – Hatvan – Füzesabony – Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – Vásárosnamény –
Beregdaróc – (Ukrajna) (Gödöllõ és országhatár közötti szakasz a TEN-T hálózat része)

M30: Mezõcsát térsége (M3) – Miskolc – Encs – Tornyosnémeti – (Szlovákia)
(a TEN-T hálózat része)

M31: Nagytarcsa térsége (M0) – Kistarcsa – Kerepes – Gödöllõ térsége (M3)
(a TEN-T hálózat része)

M34: Vásárosnamény térsége (M3) – Záhony térsége – (Ukrajna) (a TEN-T hálózat része)

M35: Görbeháza (M3) – Debrecen – Berettyóújfalu térsége (M4) (a TEN-T hálózat része)

M4: Vecsés térsége és Ecser (M0) – Szolnok – Püspökladány – Nagykereki térsége – (Románia) (a Szolnok
és Nagykereki térsége közötti szakasz a TEN-T hálózat része)

M43: Szeged (M5) – Csanádpalota – (Románia) (a TEN-T hálózat része)



M44: Kecskemét térsége – Békéscsaba – Gyula – (Románia)

M47: Berettyóújfalu térsége (M4) – Békéscsaba – Algyõ térsége (M43)

M49: Kántorjánosi térsége (M3) – Csenger térsége – (Románia)

M5: Gyál (M0) – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia) (a TEN-T hálózat
része)

M6: Budapest (M0) – Dunaújváros – Szekszárd – Bóly – Ivándárda térsége – (Horvátország) (a TEN-T
hálózat része)

M60: Bóly térsége (M6) – Pécs térsége

M7: Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – Siófok – Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – Letenye –
(Horvátország) (a TEN-T hálózat része)

M70: Letenye (M7) – Tornyiszentmiklós – (Szlovénia) (a TEN-T hálózat része)

M75: Balatonszentgyörgy térsége (M7) – Sármellék – Pacsa térsége (M9)

M8: (Ausztria) – Szentgotthárd térsége – Veszprém – Enying térsége – Sárbogárd térsége – Dunaújváros –
Kecskemét térsége – Szolnok – Füzesabony térsége (M3) (a Szentgotthárd és Szolnok közötti szakasz
a TEN-T hálózat része)

M85: Gyõr térsége (M1) – Csorna – Nagycenk – Sopron – (Ausztria)

M86: Szombathely térsége – Csorna – Mosonmagyaróvár térsége (M1) (a TEN-T hálózat része)

M87: Szombathely térsége (M86) – Kõszeg térsége – (Ausztria)

M9: Szombathely térsége (M86) – Püspökmolnári térsége – Zalaegerszeg térsége – Nagykanizsa – Inke
térsége – Kaposvár – Dombóvár – Szekszárd térsége – Szeged (M5) (az M86 és az M7 közötti szakasz
a TEN-T hálózat része)

2. Fõutak

2. a) A fõúthálózat elemei és új fõúti kapcsolatok
A 3 km-nél rövidebb hálózati összekötõ szerepû, de önálló számjellel ellátott meglévõ fõúti elemeket a felsorolás nem

tartalmazza.

1. sz. fõút: Budapest – Tatabánya – Tata – Komárom – Gyõr – Mosonmagyaróvár – Hegyeshalom –
(Ausztria)

2. sz. fõút: Budapest – Dunakeszi – Vác – Rétság – Hont – (Szlovákia)

3. sz. fõút: Budapest – Hatvan – Gyöngyös – Füzesabony – Mezõkövesd – Miskolc – Szikszó – Encs –
Tornyosnémeti – (Szlovákia)

4. sz. fõút: Budapest – Cegléd – Szolnok – Püspökladány – Debrecen – Hajdúhadház – Nyíregyháza –
Kisvárda – Záhony – (Ukrajna)

5. sz. fõút: Budapest – Dabas – Kecskemét – Kiskunfélegyháza – Szeged – Röszke – (Szerbia)

6. sz. fõút: Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs – (Horvátország)

7. sz. fõút: Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország)

8. sz. fõút: Székesfehérvár (M7) – Veszprém – Szentgotthárd – (Ausztria)

10. sz. fõút: Budapest – Pilisvörösvár – Nyergesújfalu – Dunaalmás (1. sz. fõút)

105. sz. fõút: Pilisvörösvár (10. sz. fõút) – Piliscsaba – Dorog – Tát (10. sz. fõút)

11. sz. fõút: Budapest – Szentendre – Visegrád – Esztergom (10. sz. fõút)

111. sz. fõút: Esztergom (11. sz. fõút) – Dorog (105. sz. fõút)

12. sz. fõút: Vác (2. sz. fõút) – Nagymaros – Szob
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13. sz. fõút: (Szlovákia) – Komárom – Kisbér (81. sz. fõút)

130. sz. fõút: Komárom (13. sz. fõút) – (Szlovákia)

14. sz. fõút: Gyõr (1. sz. fõút) – Vámosszabadi – (Szlovákia)

15. sz. fõút: Mosonmagyaróvár (1. sz. fõút) – Rajka – (Szlovákia)

19. sz. fõút: Pér (81. sz. fõút) – Gyõr (M1)

21. sz. fõút: Hatvan (3. sz. fõút) – Salgótarján – Somoskõújfalu – (Szlovákia)

22. sz. fõút: Bánk (2. sz. fõút) – Balassagyarmat – Salgótarján (M21)

23. sz. fõút: Bátonyterenye (21. sz. fõút) – Tarnalelesz (25. sz. fõút)

24. sz. fõút: Gyöngyös (3. sz. fõút) – Parád – Eger (25. sz. fõút)

25. sz. fõút: Kerecsend (3. sz. fõút) – Eger – Bánréve (26. sz. fõút)

26. sz. fõút: Miskolc (M30) – Sajószentpéter – Kazincbarcika térsége – Bánréve – (Szlovákia)

27. sz. fõút: Sajószentpéter (26. sz. fõút) – Edelény – Hídvégardó – (Szlovákia)

302. sz. fõút: Emõd (M30) – Emõd (3. sz.) fõút

31. sz. fõút: Budapest – Nagykáta – Jászberény – Dormánd (33. sz. fõút)

311. sz. fõút: Nagykáta (31. sz. fõút) – Cegléd (4. sz. fõút)

32. sz. fõút: Hatvan (M3) – Jászberény – Szolnok (M4)

33. sz. fõút: Füzesabony (3. sz. fõút) – Tiszafüred – Debrecen (4. sz. fõút)

34. sz. fõút: Polgár (35. sz. fõút) – Tiszafüred – Kunhegyes – Fegyvernek (4. sz. fõút)

35. sz. fõút: Nyékládháza (3. sz. fõút) – Polgár – Debrecen (33. sz. fõút)

354. sz. fõút: Debrecen (M35) – Hajdúhadház (4. sz. fõút)

36. sz. fõút: Polgár (35. sz. fõút) – Nyíregyháza (4. sz. fõút)

37. sz. fõút: Felsõzsolca (3. sz. fõút) – Szerencs – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)

38. sz. fõút: Bodrogkeresztúr (37. sz. fõút) – Nyíregyháza (36. sz. fõút)

403. sz. fõút: Nyírtura (4. sz. fõút) – Nyíregyháza (M3)

405. sz. fõút: Albertirsa (4. sz. fõút) – Újhartyán (M5)

41. sz. fõút: Nyíregyháza (4. sz. fõút) – Vásárosnamény – Beregsurány – (Ukrajna)

42. sz. fõút: Püspökladány (4. sz. fõút) – Berettyóújfalu – Ártánd – (Románia)

43. sz. fõút: Szeged (5. sz. fõút) – Makó – Nagylak – (Románia)

431. sz. fõút: Kiszombor (43. sz. fõút) – (Románia)

44. sz. fõút: Kecskemét (5. sz. fõút) – Békéscsaba – Gyula – (Románia)

441. sz. fõút: Cegléd (4. sz. fõút) – Nagykõrös – Kecskemét (445. sz. fõút)

442. sz. fõút: Szolnok (4. sz. fõút) – Martfû – Tiszaföldvár – Kunszentmárton (44. sz. fõút)

443. sz. fõút: Gyomaendrõd (46. sz. fõút) – Szarvas (44. sz. fõút)

445. sz. fõút Kecskemét (M5) – Kecskemét (44. sz. fõút)

45. sz. fõút: Kunszentmárton (44. sz. fõút) – Szentes – Hódmezõvásárhely (M47)

451. sz. fõút: Kiskunfélegyháza (5. sz. fõút) – Csongrád – Szentes (45. sz. fõút)

46. sz. fõút: Törökszentmiklós (4. sz. fõút) – Mezõtúr – Gyomaendrõd – Mezõberény (47. sz. fõút)
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47. sz. fõút: Debrecen (4. sz. fõút) – Berettyóújfalu – Békéscsaba – Szeged (43. sz. fõút)

470. sz. fõút: Mezõberény (47. sz. fõút) – Békéscsaba (44. sz. fõút)

471. sz. fõút: Debrecen (4. sz. fõút) – Mátészalka (49. sz. fõút)

48. sz. fõút: Debrecen (4. sz. fõút) – Nyírábrány – (Románia)

49. sz. fõút: Rohod (41. sz. fõút) – Mátészalka – Csengersima – (Románia)

491. sz. fõút: Gyõrtelek (M49) – Tiszabecs – (Ukrajna)

51. sz. fõút: Budapest – Kalocsa – Baja – Hercegszántó – (Szerbia)

52. sz. fõút: Kecskemét (5. sz. fõút) – Solt – Dunaföldvár (6. sz. fõút)

53. sz. fõút: Solt (52. sz. fõút) – Kiskunhalas – Tompa – (Szerbia)

54. sz. fõút: Kecskemét (5. sz. fõút) – Soltvadkert – Sükösd (51. sz. fõút)

55. sz. fõút: Szeged (5. sz. fõút) – Baja – Bátaszék (M6)

56. sz. fõút: Szekszárd (6. sz. fõút) – Mohács – Udvar – (Horvátország)

57. sz. fõút: Mohács (56. sz. fõút) – Pécs térsége (6. sz. fõút)

58. sz. fõút: Pécs (6. sz. fõút) – Harkány – Drávaszabolcs – (Horvátország)

61. sz. fõút: Dunaföldvár (6. sz. fõút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa (7. sz. fõút)

611. sz. fõút: Dombóvár térsége (61. sz. fõút) – Sásd (66. sz. fõút)

62. sz. fõút: Dunaújváros (6. sz. fõút) – Székesfehérvár térsége (7. sz. fõút)

63. sz. fõút: Tolna (6. sz. fõút) – Sárbogárd – Székesfehérvár (M7)

64. sz. fõút: Simontornya (61. sz. fõút) – Balatonvilágos (7. sz. fõút)

65. sz. fõút: Szekszárd (6. sz. fõút) – Tamási – Siófok (7. sz. fõút)

66. sz. fõút: Pécs (6. sz. fõút) – Sásd – Kaposvár (61. sz. fõút)

67. sz. fõút: (Horvátország) – Drávakeresztúr – Sellye – Szigetvár – Kaposvár – Látrány – Balatonszemes
(7. sz. fõút)

68. sz. fõút: Barcs (6. sz. fõút) – Nagyatád – Balatonberény (7. sz. fõút)

71. sz. fõút: Lepsény (7. sz. fõút) – Balatonfüred – Keszthely (76. sz. fõút)

72. sz. fõút: Balatonfûzfõ (71. sz. fõút) – Veszprém (8. sz. fõút)

73. sz. fõút: Csopak (71. sz. fõút) – Veszprém (8. sz. fõút)

74. sz. fõút: Nagykanizsa (7. sz. fõút) – Zalaegerszeg – Vasvár (8. sz. fõút)

75. sz. fõút: Alsópáhok (76. sz. fõút) – Rédics (86. sz. fõút)

76. sz. fõút: Balatonszentgyörgy (7. sz. fõút) – Hévíz – Zalacsány – Zalaegerszeg – Nádasd
(86. sz. fõút)

81. sz. fõút: Székesfehérvár (8. sz. fõút) – Kisbér – Gyõr (1. sz. fõút)

811. sz. fõút: Székesfehérvár (8. sz. fõút) – Alcsútdoboz – Óbarok (1. sz. fõút)

82. sz. fõút: Veszprém térsége (8. sz. fõút) – Zirc – Gyõr (1. sz. fõút)

821. sz. fõút: Gyõr (83. sz. fõút) – Gyõr (1. sz. fõút)

83. sz. fõút: Városlõd (8. sz. fõút) – Pápa – Gyõr (82. sz. fõút)

84. sz. fõút: Balatonederics (71. sz. fõút) – Sárvár – Sopron – (Ausztria)

85. sz. fõút: Gyõr térsége (1. sz. fõút) – Csorna – Kapuvár – Nagycenk (84. sz. fõút)
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86. sz. fõút: (Szlovénia) – Rédics – Zalabaksa – Zalalövõ – Körmend – Szombathely – Csorna –
Mosonmagyaróvár (1. sz. fõút)

861. sz. fõút: Kópháza (84. sz. fõút) – (Ausztria)

87. sz. fõút: Kám (8. sz. fõút) – Szombathely – Kõszeg – (Ausztria)

88. sz. fõút: Sárvár (84. sz. fõút) – Vát (86. sz. fõút)

89. sz. fõút: Szombathely (87. sz. fõút) – Bucsu – (Ausztria)

M1, M3, M4, M5, M7 fõvárosi bevezetõ fõút besorolású szakaszai

Budapest egyéb fõútjai

Új fõúti kap-
csolatok:

(Ausztria) – Fertõd – Fertõszentmiklós térsége (M85)

Vép térsége (M86) – Nemeskér – Pereszteg (M85)

Rábacsanak térsége (86. sz. fõút) – Pápa (83. sz. fõút)

Gyõr (M19) – Gönyû (1. sz. fõút)

Sárvár (84. sz. fõút) – Celldömölk térsége – Pápa – Kisbér – Környe – Tatabánya – Tát
(105. sz. fõút)

Pápa (83. sz. fõút) – Devecser – Tapolca (77. sz. fõút)

(Szlovénia) – Bajánsenye – Zalalövõ – Zalaszentgyörgy térsége (76. sz. fõút)

Lenti térsége (86. sz. fõút) – Tornyiszentmiklós (M70)

77. sz. fõút: Nemesvámos (8. sz. fõút) – Tapolca – Keszthely (71. sz. fõút)

Keszthely (76. sz. fõút) – Sármellék – Szentgyörgyvár (76. sz. fõút)

Veszprém térsége (72. sz. fõút) – Litér (M8)

Mór (81. sz. fõút) – Kecskéd térsége

Székesfehérvár (8. sz. fõút) – Zámoly – Csákvár – Felcsút (811. sz. fõút)

Nagykónyi (61. sz. fõút) – Lajoskomárom térsége – Székesfehérvár (M7)

Sávoly (M7) – Marcali – Somogyvár – Gamás – Törökkoppány – Nagykónyi (61. sz. fõút)

Iharosberény térsége (61. sz. fõút) – Gyékényes térsége – (Horvátország)

Pécs (M60) – Barcs (6. sz. fõút)

Pécs térsége (6. sz. fõút) – Vajszló

Sellye (67. sz. fõút) – Siklós – Villány – Udvar térsége (56. sz. fõút)

Köblény térsége (M9) – Komló térsége (66. sz. fõút)

Dávod térsége (51. sz. fõút) – Mohács (56. sz. fõút)

Kalocsa (51. sz. fõút) – Kecel (54. sz. fõút)

Soltvadkert (53. sz. fõút) – Kiskunmajsa – Kistelek – Mindszent – Derekegyház – Szegvár
(45. sz. fõút) – Nagymágocs – Orosháza (47. sz. fõút)

Szabadegyháza (62. sz. fõút) – Adony – Ráckeve – Dabas – Újhartyán (M5)

Albertirsa (4. sz. fõút) – Tápiószentmárton – Nagykáta – Jászfényszaru (32. sz. fõút)

Gödöllõ (3. sz. fõút) – Vác térsége – Tahitótfalu (11. sz. fõút)

Rétság térsége (2. sz. fõút) – Jobbágyi – Szurdokpüspöki térsége – Gyöngyös (24. sz. fõút)
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Szécsény térsége (22. sz. fõút) – Nógrádszakál – (Szlovákia)

Mátraterenye térsége (23. sz. fõút) – Recsk térsége (24. sz. fõút)

Budapest (M0) – Nagykáta térsége – Jászberény – Újszász térsége (32. sz. fõút)

Gyöngyös (3. sz. fõút) – Karácsond – Heves – Kisköre – Kunhegyes – Kenderes (4. sz. fõút)

Törökszentmiklós (46. sz. fõút) – Martfû térsége (442. sz. fõút)

Hódmezõvásárhely – Kübekháza térsége (Szerbia/Románia)

Hódmezõvásárhely (47. sz. fõút) – Makó (43. sz. fõút)

Szarvas (44. sz. fõút) – Orosháza – Mezõkovácsháza – Battonya – (Románia)

Békés (470. sz. fõút) – Doboz – Sarkad – Méhkerék térsége – (Románia)

Békéscsaba (44. sz. fõút) – Doboz

Békéscsaba – Medgyesegyháza – Battonya

Kisújszállás (4. sz. fõút) – Túrkeve – Mezõtúr – Szarvas (44. sz. fõút)

Kunmadaras (34. sz. fõút) – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom (47. sz. fõút)

Rakamaz térsége – Tiszavasvári – Hajdúböszörmény (35. sz. fõút)

Tiszanagyfalu (38. sz. fõút) – Mád – Encs térsége (3. sz. fõút)

Sárospatak (37. sz. fõút) – Cigánd – Kisvárda – Vásárosnamény – Tivadar – Fehérgyarmat
(491. sz. fõút)

Cigánd – Pácin

Nyíregyháza térsége (M3) – Nyírbátor – Vállaj – (Románia)

Csökmõ térsége (47. sz. fõút) – Körösnagyharsány – (Románia)

2. b) Fõutak tervezett településelkerülõ szakaszai
A felsorolás nem tartalmazza azokat az elkerüléseket, amelyek a gyorsforgalmi utak részét fogják képezni.

1. sz. fõút: Vértesszõlõs, Tata, Komárom, Gyõr

3. sz. fõút: Gödöllõ

4. sz. fõút: Fegyvernek

5. sz. fõút: Alsónémedi, Dabas, Örkény, Szeged

6. sz. fõút: Érd, Pécs, Szentlõrinc, Szigetvár

7. sz. fõút: Martonvásár, Velence, Gárdony

8. sz. fõút: Székesfehérvár, Csór, Várpalota

11. sz. fõút: Dömös

21. sz. fõút: Somoskõújfalu

22. sz. fõút: Érsekvadkert, Balassagyarmat, Õrhalom, Szécsény, Endrefalva, Szalmatercs, Karancsság,
Ságújfalu, Kishartyán

23. sz. fõút: Bátonyterenye, Nemti, Pétervására, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz

24. sz. fõút: Gyöngyös

25. sz. fõút: Kerecsend, Eger, Szentdomonkos, Ózd, Sajópüspöki, Bánréve

26. sz. fõút: Sajószentpéter, Berente, Kazincbarcika, Vadna, Dubicsány, Putnok
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27. sz. fõút: Edelény

31. sz. fõút: Jászberény, Jászjákóhalma, Jászapáti

311. sz. fõút: Nagykáta, Cegléd

32. sz. fõút: Pusztamonostor, Jászberény

33. sz. fõút: Dormánd, Besenyõtelek

34. sz. fõút: Kunmadaras, Kunhegyes

35. sz. fõút: Nagycsécs, Sajószöged

36. sz. fõút: Tiszavasvári

37. sz. fõút: Szerencs, Sátoraljaújhely

38. sz. fõút: Bodrogkisfalud, Bodrogkeresztúr, Rakamaz, Nyírtelek, Nyíregyháza

43. sz. fõút: Makó

441. sz. fõút: Cegléd, Nagykõrös

442. sz. fõút: Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfû

45. sz. fõút: Kunszentmárton, Szentes

451. sz. fõút: Gátér, Csongrád

46. sz. fõút: Törökszentmiklós, Mezõtúr, Gyomaendrõd

47. sz. fõút: Hódmezõvásárhely

471. sz. fõút: Hajdúsámson, Nyírbátor

51. sz. fõút: Kiskunlacháza, Dömsöd, Solt, Harta, Dunapataj, Kalocsa, Sükösd, Érsekcsanád, Baja,
Nagybaracska

52. sz. fõút: Solt

53. sz. fõút: Akasztó, Kiskõrös, Soltvadkert, Kiskunhalas, Tompa

54. sz. fõút: Jakabszállás, Bócsa, Soltvadkert, Kecel, Császártöltés, Hajós

55. sz. fõút: Bátaszék, Alsónyék, Pörböly, Csávoly, Felsõszentiván, Tataháza, Mélykút, Mórahalom

58. sz. fõút: Szalánta, Túrony, Harkány, Drávaszabolcs

61. sz. fõút: Dunaföldvár, Cece, Simontornya, Pincehely, Dombóvár, Iharosberény, Nagykanizsa

611. sz. fõút: Dombóvár, Kaposszekcsõ, Vásárosdombó, Sásd

62. sz. fõút: Perkáta, Seregélyes

63. sz. fõút: Nagydorog, Bikács, Cece, Sárbogárd

65. sz. fõút: Tamási, Ságvár

66. sz. fõút: Pécs, Mánfa, Magyarszék, Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló, Sásd

67. sz. fõút: Szentlászló, Kaposvár, Somogyaszaló, Mernye, Gamás, Somogybabod

68. sz. fõút: Lábod, Nagyatád, Böhönye, Mesztegnyõ, Kelevíz, Marcali, Kéthely

71. sz. fõút: Keszthely

74. sz. fõút: Nagykanizsa

75. sz. fõút: Alsópáhok, Zalaapáti, Pacsa, Zalaszentmihály, Pölöske, Bak, Zalatárnok, Nova, Lenti, Rédics

76. sz. fõút: Hévíz, Zalacsány, Nagykapornak, Hagyárosbörönd, Hegyhátsál, Katafa, Nádasd

81. sz. fõút: Mór, Kisbér, Mezõörs, Pér
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82. sz. fõút: Veszprém, Eplény, Zirc, Veszprémvarsány, Ravazd, Écs, Nyúl, Gyõr

83. sz. fõút: Takácsi, Gyarmat, Tét, Gyõrszemere

84. sz. fõút: Sümeg, Rábapaty, Simaság

86. sz. fõút: Zalabaksa, Kálócfa, Kozmadombja, Zalalövõ, Nádasd, Egyházasrádóc, Kisunyom, Balogunyom

88. sz. fõút: Sárvár

89. sz. fõút: Szombathely

1 A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 km-es környezetét jelöli.

1/2. számú melléklet

A gyorsforgalmi úton és fõúton, valamint a vasúti törzshálózaton tervezett nagy hidak
a Dunán és a Tiszán1

Tervezett Duna-hidak:

Közúti hidak: Komárom 13. sz. fõút

Esztergom M11

Vác (új fõút)

Budapest Albertfalvai híd

Aquincumi híd

Galvani úti híd

Lórév térsége (új fõút)

Mohács (új fõút)

Vasúti hidak: Ercsi térségében a Budapestet délrõl elkerülõ vasútvonalon, a Duna fõ- és mellékágán.

Tervezett Tisza-hidak:

Közúti hidak: Vásárosnamény (M3)

Záhony térsége (M34)

Tokaj térsége (új fõút)

Kisköre (új fõút)

Tiszapüspöki (M4)

Tiszaug térsége (M44)

Mindszent (új fõút)

Szeged M43

Vasúti hidak: Szolnok térségében, a (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [Ferihegy] – Záhony
térsége – (Ukrajna) nagysebességû vasútvonalon

Szegednél, a (Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom és Rajka – Budapest [Ferihegy] – Röszke
és Kübekháza – (Szerbia és Románia) nagysebességû vasútvonalon

Szeged – (Szerbia) – (Románia) kapcsolat helyreállítás egyesített vasúti közúti híddal

1 A térség a mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 km-es környezetét jelöli.
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1/3. számú melléklet

Határátkelõk és határátlépési pontok
a gyorsforgalmi és fõúthálózaton,
valamint a vasúti törzshálózaton1

Gyorsforgalmi- és fõúthálózaton lévõ határátkelõk és
határátlépési pontok

Szlovákia felé:

Rajka M15

Rajka 15. sz. fõút

Vámosszabadi 14. sz. fõút

Komárom 130. sz. fõút

Komárom 13. sz. fõút

Esztergom M11

Hont [Parassapuszta] 2. sz. fõút

Hont térsége M2

Balassagyarmat új fõút

Nógrádszakál új fõút

Somoskõújfalu 21. sz. fõút

Bánréve 26. sz. fõút

Hídvégardó 27. sz. fõút

Tornyosnémeti M30

Tornyosnémeti 3. sz. fõút

Sátoraljaújhely 37. sz. fõút

Pácin új fõút

Ukrajna felé:

Záhony 4. sz. fõút

Záhony térsége M34

Beregdaróc M3

Beregsurány 41. sz. fõút

Tiszabecs 491. sz. fõút

Románia felé:

Csengersima 49. sz. fõút

Csenger térsége M49

Vállaj új fõút

Nyírábrány 48. sz. fõút

Nagykereki térsége M4

Ártánd 42. sz. fõút

Méhkerék új fõút

Gyula 44. sz. fõút

Battonya új fõút

Csanádpalota M43

Nagylak 43. sz. fõút

Kiszombor 431. sz. fõút

Kübekháza új fõút

Szerbia felé:

Kübekháza térsége új fõút

Röszke 5. sz. fõút

Röszke M5

Tompa 53. sz. fõút

Hercegszántó 51. sz. fõút

Horvátország felé:

Udvar 56. sz. fõút

Ivándárda térsége M6

Drávaszabolcs 58. sz. fõút

Drávakeresztúr 67. sz. fõút

Barcs 6. sz. fõút

Gyékényes térsége új fõút

Letenye M7

Letenye 7. sz. fõút

Szlovénia felé:

Tornyiszentmiklós M70

Rédics 86. sz. fõút

Bajánsenye új fõút

Ausztria felé:

Szentgotthárd térsége M8

Szentgotthárd
[Rábafüzes]

8. sz. fõút

Bucsu 89. sz. fõút

Kõszeg 87. sz. fõút

Kõszeg térsége M87

Kópháza 861. sz. fõút

Sopron 84. sz. fõút

Sopron M85

Fertõd új fõút

Hegyeshalom M1

Hegyeshalom 1. sz. fõút
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A tervezett nagysebességû vasútvonalakon lévõ határ-
átkelõk és határátlépési pontok

Hegyeshalom és Rajka

Záhony térsége

Röszke és Kübekháza

Gyékényes térsége

Vasúti törzshálózaton lévõ határátkelõk és határátlépési
pontok

Szlovákia felé:

Rajka

Komárom

Szob

Ipolytarnóc

Somoskõújfalu

Bánréve

Hídvégardó

Hidasnémeti

Sátoraljaújhely

Gyõröcske

Ukrajna felé:

Záhony

Eperjeske

Románia felé:

Vállaj [Tiborszállás – Ág-
erdõmajor]

Nyírábrány

Biharkeresztes

Kötegyán

Lõkösháza

Nagylak

Szerbia felé:

Szeged

Röszke

Kelebia

Csikéria

Horvátország felé:

Magyarbóly

Gyékényes

Murakeresztúr

Szlovénia felé:

Bajánsenye

Ausztria felé:

Szentgotthárd

Ágfalva

Sopron

Fertõd

Hegyeshalom

1/4. számú melléklet

Az országos vasúti törzshálózat elemei

Tervezett nagysebességû vasútvonalak:

– (Ausztria és Szlovákia) – Hegyeshalom és Rajka –
Budapest [Ferihegy] – Röszke és Kübekháza – (Szerbia és
Románia) (IV. sz. transzeurópai közlekedési folyosó hazai
szakasza)

– (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [Fe-
rihegy] – Záhony térsége – (Ukrajna) (V. sz. transzeurópai
közlekedési folyosó hazai szakasza)

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként
mûködõ országos törzshálózati vasútvonalak:

– Budapest – Hegyeshalom – (Ausztria)
– Hegyeshalom – Rajka – (Szlovákia)
– Gyõr – Sopron – (Ausztria)
– Gyõr – Celldömölk
– Szombathely – Sopron – Ágfalva – (Ausztria)
– Zalaszentiván – Nagykanizsa
– Székesfehérvár – Szombathely
– Szombathely – Szentgotthárd – (Ausztria)
– Boba – Zalaegerszeg – Bajánsenye – (Szlovénia)
– Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murake-

resztúr – (Horvátország)
– Budapest – Pécs
– Dombóvár – Gyékényes – (Horvátország)
– Pusztaszabolcs – Adony
– Székesfehérvár – Pusztaszabolcs
– Murakeresztúr – Gyékényes
– Pécs – Pécs külváros
– Pécs – Villány
– Villány – Magyarbóly – (Horvátország)
– Budapest – Szob – (Szlovákia)
– Budapest – Hatvan – Miskolc – Mezõzombor
– Felsõzsolca – Hidasnémeti – (Szlovákia)
– Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Zá-

hony – (Ukrajna)
– Mezõzombor – Nyíregyháza
– Püspökladány – Biharkeresztes – (Románia)
– Budapest – Szolnok – Békéscsaba – Lõkösháza –

(Románia)
– Szeged-Rendezõ – Röszke – (Szerbia)
– Cegléd – Szeged
– Budapest – Kelebia – (Szerbia)
– Komárom – Komárom – (Szlovákia)
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– Záhony normál nyomtávú hálózat
– Záhony széles nyomtávú hálózat
– Eperjeske – (Ukrajna)

Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak:

– Budapest – Esztergom
– Esztergom – Almásfüzitõ
– Székesfehérvár – Komárom
– Fertõszentmiklós – (Ausztria)
– Gyõrszabadhegy – Veszprém
– Felsõgalla – Tatabánya – Oroszlány
– Hegyeshalom – Porpác
– Szombathely – Zalaszentiván
– Körmend – Zalalövõ
– Tapolca – Ukk
– Szabadbattyán – Tapolca
– Balatonszentgyörgy – Tapolca
– Kaposvár – Fonyód
– Adony – Dunaújváros
– Dunaújváros – Paks
– Mezõfalva – Rétszilas
– Sárbogárd – Börgönd
– Rétszilas – Bátaszék
– Dombóvár – Bátaszék
– Gyékényes – Barcs – Szentlõrinc
– Villány – Mohács
– Budapest – Vácrátót – Vác
– Galgamácsa – Vácrátót
– Aszód – Balassagyarmat – Ipolytarnóc – (Szlovákia)
– Mezõzombor – Sátoraljaújhely – (Szlovákia)
– Hatvan – Somoskõújfalu – (Szlovákia)
– Hatvan – Újszász
– Vámosgyörk – Gyöngyös
– Füzesabony – Eger
– Nyékládháza – Tiszapalkonya-Erõmû
– Miskolc – Bánréve – (Szlovákia)
– Bánréve – Ózd
– Miskolc – Tornanádaska – Hídvégardó – (Szlovákia)
– Debrecen – Nyírábrány – (Románia)
– Debrecen – Füzesabony
– Apafa – Mátészalka
– Nyíregyháza – Nyírbátor
– Mátészalka – Tiborszállás – Ágerdõmajor – (Romá-

nia)
– Tiszatenyõ – Szentes – Hódmezõvásárhely – Makó
– Szeged – Békéscsaba – Kötegyán – (Románia)
– Budapest – Lajosmizse – Kecskemét
– Bátaszék – Baja – Kiskunhalas
– Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza
– Budapesti körvasutak

Az országos vasúti törzshálózat tervezett elemei:

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként
mûködõ országos törzshálózati vasútvonalakhoz kapcso-
lódóan:

– A Budapestet délrõl kerülõ vasútvonal: Komárom,
Kisbér, Mór, Bodajk, Székesfehérvár, Pusztaszabolcs, Er-
csi, Szigetújfalu, Áporka, Kiskunlacháza, Bugyi, Dabas,
Újhartyán, Pusztavacs, Cegléd településeket érintve, a Du-
nán és a ráckevei Duna-ágon új Duna-híddal,

– Hajmáskér – Balatonfûzfõ kapcsolat.

Egyéb országos törzshálózati vasútvonalakhoz kapcso-
lódóan:

– Záhony – (Szlovákia) kapcsolat,
– Bácsalmás – Csikéria – (Szerbia) – Röszke és Sze-

ged – Nagylak – (Románia) összeköttetés,
– Szegednél deltavágány,
– Szeged – (Szerbia) – (Románia) kapcsolat helyreállí-

tása,
– Zalaszentivánnál 2 deltavágány.

1/5. számú melléklet

A repülõterek besorolása

Országos jelentõségû polgári repülõterek:

– Budapest [Ferihegy]
– Debrecen
– Sármellék

Kereskedelmi (nemzetközi) repülõtérré fejleszthetõ re-
pülõterek:

– Baracs – Kisapostag (Dunaújváros)
– Békéscsaba
– Budaörs
– Fertõszentmiklós
– Kalocsa
– Kunmadaras
– Mezõkövesd – Mezõkeresztes
– Nyíregyháza
– Õcsény
– Pécs – Pogány
– Pér (Gyõr)
– Siófok – Kiliti
– Szeged
– Székesfehérvár [Alba Airport]
– Szombathely
– Taszár
– Veszprém – Szentkirályszabadja

Közös felhasználású katonai és polgári repülõtér:

– Szolnok

Állami repülések céljára szolgáló repülõterek:

– Kecskemét
– Pápa
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1/6. számú melléklet

Országos kerékpárút törzshálózat elemei

1. Felsõ-Dunamente kerékpárút (6-os jelû Euro
Velo®):

– 1.A: (Szlovákia és Ausztria) – Rajka – Bezenye –
Mosonmagyaróvár – Halászi – Darnózseli – Hédervár –
Ásványráró – Dunaszeg – Gyõrladamér – Gyõrzámoly –
Gyõrújfalu – Gyõr – Vének – Gönyû – Komárom – Almás-
füzitõ – Dunaalmás – Neszmély – Süttõ – Lábatlan – Nyer-
gesújfalu – Tát – Esztergom – Pilismarót – Dömös – Vi-
segrád – Dunabogdány – Tahitótfalu – Leányfalu – Szent-
endre – Budapest

– 1.B: Komárom – (Szlovákia)
– 1.C: Pilismarót – Szob – Nagymaros – Verõce –

Vác – Göd – Dunakeszi – Budapest

2. Északkeleti határmente kerékpárút:

– 2.A: (Szlovákia) – Szob – Kemence – Balassagyar-
mat – Szécsény – Salgótarján – Cered – Ózd – Bánréve –
Aggtelek – Jósvafõ – Szalonna – Hidasnémeti – Gönc –
(A 4. sz. Tiszamente kerékpárút Gönc és Sátoraljaújhely
közötti szakasza) – Sátoraljaújhely – Pácin – Záhony –
Zsurk – Lónya – Vásárosnamény – Tarpa – Szatmár-
cseke – Tiszacsécse – Tiszabecs – (Ukrajna)

– 2.B: Szécsény – (Szlovákia)
– 2.C: Bánréve – (Szlovákia)
– 2.D: Záhony – (Ukrajna)

3. Kelet-magyarországi kerékpárút:

– 3.A: Budapest – Fót – Mogyoród – Szada – Gödöllõ –
Zagyvaszántó – Gyöngyöspata – Gyöngyös – Markaz –
Kisnána – Egerszalók – Eger – Mezõkövesd – Poroszló –
Tiszafüred – Hortobágy – Nádudvar – Hajdúszoboszló –
Debrecen – Nyírábrány – Nyírbátor – Csengersima – Ti-
szabecs

– 3.B: Nyírábrány – (Románia)
– 3.C: Csengersima – (Románia)

4. Tiszamente kerékpárút (11-es jelû Euro Velo®):

– 4.A: (Szlovákia) – Tornyosnémeti – Hidasnémeti –
Gönc – Telkibánya – Bózsva – Pálháza – Füzérradvány –
Mikóháza – Sátoraljaújhely – Sárospatak – Bodrogolaszi –
Vámosújfalu – Olaszliszka – Szegilong – Szegi – Bodrog-
kisfalud – Bodrogkeresztúr – Tarcal – Tokaj – Tiszaladány
– Tiszatardos – Tiszalök – Tiszadada – Tiszadob – Tisza-
újváros – Tiszapalkonya – Tiszatarján – Tiszakeszi –
Ároktõ – Tiszadorogma – Tiszabábolna – Poroszló – Sa-
rud – Kisköre – Tiszasüly – Kõtelek – Nagykörû – Szol-
nok – Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenõ – Tiszakécske –
Lakitelek – Tiszaalpár – Csongrád – Baks – Ópusztaszer –
Sándorfalva – Szeged – Röszke – (Szerbia)

– 4.B: (Szlovákia) – Hollóháza – Füzérkomlós –
Bózsva

– 4.C: Sátoraljaújhely – (Szlovákia)
– 4.D: Tiszaújváros – Tiszacsege – Tiszafüred – Abád-

szalók – Kisköre

5. Dél-alföldi határmente kerékpárút:

– 5.A: Debrecen – Létavértes – Biharkeresztes – Sar-
kad – Gyula – Lõkösháza – Battonya – Mezõhegyes – Tót-
komlós – Orosháza – Hódmezõvásárhely – Szeged Móra-
halom – Tompa – Bácsalmás – Nagybaracska – Mohács

– 5.B: Biharkeresztes – Ártánd – (Románia)
– 5.C: Nagybaracska – Dávod – (Szerbia)

6. Alsó-Dunamente kerékpárút (6-os jelû Euro Velo®):

– 6.A: Budapest – Dunaharaszti – Taksony – Dunavar-
sány – Majosháza – Ráckeve – Dömsöd – Dunavecse –
Dunaegyháza – Solt – Dunapataj – Ordas – Dunaszentbe-
nedek – Uszód – Foktõ – Fajsz – Baja – Szeremle – Duna-
falva – Mohács – Kölked – (Horvátország)

– 6.B: Budapest – Érd – Százhalombatta – Tököl – Szi-
gethalom – Dunavarsány

– 6.C: Mohács – Hercegszántó – (Szerbia )

7. Délnyugat-magyarországi kerékpárút:

– 7.A: Budapest – Biatorbágy – Etyek – Nadap – Suko-
ró – Pákozd – Székesfehérvár – Balatonfõkajár – Siófok –
Szántód – Balatonföldvár – Balatonlelle – Balatonboglár –
Fonyód – Keszthely – Sármellék – Zalakaros – Nagykani-
zsa – Kaszó – Nagyatád – Berzence – (Horvátország)

– 7.B: Nadap – Velence – Gárdony – Pákozd
– 7.C: Balatonfõkajár – Balatonfûzfõ – Balatonalmádi
– 7.D: Keszthely közigazgatási területén a 7.A és 8.A

kerékpárutak összekötése

8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút:

– 8.A: Gyõr – Pannonhalma – Csesznek – Zirc –
Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfüred – Badacsony-
tomaj – Szigliget – Keszthely – Hévíz – Zalabér – Zala-
egerszeg – Zalalövõ – Õriszentpéter

– 8.B: Balatonfüred – Tihany

9. Dunántúli határmenti kerékpárút:

– 9.A: Kölked – Sátorhely – Majs – Lippó – Kislippó –
Magyarbóly – Villány – Villánykövesd – Palkonya – Új-
petre – Vokány – Nagytótfalu – Kisharsány – Siklós –
Matty – Kisszentmárton – Vejti – Piskó – Zaláta – Drá-
vasztára – Felsõszentmárton – Szentborbás – Tótújfalu –
Potony – Drávagárdony – Drávatamási – Barcs – Péterhida
– Babócsa – Bolhó – Heresznye – Vízvár – Somogyudvar-
hely – Berzence – Gyékényes – Zákány – Õrtilos – Mura-
keresztúr – Molnári – Letenye – Bázakerettye – Tormaföl-
de – Szécsisziget – Lenti – Rédics – Resznek – Nemesnép
– Szentgyörgyvölgy – Velemér – Magyarszombatfa – Ba-
jánsenye – Õriszentpéter – Szalafõ – Apátistvánfalva –
Magyarlak – Rábagyarmat – Rátót – Csákánydoroszló –
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Pinkamindszent – Szentpéterfa – Pornóapáti – Felsõcsa-
tár – Narda – Bucsu – Bozsok – Velem – Kõszeg – Horvát-
zsidány – Csepreg – Szakony – Zsira – Sopronhorpács –
Egyházasfalu – Lövõ – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – Fertõ-
homok – Fertõd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog – He-
gyeshalom – Bezenye

– 9.B: Siklós – Harkány – Márfa – Diósviszló – Rád-
falva – Kórós – Sámod – Kisszentmárton

– 9.C: Murakeresztúr – (Horvátország)
– 9.D: Szentgyörgyvölgy – Magyarföld – Bajánsenye
– 9.E: Szalafõ – (Szlovénia)
– 9.F: Szentgotthárd – (Ausztria)
– 9.G: Szentpéterfa – Ják
– 9.H: Ólmod – (Ausztria)
– 9.I: Fertõhomok – Fertõrákos – (Ausztria)
– 9.J: Sarród – (Ausztria)

21. Palócok földje kerékpárút:

– Szécsény – Hollókõ – Pásztó – Jobbágyi – Zagyva-
szántó

22. Bükki kerékpárút:

– Ózd – Dédestapolcsány – Szilvásvárad – Bélapát-
falva – Eger

23. Nyugat-zempléni kerékpárút:

– Gönc – Boldogkõváralja – Szerencs – Miskolc – Fel-
sõtárkány – Eger

31. Zagyvamenti kerékpárút:

– Zagyvaszántó – Hatvan – Jászberény – Szolnok

32. Jászok, kiskunok földje kerékpárút:

– Jászberény – Cegléd – Nagykõrös – Kecskemét – Bu-
gacpusztaháza

41. Hajdúvárosok-Szabolcs kerékpárút:

– Szerencs – Tokaj – Gávavencsellõ – Nagyhalász –
Nyíregyháza – Hajdúnánás – Hajdúdorog – Hajdúböször-
mény – Debrecen

42. Alföldi kerékpárút:

– Tiszafüred – Karcag – Füzesgyarmat – Szeghalom –
Vésztõ – Doboz – Sarkad

43. Körösvölgyi kerékpárút:

– (Románia) – Gyula – Békéscsaba – Békés – Mezõbe-
rény – Gyomaendrõd – Szarvas – Öcsöd – Csongrád – Kis-
kunfélegyháza – Bugacpusztaháza

51. Csongrádi kerékpárút:

– (Románia) – Nagylak – Makó – Szeged – Kiskun-
majsa – Jászszentlászló – Bugac

61. Közép-magyarországi kerékpárút:

– Bugacpusztaháza – Soltvadkert – Kiskõrös – Duna-
pataj – (6. Alsó-Dunamente kerékpárút Dunapataj és Solt
közötti szakasza) – Solt – Dunaföldvár – Simontornya –
Tolnanémedi – Tamási

62. Sió völgyi kerékpárút:

– Fajsz – Szekszárd – Sióagárd – Kölesd – Sárszentlõ-
rinc – Simontornya – (61. Közép-magyarországi kerék-
párút Simontornya és Tolnanémedi közötti szakasza) –
Tolnanémedi – Siófok

71. Vértesi kerékpárút:

– Székesfehérvár – Gánt – Várgesztes – Vértessomló –
Környe – Tata – Komárom

72. Külsõ-somogyi kerékpárút:

– Szántód – Kõröshegy – Tamási – Hõgyész – Bony-
hád – Mecseknádasd – Pécsvárad – Pécs – Újpetre

73. Belsõ-somogyi kerékpárút:

– Fonyód – Buzsák – Somogyvár – Kaposvár – Szen-
na – Almamellék – Abaliget – Orfû – Pécs

74. Kaposmente kerékpárút:

– Nagyatád – Segesd – Nagybajom – Kaposmérõ – Ka-
posvár – Taszár – Dombóvár – Kurd – Hõgyész

81. Balaton-Rába kerékpárút:

– Veszprém – Nagyvázsony – Kapolcs – Tapolca – Sü-
meg – Somlóvásárhely – Pápa – Árpás – Gyõr

82. Termál kerékpárút:

– 82.A: Zalabér – Kám – Rum – Sárvár – Szeleste –
Bük – Csepreg

– 82.B : Rum – Szombathely – Bucsu

83. Rába – Bakonyalja kerékpárút:

– Sárvár – Celldömölk – Mersevát – Pápa

1/7. számú melléklet

Nemzetközi és országos jelentõségû vízi utak,
közforgalmú kikötõk

A vízi út neve
A szakasz
(fkm-fkm)

A vízi út osztálya

Duna (nemzetközi vízi út) 1812-1641 VI/B

Duna (nemzetközi vízi út) 1641-1433 VI/C
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A vízi út neve
A szakasz
(fkm-fkm)

A vízi út osztálya

Mosoni-Duna (az EU tag-
államainak lobogója alatt
közlekedõ hajók enge-
délymentesen használhat-
ják)

14-2 III

Mosoni-Duna (az EU tag-
államainak lobogója alatt
közlekedõ hajók enge-
délymentesen használhat-
ják)

2-0 VI/B

Szentendrei-Duna (az EU
tagállamainak lobogója
alatt közlekedõ hajók en-
gedélymentesen használ-
hatják)

32-0 IV

Ráckevei-Duna (az EU
tagállamainak lobogója
alatt közlekedõ hajók
engedélymentesen hasz-
nálhatják)

58-0 III

Sió-csatorna 121-23 IV/idõsza-
kosan

(Kizárólag
az olyan
balatoni
vízereszté-
sek idõsza-
kában
hajózható,
amelyet a
Hajósoknak
Szóló Hir-
detmény-
ben közzé
tesznek.)

Sió-csatorna 23-0 IV

Dráva 198-70 II

Tisza 685-612 I

Tisza 612-544 III

Tisza 544-403 III

Tisza 403-254 II

Tisza 254-160 IV

Bodrog 51-0 III

Sebes-Körös 10-0 II

Kettõs-Körös 23-0 II

Hármas-Körös 91-0 II

Balaton IV

Fertõ tó II

A vízi út neve
A szakasz
(fkm-fkm)

A vízi út osztálya

Velencei-tó II

Keleti-fõcsatorna 45-0 II

Hortobágy – Berettyó-
fõcsatorna

7-0 II

Közforgalmú nemzetközi és országos jelentõségû kikötõk:

Dunán:
– Gyõr – Gönyû
– Budapest – [Csepel]
– Dunaújváros
– Szekszárd
– Baja
– Mohács
Tiszán:
– Tiszaújváros
– Szolnok
– Szeged

Határkikötõk:

Dunán:
– Komárom
– Esztergom
– Budapesti Nemzetközi Hajóállomás
– Mohács (schengeni)
Tiszán:
– Záhony (schengeni)
– Tiszabecs (schengeni)
– Szeged (schengeni)
Dráván:
– Drávaszabolcs (schengeni)

1/8. számú melléklet

Atomerõmû és egyéb erõmûvek1

Érintett település:

– Ajka
– Almásfüzitõ térsége
– Baktalórántháza térsége
– Budapest
– Debrecen
– Dunaújváros
– Gönyû
– Kazincbarcika
– Litér
– Lõrinci
– Mohács térsége
– Oroszlány
– Paks
– Pécs

1 A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak
25 kilométeres környezetét jelenti.
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– Sajószöged
– Százhalombatta térsége
– Tatabánya
– Tiszaújváros
– Vásárosnamény térsége
– Visonta

1/9. számú melléklet

A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték
elemei1

a) 750 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei:
– Albertirsa – országhatár – (Ukrajna)
– Baktalórántháza térségében tervezett erõmû –

Albertirsa-országhatár-(Ukrajna távvezeték felhasítási
pontja)

– Debrecen – Albertirsa-országhatár-(Ukrajna távve-
zeték felhasítási pontja)

b) 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei:
– Albertirsa – Göd
– Albertirsa – Martonvásár
– Albertirsa – Szolnok – Békéscsaba
– Almásfüzítõ – Oroszlány
– Baktalórántháza térségében tervezett erõmû – Debre-

cen
– Baktalórántháza térségében tervezett erõmû – Sajó-

szöged-országhatár-(Ukrajna távvezeték felhasítási pontja)
– Békéscsaba – országhatár – (Románia)
– Bicske – Gyõr-Martonvásár távvezeték felhasítási

pontja
– Bicske – Pomáz – Göd
– Debrecen – Békéscsaba
– Debrecen – Szolnok
– Debrecen – országhatár – (Románia)
– Detk – Sajószöged-Göd távvezeték felhasítási pontja
– Dunaújváros – Martonvásár – Paks távvezeték felha-

sítási pontja
– Felsõzsolca – Sajóivánka
– Göd – országhatár – (Szlovákia)
– Göd – Sajószöged
– Gödöllõ – Albertirsa-Göd távvezeték felhasítási

pontja
– Gönyû – Gyõr
– Gyõr – Litér
– Gyõr – országhatár – (Ausztria)
– Gyõr – országhatár – (Ausztria távvezeték felhasítási

pontja) – országhatár – (Szlovákia)
– Gyõr – országhatár – (Szlovákia)
– Gyõr – Szombathely
– Hévíz – Kaposvár
– Hévíz – Litér
– Hévíz – országhatár – (Horvátország)
– Hévíz – országhatár – (Szlovénia)

1 A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak
25 kilométeres környezetét jelenti.

– Kaposvár – Paks
– Kecskemét – Szolnok – Szeged távvezeték felhasítási

pontja
– Litér – Martonvásár
– Litér – Paks
– Lõrinci – Sajószöged – Göd távvezeték felhasítási

pontja
– Martonvásár – Gyõr
– Martonvásár – Paks
– Mohács – Pécs – országhatár – (Horvátország távve-

zeték felhasítási pontja)
– Nyíregyháza – Debrecen
– Nyíregyháza – Sajószöged – országhatár – (Ukrajna

távvezeték felhasítási pontja)
– Oroszlány – Martonvásár – Gyõr távvezeték felhasí-

tási pontja
– Paks – Albertirsa
– Paks – Pécs
– Paks – Sándorfalva
– Pécs – Kaposvár
– Pécs – országhatár – (Horvátország)
– Sajóivánka – Kazincbarcika
– Sajóivánka – országhatár – (Szlovákia)
– Sajószöged – Baktalórántháza térsége
– Sajószöged – Debrecen
– Sajószöged – Felsõzsolca
– Sajószöged – országhatár – (Ukrajna)
– Sajószöged – Szolnok
– Sándorfalva – Békéscsaba
– Sándorfalva – országhatár – (Románia)
– Sándorfalva – országhatár – (Szerbia)
– Székesfehérvár – Litér-Martonvásár távvezeték fel-

hasítási pontja
– Szolnok – Albertirsa-Békéscsaba távvezeték felhasí-

tási pontja
– Szolnok – Szeged
– Szombathely – Hévíz
– Tiszaújváros – Sajószöged
c) 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei:
– Budapest – Detk
– Detk – Sajószöged
– Detk – Szolnok
– Göd – Budapest
– Gyõr – Oroszlány
– Gyõr – országhatár – (Ausztria)
– Ócsa – Budapest
– Oroszlány – Százhalombatta
– Sajószöged – Debrecen
– Sajószöged – országhatár – (Ukrajna)
– Sajószöged – Szolnok
– Sajószöged – Tiszaújváros
– Százhalombatta – Budapest
– Százhalombatta – Dunaújváros
– Százhalombatta – Martonvásár
– Százhalombatta – Ócsa
– Szeged – Szolnok
– Visonta – Detk
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1/10. számú melléklet

Nemzetközi és hazai szénhidrogén
szállítóvezetékek1

– Algyõ – Nagylak – országhatár – (Románia)
– Algyõ – Méhkerék – országhatár – (Románia)
– Algyõ – Szeged
– (Ausztria) – országhatár – Gyõr – Pilisvörösvár – Du-

nakeszi – Zsámbok
– Battonya – Algyõ – Városföld – Százhalombatta
– Gönyû – Gyõr
– Hódmezõvásárhely – Makó – országhatár – (Románia)
– Kápolnásnyék – Komárom – Gyõr
– Kápolnásnyék – Mezõszentgyörgy – Pécs
– Kápolnásnyék – Vecsés
– Mezõtúr – Szeged – országhatár – (Szerbia)
– Ópusztaszer – Algyõ
– (Románia) – országhatár – Nagylak – Hódmezõvá-

sárhely – Kecskemét – Adony – Székesfehérvár – Mór –
Tét – Rajka – országhatár – (Ausztria)

– Szank – Szeged – Kardoskút – Méhkerék
– Százhalombatta – Budapest
– Százhalombatta – Hetes – Berzence – országhatár –

(Horvátország)
– Százhalombatta – Kápolnásnyék
– Százhalombatta – Rajka – országhatár – (Szlovákia)
– (Szlovákia) – országhatár – Vecsés – Százhalombatta
– Tiszaújváros – Hajdúszoboszló
– Tiszaújváros – Kazincbarcika
– Tiszaújváros – Százhalombatta
– Tiszújváros – Ebes
– (Ukrajna) – országhatár – Beregdaróc – Baktalóránt-

háza térsége
– (Ukrajna) – országhatár – Vásárosnamény – Tiszaúj-

város – Füzesabony – Szolnok – Százhalombatta
– (Ukrajna) – országhatár – Fényeslitke – Tiszaújváros

– Százhalombatta
– (Ukrajna) – országhatár – Vásárosnamény – Hajdú-

szoboszló – Mezõtúr – Városföld
– (Ukrajna) – országhatár – Vásárosnamény – Tiszaúj-

város – Zsámbok – Vecsés – Százhalombatta
– Városföld – Százhalombatta – Pilisvörösvár – Gyõr
– Városföld – Adony – Százhalombatta
– Városföld – Baja – Pécs
– Városföld – Baja – Pécs – országhatár – (Horvátor-

szág)
– Városföld – Ópusztaszer – Szeged – országhatár –

(Szerbia)

1 A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak
25 kilométeres környezetét jelenti.

1/11. számú melléklet

Országos jelentõségû meglévõ szükségtározók,
megvalósuló árvízi tározók és új vízi építmények

1. Jászsági-fõcsatorna meghosszabbítása (Kisköre,
Jászapáti, Jászdózsa, Alattyán)

2. Meglévõ szükségtározók

Megnevezés Vízfolyás Település

Borsóhalmi Zagyva, Tarna Jászjákóhalma, Jász-
berény

Ér menti Ér-Berettyó Pocsaj, Kismarja

Halaspusztai Berettyó-
Sebes-Körös

Szeghalom

Kisdelta Fehér-Körös Gyula

Kutasi Berettyó Szeghalom, Csökmõ,
Darvas, Zsáka

Lajta menti Lajta Hegyeshalom,
Mosonmagyaróvár,
Levél, Rajka, Beze-
nye

Ludasi Bene-patak Ludas, Detk

Mályvádi Fekete- és
Fehér-Körös

Gyula

Mérgesi Sebes-Körös Köröstarcsa, Körös-
ladány

Nagyfüged-
Tarnazsadá-
nyi

Bene, Tarna,
Tarnóca

Nagyfüged, Tarna-
zsadány, Tarnaméra

Rába menti Rába Ostffyasszonyfa,
Csönge, Kenyeri,
Pápoc, Kemenes-
szentpéter, Várkeszõ

Viszneki Tarna, Gyön-
gyös patak

Visznek, Erk

Zagyva jobb
parti

Zagyva Jászberény, Jász-
telek, Jánoshida

3. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemében
megvalósuló árvízi tározók

Megnevezés Vízfolyás Település

Szamos-
Kraszna közi

Tisza Szamosszeg,
Szamoskér, Kocsord,
Tunyogmatolcs,
Ópályi, Nagydobos,
Gyõrtelek, Máté-
szalka
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Megnevezés Vízfolyás Település

Cigánd-
Tiszakarádi

Tisza Cigánd, Pácin, Nagy-
rozvágy,
Ricse

Hanyi-Tisza-
sülyi

Tisza Jászkisér, Pély,
Tiszasüly

Nagykunsági Tisza Tiszabura, Tisza-
gyenda, Tiszaroff,
Kunhegyes, Abád-
szalók

Tiszaroffi Tisza Tiszaroff, Tiszabõ,
Tiszagyenda

Nagykörûi Tisza Nagykörû, Csata-
szög, Kõtelek,
Hunyadfalva

Jánd-Gulácsi Tisza Tarpa, Tivadar,
Gulács, Jánd, Vásá-
rosnamény, Tákos,
Csaroda, Hetefejér-
cse, Márokpapi

4. 10 millió m3-t meghaladó térfogattal tervezhetõ táro-
zási lehetõségek

Tápláló vízfolyás Tározó neve Település

Ceredi Tarna Terpesi víztá-
rozó

Pétervására, Terpes,
Szajla, Bükkszék

Takta-
csatorna

Inérháti Tiszalúc, Nagycsécs,
Kesznyéten, Sajó-
örös, Tiszaújváros

Túr Túr jobb parti Garbolc, Kishódos,
Nagyhódos

Hortobágy-
fõcsatorna

Ágotai Nádudvar, Karcag

Gaja patak Fehérvárcsur-
gói-víztározó

Fehérvárcsurgó,
Kincsesbánya

1/12. számú melléklet

Térségi övezetek és azok kapcsolata

Országos Területrendezési Terv
Kiemelt térségi és megyei

területrendezési terv

a) Országos ökológiai
hálózat

a) Magterület

b) Ökológiai folyosó

c) Pufferterület

Országos Területrendezési Terv
Kiemelt térségi és megyei

területrendezési terv

b) Kiváló termõhelyi adottságú szántóterület

c) Kiváló termõhelyi adottságú erdõterület

d) Erdõtelepítésre alkalmas
terület

d) Országos komplex tájrehabilitációt igénylõ
terület

e) Térségi komplex
tájrehabilitációt igénylõ
terület

e) Országos jelentõségû tájképvédelmi terület

f) Térségi jelentõségû
tájképvédelmi terület

g) Térségi hulladéklerakó
hely kijelöléséhez
vizsgálat alá vonható
terület

f) Kulturális örökség
szempontjából
kiemelten kezelendõ
terület

h) Világörökség és
világörökség-
várományos terület

i) Történeti települési
terület

g) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-
védelmi terület

h) Felszíni vizek vízminõség-védelmi vízgyûjtõ
területe

i) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület

j) Együtt tervezhetõ térségek

j) Rendszeresen belvízjárta
terület

k) Nagyvízi meder

l) Földtani veszélyforrás
területe

m) Vízeróziónak kitett
terület

n) Széleróziónak kitett
terület

k) Kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi
terület

o) Honvédelmi terület
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Kormányrendeletek

A Kormány
178/2008. (VII. 3.) Korm.

rendelete
a kisajátítási terv elkészítésérõl, felülvizsgálatáról,

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseirõl

A Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tör-
vény 41. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdé-
sének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed azokra az adatgyûjtési, föld-
mérési és térképezési, vázrajzkészítési (a továbbiakban
együtt: földmérési) munkákra, amelyeket a kisajátításhoz
el kell végezni, továbbá a csereingatlannal történõ kártala-
nítás esetén az értékkülönbözet megfizetése tekintetében
adható kedvezmény megadására.

2. §

Kisajátítási terv készítésével kapcsolatos földmérési
munka csak a megrendelõ írásbeli megbízása alapján és a
földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló jogszabá-
lyok rendelkezése szerint földmérésre jogosult (a továb-
biakban: földmérõ) által végezhetõ.

A kisajátítási terv elemei

3. §

(1) A kisajátítási terv kisajátítási átnézeti térképbõl, ha a
kisajátítás az ingatlan területének csak egy részét érinti, ki-
sajátítási változási vázrajzból (a továbbiakban: kisajátítási
vázrajz) és a hozzájuk tartozó területkimutatásokból áll.

(2) A kisajátítási átnézeti térkép a kisajátítással érintett
földrészleteket és azok közvetlen környezetét ábrázoló, az
ingatlan-nyilvántartási térkép alapján készített rajzi mun-
karész, amely nyomvonalas építmény esetén annak nyom-
vonalát is tartalmazza.

(3) Egész földrészlet kisajátítása esetén a kisajátítási
vázrajzot a földrészletre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási
térkép hiteles másolata helyettesíti.

(4) A kisajátítási vázrajzot földrészletenként kell elké-
szíteni.

(5) A kisajátítási vázrajzot az ingatlan-nyilvántartási
térkép alapján, digitális formában úgy kell elkészíteni,
hogy a változás az ingatlan-nyilvántartásban átvezethetõ
legyen.

(6) Az átnézeti térképhez tartozó területkimutatást a
2. számú melléklet, a kisajátítási vázrajzhoz tartozó terület-
kimutatást a 3. számú melléklet szerint kell elkészíteni.
Egész földrészlet kisajátítása esetén a területkimutatást a
tulajdoni lap – harminc napnál nem régebbi – hiteles máso-
lata helyettesíti.

Adatgyûjtés, adatszolgáltatás

4. §

(1) A terület fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal
(a továbbiakban: földhivatal) – a földmérõ kérelmére – a
kisajátítási terv elkészítéséhez szükséges adatokat az
1. számú melléklet II/1.1. pontja szerinti módon és adattar-
talommal teljesíti.

(2) A területkimutatás elkészítéséhez az ingatlan-nyil-
vántartásban még széljegyen feltüntetett jogosultak nevét,
lakcímét és a használat jogcímét is be kell szerezni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen
alkalmazni kell a kártalanítás céljára felhasználni kívánt
csereingatlanokra is.

A kisajátítási terv készítése, záradékolása

5. §

(1) A kisajátítási átnézeti térképet és területkimutatást
az 1. számú melléklet szerinti elõírások alapján kell elké-
szíteni.

(2) A változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére al-
kalmas kisajátítási vázrajz elkészítésére az ingatlan-nyil-
vántartási és földmérési jogszabályok az irányadók.

6. §

(1) A kisajátítási tervet – hat példányban – a kisajátítást
kérõ záradékolás céljából benyújtja a földhivatalhoz. A zá-
radékolás iránti kérelemben meg kell jelölni a késõbbi ki-
sajátítás tervezett célját. Ha a kisajátítás termõföldet is
érint, akkor – az 1. számú mellékletben foglalt vizsgálati
szempontok mellett – a kisajátítási vázrajzot földügyi
szempontok szerint is vizsgálni és záradékolni kell.

(2) A kisajátítási tervhez mellékelni kell a következõ
iratokat, okiratokat és munkarészeket:

a) vizsgálat és záradékolás iránti kérelem,
b) tartalomjegyzék,
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c) mûszaki leírás (minõségi tanúsítvány),
d) vizsgálati jegyzõkönyv,
e) adatszolgáltatási számla másolata,
f) a felhasznált alappontok helyszínelés eredményével

kiegészített pontleírásai,
g) a felhasznált és újonnan létesített alappontok és nu-

merikus részletpontok koordináta-jegyzéke, illetve pont-
jegyzéke,

h) mérési és számítási jegyzõkönyvek kinyomtatva és
számítógépes adathordozón,

i) mérési jegyzetek, mérési és számítási vázlatok (tömb-
rajz, pontszámos mérési vázlat), tervezési és kitûzési (ki-
osztási) vázlat,

j) területszámítási munkarészek és területkimutatás a
változási vázrajzon vagy külön munkarészként,

k) változási vázrajz hat példányban,
l) digitális adatállomány a változási vázrajzról adathor-

dozón, kísérõ bizonylattal,
m) kisajátítási átnézeti térkép a hozzá tartozó terület-

kimutatással,
n) a vizsgálathoz és záradékoláshoz szükséges egyéb

okiratok.

(3) A földhivatal a benyújtott kisajátítási tervet meg-
vizsgálja. A megfelelõnek talált kisajátítási átnézeti térké-
pet „Az állami alapadat-tartalom az érvényes ingat-
lan-nyilvántartási állapottal megegyezik. A záradék a kel-
tezéstõl számított egy évig érvényes, késõbbi felhasználás
elõtt a térképet újra záradékoltatni kell”, a kisajátítási váz-
rajzot pedig „A helyrajzi számozás és a területszámítás he-
lyes. A záradék a keltezéstõl számított egy évig érvényes,
késõbbi felhasználás elõtt a vázrajzot újra záradékoltatni
kell” záradékkal látja el. A földügyi záradék szövege:
„A mûvelési ágak és a minõségi osztályok feltüntetése, va-
lamint a földminõsítési adatok számítása helyes.”

(4) Ha a benyújtott kisajátítási terv hibás vagy hiányos,
a földhivatal a hibák és hiányok megjelölésével a tervet ja-
vítás, illetve hiánypótlás céljából – megfelelõ határidõ tû-
zésével – a kisajátítást kérõnek visszaküldi.

(5) Amennyiben a hibák javítására, illetve a hiányok
pótlására nem megfelelõen került sor, a kisajátítást kérõt a
hibák javítására, illetve a hiányok pótlására ismételten fel
kell hívni.

7. §

(1) A Kormány által rendeletben meghatározott nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüg-
gõ kisajátítási tervek záradékolása a közigazgatási hivatal
mint építésügyi hatóság, egyéb kisajátítási tervek záradé-
kolása az elsõ fokú építésügyi hatóság (a továbbiakban
együtt: építésügyi hatóság) hatáskörébe tartozik. A föld-
hivatal az általa záradékolt kisajátítási tervet – a kisajátí-

tást kérõ egyidejû értesítése mellett – záradékolás céljából
megküldi az építésügyi hatóságnak.

(2) Az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról ha-
ladéktalanul tájékoztatja a kisajátítást kérõt, és felhívja az
illeték megfizetésére.

(3) Az építésügyi hatóság ellenõrzi, hogy a záradékolási
kérelemben megjelölt kisajátítási cél összhangban van-e a
területfelhasználásra, valamint a kisajátítás és a cserein-
gatlan megosztása során keletkezõ új telkek megfelelnek-e
a telekalakításra vonatkozó építésjogi követelményeknek.
Az építésjogi követelményeknek megfelelõ kisajátítási
tervet az építésügyi hatóság – a beérkezéstõl számított
15 napon belül – „Az építésjogi követelményeknek megfe-
lel, a záradék kisajátítási eljárás céljára lett kiadva” zára-
dékkal látja el, és megküldi a kisajátítást kérõnek.

(4) Ha a kisajátítási terv az építésjogi követelmények-
nek nem felel meg, az építésügyi hatóság azt a szükséges
módosítások végrehajtása, illetve hiánypótlás céljából a
kisajátítást kérõnek – megfelelõ határidõ kitûzésével –
megküldi.

8. §

(1) A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálóza-
tának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) szerinti beru-
házás esetén az építésügyi hatóság – a 7. §-ban foglaltakon
felül – ellenõrzi, hogy a kisajátítási terv szerinti nyomvo-
nalvezetés nem ellentétes-e az Aptv. 6. §-ának (1) bekez-
dése és 18. §-a (6) bekezdésének c) és d) pontja alapján ki-
adott jogszabállyal.

(2) A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése) közérdekû-
ségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tör-
vény szerinti beruházás esetén az építésügyi hatóság
– a 7. §-ban foglaltakon felül – ellenõrzi, hogy az árvízvé-
delmi mûvek terület-igénybevétele nem ellentétes-e a jó-
váhagyott engedélyezési tervekkel.

(3) Ha kisajátítási terv az (1) és (2) bekezdésben foglal-
taknak nem felel meg, az építésügyi hatóság azt a szüksé-
ges módosítások végrehajtása céljából – a kisajátítást ké-
rõnek, megfelelõ határidõ kitûzésével – megküldi.

(4) Ha a kisajátítási terv a 7. §-ban, illetõleg az (1) és
(2) bekezdésben foglaltaknak megfelel, az építésügyi ha-
tóság azt nyolc napon belül „a területfelhasználási követel-
ményekkel nem ellentétes, a telekalakításra vonatkozó
építésjogi követelményeknek megfelel, a záradék kisajátí-
tás céljára lett kiadva” záradékkal látja el.

(5) Az építésügyi hatóság a záradékkal ellátott kisajátí-
tási tervet megküldi a kisajátítást kérõ részére.
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9. §

Nem építmény létesítéséhez készített, az egész telket
érintõ kisajátítás esetén a kisajátítási tervet az építésügyi
hatósággal nem kell záradékoltatni.

10. §

Több földrészletbõl álló kisajátított terület esetén a
helyrajzi számok ingatlan-nyilvántartásban történõ össze-
vonásáról a kisajátítást kérõ köteles gondoskodni.

Csereingatlannal történõ kártalanítás esetén
az értékkülönbözet megfizetése tekintetében adható

fizetési kedvezmény szabályai

11. §

(1) A közigazgatási hivatal a csereingatlannal történõ
kártalanítás esetében a kisajátított ingatlan és a csereingat-
lan közötti értékkülönbözet megfizetésére kötelezett ma-
gánszemély részére a részletfizetés engedélyezésekor
irányadó jegybanki alapkamattal terhelten legfeljebb tíz-
évi részletfizetést engedélyezhet, a havi részlet összege
azonban ötezer forintnál kevesebb nem lehet.

(2) A részletfizetés engedélyezése mellett a közigazga-
tási hivatal a részletfizetés megkezdésére – a (4) bekezdés-
ben meghatározott feltétel fennállása esetén – legfeljebb
tizenkét hónapig terjedõ halasztást is engedélyezhet.

(3) Az értékkülönbözet és kamata megfizetésére részlet-
fizetés akkor engedélyezhetõ, ha

a) a tulajdonos, valamint a vele együtt élõ személyek
együttes jövedelme, havonta, egy fõre számítva az öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja
meg, vagyona pedig – a kártalanításul adott cserelakáson,
valamint a szokásos életszükségleti és berendezési tárgya-
kon felül – nincs, vagy

b) a tulajdonos legalább három kiskorú gyermekének el-
tartásáról gondoskodik, és a saját, valamint a vele együtt
élõ személyek együttes havi jövedelme, havonta, egy fõre
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszö-
rösét nem haladja meg.

(4) Az értékkülönbözet és kamata megfizetésére halasz-
tás akkor engedélyezhetõ, ha

a) a tulajdonos, valamint a vele együtt élõ személyek
együttes jövedelme, havonta, egy fõre számítva az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét nem halad-
ja meg, vagyona pedig – a kártalanításul adott cserelaká-
son, valamint a szokásos életszükségleti és berendezési
tárgyakon felül – nincs, vagy

b) a tulajdonos legalább három kiskorú gyermekének el-
tartásáról gondoskodik, és a saját, valamint a vele együtt

élõ személyek együttes havi jövedelme havonta, egy fõre
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének há-
romszorosát nem haladja meg.

(5) Harmadik személy kisajátítást kérõ esetén az (1) és
(2) bekezdés szerinti halasztás, illetõleg részletfizetés csak
a kisajátítást kérõ hozzájárulásával engedélyezhetõ.

(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában a tulajdonos-
sal együtt élõ személy az, akinek bejelentett lakóhelye
vagy tartózkodási helye – a kérelem benyújtását megelõzõ
legalább hat hónapja – a tulajdonos lakóhelyével azonos.

(7) Havi jövedelmen a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti adóköteles jövedelmet kell érteni.

12. §

(1) Halasztás, illetõleg részletfizetés esetében az érték-
különbözet és kamata erejéig a kártalanításul adott ingat-
lanra a földhivatal – a közigazgatási hivatal megkeresésére
a kisajátítást kérõ javára jelzálogjogot jegyez be.

(2) A fizetés megkezdésének felszólítás ellenére történõ
elmulasztása, illetve két részlet megfizetésének elmara-
dása esetében – eredménytelen felszólítás után – a fennma-
radó értékkülönbözet és kamata egy összegben esedékessé
válik.

(3) A fennálló tartozást a kisajátítást kérõ tartja nyilván
és a fizetés elmaradása esetén követelését a polgári jog ál-
talános szabályainak megfelelõen érvényesíti.

13. §

A közigazgatási hivatal – amennyiben halasztás, illetõ-
leg részletfizetés engedélyezésére nem került sor, a harma-
dik személy kisajátítást kérõ hozzájárulásával – mentesít-
heti a 11. § (4) bekezdése szerinti feltételekkel rendelkezõ
kötelezettet a harmadik személynek járó értékkülönbözet
utáni kamat alól.

14. §

A közigazgatási hivatal a kisajátítási kérelemhez csatolt
kisajátítási tervbõl a kisajátítási átnézeti térképet raszteres
formátumban a honlapján közzéteszi.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba. Rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérés-
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sel – a hatálybalépését követõen benyújtott kisajátítási
kérelemhez csatolandó kisajátítási tervre kell alkalmazni.
A 11–13. § rendelkezéseit a folyamatban lévõ, elsõ fokú
határozattal még le nem zárt kisajátítási eljárásokban is al-
kalmazni kell.

(2) 2009. január 1-jéig a kisajátítási kérelem melléklete-
ként a 2008. június 30-án hatályos, a kisajátítási terv elké-
szítésérõl és felülvizsgálatáról szóló 11/1977. (III. 11.)
MÉM rendelet (a továbbiakban: R.) szerint elkészített és a
jelen rendelet szerinti záradékolt kisajátítási terv is becsa-
tolható.

(3) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ zá-
radékolási eljárást az R. szerint kell lefolytatni.

(4) E rendelet hatálybalépését megelõzõen az R. alap-
ján, illetve a (3) bekezdés szerint záradékolt kisajátítási
terv a záradék érvényességi idején belül csatolható a kisa-
játítási kérelemhez.

(5) A kisajátítást kérõ köteles figyelemmel kísérni azt,
hogy a kisajátítási tervben szereplõ változások ingat-
lan-nyilvántartási bejegyzése megtörtént-e. A záradék
meghosszabbítására csak annak érvényességi idején belül
van lehetõség, ennek elmulasztása esetén a földhivatal a
záradékolt munkarészt érvényteleníti.

(6) A rendelet alkalmazásában kisajátítást kérõn azt kell
érteni, aki a kisajátítási terv elkészültét követõen a kisajá-
tításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 24. §-ának
(2) bekezdése alapján a kisajátítási eljárást kezdeményezni
jogosult.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A kisajátítási terv elkészítésének és a kisajátítás
földmérési munkáira vonatkozó elõírások

I. Általános szabályok

1. A kisajátítás földmérési munkáit az Egységes Orszá-
gos Vetületi rendszerben, numerikusan kell elvégezni.

2. A földmérési munkarészeket számítógéppel kezelhe-
tõ adathordozón, digitális formában és kinyomtatva is át
kell adni a földhivatalnak.

3. A kisajátítási vázrajzot olyan adatformátumban kell
elkészíteni, amilyen adatformátumban a földhivatal a tér-
képi adatokat szolgáltatta.

II. A kisajátítási terv elkészítésének és a kisajátítás
földmérési munkáinak részletes szabályai

1. Adatgyûjtés

1.1. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból
írásvédett (tovább nem írható) adathordozón kivágatot kell
készíteni. Az adatállományt a kisajátítással érintett föld-
részletek adatairól (helyrajzi szám, terület, mûvelési ág,
minõségi osztály, felhasznált legmagasabb alátörés) fek-
vésenkénti bontásban elkészített földkönyvkivonattal
együtt a földhivatal hitelesítve szolgáltatja. A hitelesített
digitális adatok átadása kísérõ bizonylattal történik, amely
tartalmazza a kiadás helyét és idõpontját (dátumát), az
adathordozó azonosítóját, az adatszolgáltató nevét (nyom-
tatott betûvel) és aláírását, az adatállomány byte-ban meg-
határozott méretét és az adatszolgáltató szerv körbélyeg-
zõjét. A kísérõ bizonylat egy példányát a földhivatalnak
10 évig meg kell õrizni. Igény esetén – költségtérítés elle-
nében – az adathordozót a földhivatal biztosítja. Hitelesí-
tett digitális adatok átadásánál alkalmazható a minõsített
elektronikus aláírás is, amennyiben az adatszolgáltatás
elektronikus ügyintézés keretében történik. A hitelesítési
záradék szövege: „Ez a másolat a kiadását megelõzõ napig
az eredetivel megegyezik.” A digitális térképi állomány-
nak az elõzetes változásokat is tartalmaznia kell.

1.2. Ha a kisajátítással érintett területrõl új állami föld-
mérési alaptérkép készül (és az állami átvételi vizsgálat
már megkezdõdött), úgy az adatokat a kétféle állapotnak
megfelelõen kell szolgáltatni.

2. A kisajátításra kerülõ terület elhatárolása és törés-
pontjának megjelölése

2.1. A földmérõ és a kisajátítást kérõ az 1. pont és a ren-
delet 4. § (1) bekezdés szerinti adatok alapulvételével kö-
teles a helyszínen együttesen bejárni a kisajátítani terve-
zett terület határvonalát, és ideiglenesen megjelölni annak
töréspontjait. A határvonal fõbb töréspontjait véglegesen a
beruházás megvalósulásakor kell megjelölni a 2.2. pont-
ban megjelölt elõírás szerint.

2.2. A kisajátításra kerülõ terület határvonalának fõbb
töréspontjait

a) külterületen 15 × 15 cm oldalélû, négyzet keresztmet-
szetû, tetején sima, vagy 15 cm oldalhosszúságú egyenlõ
oldalú háromszög keresztmetszetû, letompított élû, mind-
két fajtánál 60 cm hosszú és a földbõl kiálló részén olajfes-
tékkel fehérre mázolt vagy meszelt vasbeton oszloppal,

b) belterületen a városmérések telekelhatárolási mun-
káinál elõírt csappal, szeggel, esetleg festéssel, illetve az
a) pontban meghatározott háromszög keresztmetszetû vas-
beton oszloppal,

c) a MÁV részére végzett kisajátításnál „MÁV” fel-
iratú, közút részére végzett kisajátításnál „ÚT” feliratú, a
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vízügyi szervek részére végzett kisajátításnál „VÍZ” fel-
iratú, szabványos vasbeton oszloppal

kell véglegesen megjelölni.
2.3. A határvonal kõvel megjelölt szomszédos pontjai

között a legnagyobb távolság 200 m lehet; ennek megfele-
lõen hosszú egyenes szakaszokon a töréspontok közé kellõ
számú pontot kell az egyenesbe kitûzni, kõvel megjelölni,
és birtokhatár-pontként meghatározni. Ha a kisajátítási ha-
tárvonal vonalas létesítmény határvonalát metszi, a met-
széspontokat az elõzõek szerint kell megjelölni.

2.4. Vonalas létesítmények kis sugarú íves részeinél,
ahol a töréspontok közel vannak egymáshoz, csak a fõbb
töréspontokat kell kõvel megjelölni; minden esetben ki
kell tûzni, és kõvel állandósítani az ív elejét, végét és köze-
pét. A többi (nem állandósított) töréspontot az állandósí-
tott töréspontokra vagy alappontokra be kell mérni.

3. Helyszínelés

3.1. A földmérõ az ingatlan-nyilvántartási térkép állami
alapadat-tartalmát köteles a helyszíni tényleges állapotnak
megfelelõen – figyelembe véve a kisajátítás célját – kiegé-
szíteni. Ennek érdekében be kell mérni:

a) belterületben és olyan külterületen, amely korábban
zártkertnek minõsült, a kisajátítási határvonallal metszett
földrészletek – a természetben azonosítható – határvona-
lait és a kisajátítással érintett területen mindazt, ami a tér-
kép állami alapadat-tartalmát képezi és a kisajátítási cél
megvalósítása után is helyén marad;

b) külterületen a kisajátítási határvonalon belül mind-
azt, ami a térkép állami alapadat-tartalmát képezi és a kisa-
játítási cél megvalósítása után is helyén marad.

3.2. A kisajátítási határvonal töréspontjainak, valamint
egyéb pontjainak bemérésénél azon felmérési szabályok-
nak a pontossági követelményeit kell betartani, amely sze-
rint a földmérési alaptérkép készült.

4. Térképezés

4.1. A bemérések eredményét mérési vázlaton kell ábrá-
zolni.

4.2. A birtokhatárokban a természetben bekövetkezett
esetleges eltolódásokat csak akkor kell figyelembe venni,
ha ismételt ellenõrzés után is megállapítható, hogy az elto-
lódás mértéke a felmérési szabályokban foglalt megenge-
dett legnagyobb eltérés másfélszeresét túllépi. Ebben az
esetben a földmérõ köteles megkeresni a földhivatalt
annak érdekében, hogy az, az eltérés okát tárja fel, és szük-
ség esetén a felmérési, térképezési, területszámítási hiba
kijavítása érdekében a hatósági eljárást folytassa le. A
földhivatal a hiba kijavítását soron kívül végzi.

4.3. Amennyiben az adatszolgáltatás az 1.2. pontban
említett kétféle állapot szerint történt, úgy a kisajátítási
terv földmérési munkarészeit mindkét állapot szerint el
kell készíteni.

4.4. A kisajátítási határvonal térképezése során – az épí-
tésügyi szempontokon túlmenõen – ügyelni kell arra, hogy
ne maradjanak vissza olyan területek, amelyek esetében a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 6. § (4) be-
kezdése szerinti szempontokra tekintettel a teljes ingatlan
kisajátításának van helye.

4.5. A kisajátításra kerülõ terület határvonalának törés-
pontjait (a határpontokat), valamint a határvonalat a kisa-
játítási terv földmérési munkarészein megkülönböztetett
módon, jól azonosíthatóan kell ábrázolni, illetve megjele-
níteni (pl. 0,5 mm-es fekete vonallal; külön objektumként
stb.). A kisajátítási térképen a kisajátítással érintett föld-
részletek helyrajzi számai mellett az átnézeti térképhez
tartozó területkimutatásban szereplõ sorszámot is fel kell
tüntetni.

4.6. A kisajátítási átnézeti térképet településenként,
azon belül fekvésenként kell elkészíteni. A kisajátítási át-
nézeti térkép legfeljebb A0-ás méretû részekre bontva
nyomtatható ki.

5. Helyrajzi számozás

5.1. A kisajátításra kerülõ és visszamaradó földrészletek
helyrajzi számozását az önálló ingatlanok helyrajzi szá-
mozásáról és az alrészletek megjelölésérõl szóló 44/2006.
(VI. 13.) FVM rendelet elõírásai szerint kell elvégezni.

5.2. Ha az összefüggõ kisajátított terület rendeltetéssze-
rû felhasználása annak több földrészletre való felosztását
teszi szükségessé (pl. telekalakítás), a kisajátítási eljárás
során a terület belsõ felosztása is megtervezhetõ.

6. Területszámítás

A kisajátítás földmérési munkái során a területszámítást
numerikusan kell elvégezni.

7. A munkarészek vizsgálata és záradékolása

7.1. A vizsgálat során ellenõrizni kell, hogy
a) a munkát jogosult személy végezte-e;
b) igazolta-e az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási

díj és a vizsgálati díj befizetését;
c) ha a munka bejelentési kötelezettség alá tartozik, a

bejelentés megtörtént-e, és a készítõ figyelembe vette-e a
visszaigazolásban elõírtakat;

d) a rendelet 6. § (2) bekezdésében elõírt mellékleteket
csatolták-e;

e) a belsõ vizsgálatot és a minõség tanúsítását arra jogo-
sult személy végezte-e;

f) az alappont-sûrítést a vonatkozó elõírások szerint ké-
szítették-e;

g) a vázrajz megfelel-e az e mellékletben meghatározott
alaki és tartalmi követelményeinek;

h) a változási vázrajz területkimutatásának változás
elõtti oldala egyezik-e az érvényben lévõ ingatlan-nyil-
vántartási állapottal, illetve az érvényes záradékkal rendel-
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kezõ, elõzetesen nyilvántartásba vett állapottal. Kettõs
munkarész készítése esetén az új alaptérkép szerinti álla-
pot változás elõtti oldala egyezik-e az adatszolgáltatás sze-
rinti állapottal;

i) a helyrajzi számozás megfelel-e a külön jogszabály-
ban foglalt elõírásoknak;

j) a területszámítás helyesen történt-e.

7.2. Digitális térkép esetén a területszámítást a vizsgálat
során az eredeti területszámításban megadott koordináták-
ból meg kell ismételni.

7.3. A változási munkarészek esetenkénti helyszíni
vizsgálatának módját és mértékét a földhivatal a munka
jellegétõl és nagyságától függõen állapítja meg. Az eseti

helyszíni vizsgálat során szúrópróbaszerûen mintavételes
eljárással arról kell meggyõzõdni, hogy a földmérési mun-
karészekben feltüntetett állapot a megengedett tûrés-
határon belül megegyezik-e a természetben található álla-
pottal.

7.4. A változással érintett terület határpontjainak azo-
nosságát (beilleszthetõség) a digitális állományban vizs-
gálni kell.

7.5. Amennyiben a vázrajz földügyi záradékolást is igé-
nyel, azt a kisajátítási átnézeti térkép és a kisajátítási váz-
rajz záradékolásával egyidejûleg kell elvégezni.

7.6. Bejelentésre kötelezett munkáknál az alappont-
sûrítést a megyei földhivatal vizsgálja.
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2. számú melléklet a 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelethez

Minta a kisajátítási átnézeti térképhez tartozó területkimutatáshoz.
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Minta a kisajátítási változási vázrajzhoz tartozó területkimutatáshoz.
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A Kormány
180/2008. (VII. 8.) Korm.

rendelete
az állatvédelmi bírságról szóló

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról*

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. évi július
8-ai 101. számában jelent meg.

A Kormány
182/2008. (VII. 14.) Korm.

rendelete
az országos településrendezési és építési

követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról*

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. évi július
14-ei 103. számában jelent meg.

A Kormány
189/2008. (VII. 28.) Korm.

rendelete
egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását

érintõ kormányrendeletek módosításáról*
(Kivonatos közlés)

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

1. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a
következõ új 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter helyettesíti.”

3. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet a következõ új 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § A minisztert a központi államigazgatási szer-
vekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekez-
désében meghatározott esetben a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter helyettesíti.”

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép
hatályba.

(2) Hatályát veszti a miniszterek helyettesítésének rend-
jérõl szóló 4/2007. (VI. 28.) ME rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. évi július
28-ai 110. számában jelent meg.

A Kormány
192/2008. (VII. 30.) Korm.

rendelete
a Kecskemét közigazgatási területén

megvalósuló nagyberuházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §
(5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek Kecskemét Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén az M5-ös autópálya – 54-es számú
fõút – 5-ös számú fõút – Kecskemét Megyei Jogú Város és
Városföld Község közigazgatási határa által lehatárolt te-
rületen megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellék-
letben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellék-
letben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el, a
Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatósági ható-
sági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. számú mellék-
letben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
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2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után in-
dult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az M4
autópálya/autóút és a 4. számú fõút fejlesztéseihez kapcso-
lódó beruházások megvalósításával összefüggõ közigaz-
gatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvání-
tásáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú
mellékletének 1. Útügyi építési engedély táblázatának
címsor nélkül számított 5. sorának helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„– vasúti közleke-
dés:
a) az országos

közforgalmú vasút
és a hozzá csatla-
kozó, összekötõ
vasúti pálya és sa-
ját célú pályaháló-
zat esetén

a) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

a) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Központi Hivatala

b) a helyi közfor-
galmú vasút és a
hozzá csatlakozó,
összekötõ vasúti
pálya és saját célú
pályahálózat esetén

b) Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

b) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Központi Hivatala”

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a „Pécs
2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési
kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósítá-
sával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt je-
lentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.)
Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. Útügyi építési
engedély táblázatának címsor nélkül számított 5. sora he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„– vasúti közleke-
dés:
a) az országos

közforgalmú vasút
és a hozzá csatla-
kozó, összekötõ
vasúti pálya és a
saját célú pályahá-
lózat esetén

b) a helyi közfor-
galmú vasút és a
hozzá csatlakozó,
összekötõ vasúti
pálya és saját célú
pályahálózat esetén

a) Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

b) Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

a) Nemzeti Közle-
kedési Hatóság
Központi Hivatala

b) Nemzeti Köz-
lekedési Hatóság
Központi Hivatala”

(5) E rendelet 2. § (3)–(4) bekezdése a hatálybalépését
követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök
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1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

Létesítmény
Létesítmény
azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

1. Kiemelt
nagyberuházásként
gyártelepítés és
annak létesítményei,
valamint az ahhoz
kapcsolódó
logisztikai bázis és
létesítményei

Kecskemét
közigazgatási
területén az M5-ös
autópálya
– 54-es számú fõút
– 5-ös számú fõút –
Kecskemét és
Városföld
közigazgatási határa
által lehatárolt
terület

építésügyi hatósági
engedélyek

Dél-alföldi
Regionális
Közigazgatási
Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

2. környezetvédelmi
hatósági
engedélyezések

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. útügyi hatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Dél-alföldi
Regionális
Igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

4. vízjogi engedélyek Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

5. energiaügyi hatósági
engedélyek

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal Szegedi
Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal központi
szerve

6. földvédelmi hatósági
eljárás

Kecskeméti Körzeti
Földhivatal

Bács-Kiskun Megyei
Földhivatal

7. ingatlan-nyilván-
tartási hatósági
eljárások

Kecskeméti Körzeti
Földhivatal

Bács-Kiskun Megyei
Földhivatal

8 földmérési hatósági
eljárások

Kecskeméti Körzeti
Földhivatal

Bács-Kiskun Megyei
Földhivatal

10. erdõvédelmi
hatósági engedélyek

Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti
Igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Központ

11. hírközlési hatósági
engedélyek

Nemzeti Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Hírközlési
Hatóság elnöke
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Létesítmény
Létesítmény
azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos engedélyek

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

12. bányahatósági
engedélyek

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
Szolnoki
Bányakapitányság

Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal

13. talajvédelmi hatósági
engedélyek

Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Növény-
és Talajvédelmi
Igazgatóság

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal Központ

14. kulturális
örökségvédelmi
hatósági engedélyek

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal Dél-alföldi
Iroda

Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal központi
szerve

15. vasúti hatósági
engedélyek

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek
igazgatósága

Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárásokban közremûködõ szakhatóságok

Szakhatósági közremûködés
tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. építésügy Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs miniszter

2. környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. közlekedés

a) közút Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

b) vasút Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatósága

c) katonai légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság

4. földtan Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bánya-
kapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
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Szakhatósági közremûködés
tárgyköre

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

5. bányászat Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki Bányaka-
pitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

6. rendészet (rendõrség)

a) gyorsforgalmi utak esetén Országos Rendõr-fõkapitányság rendészetért felelõs miniszter

b) az egyéb országos közutak, a
helyi közutak és a közforgalom elõl
el nem zárt magánutak esetén

Kecskeméti Rendõrkapitányság Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság

7. tûzvédelem Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

8. honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

honvédelemért felelõs miniszter

9. katasztrófavédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófavédelemért felelõs
miniszter

10. földmûvelésügy

a) termõföldvédelem Kecskeméti Körzeti Földhivatal Bács-Kiskun Megyei Földhivatal

b) talajvédelem Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ

c) erdõvédelem Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ

11. kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dél-alföldi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
központi szerve

12. egészségügy Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi
Regionális Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

13. hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Hírközlési Hatóság elnöke

14. mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal Szegedi
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal központi
szerve

15. élelmiszer-egészségügy Bács-Kiskun Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Élelmiszer-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ
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Miniszteri rendeletek

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter,
az igazságügyi és rendészeti miniszter,

valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
13/2008. (VII. 14.) KHEM–IRM–KvVM

együttes rendelete
a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról

és ellenõrzésérõl szóló
7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet

módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. §. a) pontjában, az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § j) pontjában, valamint a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörünkben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és el-
lenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együttes rendelet 14. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott két-
ütemû motorral ellátott gépkocsi környezetvédelmi felül-
vizsgálata, valamint idõszakos vizsgálata során a szénhid-
rogén (CH) kibocsátási határértéket 2020. december
31-éig teljesítettnek kell tekinteni, ha a gépkocsi motorjá-
nak beszabályozása megfelel a 2. számú melléklet 2.2–2.4.
pontjában meghatározott mûszaki jellemzõk tekintetében
a gyártó által elõírt értékeknek.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k., Dr. Draskovics Tibor s. k.,
közlekedési, hírközlési igazságügyi

és energiaügyi miniszter és rendészeti miniszter

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
valamint a környezetvédelmi

és vízügyi miniszter
92/2008. (VII. 24.) FVM–KvVM

együttes rendelete
a védett õshonos mezõgazdasági állatfajták

és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták körének
megállapításáról szóló

4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet
módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában, valamint a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A védett õshonos mezõgazdasági állatfajták és a veszé-
lyeztetett mezõgazdasági állatfajták körének megállapítá-
sáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet
1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú
melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ hatvanadik napon lép
hatályba, és a hatályba lépését követõ nyolcadik napon
hatályát veszti.

Gráf József s. k., Szabó Imre s. k.,
földmûvelésügyi környezetvédelmi

és vidékfejlesztési miniszter és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 92/2008. (VII. 24.) FVM–KvVM együttes rendelethez

„1. számú melléklet
a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelethez

Védett õshonos mezõgazdasági állatfajták

Faj Fajta

Szarvasmarha
és bivaly:

magyar szürke szarvasmarha
magyar házibivaly

Ló: gidrán
hucul
kisbéri félvér
lipicai
furioso-north star
nóniusz
magyar hidegvérû
shagya arab
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Szamár: magyar parlagi szamár

Sertés: szõke mangalica
fecskehasú mangalica
vörös mangalica

Juh: hortobágyi (magyar) racka
gyimesi racka
tejelõ cigája
cigája
cikta

Tyúk: sárga magyar tyúk
kendermagos magyar tyúk
fehér magyar tyúk
fogolyszínû magyar tyúk
erdélyi kopasznyakú tyúk

Gyöngytyúk: magyar parlagi gyöngytyúk

Lúd: fodros tollú magyar lúd
magyar lúd

Kacsa: magyar kacsa

Pulyka: bronz pulyka
réz pulyka

Nyúl: magyar óriás nyúl
”

2. számú melléklet
a 92/2008. (VII. 24.) FVM–KvVM együttes rendelethez

„2. számú melléklet
a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelethez

Veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták

Faj Fajta

Szarvasmarha: magyar tarka szarvasmarha

”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
85/2008. (VII. 5.) FVM

rendelete
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról,

valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról*

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. évi július 5-ei
100. számában jelent meg.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
90/2008. (VII. 18.) FVM

rendelete
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól*

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. évi július 18-ai
105. számában jelent meg.

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
15/2008. (VII. 31.) KHEM

rendelete
a víziközlekedés rendjérõl szóló

39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §
(2) bekezdés p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet mellékleteként közzétett Hajózási Szabály-
zat (a továbbiakban: HSZ) II. része 1.01 cikke a következõ
i) ponttal egészül ki:

[E rész alkalmazásában:]
„i) vitorlás vízi sporteszköz: a legalább 3 m2 névleges

vitorlafelületû vízi sporteszköz,”

(2) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[9.12 cikk – Vízijármûvek közlekedése]
„6. A szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny

sportegyesületi igazolvánnyal rendelkezõ résztvevõi – az
illetékes országos sportági szakszövetség által szabályo-
zott és a vízirendészet rendõri szerve által jóváhagyott,
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos
Értesítõben közzétett biztonsági szabályban, továbbá jog-
szabályban elõírt egyéb feltételek mellett – mentesülnek
az 1. és a 4. bekezdésben foglalt korlátozások alól. Az elsõ
mondatban meghatározottakon túl a vitorlás csónakkal va-
ló szervezett oktatás, gyakorlás (edzés) és verseny sport-
egyesületi igazolvánnyal rendelkezõ résztvevõi – az illeté-
kes országos sportági szakszövetség által szabályozott és
a vízirendészet rendõri szerve által jóváhagyott, a Magyar
Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben
közzétett biztonsági szabályban, továbbá jogszabályban
elõírt egyéb feltételek mellett – a 2. és a 3. bekezdésben
foglalt korlátozások alól is mentesülnek.”
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2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hajózási
képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet
4. § (1) bekezdésének második mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„Hajó önálló vezetésére jogosító képesítés megszerzé-
sére irányuló vizsgára való felkészülés 2009. január 1-jétõl
csak jóváhagyott képzés keretében történhet.”

(3) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdésében meg-
határozott, az illetékes országos sportági szakszövetség
által szabályozott biztonsági feltételek 2008. augusztus
31-éig a Rendõrség jóváhagyása nélkül is alkalmazhatóak.
Ezen idõpontot követõen a HSZ II. része 9.12 cikk 6. be-
kezdése csak akkor alkalmazható, ha a biztonsági feltéte-
leket a Rendõrség jóváhagyta.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Az önkormányzati miniszter
4/2008. (VIII. 1.) ÖM

rendelete
az erdõk tûz elleni védelmérõl*

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. évi augusztus 1-ei
114. számában jelent meg.

Az Alkotmánybíróság
határozatai

265/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 :

Az Alkotmánybíróság a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai

szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm rendelet 10. §
(2) bekezdés „az ingatlanon fogyasztott (számlázott) víz-
mennyiséget kell alapul venni” szövegrésze alkotmány-
ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irá-
nyuló indítványt elutasítja.

I n d o k o l á s

I.

Az indítványozó a települési hulladékkezelési közszol-
gáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályai-
ról szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító
365/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet által megállapított új
7. § (2) bekezdés bb) pontja alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybí-
róságtól. Az indítványozó azt a rendelkezést tekinti alkot-
mányellenesnek, amely szerint az ingatlanon keletkezõ fo-
lyékony hulladék mennyiségének kiszámításánál az ingat-
lanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul
venni. Álláspontja szerint a „Kormány a fenti rendelet
megalkotásával túllépte a hatáskörét, mert a hozott rende-
lete nem tartja be azon hulladékgazdálkodási törvényi elõ-
írást, hogy a közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgál-
tatással arányosan állapítsák meg, továbbá ellenkezik a
Polgári Törvénykönyvnek a szolgáltatás-ellenszolgáltatás
arányosságának alapkövével is.” Következésképpen a
Korm.r. 7. § (3) bekezdés b) pontja ellentétes az Alkot-
mány 35. § (2) bekezdésével, annak alapján kérte a meg-
semmisítését. A megsemmisítést visszamenõ hatállyal
kérte.

Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította,
hogy a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000. (XII. 23.) Korm. rendeletet 2008. március 31.
napjával hatályon kívül helyezte a települési hulladékke-
zelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes
szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Korm.r.), amelynek 10. § (2) bekez-
dése azonban azonosan tartalmazza a támadott rendelke-
zést. Kialakult gyakorlatának megfelelõen az Alkotmány-
bíróság a vizsgálatot a hatályos szöveg tekintetében vé-
gezte el.

Az Alkotmánybíróság beszerezte a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter véleményét.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

„35. § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendelete-
ket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterel-
nök írja alá. A Kormány rendelete és határozata törvénnyel
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nem lehet ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos
lapban ki kell hirdetni.”

„44/A. § (1) A helyi képviselõtestület:
a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és

igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgál-
ható felül,

(...)
(2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében rendeletet

alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintû
jogszabállyal.”

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény (a tovobbiakban: Ptk.) indítvánnyal érintett rendelke-
zései:

„201. § (1) A szerzõdéssel kikötött szolgáltatásért – ha a
szerzõdésbõl vagy a körülményekbõl kifejezetten más
nem következik – ellenszolgáltatás jár.

(2) Ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között anélkül,
hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka vezetné, a
szerzõdés megkötésének idõpontjában feltûnõen nagy az
értékkülönbség, a sérelmet szenvedõ fél a szerzõdést meg-
támadhatja.”

3. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. tör-
vény (a továbiakban: Hgt.) indítvánnyal érintett rendelke-
zései:

„23. § A települési önkormányzat képviselõ-testülete
önkormányzati rendeletben állapítja meg:

a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatás-
sal ellátott terület határait;

b) közszolgáltató megnevezését, illetõleg annak a mû-
ködési területnek a határait, amelyen belül a közszolgálta-
tó a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni;

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a
közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggõ
jogait és kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfaj-
tákra vonatkozó speciális szabályokat –, a szolgáltatásra
vonatkozó szerzõdés egyes tartalmi elemeit;

d) a közszolgáltatás keretében kötött szerzõdés létrejöt-
tének módját, valamint a közszolgáltatás igénybevételé-
nek – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit;

e) a közszolgáltatással összefüggõ – jogszabályban
nem rendezett – települési önkormányzati feladat- és ha-
táskört;

f) az ingatlantulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezett-
séget, az alkalmazható díj legmagasabb mértékét, meg-
fizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit
vagy a szolgáltatás ingyenességét;

g) a közszolgáltatással összefüggõ személyes adatok
(közszolgáltatást igénybe vevõ neve, lakcíme, születési
helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelke-
zéseket;

h) a gazdálkodó szervezet számára – a 20. § (4) bekez-
désében meghatározott kivétellel – a gazdasági tevékeny-
ségével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten
gyûjtött és a 13. § alapján nem hasznosított vagy ártalmat-

lanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás kötelezõ
igénybevételét a 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figye-
lemmel.”

„25. § (1) A közszolgáltatás díját az elvégzett közszol-
gáltatással arányosan kell meghatározni, külön jogsza-
bályban meghatározottak szerint figyelembe véve a követ-
kezõket:

a) a közszolgáltatás jellege,
b) a kezelt hulladék mennyisége és minõsége,
c) a közszolgáltatást mûködtetõ szolgáltató hatékony

mûködéséhez szükséges folyamatos ráfordítások, ezen be-
lül a szállítás, begyûjtés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás
költségei,

d) a közszolgáltatás fejleszthetõ fenntartásához szüksé-
ges költségek, ennek keretében különösen a szolgáltatás
megkezdését megelõzõen felmerülõ, a szolgáltatás ellátá-
sához szükséges beruházások költségei, ártalmatlanítás
esetében a kezelõ létesítmény bezárásának költségei, lera-
kó esetén a bezárást követõ utógondozás és a harminc évig
történõ monitorozás költségei.

(2) A közszolgáltatási díj – az (1) bekezdés c)–d) pontja
szerinti ráfordítások állandó fedezetének és a közszolgál-
tatás folyamatos fenntartásának biztosítása érdekében –
meghatározható alapdíj (rendelkezésre állási díj) és ürítési
díj összegeként is. Az alapdíj a kezelt hulladék mennyisé-
gétõl függetlenül felmerülõ üzemeltetési költségek, az ürí-
tési díj – az elvégzett közszolgáltatással arányosan – a ke-
zelt hulladék mennyiségétõl függõ költségek fedezetére
szolgál.”

4. A Korm.r. indítvánnyal érintett rendelkezései:
„10. § (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsola-

tos közszolgáltatás esetén az egységnyi díjtétel – a (3) be-
kezdésben foglaltak kivételével -

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 el-
szállításra kerülõ folyékony hulladék egységnyi térfogatá-
nak kezelési díja.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében szükséges az in-
gatlanon keletkezõ folyékony hulladék mennyiségének ki-
számításánál az ingatlanon fogyasztott (számlázott) víz-
mennyiséget kell alapul venni az egységnyi díjtétel megál-
lapításához.

(3) A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztí-
tási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó
településeken a folyékony hulladék kezelésének díját az
(1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak
alapján kell meghatározni a Kr. 2. §-ában meghatározott
idõpontoktól kezdõdõen.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti folyékony hulla-
dék mennyiségének meghatározásánál nem vehetõ figye-
lembe:
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a) az a hulladékmennyiség, amely 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 meghi-
básodása 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.

(5) A fizetendõ közszolgáltatási díj:
a) az egységnyi díjtételnek, a szolgáltatási mennyiség-

nek, és a szolgáltatás gyakoriságának a szorzata, vagy
b) az egységnyi díjtételnek és az ingatlanon keletkezõ

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

jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíztisztító be-
rendezés üzemeltetõje mentesül az (5) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott díjfizetési kötelezettség alól.”

III.

Az indítvány nem megalapozott.

A Hgt. 21. § (1) bekezdése alapján a települési önkor-
mányzat kötelezõen ellátandó közszolgáltatásként az in-
gatlantulajdonosoknál keletkezõ települési hulladék keze-
lésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart
fenn. A Hgt. 23. § f) pontja értelmében a települési önkor-
mányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg az elvégzett közszolgáltatás alapján az ingat-
lantulajdonost terhelõ díjfizetési kötelezettséget, az alkal-
mazható díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rend-
jét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás
ingyenességét.

A Hgt. 25. § (1) bekezdése szerint a közszolgáltatás
díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan kell meg-
határozni, külön jogszabályban meghatározottak szerint
figyelembe véve a közszolgáltatás jellegét, a kezelt hulla-
dék mennyiségét és minõségét, a közszolgáltatást mûköd-
tetõ szolgáltató hatékony mûködéséhez szükséges folya-
matos ráfordítások, ezen belül a szállítás, begyûjtés, a
hasznosítás és az ártalmatlanítás költségeit. Ugyancsak
külön jogszabályban meghatározottak szerint kell figye-
lembe venni a közszolgáltatás fejleszthetõ fenntartásához
szükséges költségeket, ennek keretében különösen a szol-

gáltatás megkezdését megelõzõen felmerülõ, a szolgálta-
tás ellátásához szükséges beruházások költségeit, ártal-
matlanítás esetében a kezelõ létesítmény bezárásának költ-
ségeit, lerakó esetén a bezárást követõ utógondozás és a
harminc évig történõ monitorozás költségeit.

A Hgt. 59. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatal-
mazás alapján a Korm.r. határozza meg a hulladékkezelési
közszolgáltatás díjmegállapításának részletes szakmai
szabályait. Az indítványozó a Korm.r. 10. § (2) bekezdésé-
nek azon szövegészét tekinti alkotmányellenesnek, amely
szerint: „az ingatlanon keletkezõ folyékony hulladék
mennyiségének kiszámításánál az ingatlanon fogyasztott
(számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni az egység-
nyi díjtétel megállapításánál.” Az indítványozó álláspont-
ja szerint ezzel a rendelkezéssel a Kormány nem tartotta be
a hulladékgazdálkodásról szóló törvény elõírását, hogy a
közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással ará-
nyosan állapítsák meg, a rendelkezés ellentétes továbbá a
Ptk.-nak a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosságának
alapelvével is. Álláspontja szerint tehát a Korm.r. 10. §
(2) bekezdésének szövegrésze ellentétes az Alkotmány
35. § (2) bekezdésével, amely szerint a Kormány rendelete
nem lehet ellentétes törvénnyel. A támadott rendelkezés
megsemmisítését visszamenõ hatállyal kérte annak érde-
kében, hogy a lakosságtól – véleménye szerint – jogosulat-
lanul beszedett díj visszaigényelhetõ legyen.

Az indítványozó részletes indokolásában abból indul ki,
hogy az ingatlanon fogyasztott víz és a keletkezõ folyé-
kony hulladék nem azonos mennyiség. Véleménye szerint
több tényezõ miatt a fogyasztott víznél kevesebb a keletke-
zõ folyékony hulladék. Példaként említi a kert locsolását
(külön mérõóra felszerelését nagy beruházásnak minõsíti),
a mosást és a ruhák kiteregetését, a fõzésnél és a melegvíz
használatánál a párolgási veszteséget, az ivóvíz elfogyasz-
tását, a tisztításnál elhasznált vizet. Az indítványozó csak a
„veszteségeket” veszi számba, figyelmen kívül hagyja
viszont az ingatlanon elhasznált mért víz mennyiségét nö-
velõ tényezõket, például az ásványvíz, üditõk, más folya-
dékok fogyasztását, a felfogott esõvíz felhasználását.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter tájékoztatása
szerint a szennyvíz mennyiségének mérése a lakossági
fogyasztók körében több ok miatt nem került bevezetésre:
nincsenek megfelelõ pontosságú mérõ berendezések, a
mérõ berendezéseknek magasak a beszerzési és beszerelé-
si költségei, mûködtetésükrõl és karbantartásukról ugyan-
csak a fogyasztóknak kellene gondoskodniuk, ami jelentõs
anyagi terhet eredményezne, aránytalanul növelné a hulla-
dékkezelés díját.

Az Alkotmánybíróság a különbözõ tényezõk együttes
értékelése alapján megállapította, hogy az ingatlanon ke-
letkezõ szennyvíz mérésének hiányában a Korm.r. táma-
dott rendelkezése, – amely az ingatlanon keletkezõ folyé-
kony hulladék mennyiségének kiszámításánál az ingatla-
non fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételét
írja elõ – tehát az alapulvétel, nem sérti a Ptk. 201. §-a által
meghatározott szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékû-
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ségének elvét, nem sérti a Hgt. 25. § (1) bekezdésében rög-
zített azon elvet, hogy a közszolgáltatás díját az elvégzett
közszolgáltatással arányosan kell meghatározni. Az ingat-
lanon fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvétele
ugyanis – tekintettel a Korm.r. 10. § (4) bekezdésében
meghatározott, figyelembe nem vehetõ összetevõket is –
nem ellentétes a közszolgáltatási díjnak az elvégzett köz-
szolgáltatással arányos meghatározásának a Hgt. 25. §
(1) bekezdésében elõírt követelményével, a Ptk.
201. §-ával. Következésképpen a Korm.r. támadott rendel-
kezése nem lépte túl a Hgt.-ben meghatározott törvényi
kereteket, a támadott szövegrész nem ellentétes az Alkot-
mány 35. § (2) bekezdésével.

A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság elutasította
az indítványt.

Budapest, 2008. május 27.

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Az Alkotmánybíróság
103/2008. (VII. 11.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Szár Köz-
ség Önkormányzata Képviselõ-testülete a zajvédelem he-
lyi szabályozásáról szóló 8/2007. (IV. 27.) rendeletének
3. §-a és melléklete alkotmányellenes, ezért azokat meg-
semmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság Szár Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének a zajvédelem helyi szabályozásá-
ról szóló 8/2007. (IV. 27.) rendeletének 7. §-a alkotmány-
ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irá-
nyuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az indítványozó Szár Község Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének a zajvédelem helyi szabályozásáról
szóló 8/2007. (IV. 27.) rendeletének (a továbbiakban: Ör.)
mozgóárusítókra vonatkozó 3. § és 7. §-ai alkotmányelle-
nességének megállapítását és megsemmisítését kérte.

Az indítványozó elsõsorban vasárnap végez Szár köz-
ségben mozgóbolti tevékenységet: a megrendelt árukat
cukrászatából házhoz szállítja, megérkezését pedig hang-
jelzéssel jelzi. Álláspontja szerint az Ör. 3. §-a ellentétes a
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
8/2002. (III. 22.) KöM–EüM együttes rendelet (a továb-
biakban: R1.) rendelkezéseivel, mivel az Ör. melléklete
szerinti határértékeket egységesen állapította meg, és nem
vette figyelembe, hogy az R. a zajforrás jellegétõl, forrásá-
tól függõ (helyhez kötött, építõipari tevékenységbõl szár-
mazó stb.) differenciált határérték-elõírásokat tartalmaz. A
differenciálatlan szabályozás miatt az Ör. támadott rendel-
kezése ellentétes az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével.

2. Az indítványozó az Ör. 7. §-ának alkotmányosságát
azon az alapon vitatja, hogy a közterületen történõ értéke-
sítés esetén hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgá-
ló hangosításokat okozó eszköz szombati és vasárnapi
használatának korlátozása, illetõleg tiltása csak a mozgó-
bolti tevékenységet végzõ vállalkozók tevékenységét kor-
látozza, méghozzá protekcionista módon, a helyi vállalko-
zók védelme érdekében, ami sérti az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdését.

Az indítványozó szerint a szabályozás az egyéb helyzet
szerinti különbségtétel alkotmányi tilalmába ütközik, mi-
vel a vitatott rendelkezés nem a zajterhelés mértéke, ha-
nem annak célja (mozgóbolti értékesítés) szerint tiltja a
hangosító eszköz alkalmazását. Az indítványozó ennek
alátámasztására elõadta, hogy a mozgóbolti értékesítéshez
kötött zajterhelés egyébként nem haladja meg az Ör.-ben
elõírt mértéket. Az indítványozó – alkotmányi rendelke-
zésre való hivatkozás és normakontroll-kérelem nélkül –
hiányolta azt, hogy az Ör. nem rendelkezik arról, hogy a
zajszint-értéket a zajkeltõnél, zajvédett vagy egyéb helyen
kell mérni. Emellett azt is, hogy a támadott normából nem
derül ki, milyen szabályok vonatkoznak az Ör. által nem
rendezett kérdésekre.

Az Alkotmánybíróság eljárása során beszerezte Szár Köz-
ség Önkormányzata Képviselõ-testületének véleményét.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„44/A. § (2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében

rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb
szintû jogszabállyal.”
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(…)
„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a terüle-

tén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve
az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, ne-
vezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül.”

2. Az Ör. indítvánnyal érintett rendelkezései:
„3. § (1) A zajforrásból származó külsõ környezeti zaj-

terhelés nem haladhatja meg a mellékletben szereplõ zaj-
terhelési határértékeket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti zajterhelési határérték tel-
jesülésétõl függetlenül a zajforrásból származó zaj egyen-
értékû A-hangnyomásszintje a megítélési idõ 5%-át meg-
haladó – a megítélési idõben összegzett – idõtartamban
nem haladhatja meg 10 dB-nél nagyobb mértékben a mel-
léklet határértékeit.”

(…)
„7. § Közterületen történõ értékesítés esetén hirdetés,

vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosításokat
okozó eszköz használata hétköznap és szombaton 8 és
12 óra, valamint 17 és 19 óra között engedélyezett, vasár-
nap tilos.”

3. Az Ör. melléklete:
„A zajforrásból származó megengedett megítélési szint

LAM dB

Sor-
szám Területi funkció

Megengedett megítélési szint LAM dB

nappal
(6–18h)

átmeneti idõ-
szak (18–22h
és munkaszü-
neti napokon

6–22 h)

éjjel
(22–06 h)

1. Hétvégi házas terület, vé-
dett természeti terület kije-
lölt
része

45 40 35

2. Lakóterület2 501 451 40

3. Egyéb övezetek 60 55 50

1A kertek pihenést szolgáló területén, terasz, pihenõ-, díszkert, valamint a pi-
henésre, szabadidõ eltöltésre szolgáló közterület; park, játszótér területén is.

2 Települési gyûjtõ út (Rákóczi F. utca) közvetlen közelében és azok ten-
gelyétõl mért 50 méteres sávban legfeljebb 10 dB-lel magasabb zajszint en-
gedhetõ meg.”

III.

Az indítvány részben megalapozott.

1. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy a
Képviselõ-testület megsértette-e az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdését azzal, hogy nem az R1. osztályozását kö-
vetõ, környezeti zajterhelés forrásául szolgáló tevékenysé-
gen alapuló differenciált, hanem tevékenység-független,
egységes határérték-elõírásokat alkotott. Mivel az Ör.

3. §-a szerinti korlátozás alkotmányossága csak az Ör.
mellékletébe foglalt, a védendõ terület funkció szerinti ha-
tárértékek vizsgálata alapján ítélhetõ meg, ezért az Alkot-
mánybíróság – gyakorlatának megfelelõen – szoros össze-
függés okán az alkotmányossági vizsgálatot kiterjesztette
az Ör. mellékeltére is [3/1992. (I. 23.) AB határozat, ABH
1992, 329, 330.; 26/1995. (V. 15.) AB határozat, ABH
1995, 123, 124.; 2/1998. (II. 4.) AB határozat, ABH 1998,
41, 46.; 16/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 140,
153.; 5/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 75, 77.;
67/2006. (XI. 29. AB határozat, ABH 2006, 971, 978.].

1.1. A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét
egyrészt az Alkotmány, másrészt a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
állapítja meg. Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott egyik alkotmányos korlát szerint a helyi ön-
kormányzat feladatkörében rendeletet alkothat, amely
azonban nem lehet ellentétes a magasabb szintû jogsza-
bállyal. Az Ötv. 16. § (1) bekezdése pedig elõírja, hogy a
képviselõ-testület a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvény fel-
hatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati
rendeletet alkot. Az Ötv. 8. § (1) bekezdése – a helyi köz-
szolgáltatások körében – többek között, az önkormányza-
tok által ellátandó közfeladatként jelöli ki az épített és ter-
mészeti környezet védelmét. A környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továb-
biakban: Kt.) 46. § (1) bekezdésének c) pontja a helyi ön-
kormányzatok környezetvédelmi feladati között külön is
kiemeli, hogy a települési önkormányzatok a környezet
védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok megol-
dására önkormányzati rendeletet bocsátanak ki, illetve ha-
tározatot hoznak. A helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális aláren-
deltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi
XX. törvény 85. § (1) bekezdésének e) pontja szerint a te-
lepülési önkormányzat képviselõ-testületének feladat- és
hatáskörébe tartozik a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabá-
lyok megállapítása.

A Kt. 48. § (1) bekezdése szerint a települési önkor-
mányzat képviselõ-testülete – törvényben vagy kormány-
rendeletben meghatározott módon és mértékben – illeté-
kességi területére a más jogszabályokban elõírtaknál kizá-
rólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi
elõírásokat határozhat meg. A Kt. 89. § (3) bekezdése sze-
rint pedig a határértéket a miniszter – az érdekelt miniszte-
rekkel együttesen kiadott – rendeletben, vagy rendeletben
meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság álla-
pítja meg.

Az Alkotmánybíróság már foglalkozott az általános
(miniszter rendeletben) meghatározott határértékek és az
önkormányzati zajvédelmi rendeletalkotás viszonyával.
Az Alkotmánybíróság elismerte, a helyi önkormányzatok
rendeletalkotási hatásköre kiterjed a törvényhozó és
Kormány rendeletében megállapított szabályozáshoz ké-
pest nagyobb mértékben korlátozó elõírások meghatározá-
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sára (937/B/2000. AB határozat, ABH 2004, 1893, 1900.)
illetékességi területének a helyi specialitások figyelembe-
vételével kijelölt egy részén. [34/2008. (IV. 3.) AB határo-
zat, ABK 2008. április] A települési önkormányzat képvi-
selõ-testülete azonban önálló, új határértékeket nem álla-
píthat meg, mivel erre a Kt. felhatalmazása alapján csak
miniszter rendeletben, vagy egyedi ügyekben a környezet-
védelmi hatóság jogosult.

Az R1. egyrészt a környezeti zaj és rezgés elleni véde-
lem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. § p) pontja szerinti
zajtól védendõ területekre (pl. lakó-, üdülõ-, zöldterület) a
zajt kiváltó tevékenységtõl, a zajforrástól (üzemi létesít-
mény, közlekedés, építõipari tevékenység) függõen (R1.
1–3. számú mellékletei), illetõleg a Korm r. 2. § q) pontja
szerinti zajtól védendõ épületek zajtól védendõ helyiségei-
nek (kórtermekben, lakószobákban stb.) osztályozásától
függõen, két (nappali és éjjeli) napszakra figyelemmel ál-
lapítanak meg határértékeket (R1. 4. számú melléklete).
Figyelemmel arra, hogy az Ör. 3. §-a és melléklete egy-
részt egységesen, a zajforrás által kibocsátott zajterhelésre
és a környezeti zajforrás hatásterületének területi funkció-
ja alapján, másrészt nem kettõ, hanem három (nappali, éj-
jeli és átmeneti) napszak figyelembevételével határozta
meg a határértékeket, tartalmilag új határértékeket állapí-
tott egyes, az R1. által szabályozott tevékenységekre
(pl. építõipari kivitelezési tevékenység).

A fentiek alapján Szár Község Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete túlterjeszkedett a törvényekben megállapí-
tott jogalkotói hatáskörén, figyelmen kívül hagyva a Kt.
89. § (3) bekezdése szerinti korlátozás miszerint az általá-
nos határértékeket e törvényi felhatalmazás alapján az
R. határozza meg. A kifejtettek alapján az Ör. 3. §-a és
melléklete sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését,
ezért azokat az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

2. Az Alkotmánybíróság ezt követõen azt vizsgálta,
hogy az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe foglalt
diszkriminációtilalom követelményét megsértette-e a jog-
alkotó akkor amikor a mozgóbolti értékesítést kizárólag
elõsegítõ, hirdetés, vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló
hangosító eszköz használatát hétköznapon és szombaton
8.00 és 12.00 között engedélyezte, vasárnap pedig egész
nap megtiltotta, függetlenül attól, hogy azok milyen zajter-
helést jelentenek a környezetre.

2.1. Az Ör. 4–7. §-ai – egyebek mellett – ipari termelõ,
szolgáltató létesítmények és telephelyek mûködésével
kapcsolatos, valamint a szolgáltatásnyújtással és családi
rendezvényekkel összefüggõ zajvédelmi elõírásokat tar-
talmaznak. Egyes elõírások megszegését az Ör. 8. §-a sza-
bálysértéssé minõsíti (pl. a bolt és raktárfeltöltésre, ven-
déglátó egységekben, kerthelyiségekben történõ zeneszol-
gáltatásra, közösségi rendezvényekre, szabad téren történõ
élõzene szolgáltatás, utcai zenélésre, éneklésre vonatkozó
tilalmak megszegése).

2.2. A Korm. r. 2. § i) pontja alapján a közterületen tör-
ténõ értékesítés esetén hirdetés vagy figyelemfelhívás cél-

jára szolgáló hangosító eszköz üzemi, szolgáltató tevé-
kenységhez használt zajforrásnak (berendezésnek) minõ-
sül. A Korm. r. 26. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a
környezetvédelmi hatóság zajvédelmi bírság fizetésére
kötelezi a környezeti zajforrás üzemeltetõjét, ha az üze-
meltetõ az üzemi zajforrás elõidézésével az épületen belü-
li, jogszabályban megállapított zajterhelési határértékeket
túllépi. Mivel az Ör. támadott szabálya hétköznapon és
szombaton egyes napszakokra, továbbá vasárnap – függet-
lenül a zaj mértékétõl – egész napra zéró toleranciát ír elõ,
a közterületen történõ értékesítéshez kapcsolódó hangosí-
tás zajvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Az in-
dítványozó által kifogásolt, az Ör. 7. §-ába foglalt közterü-
leti értékesítéshez kapcsolódó magatartást az Ör. ugyan
nem minõsíti szabálysértéssé, de a támadott szabály – a
fent kifejtettek alapján – nem minõsül szankció nélküli
szabálynak, ezért annak alkotmányossága érdemben vizs-
gálható.

2.3. Szár Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete az alkotmánybírósági megkeresésre adott válaszában
kifejtette, hogy a szabályozás indoka a helyi lakosok
egészséges életkörülményeinek védelme, a pihenéshez
való joguk biztosítása. A Képviselõ-testület álláspontja
szerint a kifogásolt szabályozás nem tesz különbséget a
vállalkozások székhelye szerint, továbbá nem érinti a vál-
lalkozási tevékenység (mozgóbolti értékesítés) engedélye-
zését.

Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése az Alkotmány-
bíróság gyakorlata értelmében az egymással összehason-
lítható helyzetben lévõk között alkalmazott olyan különb-
ségtétellel szemben nyújt védelmet, amelynek nincs alkot-
mányosan elfogadható indoka. Ebbõl következõen nem
minden különbségtétel alkotmányellenes, hanem arra te-
kintettel fogalmazza meg a diszkrimináció tilalmát, hogy a
jognak mindenkit egyenlõként, egyenlõ méltóságú sze-
mélyként kell kezelnie. [9/1990. (IV. 25.) AB határozat,
ABH 1990, 46, 48–49.]

A megkülönböztetés alkotmányosságának megítélésé-
ben a mindenkori szabályozás tárgyi és alanyi összefüggé-
sébõl kell kiindulni, s az egyenlõségnek az adott tényállás
lényeges elemeire tekintettel kell fennállnia. A megkülön-
böztetés tilalmába ütközik, ha az adott szabályozási kon-
cepción belül eltérõ szabályozás vonatkozik valamely cso-
portra, kivéve, ha annak kellõ súlyú alkotmányos indoka
van. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az
azonos helyzetben lévõk között nem alapjogok tekinteté-
ben tett megkülönböztetés csak akkor tekinthetõ alkot-
mányellenesnek, ha nincs ésszerû indoka, tehát önkényes,
végsõ soron az emberi méltósághoz való jogot sérti. Töret-
len a gyakorlat abban, hogy amikor az Alkotmány
70/A. §-ának sérelme a kérdés – és a megkülönböztetés
nem alapjogra vonatkozik –, az Alkotmánybíróság egy-
részt azt vizsgálja, hogy a jogalkotó összehasonlítható
helyzetben lévõ jogalanyok között tett-e megkülönbözte-
tést, másrészt azt, hogy az összehasonlítható helyzetben
lévõ jogalanyok közötti különbségtételnek van-e tárgyila-
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gos megítélés szerint ésszerû indoka. [21/1990. (X. 4.) AB
határozat, ABH 1990, 73, 77–79.; 16/1991. (V. 20.) AB
határozat, ABH 1991, 62.; 61/1992. (XI. 20.) AB határo-
zat, ABH 1992, 280–282.; 21/2007. (III. 29.) AB határo-
zat, ABH 2007, 304, 307.]

2.4. A támadott szabályozás a közterületi értékesítési te-
vékenységhez nem szükségszerûen kapcsolódó hirdetést
és figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosító eszköz
használatát tiltja a hétköznap és szombat egyes idõszakai-
ban, továbbá vasárnap egész nap. Az Ör. 7. §-a minden
közterületen értékesítést folytató vállalkozóra azonos mó-
don vonatkozik, így nem áll fenn megkülönböztetés a sza-
bályozással érintett jogalanyok vonatkozásában, különö-
sen nem kezeli eltérõen a szabályozás a helyi és nem helyi
vállalkozókat, ezért az Alkotmánybíróság az Ör. 7. §-a al-
kotmányellenességének megállapítására és megsemmisí-
tésére irányuló indítványt – az Alkotmány 70/A. § (1) be-
kezdésének vonatkozásában – elutasította.

A határozat Magyar Közlönyben való közzététele az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
41. §-án alapul.

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 701/B/2007.

Miniszteri utasítások

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
7/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM

u t a s í t á s a

az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség Szervezeti és Mûködési

Szabályzatának kiadásról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 74. § (1) bekezdésében foglalt jog-
körömben eljárva a következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõfelügyelõ-
ség) szervezetét és mûködésének rendjét meghatározó

Szervezeti és Mûködési Szabályzatot (a továbbiakban:
Szabályzat) az utasítás mellékleteként kiadom.

(2) Az ügyintézés részletes szabályait, valamint a Fõfel-
ügyelõség vezetõit segítõ munkaértekezletek – a fõosz-
tályvezetõi értekezlet, a területi szervek hatósági jogalkal-
mazásért felelõs vezetõinek értekezlete, a hivatali munka-
értekezlet, a szervezeti egységek munkaértekezletei – mû-
ködésének szabályait külön fõigazgatói utasítás (ügyrend)
állapítja meg.

(3) A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabá-
lyait külön – fõigazgatói utasítással közzétett – szabályzat
(Egységes Közszolgálati Szabályzat) állapítja meg.

2. §

(1) Ez az utasítás 2008. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) A Szabályzatban nem szabályozott szervezeti, vala-
mint közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos esetekben a
központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló, 2006. évi
LVII. törvény, valamint a köztisztviselõk jogállásáról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény, a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII törvény,
valamint az ezekhez kapcsolódó jogszabályok rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

(3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejüleg az Orszá-
gos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõ-
felügyelõség szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
– a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által jóváha-
gyott – többször módosított 12/2004. sz. Fõigazgatói Uta-
sítás hatályát veszti.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 7/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM utasításhoz

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I. fejezet

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat hatálya

1. §

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) hatálya az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiak-
ban: Fõfelügyelõség) valamennyi szervezeti egységére, a
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Fõfelügyelõség jogszabályban megjelölt feladatainak ellá-
tására, mûködésére, szervezeti felépítésére, vezetõinek és
munkatársainak jogállására terjed ki.

II. fejezet

A Fõfelügyelõség jogállása, irányítása

2. §

(1) A Fõfelügyelõség a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mû-
ködõ központi hivatal, önállóan gazdálkodó, az elõirány-
zatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költség-
vetési szerv.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti szervezetirányí-
tást a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium) koordinációs és jogi szak-
államtitkára közremûködésével látja el.

(3) A Fõfelügyelõség felettes szerve a közigazgatási el-
járásban a Minisztérium koordinációs és jogi szakállamtit-
kára.

(4) A Fõfelügyelõség
a) elnevezése: Országos Környezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
b) rövidített neve: OKTVF
c) elnevezése angolul: National Inspectorate for Envi-

ronment, Nature and Water
d) alapításának idõpontja: 1990. december 1.
da) alapító jogszabály: 1/1990. (XI. 13.) KTM rendelet
db) feladatkört, illetve elnevezést módosító jogsza-

bályok: 211/1997. (XI. 26.) Korm. rendelet, 183/2003.
(XI. 5.) Korm. rendelet, 341/2004. (XII. 22.) Korm. ren-
delet, 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet, 347/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet

dc) Alapító Okirat száma, kelte: 7496/1/2003., 2003.
december 23.

dd) Módosító Alapító Okiratok száma, kelte:
JKH–182/13/2004., 2003. december 28.; JKH–74/3/2008.,
2008. május 29.

e) jogelõdjei: Környezetvédelmi Fõfelügyelõség, Kör-
nyezet- és Természetvédelmi Fõfelügyelõség, Országos
Vízügyi Fõigazgatóság, Országos Környezet- és Vízügyi
Fõfelügyelõség

f) székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a
g) illetékessége: az ország területére terjed ki
h) törzskönyvi nyilvántartási száma: 597771000
i) számlavezetõ és a költségvetés végrehajtására

szolgáló számlaszáma: Magyar Államkincstár
10032000-00287261-00000000

j) a feladatok ellátásának forrásai: a központi költség-
vetési támogatás és az intézmény mûködési bevételei

III. fejezet

A Fõfelügyelõség állami alapfeladatai

3. §

(1) A Fõfelügyelõség
a) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi ha-

tósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint
egyéb jogszabályokban megjelölt hatósági eljárásokban a
Kormány által kijelölt környezetvédelmi és természetvé-
delmi elsõ fokú hatóságként, illetve elsõ fokú szakható-
ságként jár el;

b) másodfokú hatóságként jár el a környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiak-
ban: felügyelõség) hatósági jogkörébe tartozó ügyekben;

c) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati
munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletke-
zett adatokat;

d) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintõ jog-
szabályok végrehajtását;

e) ellenõrzi a területi szervek hatósági munkáját;
f) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintõ jogsza-

bálytervezeteket;
g) a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatok-

nál pedig a miniszter felkérés alapján közremûködik a
nemzetközi feladatok végrehajtásában;

h) koordinálja a határokon átterjedõ környezeti hatá-
sokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;

i) ellátja az integrált szennyezés-megelõzéssel, az elérhe-
tõ legjobb technikák mûszaki dokumentációinak kidolgozá-
sával kapcsolatos, továbbá a továbbképzési feladatokat;

j) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a
hatáskörébe utal.

(2) A Fõfelügyelõség az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) jogszabályban meghatározott nyilvántartást, illetve

névjegyzéket vezet;
b) ellátja a jogerõs határozatokkal szemben elõterjesz-

tett keresetekkel kapcsolatos közigazgatási perekben a
jogszabályban meghatározott képviseleti feladatokat, ille-
tõleg gondoskodik azok ellátásáról;

c) koordinátorként közremûködik az IMPEL környe-
zetvédelmi felügyelõi informális hálózatának munkájá-
ban;

d) az önkormányzatok törvényben meghatározott kör-
nyezet-, természetvédelmi és vízgazdálkodási feladataira
alapozva – a területi szervek útján, illetõleg közremûködé-
sével – figyelemmel kíséri a helyi önkormányzatok ezzel
összefüggõ tevékenységét, különös tekintettel a települési
környezetvédelmi programokra, továbbá a helyi környe-
zetvédelmi szabályozási feladatokra;

e) területi szervei útján közremûködik a környezetvé-
delmi információs rendszer mûködtetésével kapcsolatos
adatkezelési, tájékoztatási feladatokban;

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1663



f) közremûködik a közvélemény tájékoztatását szolgá-
ló munkában, különös figyelemmel a környezet- és termé-
szetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos társadalmi szer-
vezetek, érdekképviseletek informálására, tevékenységük
támogatására;

g) a Minisztériummal együttmûködik a Szennyezõ-
anyag-kibocsátási és – szállítási Nyilvántartás (PRTR) lét-
rehozása és mûködtetése kapcsán felmerülõ nemzetközi
jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásá-
ban, az ennek elõsegítésére kifejlesztett informatikai rend-
szerek üzemeltetésében, továbbfejlesztésében;

h) figyelemmel kíséri és véleményezi a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos országos programokat és terveket;

i) figyelemmel kíséri és véleményezi a környezeti hatá-
sokkal, a szennyezés-megelõzéssel, a környezethasználat-
tal kapcsolatos országos programokat és terveket;

j) ellátja a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rend-
szer (EMAS) nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

k) ellátja a feladatkörét érintõ közérdekû bejelentések,
javaslatok és panaszok kivizsgálásával, valamint az ebbõl
eredõ intézkedésekkel járó feladatokat;

l) közremûködik a jogszabályban meghatározott és fel-
adatkörét érintõ polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási fel-
adatokban;

m) ellátja a felügyelõségek tekintetében – a Minisztéri-
ummal történt egyeztetés szerinti – központosított gazda-
sági feladatokat (szabályozás, koordináció, kontrolling és
adatszolgáltatás);

n) koordinálja a Zöld Kommandó tevékenységét;
o) ellátja az országhatárt átlépõ hulladékszállítási tevé-

kenységgel összefüggõ, jogszabályban meghatározott fel-
adatait.

Az állami alaptevékenység megnevezése és TEÁOR
száma:

84.11 Általános közigazgatás

Vállalkozási tevékenység

4. §

A Fõfelügyelõség állami alaptevékenységén túl vállal-
kozási tevékenységet nem folytathat.

IV. fejezet

A Fõfelügyelõség vezetõinek és munkatársainak
feladatköre

FÕIGAZGATÓ

5. §

(1) A Fõfelügyelõség vezetõje a fõigazgató, a Fõfel-
ügyelõség egyszemélyi felelõs vezetõje, átfogóan irányít-

ja, koordinálja és ellenõrzi a Fõfelügyelõség teljes tevé-
kenységét, amelynek keretében:

a) közvetlen irányításával ellátott személyügyi és belsõ
ellenõrzési feladatok mellett – a fõigazgató-helyettes és a
fõosztályvezetõk útján irányítja a felügyelete alá tartozó
szervezeti egységeket, illetõleg beszámoltatja a fõosztá-
lyok vezetõit a vezetésük alatt álló terület, szervezeti egy-
ség munkájáról;

b) személyes hatáskörben jár el
ba) azokban az ügyekben, amelyekben a jogszabály az

intézkedés (döntés) jogát személyes hatáskörbe utalja, ille-
tõleg a hatáskör átruházására nem biztosít lehetõséget,

bb) a Fõfelügyelõség irányítását érintõ jogkörben ki-
adott intézkedésekben,

bc) ha miniszteri utasítás, egyéb vezetõi döntés így ren-
delkezik,

bd) a fõigazgató helyettes(eke)t és a fõosztályok veze-
tõit érintõ teljes körû munkáltatói jogkör gyakorlása során,

be) a Fõfelügyelõség valamennyi dolgozója tekinteté-
ben – a gazdálkodásért felelõs vezetõ kinevezését és fel-
mentését kivéve – a közszolgálati jogviszony vagy a mun-
kajogviszony létesítését, megszüntetését, továbbá a díja-
zások megállapítása, valamint a fegyelmi jogkört érintõ
munkáltatói jogosítványok gyakorlása során.

(2) Egyebekben a fõigazgató hatáskörébe tartozik, külö-
nösen

a) a Fõfelügyelõség szervezetének kialakítása a jóvá-
hagyott, kihirdetett Szervezeti és Mûködési Szabályzat
alapján;

b) a Fõfelügyelõség munkájára vonatkozó stratégia ki-
alakítása, a végrehajtás irányítása és ellenõrzése;

c) gondoskodás az államháztartási, költségvetési és
számviteli elõírásoknak megfelelõ nyilvántartások vezeté-
sérõl, bevallások, beszámolók, illetõleg a Fõfelügyelõség
önálló költségvetésének elkészíttetésérõl;

d) javaslattétel a Fõfelügyelõség dolgozóinak kitünte-
tésére;

e) fõosztályok egymás közötti vitás szakmai ügyének
elbírálása, ha az szabályzatban meghatározott elõzetes
egyeztetés nem vezetett eredményre.

(3) Ha jogszabály vagy egyéb vezetõi intézkedés eltérõ-
en nem rendelkezik, a fõigazgató az általános és elvi irá-
nyítás fenntartásával – egyes feladatok ellátását állandó,
vagy eseti jelleggel a fõigazgató-helyettesre, illetve a fõ-
osztályok vezetõire átruházhatja.

(4) A fõigazgató a Fõfelügyelõség hatáskörébe tartozó
bármely intézkedést, döntést magához vonhat, illetõleg
meghatározott ügy intézésére, fõigazgató-helyettest, fõ-
osztályvezetõt vagy érdemi ügyintézõt – az ügyrendben
meghatározott feladatkörétõl eltérõen is – kijelölhet és a
jogszabályok keretei között az ügy elintézésének tör-
vényes módjára is utasítást adhat. Errõl az ügyrend szerint
illetékes szervezeti egység vezetõit tájékoztatni kell.

(5) A fõigazgató köteles az irányítása alá tartozó szerve-
zeti egységek vezetõit rendszeresen tájékoztatni a felada-
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taik ellátásához szükséges döntésekrõl, számukra szükség
esetén konzultációs lehetõséget biztosítani.

(6) A Fõigazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén
a fõigazgató-helyettes helyettesíti.

A FÕIGAZGATÓ-HELYETTES

6. §

(1) A fõigazgatót az ügyrendben külön meghatározott
feladatok ellátásában, irányításában és koordinálásában a
fõigazgató-helyettes segíti.

(2) A fõigazgató-helyettes
a) feladatait a fõigazgató közvetlen irányítása és fel-

ügyelete mellett látja el;
b) közvetlenül irányítja a Szabályzat és az Ügyrend

szerinti feladatokból következõ szakterületi és funkcioná-
lis feladatokat;

c) ellátja a fõigazgató eseti felhatalmazása, illetve kije-
lölése alapján meghatározott, kiemelt feladatokat;

d) kapcsolatot tart a irányítása alatt álló szakterület sze-
rint érintett minisztériumi szervezeti egységgel, illetve
annak vezetõjével;

e) átruházott jogkörben gyakorolja a kiadmányozási jo-
got a Szabályzat és az Ügyrend szerint meghatározott ha-
táskörökben, ügykörökben;

f) a fõigazgató-helyettes a Fõfelügyelõség több szerve-
zeti egységét (fõosztályát) érintõ ügyben – ha az egyes fõ-
osztályok álláspontja szükségessé teszi – koordinálja a fõ-
osztályok tevékenységét és az eltérõ vélemények kezelé-
sével kialakítja az egységes Fõfelügyelõségi álláspontot.

(3) A fõigazgató-helyettest távolléte vagy akadályozta-
tása esetén a fõigazgató által kijelölt fõosztályvezetõ he-
lyettesíti.

A FÕOSZTÁLYVEZETÕ

7. §

(1) A fõosztályvezetõ a fõigazgató, a Szabályzat, illetve
az Ügyrend elõírásai szerint vezeti a Fõfelügyelõség fõ-
osztályát.

(2) A fõosztályvezetõ
a) felelõs a vezetése alatt álló fõosztály, illetõleg a fõ-

osztály szervezeti egységeinek (osztályainak) tevékenysé-
géért, a fõosztály munkájáért, a fõosztály ügykörébe tarto-
zó feladatok ellátásának jogszerûségéért, szakmai színvo-
naláért, a határidõk betartásáért;

b) a fõosztályvezetõt illeti meg az intézkedési jog az
irányítása alatt álló szervezeti egységek (osztályok) ügy-
körébe tartozó minden olyan ügyben, amely nem tartozik a
fõigazgató, illetve a fõigazgató-helyettes hatáskörébe;

c) a fõosztályvezetõt akadályoztatása esetén a kineve-
zett helyettese, vagy az azzal megbízott szervezeti egység
vezetõje helyettesíti;

d) a fõosztályvezetõ a fõigazgatónak van közvetlenül
alárendelve;

e) a fõosztályok vezetõi kötelesek az általuk irányított
szervezeti egységek munkáját rendszeresen ellenõrizni; az
osztályvezetõket, a feladatok teljesítésérõl beszámoltatni,
továbbá az irányítását ellátó vezetõnél a feladat ellátását
veszélyeztetõ körülményt, a megoldási javaslattal együtt
jelezni;

f) a fõosztályvezetõ intézkedést köteles kezdeményez-
ni az irányítását ellátó vezetõnél a feladatellátást veszé-
lyeztetõ körülmények észlelése esetén.

FÕOSZTÁLYVEZETÕ-HELYETTES

8. §

A fõosztályvezetõ-helyettes
a) teljes jogkörben helyettesíti a fõosztályvezetõt

annak akadályoztatása vagy távolléte esetén;
b) az ügyrendben meghatározott ügyekben vagy ügy-

körben eljár a fõosztályvezetõ jogkörében;
c) az a) és b) pontban meghatározott feladatainak ellá-

tása mellett osztályvezetõi jogkörben irányítja a vezetése
alatt álló osztály munkáját;

d) a fõosztályvezetõ helyettesítésére – az ügyrendben
meghatározott külön feladatok mellett – a függelékben
meghatározott fõosztályokon, osztályt nem vezetõ fõosz-
tályvezetõ-helyettes is mûködhet. [a 2006. évi LVII. tör-
vény 69. § (4) bekezdés];

e) a fõosztályvezetõ-helyettes a fõosztályvezetõnek
van közvetlenül alárendelve.

OSZTÁLYVEZETÕ

9. §

(1) Az osztályvezetõ a fõosztályvezetõ irányításával ve-
zeti az osztályokra tagozódott fõosztály szabályzatban
meghatározott osztályát.

(2) Az osztályvezetõ
a) a fõigazgatótól, fõigazgató-helyettestõl, fõosztály-

vezetõtõl vagy annak helyettesétõl kapott utasítás és irány-
mutatás alapján, a jogszabályokban és a szakmai elõ-
írásokban (szabvány, irányelv stb.) foglaltakra figyelem-
mel, irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját, gon-
doskodik az osztály dolgozóinak arányos munkamegosz-
tásáról, feladatoknak törvényes, kellõ színvonalú, határ-
idõben való teljesítésérõl;

b) intézkedik a fõosztályvezetõ vagy más felettes veze-
tõ által személyes hatáskörébe utalt ügyekben;
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c) felelõs az osztály feladatainak jogszerû, a szakmai
követelményeknek megfelelõ, határidõben történõ teljesí-
téséért;

d) köteles az osztály feladatainak teljesítését akadályo-
zó körülmény észlelése esetén haladéktalanul intézkedést
kezdeményezni az irányítását ellátó fõosztályvezetõnél.

(3) Az osztályvezetõt távolléte vagy akadályoztatása ese-
tén a fõosztályvezetõ által megbízott osztályt vezetõ fõosz-
tályvezetõ-helyettes vagy másik osztályvezetõ helyettesíti.

A Fõfelügyelõség nem vezetõ beosztású dolgozóinak
feladatköre

ÜGYINTÉZÕ

10. §

(1) Az ügyintézõ gondoskodik a fõfelügyelõségi szerve-
zeti egységek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek közül
a közvetlen vezetõje általi kijelölés szerinti ügyek érdemi
döntésre való elõkészítésérõl, felhatalmazás esetén kiad-
mányozásról, valamint a végrehajtás szervezésérõl. Ennek
érdekében különösen:

a) ellátja a munkaköri leírásban meghatározott felada-
tokat, illetõleg a munkakörével összefüggõ vagy – átme-
netileg – azzal össze nem függõ azon feladatokat, ame-
lyeknek végzésével vezetõje megbízza;

b) felelõs feladatainak a jogszabályoknak és a szakmai
követelményeknek megfelelõ, határidõben történõ teljesí-
téséért;

c) jogosult és köteles intézkedést kezdeményezni mun-
kavégzését akadályozó körülmény esetén vezetõjénél.

(2) Az ügyintézõt akadályoztatása vagy távolléte esetén a
közvetlen felettese által kijelölt másik ügyintézõ helyettesíti.

ÜGYKEZELÕ

11. §

Az ügykezelõ a munkaköri leírásban részére megállapí-
tott, illetve a közvetlen vezetõje által kiadott feladatokat a
kapott utasítások és határidõk figyelembevételével, jog-
szabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásá-
val végzi.

FIZIKAI ALKALMAZOTT

12. §

A fizikai alkalmazott tevékenységével segíti az érdemi
ügyintézõi, ügyviteli feladatok ellátását, és ellátja mind-
azokat a kisegítõi feladatokat, amellyel – a munkaköri le-
írásban foglaltak szerint – a munkáltatói jogkör gyakorlója
megbízza.

V. fejezet

Az ügyintézés fõbb szabályai

A SZERVEZETI EGYSÉGEK, FÕOSZTÁLYOK
EGYÜTTMÛKÖDÉSE AZ ÜGYINTÉZÉSBEN

13. §

(1) Az ügy elintézéséért az ügy tárgya –, illetve az ügy-
rend – szerint illetékes fõosztály vezetõje felelõs.

(2) Több fõosztályt érintõ ügy esetén a fõigazgató jelöli
ki az ügyintézés koordinálására jogosult és köteles veze-
tõt. Ha az ügy több fõosztály feladatkörét (ügykörét) érinti
vagy az ügy elintézése több érdekelt fõosztály véleményé-
nek, intézkedésének összehangolását teszi szükségessé, az
ügy elintézésére az ügyrend szerint felelõs és arra kijelölt
fõosztály az ügyet megküldi az abban érintett fõosz-
tály(ok)nak észrevétel, illetve szakmai vélemény közlése
céljából. Véleményeltérés esetén az érintett fõosztályok
egyeztetést, koordinációs megbeszélést kötelesek lefoly-
tatni.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti egyeztetés eredményte-
len, az ügyet az intézésért felelõs fõosztály vezetõje az
érintett kérdések összefoglalásával és döntési javaslattal a
fõigazgató-helyettes, illetõleg a fõigazgató-helyettes érin-
tettsége esetén a fõigazgató elé terjeszti.

(4) Az ügyben környezetvédelmi, természetvédelmi
vagy vízügyi szakkérdésben kialakult véleményeltérés
esetén a fõigazgató döntését kell kérni. A döntésig az ügy
nem kiadmányozható. A fõigazgató a döntés elõtt – szük-
ség esetén – a fõosztályvezetõi értekezlettõl állásfoglalást
kér.

(5) Az ügyintézõ az érdemi intézkedés tervezetét az
egyeztetett fõosztályi állásfoglalások, illetõleg szükség
esetén a (3)–(4) bekezdés szerinti vezetõi döntés alapján
készíti el és terjeszti elõ kiadmányozásra.

(6) Ha a jogszabály vagy az arra jogosult vezetõ az ügy
elintézésére határidõt állapít meg, ennek betartása (betar-
tatása) az ügyintézõ és az õt irányító vezetõ közös kötele-
zettsége és felelõssége.

(7) A szervezeti egységek vezetõi kötelesek az irányítá-
suk alá tartozó munkatársakat tájékoztatni a feladatok ellá-
tásához szükséges információkról, döntésekrõl, illetõleg a
feladat megoldásához szükséges egyéb adatokról, körül-
ményekrõl.

AZ ÜGYKEZELÉS ÉS ÜGYIRATKEZELÉS

14. §

(1) A Fõfelügyelõséghez érkezõ iratok, beadványok,
egyéb megkeresések nyilvántartásba vételét (iktatását)
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– az Ügyiratkezelési Szabályzatnak megfelelõen – az ügy-
iratkezelésért az Ügyrend szerint felelõs fõosztály szerve-
zeti egysége a Szabályzatban, illetve az ügyrendben meg-
határozott feladatok szerint látja el.

(2) Az ügyiratkezelésért felelõs szervezeti egység a nyil-
vántartásba vett iratokat haladéktalanul eljuttatja a címzett,
illetve az ügy tárgya szerint érintett szervezeti egységhez
(fõigazgatói titkárságra, illetõleg fõosztályokra).

(3) A szervezeti egységekhez, illetõleg a fõigazgatóhoz
(feladatkörében eljáró fõigazgató-helyetteshez) továbbí-
tott iratokat a fõigazgató (fõigazgató-helyettes), a fõosz-
tályvezetõ a döntés elõkészítés céljából a fõosztályra, osz-
tályra vagy ügyintézõre szignálja.

(4) A kiadmányozott iratok közlésérõl (postázásáról) az
ügyiratkezelésért felelõs szervezeti egység gondoskodik,
aki egyben vezeti a határidõs nyilvántartást és az ügy-
irat-kezelési szabályzatnak megfelelõen gondoskodik a le-
zárult, befejezett ügyek, illetõleg iratok kezelésérõl.

A KIADMÁNYOZÁS RENDJE

15. §

(1) A fõigazgató kiadmányozza, ha a kiadmányozás jo-
gát, az arra vonatkozó rendelkezések szerint, külön intéz-
kedéssel nem ruházta át

a) a minisztériumok és más államigazgatási szervek ve-
zetõihez (miniszter, államtitkár, szakállamtitkárok) cím-
zett jelentéseket, megkereséseket, tájékoztatásokat, továb-
bá az országgyûlési képviselõkhöz, az országgyûlés tiszt-
ségviselõihez, az Alkotmánybírósághoz, a Legfelsõbb Bí-
rósághoz, az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosa
Hivatalához, a Jövõ Nemzedéke Országgyûlési Biztosa
Hivatalához, a Legfõbb Ügyészséghez, valamint a politi-
kai pártok vezetõihez küldendõ iratokat;

b) a területi szervek vezetõinek szóló megkereséseket,
tájékoztatásokat;

c) a hatósági hatáskörben, illetve jogkörben hozott köz-
igazgatási érdemi döntéseket (határozatokat), kivéve a Fõfel-
ügyelõség elsõfokú hatáskörébe utalt olyan döntéseket, ame-
lyekben a jogszabály szerint másodfokon a fõigazgató jár el;

d) a személyes hatáskörébe utalt döntéseket;
e) azokat az ügyiratokat, amelyben a kiadmányozás jo-

gát magához vonta;
f) a Fõfelügyelõség költségvetési, számviteli és pénz-

ügyi beszámolóit;
g) a személyzeti, munkaügyi és bérügyi feladatok ellá-

tásával kapcsolatos iratokat;
h) a Fõfelügyelõség tevékenységére vonatkozó adat-

szolgáltatásokat, a Fõfelügyelõség munkatársait (köztiszt-
viselõit) érintõ személyzeti feladatokkal, minõsítéssel, va-
gyonnyilatkozattal stb. kapcsolatos ügyiratokat;

i) azokat az ügyiratokat, amelyek kiadmányozása nem
ruházható át.

(2) A fõigazgató-helyettes a fõigazgató távollétében
vagy akadályoztatása esetén a képviseletében és nevében
kiadmányozza a fõigazgató feladatkörét érintõ ügyekben
keletkezett iratokat.

(3) A fõosztályvezetõ kiadmányozza a felügyelete alá
tartozó (szakmai területét érintõ) fõosztály által elõkészí-
tett szakmai, hatósági döntéseket (határozatokat), bírósági
megkereséseket tartalmazó ügyiratokat, a döntéssel össze-
függésben keletkezõ, a fõigazgató kiadmányozási jogkö-
rét érintõ ügyiratok kivételével a fõosztály feladatkörébe
utalt egyéb ügyeket.

(4) Az ügyintézõ kiadmányozza az érdemi döntést meg-
elõzõ közbensõ eljárási intézkedéseket, amelyek szüksé-
gességéért és az elintézési határidõért felelõs.

(5) A kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint kell
eljárni abban az esetben is, ha a Fõfelügyelõség egyik fõ-
osztálya a másik részére, vagy felettes vezetõ részére

a) érdemi állásfoglalást vagy intézkedést tartalmazó
ügyiratot (feljegyzést, szakvéleményt, jelentést, észrevé-
telt) továbbít, vagy

b) az ügyet érdemi elintézés végett illetékességbõl át-
irányítja.

(6) Nem tartozik a kiadmányozási jog szabályai alá a
közbensõ intézkedés, amelyet az ügy érdemi intézése so-
rán más fõosztályhoz észrevételezésre, véleményezésre,
illetõleg állásfoglalásra, adatszolgáltatásra, kiegészítõ do-
kumentálására stb. visszavárólag megküldenek, továbbá
ha annak meghatározott határidõre a nyilvántartásba véte-
lét rendelik el.

(7) Az ügyirat kiadmányozásra való elõkészítéséért, a
törvényességi, szakmai szempontoknak megfelelõ kidol-
gozásáért, valamit az elõírt határidõben való elintézéséért
elsõsorban az ügy illetékes elõadója felelõs, akinek a nevét
az ügyiraton fel kell tüntetni és aki az általa kidolgozott
tervezetet aláírásával ellátva közvetlen felettese útján ter-
jeszti elõ kiadmányozásra.

(8) A kiadmányozott ügyirat tartalmáért és formai he-
lyességéért a kiadmányozó felelõs.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

16. §

(1) A vezetõ köteles az irányítása alá tartozó munkatár-
sakat rendszeren tájékoztatni a feladataik ellátásához
szükséges döntésekrõl és utasításokról, továbbá az egyes
konkrét ügyek és feladatok megoldásához nélkülözhetet-
len tényekrõl, elvekrõl és döntésekrõl.

(2) Amennyiben a vezetõ az (1) bekezdésben meghatá-
rozott kötelezettségének nem tesz eleget, a beosztott veze-
tõ és az ügyintézõ az irányítást gyakorló vezetõ felettesé-
hez fordulhat.
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(3) A munkatársak haladéktalanul kötelesek tájékoztat-
ni vezetõjüket, amennyiben a munkájuk során szakmai
vagy közéleti szempontból érzékeny ügyben érkezik hoz-
zájuk megkeresés, illetve ilyen ügyben intézkedést kell
tenniük. Lobbisták jelentkezése esetén az arra vonatkozó
külön szabályok szerint kell eljárni.

FELELÕSSÉG AZ ÜGYINTÉZÉS
SZÍNVONALÁÉRT ÉS AZ ÜGYINTÉZÉSI

HATÁRIDÕK BETARTÁSÁÉRT

17. §

(1) A megbízott vezetõ vagy ügyintézõ köteles az ügy
elintézése érdekében a jogszabályok, szakmai követelmé-
nyek, valamint a Ktv.-ben és Fõfelügyelõség belsõ sza-
bályzataiban meghatározott általános elõírások betartásá-
val, az érdekelt szervezeti egységekkel, vezetõkkel, ügyin-
tézõkkel együttmûködve a szükséges intézkedéseket meg-
tenni.

(2) Amennyiben jogszabály vagy az erre jogosult vezetõ
az ügy elintézésére határidõt állapít meg, és a határidõ be-
tartására valamilyen okból elõreláthatólag nincs lehetõ-
ség, az ügy intézésével megbízott köteles ezt a tényt az
okok megjelölésével együtt felettesével írásban közölni és
intézkedést kezdeményezni.

(3) Amennyiben a szervezeti egységek vezetõi a mun-
kafeltételeket tekintve az ügyintézés színvonalát és a ha-
táridõk betartását akadályozó vagy lehetetlenné tevõ kö-
rülményt észlelnek, kötelesek errõl – a szolgálati út betar-
tásával – haladéktalanul tájékoztatni az irányításukat ellá-
tó vezetõt.

(4) Az ügyintézés színvonaláért és a határidõk betartá-
sáért az ügy intézésével megbízott személy jogszabályban
megállapított felelõsséggel tartozik.

(5) Az ügyintézés szakmai követelményeit, beleértve az
ügyiratok kezelését, az államtitok és a szolgálati titok
megõrzését, az adatvédelem és a közérdekû adatok nyilvá-
nosságának biztosítását jogszabályok, valamint utasítások
és szabályzatok tartalmazzák.

(6) Feladat ellátására irányuló intézkedés általában írás-
ban tehetõ. Szóban történt intézkedés tartalmát az utasított
köteles az ügyiraton rögzíteni.

VI. fejezet

A kapcsolattartás és a képviselet általános szabályai

18. §

(1) A minisztériumok, országos hatáskörû szervek,
egyéb központi, illetve közigazgatási hivatalok, önkor-

mányzatok polgármesteri hivatalai vezetõivel a Fõfel-
ügyelõség hatáskörébe tartozó ügyekben a fõigazgató, fõ-
igazgató-helyettes tart fenn közvetlen munkakapcsolatot.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott szervek belsõ
szervezeti egységeivel – a feladatkörükbe tartozó ügyek-
ben a fõosztályok vezetõi tartanak munkakapcsolatot.
Nemzetközi szervezetekkel, egyéb külföldi szervekkel a
Fõfelügyelõség elsõsorban a Minisztérium illetékes fõosz-
tályán keresztül tart kapcsolatot.

(3) A minisztériumok, országos hatáskörû szervek, ön-
kormányzatok, állami, gazdasági és társadalmi szervek
rendezvényein a Fõfelügyelõséget az értekezlet tárgya
szerint feladatkörét érintõ fõigazgató-helyettes, fõosztály-
vezetõ képviseli, kivéve ha a képviselet a fõigazgató jog-
körébe tartozik.

(4) A kiküldött, illetve személyes meghívással rendel-
kezõ köztisztviselõ – csak a felhatalmazása körében, ille-
tõleg beosztásából eredõ hatáskörében nyilváníthat véle-
ményt – és a rendezvényen kialakult, a Fõfelügyelõséget
érintõ álláspontról, valamint az általa képviselt és kinyil-
vánított állásfoglalásáról a fõigazgatót, illetve a közvetlen
felettesét tájékoztatni köteles.

(5) A Fõfelügyelõség más – hazai vagy külföldi – szerv
által létesített bizottságban, testületben történõ állandó
képviseletéhez a miniszter jóváhagyása szükséges. A tes-
tületi képviselet naprakész nyilvántartásáról a Jogi és Ko-
ordinációs Osztály gondoskodik.

19. §

(1) A Fõfelügyelõség nevében nyilatkozatot a fõigazga-
tó, távollétében, tartós akadályoztatása esetén a fõigazga-
tó-helyettes, illetõleg a fõigazgató által megbízott, a nyi-
latkozat tárgya szerint feladatkörében érintett személy (fõ-
igazgató-helyettes, fõosztályvezetõ), továbbá a sajtószóvi-
võ adhat.

(2) Átfogó, illetve koncepcionális, szakmai kérdések-
ben nyilatkozatot a fõigazgató vagy a szakmailag érintett
helyettese, illetve az általuk kijelölt fõfelügyelõségi veze-
tõ adhat.

(3) Egyéb szakmai kérdésekrõl a (2) bekezdésben meg-
jelölt vezetõk, valamint a fõosztályvezetõk nyilatkozhat-
nak. Az érdemi ügyintézést végzõ munkatársak a fõosz-
tályvezetõ elõzetes felhatalmazásával nyilatkozhatnak.

(4) A sajtó részérõl érkezõ megkeresésekrõl a munka-
társak kötelesek tájékoztatni felettesüket és a Jogi és Koor-
dinációs Osztályt.

(5) A nyilatkozatokról, annak megjelenési helyérõl, ide-
jérõl a nyilatkozatot adónak, illetve publikálónak tájékoz-
tatni kell szakmai felettesét.

(6) A nyilatkozattal, illetve a tájékoztatási tevékenység-
gel összefüggésben az állami, illetve a szolgálati titkokra,
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továbbá a személyes adatok védelmére és a közérdekû
adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályokat be kell tar-
tani. A nyilatkozat nem járhat a személyhez fûzõdõ jogok
sérelmével.

20. §

(1) A Fõfelügyelõség szervezeti egységei (fõosztályai)
ügykörüknek megfelelõen és a hatáskörükbe tartozó kér-
désekben, továbbá a Minisztérium tevékenységét is érintõ
ügyekben munkakapcsolatot tartanak a Minisztérium
szakmai és funkcionális egységeivel.

(2) A Fõfelügyelõség együttmûködik a Minisztérium
ügykör szerint érintett fõosztályával (fõosztályaival) a kül-
földi (nemzetközi) környezet-, természet- és vízügyi kap-
csolatok felvételében, fenntartásában, az EU csatlakozás-
sal járó, ezzel összefüggõ feladatokban.

(3) A Fõfelügyelõség folyamatosan, illetve szükség sze-
rint tájékoztatja a Minisztérium érintett, különösen az ál-
lamtitkárt, a miniszteri kabinetiroda vezetõjét, a koordiná-
ciós és jogi szakállamtitkárt, az irányítása alá tartozó szak-
területet érintõ jogszabályok érvényesülésérõl, javaslatot
tesz azok módosítására, kiegészítésére és közremûködik a
jogi szabályozás továbbfejlesztésében.

21. §

(1) A Fõfelügyelõség képviseletét a fõigazgató látja el,
aki a képviseleti jogot átruházhatja az általa erre felhatal-
mazott személyre. A képviselettel felhatalmazott szemé-
lyek adatait képviseleti könyvben kell nyilvántartani és
gondoskodni kell annak naprakész vezetésérõl.

(2) A Fõfelügyelõség érdemi ügyintézõi a Fõfelügyelõ-
ség ellen indított közigazgatási perekben a jogi képvisele-
tet külön meghatalmazás nélkül látják el.

VII. fejezet

A közszolgálati jogviszonnyal összefüggõ egyes
rendelkezések, a munkáltatói jogok gyakorlása

22. §

(1) A munkáltatói jogok gyakorlására a köztisztviselõk
jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII.
törvény (a továbbiakban: Ktv.), a Munka Törvénykönyvé-
rõl szóló 1992. évi XXII. törvény, a központi államigazga-
tási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtit-
károk jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény, és a kü-
lön jogszabályok, továbbá az Egységes Közszolgálati Sza-
bályzat ezzel összefüggõ rendelkezései irányadók.

(2) A Fõfelügyelõség fõigazgatója felett a kinevezés, a
felmentés és a közszolgálati jogviszony megszûnésével
kapcsolatos jogokat a miniszter gyakorolja.

(3) A Fõfelügyelõség munkavállalói felett a munkálta-
tói jogokat a fõigazgató gyakorolja, kivéve a gazdasági ve-
zetõ kinevezését és felmentését. A gazdasági vezetõt a mi-
niszter nevezi ki, illetve menti fel a Fõfelügyelõség fõigaz-
gatójának javaslatára.

(4) A fõigazgató tartós távolléte esetén a munkáltatói
jogkört – a közszolgálati szabályzat szerint – a fõigazga-
tó-helyettes gyakorolja, vagy vezetõ megbízású köztiszt-
viselõre ruházható át.

(5) A fõigazgató, mint a hivatali szervezet vezetõje – a
törvényben meghatározott feltételekkel rendelkezõ köz-
tisztviselõnek szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõta-
nácsadói címet adományozhat. Az adományozható kétféle
cím együttesen nem haladhatja meg a közigazgatási szerv
felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi létszámának
20%-át.

(6) Az (5) bekezdés szerint adományozható címek szá-
mát, a Ktv. szerint képzettségi pótlékra jogosító munkakö-
röket és képzettségeket, továbbá a Ktv.-ben meghatározott
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörö-
ket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat függeléke tartal-
mazza.

23. §

A munkavégzésre, a munkaidõre a Ktv. szabályai és az
Egységes Közszolgálati Szabályzat ezzel összefüggõ ren-
delkezései irányadóak.

VIII. fejezet

A Fõfelügyelõség szervezeti tagozódása
és az egyes szervezeti egységek feladatai

SZERVEZETI TAGOZÓDÁS

24. §

(1) A Fõfelügyelõség fõosztályokra, a fõosztály osztá-
lyokra tagozódik.

(2) A belsõ ellenõrzési tevékenységet ellátó belsõ ellen-
õr tevékenységét közvetlenül a Fõfelügyelõség fõigazga-
tója alárendelve végzi.

(3) A Fõfelügyelõség (1) bekezdés szerinti szervezeti
tagozódása a következõ:

a) Hatósági Fõosztály
aa) Környezetvédelmi Hatósági Osztály
ab) Természetvédelmi Hatósági Osztály
ac) Vízügyi Hatósági Osztály
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b) Jogi, Közigazgatási és Koordinációs Fõosztály
ba) Jogi és Koordinációs Osztály
bb) Hulladékkezelési és Engedélyezési Osztály
bc) Ügyfélszolgálati Zöld Pont Iroda
c) Gazdasági Fõosztály
ca) Pénzügyi Számviteli Osztály
cb) Központi Gazdasági Osztály
cc) Üzemeltetési Osztály
d) Szakértõi Fõosztály
da) Egyes Környezeti Elemek Osztálya
db) Természetvédelmi Szakértõi Osztály
dc) Vízügyi Szakértõi Osztály
e) Nemzetközi Szakmai Ügyek Fõosztály
ea) Egységes Környezethasználati Osztály
eb) Nemzetközi Hulladékszállítási Osztály
ec) Emisszió-kereskedelmi Osztály

A belsõ ellenõr feladatai

25. §

(1) A belsõ ellenõr tevékenységét a vonatkozó jogsza-
bályok, a nemzetközi belsõ ellenõrzési standardok, a pénz-
ügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és ké-
zikönyv minta alapján, a költségvetési Fõfelügyelõség fõ-
igazgatója által jóváhagyott belsõ ellenõrzési kézikönyv
szerint végzi.

(2) A belsõ ellenõr feladatai:
a) vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, elõzetes és

utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mû-
ködésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való meg-
felelését;

b) vizsgálja és értékeli a pénzügyi irányítási és ellenõr-
zési rendszerek mûködésének gazdaságosságát, hatékony-
ságát és eredményességét;

c) vizsgálja a rendelkezésére álló erõforrásokkal való
gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, vala-
mint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;

d) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítá-
sokat és ajánlásokat tesz, valamint elemzéseket, értékelé-
seket készít a Fõfelügyelõség fõigazgatója számára a Fõ-
felügyelõség mûködése eredményességének növelése, va-
lamint a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi el-
lenõrzési, és a belsõ ellenõrzési rendszerek, a belsõ kont-
rollok javítása, továbbfejlesztése érdekében;

e) ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockáza-
ti tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése
vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelõ-
zése, illetve feltárása érdekében;

f) nyomon követi az ellenõrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket;

g) elvégezni a belsõ ellenõrzési tevékenység minõség-
értékelését;

h) a költségvetési szerven belül a nemzetközi belsõ el-
lenõrzési standardok és a belsõ ellenõrzési kézikönyvben
rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet lát el.

Egyes szervezeti egységek feladatai

HATÓSÁGI FÕOSZTÁLY

26. §

(1) Ellátja a jogszabályban meghatározott és a Fõfel-
ügyelõség hatáskörébe utalt környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi hatósági (szakhatósági) ügyekben a ha-
tósági hatáskörökbõl eredõ közigazgatási feladatokat, le-
folytatja a hatósági eljárásokat, kivéve, ha azt a szabályzat
nem utalja a Fõfelügyelõség más szervezeti egységének
feladatkörébe.

(2) Gondoskodik a hatáskörébe, feladatkörébe tartozó
ügyekkel összefüggõ közigazgatási perekben az alperesi
nyilatkozat és a közigazgatási eljárásokban keletkezett ira-
tok határidõben történõ benyújtásáról, összességében a
Fõfelügyelõség jogi képviseletérõl a közigazgatási perek-
ben.

(3) Részt vesz a feladatkörébe tartozó ügyet érintõ pana-
szok és közérdekû bejelentések kivizsgálásában, megteszi
vagy kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.

(4) Véleményezi a Jogi, Közigazgatási és Koordinációs
Fõosztály útján a hatósági tevékenységet érintõ elõterjesz-
téseket, szabályozási koncepciókat és tervezeteket.

(5) Figyelemmel kíséri a feladatkörét érintõ jogszabá-
lyok érvényesülését, alkalmazását, illetõleg szükség ese-
tén a Jogi, Közigazgatási és Koordinációs Fõosztály útján
javaslatot tesz a jogszabályok felülvizsgálatára, illetve
módosítására.

(6) Tájékoztatást ad közvetlenül, vagy a Jogi, Közigaz-
gatási és Koordinációs Fõosztály útján a jogalkalmazási
kérdésekkel kapcsolatos megkeresésekre.

(7) Szervezi és végzi a Fõfelügyelõség felügyeleti ellen-
õrzéseit, elkészíti a megállapításokat tartalmazó jelentést.
Összegzi a területi szervek tevékenységét bemutató adato-
kat (pl. határozatok száma, bírságösszegek, feljelentések
stb.).

(8) Felügyeleti intézkedést vagy ügyészi óvást kezde-
ményez más hatóság jogszabálysértõ határozatának felül-
vizsgálatára.

(9) Gondoskodik a környezetvédelmi és természetvé-
delmi bírságok kivetésével kapcsolatos hatósági döntések
elõkészítésérõl.

(10) Elõkészíti a környezetvédelmi és természetvédelmi
ügyekben a hivatalból indult eljárásokkal, kötelezésekkel
kapcsolatos hatósági döntéseket.
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JOGI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS KOORDINÁCIÓS
FÕOSZTÁLY

27. §

(1) Véleményezi a szakterület szerint érintett szervezeti
egység (Fõosztály) bevonásával a Minisztérium vagy más
állami szervek által megküldött – környezet- és természet-
védelmi, valamint vízgazdálkodási tárgyú, illetõleg a Fõ-
felügyelõség feladatkörét érintõ – jogszabály-tervezete-
ket, elõterjesztéseket és az állami irányítás egyéb jogi esz-
közei körébe tartozó tervezett intézkedéseket.

(2) Figyelemmel kíséri a Fõfelügyelõség feladatait, a
hatósági jogalkalmazást érintõ jogi szabályozást, indokolt
esetben – az érintett Fõosztály bevonásával – javaslatot
készít elõ a jogi szabályozás felülvizsgálatához, illetõleg
kezdeményezi az érintett joganyag felülvizsgálatát.

(3) Részt vesz a közigazgatás korszerûsítésébõl eredõ –
az erre irányuló feladatok megvalósítását szolgáló – a Fõ-
felügyelõségre háruló tevékenység ellátásában.

(4) Közremûködik a környezet- és természetvédelmi,
valamint a vízgazdálkodási tárgyú, vagy azokat közvetle-
nül érintõ hatályos joganyag alkalmazása során felmerülõ,
a Fõfelügyelõség feladat- és hatáskörét érintõ – jogalkal-
mazás törvényességét és egységét szolgáló – jogszabály-
értelmezési feladatokban, illetõleg elõkészíti a jogszabály
és a Fõfelügyelõség hatáskörének keretei között érvénye-
síthetõ intézkedéseket az egységes jogalkalmazás érdeké-
ben.

(5) Jogi, közigazgatási szempontból véleményezi, ille-
tõleg elõkészíti a közvélemény tájékoztatására irányuló
ügyiratokat, közremûködik az ezzel kapcsolatos felada-
tokban.

(6) Ellátja az érintett szervezeti egységek, illetõleg a te-
rületi szervek bevonásával a jogalkalmazást érintõ közér-
dekû bejelentésekkel, javaslatokkal, panaszokkal kapcso-
latos – külön törvényben meghatározott – bejelentések ki-
vizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

(7) Jogi és közigazgatási szempontból véleményezi,
illetve az érintett Fõosztállyal együttmûködve elõkészíti a
fõigazgató kiadmányozási jogkörébe utalt – az állami szer-
vek, a minisztériumok, a Legfõbb Ügyészség, a bíróságok,
az Országgyûlési Biztosok, valamint az országgyûlési
képviselõk, illetõleg a települési önkormányzatok, illetve
képviselõk – megkeresésével kapcsolatos választervezete-
ket.

(8) A hatósági jogalkalmazás körében ellátja a termé-
szetvédelem szakterületein a szakértõi mûködés engedé-
lyezésével kapcsolatos, elsõfokú hatásköröket és vezeti az
ezzel kapcsolatos nyilvántartást, illetve névjegyzéket.

(9) Kiadmányozásra elõkészíti a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fej-
lesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvényben megha-

tározott – a környezetvédelmi engedélyekkel szemben elõ-
terjesztett fellebbezésekkel kapcsolatos és a másodfokú
hatósági jogkör gyakorlására irányuló határozatokat (ügy-
iratokat).

(10) Ellátja az igazságügyi, környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi területeken szakértõi tevékenység
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jel-
legének igazolását, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántar-
tást.

(11) Ellátja a Fõfelügyelõség feladataival összefüggõ
polgári jogi, munkajogi peres ügyekben a jogi képviselet.

(12) Ellátja azokat a közigazgatási jogi természetû fel-
adatokat, amelyek nem tartoznak más szervezeti egység
feladatkörébe.

(13) Nyilvántartja a fõigazgatói utasításokat, illetõleg a
fõigazgatói utasítással közzétett belsõ szabályzatokat, va-
lamint egyéb fõigazgatói intézkedéseket.

(14) Ellátja a folyamatba épített, elõzetes és utólagos
vezetõi ellenõrzés (FEUVE) mûködése során észlelt sza-
bálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok
nyilvántartási feladatait.

(15) Az érintett szervezeti egység (egységek) közremû-
ködésével kiadmányozásra elõkészíti a Fõfelügyelõség
belsõ szabályzatait.

(16) Véleményezi és elkészíti – gazdasági, pénzügyi
kérdésekben a Gazdasági Fõosztállyal együttmûködve –, a
Fõfelügyelõség mûködésével kapcsolatos szerzõdésterve-
zeteket, szerzõdéseket.

(17) Ellátja a Fõigazgatói Titkárság feladatait.

(18) Egyéb koordinációs, valamint humánpolitikai fel-
adatkörben a Fõosztály

a) nyilvántartja a Minisztérium vezetõit segítõ munka-
értekezleteinek napirendjén szereplõ, különösen a fõigaz-
gató feladataival összefüggõ határidõs feladatokat;

b) koordinálja és figyelemmel kíséri az a) pont szerinti
munkaértekezleteken hozott döntésekbõl eredõ feladatok
végrehajtását;

c) a b) pontban meghatározott feladatokkal kapcsolat-
ban összefogja és koordinálja a fõigazgatói álláspont ki-
alakítására irányuló munkát, illetve ellenõrzi a munkaérte-
kezleten meghozott döntésekbõl eredõ feladatok végrehaj-
tását;

d) ellátja a fõigazgató által meghatározott egyéb koor-
dinációs és döntés-elõkészítési feladatokat;

e) kiadmányozásra elõkészíti az egyes szakterületi fel-
adatokat ellátó szervezeti egységek javaslata alapján a Fõ-
felügyelõség munka- és ellenõrzési tervét és a fõigazgató
irányításával szervezi és ellenõrzi az abban meghatározott
feladatok végrehajtását;

f) közremûködik a Fõfelügyelõség munkájára vonatko-
zó stratégia kialakításában, végrehajtásának irányításában
és ellenõrzésében, figyelemmel kíséri a „kiemelt ügyek”
kezelését;
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g) végzi a Fõfelügyelõség köztisztviselõi (közszolgá-
lati), vagy egyéb munkajogviszonyban lévõ alkalmazottait
érintõ – a munkaviszony létesítésével, módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos – feladatokat, és vezeti az
ezzel összefüggõ – a jogszabály szerint szükséges – sze-
mélyi nyilvántartást;

h) elõkészíti, illetve külön szabályok szerint intézi a
köztisztviselõk juttatásaival, egyéb kedvezményeivel, to-
vábbá jutalmazásával kapcsolatos ügyeket;

i) részt vesz az éves szabadságolási terv elõkészítésé-
ben, illetõleg vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást;

j) koordinálja a Fõfelügyelõség feladatkörét, ezen belül
az egyes szakterületeket érintõ szakmai tanfolyamok, to-
vábbképzések szervezését, intézi a tanulmányi szerzõdés-
sel kapcsolatos ügyeket, továbbá közremûködik a köz-
igazgatási alapvizsga, szakvizsga, ügykezelõi alapvizsga
szervezésével járó feladatokban és vezeti az ezzel össze-
függõ, a köztisztviselõket érintõ nyilvántartásokat, továb-
bá szervezi az idegen nyelvû képzést;

k) közremûködik a törvényben elõírt vagyon-nyilatko-
zattétellel és teljesítmény-értékeléssel kapcsolatos felada-
tok ellátásában, illetõleg elõkészíti az ezzel kapcsolatos
ügyeket és vezeti a feladattal összefüggõ nyilvántartáso-
kat;

l) közremûködik a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvényben elõírt nemzetbiztonsági ellenõrzések
elõkészítésében, illetve lebonyolításában;

m) kialakítja a Fõfelügyelõség humán erõforrásokkal
kapcsolatos stratégiáját, intézi a köztisztviselõk utánpótlá-
sával, a vezetõk kiválasztásával – pályáztatásával – kap-
csolatos szervezési, kapcsolattartási ügyeket;

n) gondoskodik a Fõfelügyelõség munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban állók alkalmazásáról;

o) a gazdasági vezetõvel együttmûködve elkészíti az
éves létszámtervezet, ez alapján végzi a létszámgazdálko-
dással összefüggõ feladatokat, felügyeli és ellenõrzi a stá-
tuszbetöltések helyzetét;

p) a gazdasági vezetõvel együttmûködve elkészíti az
éves személyi juttatási keret jogcímeként felhasználási ter-
vét, nyomon követi és ellenõrzi a személyi juttatási keret
évközi felhasználását, elõterjesztéseket készít a fõigazgató
felé a szabad pénzeszközök célirányos felhasználására;

q) közremûködik a miniszter által adományozható és a
miniszter felterjesztési hatáskörébe tartozó állami kitünte-
tésekre való javaslattétel elõkészítésében;

r) szervezi a foglalkozás-egészségügyi szolgálat közre-
mûködését, valamint a Fõfelügyelõség egészségügyi, jóléti,
szociális tevékenységét, mûködteti a Szociális Bizottságot.

(19) Ellátja a jogszabályok és a Fõfelügyelõség ügyirat-
kezelési szabályzata szerint a Fõfelügyelõséghez érkezõ
iratokat nyilvántartásba vételével (iktatásával) járó felada-
tokat.

(20) Az egységes jogalkalmazás érdekében összeállítja
a „Zöldhatósági Közleményeket”, mûködteti a Fõfelügye-
lõség Hírlevelét.

(21) Hulladékszállítási, hulladék-nyilvántartási, enge-
délyezési és termékdíj ügyekkel kapcsolatos feladatkör-
ben

a) az ország területére kiterjedõ illetékességgel ellátja a
Fõfelügyelõség hatáskörébe utalt – a külön jogszabályban
meghatározott termékdíj-mentesség engedélyezésével
kapcsolatos – hatósági jogkörök gyakorlását, illetve az eb-
bõl eredõ jogalkalmazási feladatokat;

b) ellátja a csomagolással, csomagolási hulladékkal
kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladato-
kat, valamint a területi szervek útján a hatósági ellenõrzés-
re irányuló tevékenységet;

c) ellátja a hulladékká vált gépjármûvek kezelésére vo-
natkozó jogszabályban meghatározott hatáskörök gyakor-
lásával járó engedélyezési, nyilvántartási és ellenõrzési
feladatokat;

d) végzi a hulladékká vált elektromos és elektronikai
berendezések kezelésével kapcsolatos nyilvántartási, el-
lenõrzési hatáskörök gyakorlásából eredõ, jogszabályból
eredõ feladatokat;

e) ellátja a gumiabroncsok behozatalával összefüggõ, a
jogszabályban nevesített hatáskörökbõl eredõ feladatokat;

f) eljár a Fõfelügyelõség elsõfokú hatáskörébe utalt –
az országhatárt átlépõ ügyek kivételével – hulladékgazdál-
kodási, szállítási ügyekben, és végzi az ezzel kapcsolatos
nyilvántartást;

(22) Ellátja – a Fõfelügyelõség szervezeti egységeinek
közremûködésével – az ügyfélszolgálati tevékenységet,
ideértve a Zöld Pont Irodák hálózatával kapcsolatban meg-
határozott feladatokat.

(23) Nyilvántartja az együttmûködési megállapodáso-
kat.

(24) Koordinálja a Fõfelügyelõség kommunikációs te-
vékenységét.

(25) Karbantartja a Fõfelügyelõség honlapját, biztosítja
a közérdekû adatok nyilvánosságát, koordinálja a lobbyte-
vékenységgel kapcsolatos feladatokat.

(26) Mûködteti a CAF minõségbiztosítási rendszert.

SZAKÉRTÕI FÕOSZTÁLY

28. §

(1) Természetvédelmi feladatkörben elõkészíti a Fõfel-
ügyelõség elsõ- és másodfokú hatósági (szakhatósági)
döntéseit. Részt vesz a hatósági és szakhatósági ügyek ter-
mészetvédelmi szempontból lényeges tényállás feltárásá-
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ban, illetõleg kezdeményezi és lefolytatja a szükséges
tényfeltáró helyszíni vizsgálatokat.

(2) Nyilvántartást vezet a fokozottan védett növény- és
állatfajokat érintõ hatósági engedélyekrõl.

(3) Szakmai szempontból véleményezi a Fõfelügyelõ-
ség hatáskörébe utalt és a szakértõi mûködés engedélyezé-
sével, a névjegyzékbe történõ bejegyzéssel kapcsolatos
kérelmeket.

(4) Kivizsgálja Természetvédelmi szakterületen a Jogi,
Közigazgatási és Koordinációs Fõosztállyal együttmû-
ködve a közérdekû bejelentéseket és panaszokat.

(5) Szakterületén figyelemmel kíséri a jogszabályok
megfelelõ alkalmazását, alkalmazhatóságát, érvényesülé-
sét és indokolt esetben – a Hatósági Fõosztállyal egyeztet-
ve, a Jogi, Közigazgatási és Koordinációs Fõosztályon ke-
resztül – kezdeményezi a jogszabály felülvizsgálatát.

(6) Figyelemmel kíséri és véleményezi a természetvéde-
lemmel kapcsolatos programokat és terveket.

(7) Közremûködik a Fõfelügyelõségnek a közvélemény
tájékoztatásával kapcsolatos munkájában.

(8) Munkakapcsolatot tart a Minisztérium szakállamtit-
kárságaival, valamint a nemzeti park igazgatóságokkal

(9) Kapcsolatot tart azokkal a hazai tudományos intéz-
ményekkel (egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok) és
társadalmi (civil) szervezetekkel, amelyek a természetvé-
delem hatóság döntéseit és a gyakorlati természetvédelmi
munkát megalapozó kutatásokat végeznek.

(10) Részt vesz a Fõfelügyelõség képviseletében a fel-
adatainak ellátását segítõ természetvédelmi szakmai fóru-
mokon.

(11) Szakvéleményt készít a vízügyi vízgazdálkodási
feladatkörben szakmai szempontú vizsgálatokra alapozva
a vízügyi hatósági, szakhatósági jogkörbe hozott dönté-
sekkel szemben elõterjesztett fellebbezések elbírálásához,
a másodfokú határozat meghozatalához.

(12) Közremûködik a közigazgatási perekben elõter-
jesztett alperesi nyilatkozatok szakmai megalapozásában
és véleményezi a felperesi ellenkérelmeket, nyilatkozato-
kat.

(13) Részt vesz, illetve közremûködik a szakterületeit
érintõ jogszabály-tervezetek véleményezésében, jogfej-
lesztési feladatok elõkészítésében, az Jogi, Közigazgatási
és Koordinációs Fõosztállyal együttmûködve.

(14) Közremûködik mindazokban az ügyekben, illetve
vízügyi szakmai szempontból állásfoglalást készít mind-
azoknak a hatósági döntéseknek és egyéb intézkedéseknek
a megalapozásához, amelyek a vízgazdálkodással, a vízi
környezet védelmével kapcsolatos hatósági tevékenységet
érintik, befolyásolják.

(15) Részt vesz a vizek mennyisége és minõségi védel-
méhez fûzõdõ – külön jogszabályban meghatározott – fel-
adatokhoz kapcsolódva a vízkészlet-gazdálkodással, a
vízigények kielégítésével járó külön jogszabályban neve-
sített feladatok ellátásában.

(16) Figyelemmel kíséri a vízbázis-védelemmel, a víz-
ellátással és csatornázással, a szennyvíztisztítással, a
szennyvíziszap elhelyezésével összefüggõ programokat.

(17) A hatósági tevékenységet érintõen figyelemmel kí-
séri az Ivóvízminõség Javító Program, valamint a Nemzeti
Települési Szennyvíz-elvezetési és Tisztítási Program
megvalósítását.

(18) Mûszakilag elõkészíti és véleményezi a levegõt
(ózonréteget), továbbá a vizet, talajt károsító anyagokkal
kapcsolatos, valamint állapotvizsgálati (továbbiakban
együtt: környezetvédelemi) ügyekben az elsõ- és másodfo-
kú hatósági és szakhatósági döntéseket.

(19) Részt vesz a hatósági és szakhatósági ügyek szak-
mai, környezeti szempontból lényeges tényállásának feltá-
rásában, szakterületén kezdeményezi és lefolytatja a tény-
feltáró helyszíni vizsgálatokat.

(20) Közremûködik a környezetvédelmi közigazgatási
perekben benyújtandó alperesi nyilatkozatok szakmai
megalapozásában.

(21) Összeállítja igazságügyi szakértõ kirendelése ese-
tén – a per képviseletét ellátó érdemi ügyintézõvel közö-
sen – a szakértõnek az alperes részére megválaszolandó
kérdéseket.

(22) Nyilvántartja a jogerõsen kiszabott környezetvé-
delmi bírságokat, így különösen a zaj, levegõ és vízvédel-
mi döntéseket, szankciókat.

(23) Nyilvántartja a hulladékgazdálkodás területén jog-
erõsen kiszabott bírságokat.

(24) Figyelemmel kíséri és véleményezi a hulladékok
keletkezésével, ártalmának megelõzésével, minõsítésével,
kezelési technológiájával, hulladékgazdálkodás tervezé-
sével összefüggõ és hatáskörét érintõ országos programo-
kat és terveket.

(25) Hulladékgazdálkodási szempontból véleményezi,
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogorvoslati kérel-
meket, valamint a hulladékgazdálkodással összefüggõ
egyéb jogszabályok szerint a Fõfelügyelõség hatáskörébe
tartozó döntéseket, illetõleg elõmozdítja azok szakmai
megalapozását.

(26) Közremûködik a jogszabályban meghatározott és
feladatkörét érintõ polgári védelmi, katasztrófaelhárítási
feladatokban.

(27) Felkérésre közremûködik az Országos Környezeti
Kármentesítési Program kidolgozásában és az abból
adódó feladatok végrehajtásában.
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(28) Részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló
feladatok alakításában.

(29) Közremûködik a radioaktív (sugárzó) anyagokkal
kapcsolatos szakhatósági eljárásokban.

(30) Ellátja a talajvédelmi hatósági (szakhatósági)
ügyekben a szakértõi feladatokat.

(31) Ellátja a Fõfelügyelõségen a TAKAR-NET mû-
ködtetését az arra vonatkozó szabályok szerint.

(32) Ellátja a zaj- és levegõvédelem területén a jogsza-
bályokban elõírt szakmai feladatokat, különös tekintettel a
nemzetgazdaság szempontjából jelentõs, vagy a lakosság
részérõl érzékeny beruházásokra.

(33) Figyelemmel kíséri, elemzi és koordinálja az egy-
séges hatósági jogalkalmazás elõsegítése érdekében a te-
rületi szervek szakmai tevékenységét és szükség esetén
szakmai javaslatokat dolgoz ki.

NEMZETKÖZI SZAKMAI ÜGYEK FÕOSZTÁLYA

29. §

(1) Koordinálja a határokon átterjedõ környezeti hatá-
sokkal kapcsolatos feladatokat.

(2) A miniszter felkérése alapján közremûködik a nem-
zetközi feladatok végrehajtásában.

(3) Koordinátorként közremûködik az IMPEL környe-
zetvédelmi felügyelõi informális hálózatának munkájá-
ban.

(4) Az önkormányzatok törvényben meghatározott kör-
nyezet-, természetvédelmi és vízgazdálkodási feladataira
alapozva – a területi szervek útján, illetõleg közremûködé-
sével – figyelemmel kíséri a helyi önkormányzatok ezzel
összefüggõ tevékenységét, különös tekintettel a települési
környezetvédelmi programokra, továbbá a helyi környe-
zetvédelmi szabályozási feladatokra.

(5) Közremûködik a környezetvédelmi információs
rendszer mûködtetésével kapcsolatos adatkezelési, tájé-
koztatási feladatokban, továbbá szolgáltatja a miniszter ál-
tal kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges – a te-
vékenységével összefüggésében keletkezett – adatokat.

(6) Közremûködik a közvélemény tájékoztatását szol-
gáló munkában, különös figyelemmel a környezet- és ter-
mészetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos társadalmi
szervezetek, érdekképviseletek informálására, tevékeny-
ségük támogatására.

(7) A Minisztériummal együttmûködve ellátja az integ-
rált szennyezés megelõzése és a vonatkozó jogszabályok-
kal, az elérhetõ legjobb technikák mûszaki dokumentáció-
inak kidolgozásával és az egységes környezethasználati
engedélyek kiadása során felmerülõ technikai kérdések
megoldásával kapcsolatos, továbbá továbbképzési felada-

tokat; közremûködik a szakmai háttéranyagok kidolgozá-
sában, valamint az Európai Bizottság vonatkozó szakmai
bizottságainak munkájában, Magyarország képviseleté-
nek ellátásában.

(8) A Minisztériummal együttmûködik a Szennyezõ-
anyag-kibocsátási és – szállítási Nyilvántartás (PRTR) lét-
rehozása és mûködtetése kapcsán felmerülõ nemzetközi
jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek végrehajtásá-
ban, az ennek elõsegítésére kifejlesztett informatikai rend-
szerek üzemeltetésében, továbbfejlesztésében.

(9) Figyelemmel kíséri és véleményezi a környezeti ha-
tásokkal, a szennyezés megelõzéssel, a környezethaszná-
lattal kapcsolatos országos programokat és terveket.

(10) Ellátja a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési
rendszer (EMAS) szakmai véleményezését és nyilvántar-
tásával kapcsolatos feladatokat.

(11) Ellátja a feladatkörét érintõ közérdekû bejelenté-
sek, javaslatok és panaszok kivizsgálásával, valamint az
ebbõl eredõ intézkedésekkel járó feladatokat.

(12) Ellátja az országhatárt átlépõ hulladékszállítási te-
vékenységgel összefüggõ, jogszabályban meghatározott
feladatait.

(13) Emisszió-kereskedelmi feladatkörben
a) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ke-

reskedelmérõl szóló hatályos jogszabályok alapján vizs-
gálja, (kiadmányozásra) elõkészíti a szén-dioxid kibocsá-
tási engedély iránt benyújtott kérelmeket;

b) vizsgálja az éves monitoring jelentéseket és értékeli
az engedélyesek bejelentéseit; ellenõrzi a kibocsátási en-
gedélyben meghatározott elõírások teljesítését, valamint
az éves kibocsátási jelentéseket, azok jogszabályi megfe-
lelését;

c) elõkészíti az emisszió-kereskedelmi rendszerhez
kapcsolódó hivatalból indított eljárásokat, ennek kereté-
ben különösen a szankciók alkalmazásával kapcsolatos
hatáskörökben hozott döntéseket;

d) felügyeli az emisszió-kereskedelmi rendszer mû-
ködtetését;

e) ellátja a kibocsátási egység forgalmi jegyzék mû-
ködtetésével és karbantartásával járó feladatokat figye-
lemmel a hatályos jogszabályok rendelkezéseire;

f) ellátja a külön jogszabály szerint a Fõfelügyelõség
hatáskörébe utalt hitelesítõi nyilvántartási feladatokat;

g) elvégzi a jogszabályban meghatározott allokációs
feladatokat;

h) munkakapcsolatot tart a Minisztérium érintett szak-
mai fõosztályaival, közremûködik a Minisztérium
emisszió-kereskedelmi koncepcióinak véleményezésé-
ben;

i) szakterületén figyelemmel kíséri a jogszabályok al-
kalmazását, érvényesülését és szükség esetén kezdemé-
nyezi a jogszabály felülvizsgálatát;

j) a Fõfelügyelõséget képviselve munkakapcsolatot tart
az Európai Unió tagországainak emisszió-kereskedelmi
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hatóságaival (az ilyen feladatokat ellátó közigazgatási
szervekkel) és részt vesz az emisszió-kereskedelmi rend-
szer továbbfejlesztésére irányuló uniós tevékenységben;

k) naprakészen biztosítja a jogszabályban meghatáro-
zott kibocsátási adatokhoz történõ nyilvános hozzáférést.

(14) Ellátja és koordinálja a Fõfelügyelõség európai
integrációval, valamint nemzetközi együttmûködésbõl
eredõ feladataival kapcsolatos ügyeket (pl: IMPEL).

(15) Ellátja a határvízi együttmûködéssel kapcsolatos, a
fõfelügyelõséget érintõ feladatokat, közremûködik az
együttmûködésbõl (kétoldalú szerzõdésekbõl) eredõ köte-
lezettségek teljesítésében, az ezzel összefüggõ tapasztala-
tok hasznosításában.

(16) Részt vesz az EU víz-keretirányelv végrehajtásával
kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott felada-
tokban (intézkedési programok, vízgyûjtõ-gazdálkodási
tervek, dokumentációk felülvizsgálata). Ennek keretében
figyelemmel kísérik különösen a vizek terhelése által oko-
zott biológiai, morfológiai, hidrológiai és kémiai változá-
sok felmérését, továbbá közremûködik a káros terhelések
és hatások csökkentésére, illetve megszüntetésére vonat-
kozó javaslatok (vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés) kidol-
gozásában.

(17) Mûszakilag elõkészíti, véleményezi és koordinálja
a környezeti hatásvizsgálati, felülvizsgálati, teljesít-
mény-értékelési és egységes környezethasználati engedé-
lyezési és a kémiai biztonsággal kapcsolatos (a továbbiak-
ban: szennyezés megelõzési) ügyekben a Fõfelügyelõség
hatáskörébe tartozó hatósági döntések megalapozottságát.

(18) Figyelemmel kíséri és véleményezi a környezeti
hatásokkal, a szennyezés megelõzéssel, a környezethasz-
nálattal kapcsolatos országos programokat és terveket.

(19) Ellátja a Hulladékminõsítõ Bizottság titkársági és
szakmai feladatit a hulladékok és technológiák minõsítési
eljárásában.

(20) Kialakítja a növényvédõ szerek és a termésnövelõ
szerek környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
szakhatósági véleményeit.

GAZDASÁGI FÕOSZTÁLY

30. §

(1) Költségvetési tervvel összefüggõ feladatkörben a
Fõosztály a Pénzügyminisztérium által kiadott tervezési
szempontok alapján a Fejezeti Költségvetési Fõosztály
iránymutatása mellett összeállítja a Fõfelügyelõség költ-
ségvetési javaslatát, figyelemmel a kiemelt elõirányzatok-
ra.

(2) A tárgyévi költségvetési törvény alapján lebontott
keretszámokkal egyezõen elkészíti az elemi költségvetést
és elõterjeszti fõigazgatói jóváhagyásra.

(3) Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatkörben
ellátja a Fõfelügyelõség kezelésében lévõ vagyonnal,
annak kezelésével összefüggõ, az ügyrendben, valamint a
vagyonnal kapcsolatos szabályzatban meghatározott fel-
adatokat.

(4) Ellátja a vagyon-nyilvántartással kapcsolatos külön
szabályzatban maghatározott feladatokat.

(5) Bérgazdálkodási feladatkörben – a jóváhagyott sze-
mélyi juttatás elõirányzat betartása mellett – ellátja az en-
gedélyezett álláshely számhoz tartozó bérgazdálkodási te-
vékenységet.

(6) Ellátja az államháztartási törvény, az éves költség-
vetési törvény, a számvitelrõl szóló törvény, az államház-
tartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezett-
ségeinek sajátosságáról és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti feladatokat.

(7) Ellátja a központosított gazdasági tevékenység kere-
tében a felügyelõségek tekintetében a Minisztériummal
történt egyeztetés szerinti egyes központi gazdasági fel-
adatokat (szabályozás, koordináció, kontrolling és adat-
szolgáltatás).

(8) Üzemeltetési feladatkörben
a) gondoskodik a Fõfelügyelõség hivatali gépjármûve-

inek üzemeltetésérõl, fenntartásáról, illetõleg a gépjár-
mû-üzemeltetési szabályzatban meghatározott feladatok-
nak megfelelõen ellátja a „kulcsos gépjármûvek” igénybe-
vételének engedélyezésével, a menetokmányok vezetésé-
nek ellenõrzésével, illetõleg az üzemeltetést érintõ elszá-
molással járó adminisztrációs feladatokat;

b) gondoskodik a Fõfelügyelõség hivatali mûködését
szolgáló irodai eszközök, berendezések mûködtetésével,
üzemeltetésével kapcsolatos egyéb funkcionális feladatok
ellátásáról, az ezzel kapcsolatos és a beszerzésekre vonat-
kozó elõterjesztések elõkészítésérõl, valamint azok gya-
korlati végrehajtásáról;

c) ellátja a Fõfelügyelõséget érintõ munka- és tûzvédel-
mi feladatokat, valamint végzi az állami és szolgálati titok-
védelemmel kapcsolatos – a jogszabályban és a belsõ sza-
bályzatban meghatározott – tevékenységet;

d) közremûködik az intézmény mûködéséhez szüksé-
ges eszközöket, anyagokat érintõ közbeszerzési, illetve
beszerzési feladatokban, ideértve az erre irányuló elõter-
jesztést, valamint a beszerzésére irányuló gyakorlati lebo-
nyolítást.

IX. fejezet

Egyéb rendelkezések

31. §

A Fõfelügyelõség honlapjának tartalom-szolgáltatásá-
ért a fõigazgató által megbízott személy felelõs.

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1675



Függelék
a Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség Szervezeti és Mûködési

Szabályzatához

I.

Fõosztályok, ahol osztályt nem vezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes mûködhet

Hatósági Fõosztály
Szakértõi Fõosztály
Jogi, Közigazgatási és Koordinációs Fõosztály
Nemzetközi Szakmai Ügyek Fõosztálya

II.

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök
és képzettségek

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján meghatározható,
képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettsé-
geket a Fõfelügyelõség Egységes Közszolgálati Szabály-
zatában kell rögzíteni.

III.

Az adományozható közigazgatási szakmai tanácsadói,
fõtanácsadói címek számának meghatározásáról

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 30/A. § (1) bekezdése alapján a Fõfelügyelõségen
legfeljebb 18 fõ számára adományozható szakmai tanács-
adói, illetve szakmai fõtanácsadói cím.

IV.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkakörök

Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 4. §-ának a) pontja alapján
az egyes szervezeti egységek vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettséggel járó munkakörei:

Hatósági Fõosztály

Fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ

Környezetvédelmi Hatósági Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)
Természetvédelmi Hatósági Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)

Vízügyi Hatósági Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)

Jogi, Közigazgatási és Koordinációs Fõosztály

Fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ

Jogi és Koordinációs Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)
Hulladékkezelési és Engedélyezési Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)
Ügyfélszolgálati Zöldpont Iroda
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)

Gazdasági Fõosztály

Fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ

Pénzügyi és Számviteli Osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Központi Koordinációs Gazdasági Osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Üzemeltetési Osztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Szakértõi Fõosztály

Fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályve-
zetõ

Környezetvédelmi Szakértõi Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)
Természetvédelmi Szakértõi Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)
Vízügyi Szakértõi Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)

Nemzetközi Szakmai Ügyek Fõosztálya

Fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes, osztályve-
zetõ

Egységes Környezethasználati Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)
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Nemzetközi Hulladékszállítási Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)
Emisszió Kereskedelmi Osztály
– valamennyi érdemi ügyintézõi munkakör (I. besoro-

lási osztály)

V.

A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELÕZETES
ÉS UTÓLAGOS VEZETÕI ELLENÕRZÉS
(FEUVE) MÛKÖDÉSE SORÁN ÉSZLELT

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK
RENDJE

I. Bevezetés

Szabálytalanság fogalma:

A szabálytalanság az államháztartás mûködési rendjé-
ben valamely létezõ szabálytól (törvény, rendelet, utasítás,
szabályzat stb.) való eltérést jelent, amely megjelenhet a
költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményé-
ben, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az
egyes mûveletekben stb.

Formái:

– a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok,
illetve

– a fegyelmi büntetõ, szabálysértési, illetve kártérítési
eljárás megindítására okot adó cselekmények.

Alapesetei:

1. A szándékosan okozott szabálytalanságok (félreve-
zetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan
okozott szabálytalan kifizetés stb.).

2. A nem szándékosan okozott szabálytalanságok (fi-
gyelmetlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül ve-
zetett nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság).

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések álta-
lános célja, hogy:

– hozzájáruljon a különbözõ jogszabályokban és sza-
bályzatokban meghatározott elõírások sérülésének, meg-
szegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadá-
lyozásához (megelõzés),

– keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, meg-
sértése esetén a megfelelõ állapot helyreállításra kerüljön;
a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelõsség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörtén-
jen.

A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a
megelõzésre kell helyezni.

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakí-
tása, a szükséges intézkedések meghozatala, a kapcsolódó

nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített
nyilvántartása) a miniszter, mint a költségvetési szerv ve-
zetõjének (a továbbiakban: költségvetési szerv vezetõje) a
feladata, mely átruházható.

II. A szabálytalanságok megelõzése

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok
megakadályozása elsõdlegesen a költségvetési szerv veze-
tõjének felelõssége.

A megelõzés körébe tartozó tevékenységek elvégzésre
vonatkozó jogosultságok, valamint a szankcionálás nélkül
orvosolható korrekciót a költségvetési szerv vezetõje a ki-
alakított munkaköri, hatásköri, felelõsségi és elszámoltat-
hatósági rendnek megfelelõen a Fõfelügyelõség vezetõire
(a továbbiakban: vezetõi) ruházhatja át.

Az Áht. 97. §-a szerint:
„(1) A költségvetési szerv vezetõje felelõs a feladatai el-

látásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, haszná-
latba adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért, az
alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáért, a
költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékony-
ság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésé-
ért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási köte-
lezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességé-
ért, a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek össz-
hangjáért, az intézményi számvitel rendjéért, a folyamatba
épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés megszervezéséért és hatékony mûködte-
téséért.

(2) A költségvetési szerv vezetõje az érves költségvetési
beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv fo-
lyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzésé-
nek, valamint belsõ ellenõrzésének mûködtetésérõl.”

Az Áht.-ban meghatározott kötelezettség, a költségve-
tési szerv vezetõjének feladata, a vezetõk hatáskörének,
felelõsségének és beszámoltathatóságának szabályozott-
ságán keresztül valósul meg. A Fõfelügyelõség ügyintézõ-
inek, ügykezelõinek, fizikai alkalmazottainak (a továb-
biakban: munkavállaló) konkrét feladatát, hatáskörét, fele-
lõsségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások sza-
bályozzák, a közszolgálati jogviszonyból származó köte-
lezettségeiket a jogszabályoknak megfelelõen kell teljesí-
teniük.

A szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatosan a
költségvetési szerv vezetõje felelõs azért, hogy:

– a szervezet a jogszabályoknak megfelelõ szabályza-
tok alapján mûködjön,

– a szabályozottság, illetve a szabályok betartásának
folyamatosan figyelemmel kíséréséért,

– szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szüles-
sen, a szabálytalanság a szabálytalansággal arányban álló
mértékben kerüljön korrigálásra.
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III. A szabálytalanságok észlelése

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, elõ-
zetes és utólagos vezetõi ellenõrzés rendszerében történhet
a dolgozó és munkáltató részérõl egyaránt, valamint a bel-
sõ ellenõrzés is felfedhet szabálytalanságokat.

1. A költségvetési szerv valamely munkatársa által ész-
lelt szabálytalanság

Amennyiben a szabálytalanságot valamely munkavál-
laló észleli, köteles írásban értesíteni a közvetlen vezetõ-
jét.

Amennyiben a közvetlen vezetõ az adott ügyben érin-
tett, a munkavállalónak a vezetõ felettesét kell értesítenie.
Ha az értesített személy megalapozottnak találja a szabály-
talanságot, úgy errõl értesíti a költségvetési szerv vezetõ-
jét.

A költségvetési szerv vezetõjének kötelessége gondos-
kodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról, illetve in-
dokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

2. A költségvetési szerv vezetõje, valamint a vezetõk ál-
tal észlelt szabálytanság

A költségvetési szerv vezetõje, illetve a vezetõk észlelé-
se alapján a feladat, hatáskör és felelõsségi rendnek meg-
felelõen kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigá-
lására, megszüntetésére.

3. A költségvetési szerv belsõ ellenõrzése által észlelt
szabálytalanság

Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysége
során szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek
belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Ber.) rendelkezéseinek, valamint a
belsõ ellenõrzési kézikönyvben foglaltaknak megfelelõen
jár el. A költségvetési szerv vezetõjének intézkedési tervet
kell kidolgoznia a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján,
az intézkedési tervet végre kell hajtania.

Az éves ellenõrzési jelentés, illetve éves összefoglaló
ellenõrzési jelentés tartalmazza az ellenõrzések során a
büntetõ-, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás meg-
indítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányos-
ság gyanúja kapcsán tett jelentések számát.

4. Külsõ ellenõrzési szerv által észlelt szabálytalanság

A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó
megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza. A bün-
tetõ-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiá-
nyosság gyanúja esetén az ellenõrzõ szervezet mûködését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU
ellenõrzést gyakorló szervei stb.). A szabálytalanságra vo-
natkozó megállapítások alapján a költségvetési szervnek
intézkedési tervet kell kidolgozni.

IV. Intézkedések, eljárások megindítása

A költségvetési szerv vezetõje felelõs a szükséges intéz-
kedések végrehajtásáért.

Büntetõ- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges in-
tézkedések meghozatalát jelenti az arra illetékes szervek
értesítése (feljelentés, bejelentés) annak érdekében, hogy
megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelõ eljá-
rásokat megindítsa.

Fegyelmi ügyek felmerülése esetén a költségvetési
szerv vezetõje a fegyelmi eljárás megindítása elõtt vizsgá-
latot rendelhet el a tényállás tisztázására. A vizsgálatban
való részvételre – a jogszabályi elõírásokra figyelemmel –
külsõ szakértõt is felkérhet. A vizsgálat eredménye alapján
sor kerülhet további vizsgálat elrendelésére is.

Vizsgálat alapján, vagy egyértelmû, tisztázott tényállás
esetén a szabálytalanság eredményeként – külön vizsgálat
lefolytatása nélkül – sor kerülhet a fegyelmi eljárás megin-
dítására, és az ügy fegyelmi eljárás kereteiben történõ ki-
vizsgálására.

Vizsgálat lefolytatására szabálytalanság megállapítását
követõen akkor kerülhet sor, ha a felelõsség eldöntéséhez
és a hasonló esetek megelõzéséhez szükséges intézkedé-
sek meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló infor-
máció. Az ügy körülményeinek kivizsgálására – a fegyel-
mi vétség elkövetése alapos gyanújának megállapítása cél-
jából – külsõ szakértõ is felkérhetõ. A fegyelmi eljárásra
irányadó szabályok megtartását azonban ilyenkor is bizto-
sítani kell.

Amennyiben a szabálytalanság következtében kár ke-
letkezik, a kártérítési felelõsséget – a fegyelmi eljárásra
irányadó szabályok alapján lefolytatott – kártérítési eljárás
keretében kell megállapítani. A feltételek fennállása ese-
tén a kár megtérítése követelhetõ a mulasztó köztisztvise-
lõtõl.

V. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intéz-
kedés) nyomon követése

A költségvetési szerv vezetõjének feladatai:
– nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a megho-

zott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;
– figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatot végzõk

által tett javaslatok végrehajtását;
– a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további

„szabálytalanság-lehetõségeket” (a hasonló témák, kocká-
zatok) meghatározza,

– információt szolgáltat a belsõ ellenõrzés számára,
elõsegítve annak folyamatban lévõ ellenõrzéseit, az ellen-
õrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintõ ese-
ményekre való nagyobb rálátás.

Az intézkedést tevõ vezetõk saját hatáskörükben is kö-
telesek az általuk megtett intézkedéseket nyomon követni.
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VI. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intéz-
kedés) nyilvántartása

A költségvetési szerv vezetõje: gondoskodik a szabály-
talanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyil-
vántartásának naprakész és pontos vezetésérõl;

– gondoskodik a kapcsolódó írásos dokumentumoknak
elkülönített nyilvántartásban való iktatásáról;

– nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz
kapcsolódó határidõket;

– a pályázati úton felhasználásra kerülõ források, költ-
ségvetési elõirányzatok tekintetében figyelembe veszi az
Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap tá-
mogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyo-
lítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról
szóló 233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet VII. Szabályta-
lanságok kezelése címû fejezetben meghatározottakat.

A nyilvántartások készítése, iktatása, kezelése a Jogi,
Közigazgatási és Koordinációs Fõosztály Koordinációs
Osztályán történik. A nyilvántartásoknak tartalmazniuk
kell a szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltéte-
lezett vagy tényleges okait, a saját hatáskörben, illetve a
költségvetési szer vezetõje által megtett intézkedéseket.

VII. Jelentési kötelezettségek tartalma

Jelentési kötelezettsége van:
– a költségvetési szerv vezetõjének,
– a vezetõknek,
– a munkavállalóknak,
– a belsõ ellenõrnek,
– külsõ ellenõrzõ szervnek.
A munkavállaló által észlelt szabálytalanságról készült

jelentés, valamint a vezetõ által önállóan észlelt szabályta-
lanság esetén a vezetõnek eljárási, illetve saját jelentésté-
teli kötelezettsége van.

A szabálytalanságok kezelése körében a vezetõknek je-
lentéstételi kötelezettsége van a költségvetési szerv veze-
tõje felé az észlelt szabálytalanságokról, a megtett intézke-
désekrõl, valamint hatáskörük hiánya esetén a szükséges
intézkedésekrõl. A jelentésnek tartalmaznia kell a szabály-
talanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy
tényleges okait, a megtett intézkedéseket, valamint a költ-
ségvetési szerv vezetõjének hatáskörében szükséges dön-
téseket, intézkedéseket.

A belsõ ellenõrzés vizsgálata során az általa tapasztalt
szabálytalanságokat belsõ ellenõrzési jelentései alapján a
Ber. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az ellenõrzött
szerv, illetve szervezeti egység vezetõjének a szükséges
intézkedések végrehajtásáért felelõs személyek és a vonat-
kozó határidõk megjelölésével az ellenõrzési jelentés kéz-
hezvételétõl számított 8 (kivételes esetben 30) munkana-
pon belül intézkedési tervet kell készítenie.

A költségvetési szerv vezetõjének a Ber. 31. § (3) be-
kezdés ba) és bb) pontjai alapján éves ellenõrzési jelentés-

ben kell számot adnia a belsõ ellenõrzés által tett megálla-
pítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési ter-
vek megvalósításáról, az ellenõrzési megállapítások és
ajánlások hasznosításának tapasztalatairól, az ellenõrzési
tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.

A külsõ ellenõrzési szerv vizsgálatáról jelentést készít,
melyben külön kitér a szabálytalanság észlelésére. A sza-
bálytalanságok kezelésére vonatkozóan a költségvetési
szerv intézkedési tervet készít.

VI.

A FÕFELÜGYELÕSÉG ELLENÕRZÉSI
NYOMVONALA

Az ellenõrzési nyomvonal jelentõsége a Fõfelügyelõség
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 Fõfelügyelõség mûködésének, egyes tevékenysége-
inek egymásra épülõ eljárásrendjeit egységes folyamat-
ként mutatja, teljes egészében tartalmazza az ellenõrzési
pontok (típusok) összességét;

– kialakításával a Fõfelügyelõségre jellemzõ valamennyi
tevékenység, valamennyi „szereplõ”, funkció együttes koor-
dinálására 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 Fõfelügyelõség folyamatba épített el-
lenõrzési rendszerének hiányosságait, így felgyorsítja a
pénzügyi irányítás folyamatainak megfelelõ átalakítását,
és a mûködtetés színvonalának, a nyújtott szolgáltatások
értéknövekedését 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.
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Az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatos ellenõrzési nyomvonal kialakításának gyakorlati megvalósítása a ter-
vezés, végrehajtás és beszámolás folyamataihoz igazodóan határozza meg azokat a folyamatokat, melyek a rendszer
alapjául szolgálnak.

A tervezésre vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

1. Költségvetési kon-
cepció készítés

Áht., Ámr., PM
irányelv

kalkulációk Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

általános fõigaz-
gató-helyettes

felülvizsgálat –
vezetõi ellenõrzés

2. Források
felosztása

jogszabályok,
belsõ szabályzatok

belsõ kalkulációk Gazdasági
fõosztály vezetõje

általános fõigaz-
gató-helyettes

felülvizsgálat –
vezetõi ellenõrzés

3. Költségvetési
javaslat
elkészítése

jogszabályok,
belsõ szabályzatok

belsõ kalkulációk,
szabályzatok elõ-
zõ évi teljesítések

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

általános fõigaz-
gató-helyettes

felülvizsgálat –
vezetõi ellenõrzés

4. Költségvetési
javaslat
elfogadása

jogszabályok javaslat teljes
munkaanyaga

fõigazgató fõigazgató felülvizsgálat
jóváhagyása

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 folyósításának
elõkészítése

Áht., Ámr., Ktv.,
Mt., belsõ szabá-
lyozások

kinevezési okirat Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-
helyettes

felülvizsgálat –
vezetõi ellenõrzés

2. Megbízásokkal
kapcsolatos fel-
adatok

Áht., Ámr. megbízási szerzõ-
dés

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-
helyettes

felülvizsgálat –
vezetõi ellenõrzés

3. Dologi jellegû ki-
adások teljesítése

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

megrendelés szer-
zõdés

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-
helyettes

felülvizsgálat –
vezetõi ellenõrzés

4. Közbeszerzések
lebonyolítása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-
helyettes

felülvizsgálat –
vezetõi ellenõrzés

5. Beruházások, fel-
újítások lebonyolí-
tása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-
helyettes

felülvizsgálat –
vezetõi ellenõrzés

6. Vagyongazdálko-
dással összefüggõ
feladatok elvégzé-
se

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag és
analitika

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-
helyettes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

7. Vagyonnyilvántar-
tással összefüggõ
feladatok

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok,
KVI útmutatók

teljes iratanyag és
analitika

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-
helyettes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

8. Kötelezettségvál-
lalás, utalványo-
zás, érvényesítés
szabályainak be-
tartása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag és
analitika

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-
helyettes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

9. Kötelezettség-
vállalás nyilván-
tartása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

alapbizonylatok Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

10. Könyvelés, szám-
viteli tevékenység

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(számviteli poli-
tika)

alapbizonylatok Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés
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11. Banki pénzügyi
tevékenység

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(pénzkezelési sza-
bályzat)

alapbizonylatok,
bevallások

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

12. Pénztári tevékeny-
ség

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(pénzkezelési sza-
bályzat)

alapbizonylatok Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

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 nyilván-
tartások

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

14. Bérszámfejtés és
TB ügyintézés

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

alapbizonylatok,
bevallások

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

15. Bérszámfejtés és
könyvelés kapcso-
lata, egyeztetések
elvégzése

belsõ szabályzatok
(ügyrend)

alapbizonylatok,
bérfeladás, köny-
velési naplók

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

16. Személyügyi ügy-
intézés

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

alapbizonylatok Jogi, Közigazgatá-
si és Koordinációs
fõosztály vezetõje

fõigazgató munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

Rövidítések jegyzéke:

Áht. – az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. 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

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 naplók,
alapbizonylatok

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

2. Leltározás, egyez-
tetés, leltár jóvá-
hagyása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(leltározási)

analitikák listái,
leltározási bizony-
lat

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

3. Könyvviteli mér-
lege összeállítása,
jóváhagyása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(számviteli politi-
ka, ügyrend)

fõkönyvi kivonat,
leltár, mérleg

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

4. Pénzforgalmi je-
lentés összeállítása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
(számviteli politi-
ka, ügyrend)

fõkönyvi kivonat,
pénzforgalmi je-
lentés

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1681



Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenõrzõ Ellenõrzési mód

5. A pénzforgalmi
jelentés tájékozta-
tó adatai

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

fõkönyvi kivonat,
bevallások, anali-
tikák

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

6. Kiegészítõ mellék-
letek összeállítása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok

teljes iratanyag,
analitikák, fõ-
könyvi kivonat

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

7. A beszámoló szö-
veges indoklásá-
nak összeállítása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
felügyeleti irány-
elv

teljes beszámoló Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató-helyet-
tes

munkafolyamatba
épített vezetõi
ellenõrzés

8. A beszámoló jóvá-
hagyása

jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok
felügyeleti irány-
elvek

teljes beszámoló
és szöveges indok-
lás

Gazdasági fõosz-
tály vezetõje

fõigazgató a beszámoló jóvá-
hagyása

1682 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 8. szám

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM

u t a s í t á s a

a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2008. évi
felhasználási szabályairól szóló 1/2008. (K. V. Ért. 3.)

KvVM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontja alapján, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendel-
kezéseivel összhangban – az államháztartásért felelõs mi-
niszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatok 2008. évi felhasználá-
si szabályairól szóló 1/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás
(a továbbiakban: Ut.) melléklete 1.1. Vásárhelyi terv to-
vábbfejlesztése (10/1/7/5) alpontjának utolsó elõtti mon-
data helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.”

2. §

Az Ut. melléklete 2.8. Kincstári számlavezetési díjak és
kamatkifizetések (10/2/30) alpontjának második mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A megtervezett összeg egyrészt a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokkal kapcsolatos számlák kezelésével összefüg-
gõ szolgáltatási díjak kifizetésére, másrészt a különbözõ

szerzõdésekben vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos ké-
sedelmi kamatok, továbbá az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 18/B. § (9) bekezdése szerinti ren-
delkezésre állási díj kiegyenlítésére használható fel.”

3. §

Az Ut. melléklete 2.10. Természetvédelmi kártalanítás
(10/2/35) alpontjának negyedik mondata helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„A riasztási, befogási, gyérítési költségek viselése érde-
kében szükség van a természetvédelmi hatóság vagy a
nemzeti park igazgatóság részére bizonyos összegek elkü-
lönítésére, továbbá a védett állat kártétele miatti kártalaní-
tási igények kielégítésére.”

4. §

Az Ut. mellékletének 2. Ágazati célelõirányzatok (10/2)
pontja az alábbi új 2.8. alponttal egészül ki, ezzel egyide-
jûleg az eredeti 2.8–2.18. alpontok számozása 2.9–2.19.
alpontokra változik:

„2.8. Védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállítása (10/2/13)

A tárgykörrel kapcsolatban megalkotott, a védett termé-
szeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló
1995. évi XCIII. törvény végrehajtását szolgálja az elõ-
irányzat.

Az elõirányzat koordinátora a természet- és környezet-
megõrzési szakállamtitkár.”



5. §

(1) Ez az utasítás a kiadmányozása napján* lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg az Ut.

a) 2. §-ának (1) bekezdésében, melléklete 10.1. Fejeze-
ti általános tartalék (10/10/1) alpontjának utolsó mondatá-
ban a „Költségvetési és Beruházási fõosztály” szövegrész
helyébe a „Költségvetési fõosztály” szövegrész,

b) 2. §-ának (1) és (6), valamint (9) és (10) bekezdésé-
ben, 3. §-ának (2)–(4) bekezdésében, 4. §-ának (2) és
(3) bekezdésében, 5. §-ának (5) és (6) bekezdésében a
„KBF” szövegrész helyébe a „Kf” szövegrész,

c) 2. §-ának (4) bekezdésében a „Kommunikációs és
koordinációs fõosztály” szövegrész helyébe a „Kommuni-
kációs és humánpolitikai fõosztály” szövegrész,

d) 2. §-ának (5) bekezdésében, 3. §-ának (2) bekezdé-
sében, 5. §-ának (2) és (5) bekezdésében, melléklete
2.8. Kincstári számlavezetési díjak és kamatkifizetések
(10/2/30) alpontjának utolsó mondatában, melléklete
2.9. Víz- és környezeti kárelhárítás (10/2/34) alpontjának
utolsó elõtti mondatában a „környezetgazdasági szakál-
lamtitkár” szövegrész helyébe a „kabinetfõnök” szöveg-
rész,

e) melléklete 2.6. Kutatási feladatok (10/2/10) alpont-
jának utolsó mondatában „az államtitkár” szövegrész, va-
lamint melléklete 2.16. Magán és egyéb jogi személyek
kártérítése (10/2/43) alpontjának utolsó mondatában „a
jogi szakállamtitkár” szövegrész helyébe „a koordinációs
és jogi szakállamtitkár” szövegrész
lép.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg az Ut. mel-
léklete 1.1. Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (10/1/7/5) al-
pontjának utolsó mondata, valamint 2.18. Vízgazdálkodási
pályázatok elõkészítése és támogatása (10/2/45) alpontjá-
nak utolsó elõtti mondata hatályát veszti.

(3) Ez az utasítás a kiadmányozása napját követõ napon
hatályát veszti.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2008. augusztus 7.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
9/2008. (K.V. Ért. 8.) KvVM

u t a s í t á s a

az országos jelentõségû védett természeti területekre
vonatkozó természetvédelmi kezelési terv

dokumentációjának elkészítésérõl

A természetvédelmi kezelési terv készítésére, készítõjé-
re és tartalmára vonatkozó 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

alapján készülõ, országos jelentõségû védett természeti te-
rületekre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervek
egységes elõkészítése céljából az alábbi utasítást adom ki:

1. §

(1) Az országos jelentõségû védett természeti területre vo-
natkozó természetvédelmi kezelési terv elõkészítése során,
annak megalapozása céljából a nemzeti park igazgatóság

a) természetvédelmi kezelési tervet megalapozó doku-
mentációt (a továbbiakban: megalapozó dokumentáció),
továbbá

b) részletes kezelési tervet
készít.

(2) A megalapozó dokumentáció és a részletes kezelési
terv (a továbbiakban együtt: tervdokumentáció) tartalmi
elemeit a melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A tervdokumentáció elkészítéséért a nemzeti park
igazgatóság felelõs, amely a szükséges kutatásokat más
személlyel vagy szervezettel (például kutatóintézettel,
szakmai egyesülettel, egyetemmel) is elvégeztetheti.

(2) A nemzeti park igazgatóság a tervdokumentáció egy
példányát a természetvédelmi kezelési terv tervezetével
együtt a természetvédelmi kezelési terv területi egyezteté-
sét követõen felterjeszti a természetvédelemért felelõs
szakállamtitkárnak (a továbbiakban: szakállamtitkár) a
természeti értékekre vonatkozó adatok összegyûjtése és
dokumentálása, a természetvédelmi kezelések megalapo-
zása és mindezen adatok nyilvántartása, továbbá a köz-
igazgatási egyeztetéshez szükséges háttérinformáció szol-
gáltatása céljából.

(3) Amennyiben a közigazgatási egyeztetés során a ter-
mészetvédelmi kezelési terv kezelési elõírásai lényegesen
megváltoznak, a nemzeti park igazgatóság a tervdokumen-
tációt szükség szerint módosítja. A véglegesített tervdoku-
mentációt a nemzeti park igazgatóság igazgatója és a szak-
államtitkár kézjegyével ellátja, és a nemzeti park igazgató-
ság tájékoztatás céljából egy-egy másolati példányt meg-
küld az illetékes természetvédelmi hatóságnak és az illeté-
kes vízügyi igazgatóságnak.

(4) A tervdokumentáció nem selejtezhetõ okirat, amely-
nek megõrzéséért a nemzeti park igazgatóság és a szakál-
lamtitkár felelõs.

(5) A nemzeti park igazgatóság székhelyén kérelemre
betekintést biztosít a tervdokumentációba a természetvé-
delmi kezelési terv véleményezésére jogosultak számára.

3. §

(1) Ez az utasítás a kiadmányozása napján* lép hatályba.

* A kiadmányozás napja: 2008. augusztus 7.
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(2) Ezen utasítás rendelkezéseit azon természetvédelmi
kezelési tervek elõkészítése során kell alkalmazni, ame-
lyek területi egyeztetése az utasítás hatálybalépését köve-
tõen kezdõdik meg.

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 9/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM utasításhoz

A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVET
MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ

ÉS A RÉSZLETES KEZELÉSI TERV TARTALMI
ELEMEI ÉS MELLÉKLETEI

A.) A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI
TERVET MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ

TARTALMI ELEMEI

1. Általános információk

1.1. Összefoglaló adatok

A tervezési terület alapadatai:
a) azonosításra alkalmas név,
b) a Védett Természeti Területek Törzskönyve szerinti

törzskönyvi száma,*
c) a tervezési területre vonatkozó védetté nyilvánító

jogszabály száma,*
d) a tervezési területtel átfedõ, közösségi jelentõségû,

vagy nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület
megnevezése, sorszáma,

e) a tervezési terület kiterjedése hektárban,
f) a megye(ék) megnevezése, ahol a tervezési terület el-

helyezkedik,
g) a település(ek) megnevezése, ahol a tervezési terület

elhelyezkedik,
i) a tervezési terület kiterjedésének függvényében az

azt fedõ 1:10 000 vagy 1:100 000 méretarányú EOTR tér-
képszelvények szelvényszáma,

j) az illetékes I. fokú természetvédelmi hatóságok meg-
nevezése,

k) a jogszabályban kijelölt természetvédelmi kezelésért
felelõs szerv megnevezése,*

l) a mûködési területében érintett nemzeti park igazga-
tóság megnevezése.

(Megjegyzés: * az elõírást a természetvédelmi oltalom
alatt álló tervezési területre készülõ kezelési tervnél kell
alkalmazni).

1.2. A tervezési terület rendeltetése, természetvédel-
mi célkitûzések

A természetvédelmi oltalom alatt álló területekre a ter-
mészetvédelmi, tájvédelmi célt /célokat, a védetté nyilvá-
nítás alatt álló területekre a tervezési terület rendeltetését

kell megfogalmazni. Közösségi jelentõségû területtel át-
fedõ tervezési terület esetében a közösségi jelentõségû te-
rület típusát is meg kell jelölni.

1.3. A tervezési terület jogi helyzete

A védett természeti terület Tvt. 28. § (1) bekezdése sze-
rinti kategóriájának meghatározása a védetté nyilvánítást
kimondó jogszabály alapján történik. A tervezési terület
vagy egyes részeinek esetleges nemzetközi egyezmény ha-
tálya alá tartozását kell megjelölni.

1.4. A tervezési terület elhelyezkedése, határai

A tervezési terület elhelyezkedésének rövid leírása.
(A tervezési terület lehatárolását megjelenítõ térkép a
C melléklet 6.1. pontjában található.)

1.5. Ingatlan-nyilvántartási adatok

A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási adatait a kö-
vetkezõ táblázat-minta szerint kell megadni:

1.5.a) táblázat

Tulajdonos, tulaj-
donosi csoport

Kezelõ* Kiterjedés (ha)

1.5.b) táblázat**

Telepü-
lés neve

Hrsz. Kiter-
jedés
(ha)

Mûve-
lési ág

Tulaj-
donos,
tulaj-
donosi
csoport

Kezelõ*

* Nem kell kitölteni, amennyiben a kezelõ a tulajdonossal azonos. Álla-
mi tulajdon esetében a vagyonkezelõt minden esetben fel kell tüntetni.

** Amennyiben a táblázat egy oldalnál nagyobb terjedelmû, azt külön
mellékletként kell közölni.

A tervezési terület mûvelési ágait ábrázoló térkép a
C melléklet 6.2. pontjában található.

A tervezési terület ingatlan-nyilvántartási adatait meg-
jelenítõ térkép tartalmi elemei a C melléklet 6.3. pontjában
találhatók.

1.6. A tervezési területre vonatkozó tervezési és
egyéb elõírások

A tervezési területre vonatkozó, a természetvédelmi ke-
zelés szempontjából lényeges egyéb ágazati tervek (pl. te-
rület- és településrendezési, körzeti erdõtervek, vadgaz-
dálkodási üzemtervek, környezetvédelmi, vízgazdálkodá-
si, vízkárelhárítási tervek), valamint a természetvédelmi
kezelési szempontból meghatározó engedélyek (pl. vízjo-
gi, építési, vezetékjogi) felsorolása.

2. Leírás

A tervezési terület élettelen természeti adottságainak és
élõvilágának jellemzése.
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Az egyes témaköröket a tervezési terület jellegének,
sajátosságainak megfelelõen, a tervezési területen találha-
tó természeti értékekre tekintettel, a természetvédelmi ke-
zelés szempontjából lényeges tényezõkre helyezve a hang-
súlyt, a rendelkezésre álló ismeretek figyelembevételével
kell kidolgozni.

2.1. Környezeti jellemzõk

2.1.1. Idõjárási elemek
A tervezési terület meteorológiai jellemzése, különös

tekintettel az idõjárási elemek természeti, táji értékekre
gyakorolt hatásaira.

2.1.2. Hidrológia
A tervezési területen található jelentõsebb vízfolyások

vízjárásának sajátosságai. Állóvizek jellemzése. A felszíni
és felszín alatti vizek helyzete és dinamikája, hatásai a táji,
természeti értékekre.

2.1.3. Földtan, felszínalaktan
A tervezési terület földtani és felszínalaktani adottsága-

inak rövid ismertetése, az ezekhez kapcsolódó élettelen és
élõ természeti értékek megfelelõ természetvédelmi kezelé-
séhez szükséges mértékû kidolgozottsággal. A tervezési
területen található földtani és felszínalaktani értékek.

2.1.4. Talajtan
A talajtani adottságok lényegre törõ, egyszerû leírása. A

természetvédelmi kezelés szempontjából fontos talajtani
folyamatok jellemzése (pl. talajerózió, talajvízháztartás,
szikesedés stb.).

2.2. Biológiai jellemzõk

2.2.1. A tervezési terület biogeográfiai jellemzése, öko-
lógiai folyamatai

A tervezési terület elhelyezkedése és kapcsolata a kör-
nyezetével. A tervezési területen belül eredõ és a kívülrõl
származó természetes folyamatok hatása a tervezési terület
élõvilágára. A szukcessziós változások értékelése abból a
szempontból (a természetvédelmi kezelési stratégia meg-
határozása érdekében), hogy a folyamatok fenntartása,
vagy egy szukcessziós állapot megtartása-e a cél.

2.2.2. A tervezési terület tájtörténete
A tervezési terület tájaira vonatkozó archív adatok fel-

dolgozása (tájtörténet, tájhasznosítás, tájszerkezet válto-
zások), tendenciák megállapítása, a táj összetevõinek vál-
tozása, különös tekintettel az élõvilágra, az élõhelyekre, a
biodiverzitásra. A hosszú távra visszanyúló tudományos
vizsgálatok fõbb eredményei, amelyeknek a természetvé-
delmi kezelés szempontjából jelentõségük van.

2.2.3. Növényzet
A tervezési területen lévõ társulások rövid jellemzése,

különös tekintettel a védendõ és reliktum jellegûekre.
A tervezési terület vegetációjának jellemzése.

A tervezési területen elõforduló Natura 2000 jelölõ élõ-
helyek felsorolása.

A tervezési terület élõhelytípusait (Á-NÉR) megjelenítõ
térkép a C melléklet 6.4. pontjában található.

2.2.4. Flóra
A tervezési területen elõforduló flóra jellemzése (a vé-

dett vagy veszélyeztetett, endemikus, reliktum, társulás al-
kotó, állapotjelzõ fajokra koncentrálva). A lokális értékû
fajok és a védett fajok esetében a veszélyeztetettség, az ál-
lománynagyság, az állományváltozás trendjének bemuta-
tása (rövid jellemzés fajonként). Özönnövények és invázi-
ós növények elterjedésének jellemzése. A tervezési terület
flóralistája (magyar, latin név) a Natura 2000 jelölõ fajok
feltüntetésével.

A tervezési területen kiemelt védelmet, speciális termé-
szetvédelmi kezelést igénylõ növényfajok elterjedését
megjelenítõ térkép a C melléklet 6.5. pontjában található.

2.2.5. Fauna
A tervezési terület állatvilágának (gerinctelen fajok /pu-

hatestûek, ízeltlábúak/, halak, kétéltûek, hüllõk, madarak,
emlõsök) bemutatása különös tekintettel a védett, veszé-
lyeztetett, bennszülött vagy reliktumfajokra, ezek állo-
mánynagyságára, valamint a tervezési terület ökológiai ál-
lapotára jelentõs hatást gyakorló, vagy azt jól jelzõ fajokra
szûkítetten. A védett és veszélyeztetett fajok esetében az
élõhely-igény bemutatása. A tervezési terület faunalistája
(magyar, latin név) a Natura 2000 jelölõ fajok feltüntetésé-
vel.

A tervezési területen kiemelt védelmet, természetvédel-
mi kezelést igénylõ gerinces állatfajok elterjedését megje-
lenítõ térkép a C melléklet 6.6. pontjában található.

2.3. Gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzõk

2.3.1. Mezõgazdálkodás
A tervezési terület mûvelési ág szerinti megoszlása, az

alkalmazott mûvelési módok, a területre jellemzõ haszon-
növény és -állat fajok/fajták. Termesztési, tartási és te-
nyésztési módszerek. A gazdálkodási módban már bekö-
vetkezett vagy a jövõben várható azon változások bemuta-
tása, amelyek lényeges hatással lehetnek a terület jellegére
vagy természeti állapotára, kezelésére. A tervezési terület
mûvelési ágait bemutató térképet a C melléklet 6.2. pontja
tartalmazza.

A tervezési terület mûvelési ág szerinti megoszlása

Mûvelési ág ha

2.3.2. Erdõgazdálkodás
A terület erdõgazdálkodásának jellemzõi, az erdõállo-

mány általános jellemzése (fafaj és korosztály szerinti
összetétele, egészségi állapota stb.).

(A tervezési terület erdõrészleteinek felsorolását a
4.4. fejezet kezelési táblázata tartalmazza.)

A tervezési terület erdõterületeinek lehatárolása erdõ-
tervi térkép alapján történik. Amennyiben a tervezési terü-
let egynél több erdészeti tervezési körzetet (a továbbiak-
ban: körzet) érint, a körzetekrõl áttekintõ térképet kell ké-
szíteni. A tervezési terület körzeteit bemutató térképet a
C melléklet 6.8. pontja tartalmazza.
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2.3.3. Vadgazdálkodás
a) A tervezési területen lévõ vadászterületek felsorolá-

sa, a kódszám és rendeltetés részletezésével (táblázatos
formában).

b) A tervezési területen folyó vadgazdálkodás jellem-
zése. A vadállomány összetételének jellemzése, a változás
trendjének bemutatása. A tervezési területen lévõ vadállo-
mány hatásának értékelése természeti értékek fenntartásá-
nak/fennmaradásának szempontjából.

2.3.4. Halászat, horgászat
A területen folyó halászat és horgászat jellemzõi.

2.3.5. Ökoturizmus, üdülés és idegenforgalom, termé-
szetvédelmi oktatás és bemutatás

A tervezési terület ökoturisztikai adottságai, az idegen-
forgalom jellegének, nagyságrendjének, továbbá a termé-
szetvédelmi oktatás ismertetése. Az oktató- és látogató-
központok, bemutatóhelyek, tanösvények, erdei iskolák
bemutatása. A bemutatásra, ökoturizmusra alkalmas he-
lyek, illetve arra érzékeny területek ismertetése.

A tervnek ki kell térnie a tervezési terület bemutatható-
ságára, a turisztikai terhelhetõségre, szükség esetén részte-
rületi bontásban. Nemzeti park esetében a tervnek öveze-
tek szerint kell az ökoturizmus, üdülés, bemutatás, idegen-
forgalom, oktatás, nevelés lehetõségeit tartalmaznia.

2.3.6. Ipar, bányászat, vonalas létesítmények
A tervezési területen folyó, illetve arra ható ipari, bá-

nyászati tevékenység általános jellegû ismertetése. A re-
kultiválandó, rehabilitálandó területek. A természetvédel-
mi kezelés szempontjából lényeges vonalas létesítmények
(utak, vasutak, vezetékek, közmû- és vízvezetõ csatornák)
leírása.

2.3.7. Kutatás
A tervezési területen végzett, illetve folyamatban lévõ

jelentõsebb természetvédelmi célú kutatások. Az e kutatá-
sokkal kapcsolatos fontosabb publikációk bibliográfiai
adatait az irodalomjegyzékben kell szerepeltetni.

2.3.8. Kultúrtörténeti értékek
A tervezési terület kultúrtörténeti értékeinek általános

jellemzése.

2.3.9. A természetvédelmi kezelés szempontjából meg-
határozó egyéb tevékenységek

Az elõbbi fejezetekbe nem sorolható, de a természetvé-
delmi kezelés szempontjából lényeges, a tervezési terüle-
ten található egyéb létesítmények, tevékenységek leírása.

2.4. Táji értékek

A tervezési terület táji (tájkép, tájjelleg, tájhasználat,
tájszerkezet, értékes tájelem) értékeinek jellemzése.

2.5. A tervezési terület legfontosabb természeti érté-
keinek meghatározása

A tervezési terület természeti, táji, kultúrtörténeti stb.
legfontosabb értékeinek kiemelése. Az értékek nemzet-

közi, országos vagy helyi jelentõségének minõsítése táblá-
zatos formában.

A tervezési terület legfontosabb értékei

Természeti érték
Nemzet-

közi
Országos

Regio-
nális

Helyi

Földtani

Víztani

Növényzeti

Florisztikai

Faunisztikai

Táji értékek

Kultúrtörténeti
értékek

3. Célkitûzések meghatározása

3.1. Ideális természetvédelmi célkitûzések

Ideális természetvédelmi célkitûzések meghatározása
korlátozó tényezõk figyelembevétele nélkül.

3.1.1. A tervezési terület és a természeti értékek megõr-
zésével közvetlenül kapcsolatos célkitûzések meghatáro-
zása:

a terület védetté nyilvánítását, nemzetközi védettségét
indokló természeti és táji értékek megõrzésével, fejleszté-
sével, a veszélyeztetett fajok, élõhelyek fenntartásával, vé-
delmével, az agresszív fajok korlátozásával, a hagyomá-
nyos gazdálkodási módok megõrzésével, az ökológiai fo-
lyamatok (pl. szukcesszió) fenntartásával vagy fékezésé-
vel kapcsolatos célkitûzések.

3.1.2. A tervezési terület és a természeti értékek meg-
õrzésével közvetve kapcsolatos célkitûzések meghatározása:

a terület és természeti értékeinek bemutatása, oktatási,
kutatási és szabadidõs hasznosítása.

3.2. Korlátozó és veszélyeztetõ tényezõk

3.2.1. Táblázatos összefoglalása annak, hogy az egyes
korlátozó vagy veszélyeztetõ tényezõk hogyan és milyen
értékekre hatnak, és ezek milyen módon háríthatók el.

A korlátozó,
veszélyeztetõ

tényezõk leírása

A veszélyeztetett
értékekre gyakorolt

hatása

A korlátozó,
veszélyeztetõ

tényezõk
mérséklésének, ill.

elhárításának
módja

3.2.2. A korlátozó, veszélyeztetõ tényezõk hatása az
ideális célkitûzésekre

A 3.2.1. pontban meghatározott táblázat alapján az ideá-
lis természetvédelmi célkitûzések vizsgálata, összevetése
a korlátozó, veszélyeztetõ tényezõkkel. A megvalósítható
célkitûzések megállapítása.
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B.) A RÉSZLETES KEZELÉSI TERV TARTALMI
ELEMEI

4. Gyakorlati természetvédelmi célkitûzések, termé-
szetvédelmi stratégiák, kezelési elõírások

A gyakorlati természetvédelmi célkitûzéseket, a termé-
szetvédelmi stratégiákat valamint a kezelési elõírásokat
egymásra épülve kell kidolgozni.

4.1. Gyakorlati természetvédelmi célkitûzések
A gyakorlati természetvédelmi célkitûzések fõ csoport-

jai fontossági sorrendben a következõk:
a) természeti értékek, természeti területek és tájak vé-

delmi szintjének fenntartása, a természeti állapot fenntar-
tása és/vagy javítása,

b) a tervezési terület természetvédelmi érdekekkel
összhangban álló, tartós hasznosításának (pl. hagyomá-
nyos gazdálkodás, bemutatás, oktatás, kutatás) biztosítása.

4.2. Természetvédelmi stratégiák

A gyakorlati természetvédelmi célkitûzésekhez hozzá
kell rendelni a természetvédelmi stratégiákat. A stratégiá-
kat nemzeti park esetében a nemzeti parkok területének
övezeti kategóriákba való besorolásáról szóló a 14/1997.
(V. 28.) KTM számú rendelet szerinti kezelési övezetekre
lebontva kell meghatározni.

Az egyes területrészeken és övezetekben különbözõ
stratégiákat lehet alkalmazni attól függõen, hogy az adott
területrészen mi a megvalósítandó gyakorlati természetvé-
delmi célkitûzés. A természetvédelmi stratégiák a követ-
kezõ pontokba csoportosíthatók:

4.2.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, bar-
langok védelme

Az élettelen természeti értékek védelme érdekében le-
hetséges stratégiák: a beavatkozás mellõzése, kis mértékû
beavatkozás, aktív kezelés, helyreállítás.

4.2.2. Élõhelyek kezelése, fenntartása
Az élõhelyek fenntartása érdekében lehetséges stratégi-

ák: a beavatkozás mellõzése, a jelenleginél kisebb mértékû
beavatkozás, aktív kezelés. Gazdálkodás és más tevékeny-
ség meghatározása általánosságban, szükség esetén korlá-
tozása.

4.2.3. Fajok védelme
A védett és/vagy védendõ fajok, életközösségek oltal-

mára, kezelésére alkalmazható természetvédelmi stratégi-
ák: az élõhelyvédelem, a beavatkozás(ok) mellõzése, az
állománynövelés (az állomány növelése érdekében mes-
terséges beavatkozások), a visszatelepítés (a területrõl ko-
rábban kipusztult fajok visszatelepítése), a betelepítés
(azon fajok betelepítése, amelyek ott korábban nem for-
dultak elõ).

4.2.4. Látogatás
A tervezési terület látogatására kidolgozott stratégiák:

zárt a terület (nem látogatható), korlátozottan látogatható

terület (pl. közlekedési, idõbeli korlátozások), illetve sza-
badon látogatható terület.

4.2.5. Oktatás és bemutatás
Az oktatási és bemutatási célú stratégiák: a nyilvános-

ság kizárásával (a terület oktatási és bemutatási célú hasz-
nálata nem kívánatos), a nyilvánosság szûk körû (a terület
oktatási és bemutatási célú hasznosítása csak egy megha-
tározott körben és célból kívánatos), a nyilvánosság széles
körû (a terület oktatási és bemutatási hasznosítása kívána-
tos).

4.2.6. Kutatás, vizsgálatok
A tervezési terület kutatási célú hasznosításával kapcso-

latos stratégiák: a) nem folytatható kutatás, b) csak szak-
emberek végezhetnek kutatást (a védelem érdekeivel
összefüggõ kutatásokat) ellenõrzött módon, részletes kuta-
tási terv birtokában, c) szabadon folytatható a kutatás a ter-
mészetvédelmi szabályok betartásával.

4.2.7. Terület- és földhasználat
A tervezési területen folyó terület- és földhasználattal

(mezõgazdálkodás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, erdõ-
gazdálkodás, vadgazdálkodás, halászat, ipar, építés, köz-
lekedés stb.) kapcsolatos stratégiák: a terület- és földhasz-
nálati módok valamelyikének vagy mindegyikének a tilal-
ma, korlátozása vagy korlátlan gyakorlása.

4.2.8. Táj- és kultúrtörténeti értékek
Speciális stratégiákat kell kidolgozni a tervezési terület

táj- és kultúrtörténeti értékeinek védelmére a be nem avat-
kozástól a helyreállításig, illetve az aktív kezelésig.

4.2.9. Természetvédelmi infrastruktúra
Az infrastruktúra fejlesztésére kidolgozott természetvé-

delmi stratégiák.

4.2.10. Tulajdonosi viszonyok, birtokpolitika
A tervezési terület tulajdonosi viszonyainak változására

tett javaslatok (pl. állami tulajdonba, ill. vagyonkezelésbe
vétel, saját tulajdon hasznosítása).

4.3. Kezelési elõírások

A természetvédelmi kezelés részfeladatait a következõ
fejezetek tartalmazzák.

4.3.1. Természeti, táji értékek
a) Az élettelen természeti értékek kezelése és meg-

õrzése
b) Élõhelyek és élettelen környezete kezelése és fenn-

tartása
c) Fajok védelme, fenntartása
d) Agresszív fajok állományszabályozása
e) Õrzés, védelem
f) Egyedi tájértékek, táji értékek védelme és fenntartása

4.3.2. Mezõgazdálkodás
a) Szántóföldi gazdálkodás
b) Rét, legelõgazdálkodás
c) Kert, szõlõ, gyümölcsültetvényeken való gazdálko-

dás
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d) Talajerõ-gazdálkodás
e) Növényvédelem
f) Állattenyésztés, különös tekintettel a régi magyar há-

ziállat fajták fenntartására
g) Nádgazdálkodás, nádhasznosítás
h) Horgászat és halászat

4.3.3. Erdõgazdálkodás
A tervezési terület erdõire és védett természeti értékekre

vonatkozó természetvédelmi kezelési irányelvek megfo-
galmazása (kívánatos célállomány, erdõállomány-típusok
kívánatos aránya, javasolt állománycserék, erdõfelújítás
módja, fahasználati korlátozások, biológiai vágásérettség
meghatározása, vegetációs idõszak stb.) az elérendõ ter-
mészetvédelmi cél megjelölésével. A tervezési terület er-
dõire vonatkozó természetvédelmi kezelési módok, korlá-
tozások, tilalmak, egyéb kötelezettségek részletes ismerte-
tése.

4.3.4. Vadgazdálkodás
A védett természeti területre és a védett természeti érté-

kekre vonatkozó természetvédelmi kezelési elõírások vad-
gazdálkodásra, vadászatra vonatkozó részletes meghatáro-
zása (az adott területen természetvédelmi szempontból op-
timális vadállomány vadfajonkénti létszáma, a vadgazdál-
kodás-vadászat térbeni, idõbeni, mód- és eszközbeli ter-
mészetvédelmi korlátozásai, illetve tilalmai, a vadgazdál-
kodási berendezések elhelyezésére, a vadföldek kialakítá-
sára, a mesterséges vad kibocsátására és a zárt téri vadtar-
tásra vonatkozó természetvédelmi elõírások). A tervezési
területen a vadgazdálkodást, vadászatot érintõ természet-
védelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak és egyéb
kötelezettségek ismertetése.

4.3.5. Vízgazdálkodást érintõ kezelési elõírások
A tervezési területen a vízgazdálkodási, vízrajzi viszo-

nyok fenntartását, természetvédelmi célú fejlesztését elõ-

segítõ (pl. élõhely-fenntartási célú vízellátás) vagy korlá-
tozással kapcsolatos kezelési elõírások.

4.3.6. Közlekedést érintõ kezelési elõírások
A tervezési területen lévõ, illetve tervezett utakkal és

forgalommal kapcsolatos természetvédelmi kezelési vagy
korlátozással kapcsolatos elõírások.

4.3.7. Építési tevékenységeket érintõ kezelési elõírások
A tervezési területen lévõ, illetve tervezett épületekkel,

építményekkel kapcsolatos természetvédelmi, tájvédelmi
követelmények, kezelési elõírások megfogalmazása.

4.3.8. Turizmust érintõ kezelési elõírások (idegenfor-
galom, üdülés, ökoturizmus, bemutatás, oktatás, rekreá-
ció)

A tervezési területen folytatható turizmus területi,
mennyiségi és minõségi meghatározása, szükség szerint
tervterület részenkénti bontásban.

4.3.9. Ipari, bányászati tevékenységeket és vonalas lé-
tesítményeket érintõ kezelési elõírások

Ipari területekkel, bányaterületekkel, vonalas létesítmé-
nyekkel és ezek fejlesztésével kapcsolatos természetvé-
delmi, tájvédelmi érdekek meghatározása, tájrehabilitá-
ciós javaslatok elkészítése, kezelési elõírások meghatáro-
zása.

4.3.10. Települések egészét érintõ kezelési elõírások
A tervezési területet érintõ terület- és településrendezés-

sel, terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos termé-
szetvédelmi, tájvédelmi követelmények meghatározása.

4.3.11. Táji, kultúrtörténeti értékekkel kapcsolatos ke-
zelési elõírások

A tervezési területen található táji értékek és tájsebek
tájvédelmi, tájrehabilitációs, tájrekonstrukciós célú keze-
lési elõírásainak meghatározása. A tervezési terület kultúr-
történeti értékeinek megõrzését, fenntartását, rekonstruk-
cióját biztosító kezelési elõírások meghatározása.
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4.4. Részletes természetvédelmi kezelési elõírások táblázata

Település
neve

Kezelési
egység*

Hrsz. Erdõrészlet Zónabeosztás
(nemzeti parki
terület eseté-
ben)

Élõhely-
típusok
(ÁNÉR),
javasolt meg-
adni a védett
természeti
értékeket is

Mûvelési
ághoz köthetõ
kezelés

Mûvelési
ághoz nem
köthetõ keze-
lés

* Amennyiben az ingatlan-nyilvántartási egységek heterogén élõvilággal rendelkeznek, vagy több helyrajzi számon lévõ terület egységes élõvilággal jel-
lemezhetõ, amelyek azonos természetvédelmi kezelést kívánnak, akkor a táblázathoz tatozó 6.7. számú térképen egy hrsz.-en belül több kezelési egység,
illetve több hrsz. összevonásával nagyobb kezelési egység feltüntetésére van lehetõség. Ez esetben a táblázatban a település neve után könnyen azonosítható
jellel kell feltüntetni az azonos, ill. eltérõ kezelési egységeket.



C. A TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI TERVET
MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ
ÉS A RÉSZLETES KEZELÉSI TERV

MELLÉKLETEI

5. Bibliográfia

A tervezési területrõl az A.) és B.) pontokban megjelölt
témakörökben megjelent fontosabb publikációk, a nem
publikált (pl. kutatási) jelentések, a tervezési területen al-
kalmazott természetvédelmi kezelési módszereket alátá-
masztó szakirodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal.

6. Térképek

A kezelési terv dokumentációhoz tartozó minden tér-
képnek tartalmaznia kell sorszámot, címet, jelmagyaráza-
tot, jellemzõ település/ek nevét a tájékozódáshoz, északje-
let, méretarányt, dátumot.

A tematikus térképekhez felhasznált alaptérképek mé-
retaránya, a felmérések alapossága, illetve az elõállított
térképmû információtartalma olyan részletességû legyen,
hogy a térkép alkalmas legyen az optimális természetvé-
delmi kezelés meghatározásához.

Az egyes térképeket a tervezési terület jellegének, sajá-
tosságainak, méretének figyelembevételével csak abban
az esetben szükséges szerepeltetni, amennyiben az a meg-
õrzés és kezelés szempontjából érdemi információt tartal-
maz. Az egyes térképek esetén a megadott méretarányok-
tól indokolt esetben el lehet térni.

A tematikus térképek a könnyebb kezelhetõség érdekében
lehetõség szerint A4, illetve A3 formátumúak legyenek.

6.1. A tervezési terület lehatárolását megjelenítõ
térkép

A tervezési terület lehatárolását megjelenítõ térkép
olyan tematikus térkép, amelynek alaptérképe 1:10 000
vagy 1:100 000 méretarányú EOTR térkép, és a következõ
tematikus rétegeket tartalmazza: a tervezési terület határát,
továbbá a fokozottan védett területeket, az erdõrezervátu-
mokat (a magterület és a védõzóna elkülönítésével), a kö-
zösségi jelentõségû területeket, valamint nemzeti park ese-
tében a 14/1997. (V. 28.) KTM rendelet alapján kijelölt
övezetek határait. Amennyiben a tervezési terület országos
jelentõségû védett természeti terület része, a befoglaló or-
szágos jelentõségû védett természeti területen belüli elhe-
lyezkedését is ábrázolni kell. Amennyiben a tervezési terü-
let védett természeti terület bõvítési területe, a védett ter-
mészeti területhez viszonyított elhelyezkedését is fel kell
tüntetni.

Amennyiben a tervezési terület a felsoroltak közül több
területi kategóriával fed át és ezek együttes ábrázolása a
térképi tartalom értelmezését nehézzé tenné, egyes témák
külön is ábrázolhatók. E térképek esetében is az említett
topográfiai térképmûveket kell alaptérképként felhasz-
nálni. A tervezési terület határát mindegyik térképváltoza-
ton fel kell tüntetni.

Nagy kiterjedésû tervezési területek esetében a térképi
ábrázolás több térképlapon is történhet. Ha a területi átfe-
dések miatt több tematikus térkép elõállítása szükséges,
akkor ezeken egységes területfelosztást kell alkalmazni.

A térképet az igazgatóság székhelyén az érintettek szá-
mára – betekintésre – rendelkezésre kell bocsátani.

6.2. A tervezési terület mûvelési ágait ábrázoló tér-
kép

A térkép a tervezési terület mûvelési ágait tartalmazza.
A digitális ingatlan-nyilvántartási térkép felhasználásával
megszerkesztett térképen szerepeljen a tájékozódást elõse-
gítõ topográfiai tartalom (vízhálózat, úthálózat, belterület
határ, névrajz stb.).

6.3. A tervezési terület tulajdonosi viszonyait ábrá-
zoló térkép

A térkép a tervezési terület tulajdonosi viszonyait tartal-
mazza. A digitális ingatlan-nyilvántartási térkép felhasz-
nálásával legalább a terület tulajdonosi csoportjait (ma-
gántulajdon, állami tulajdon stb.) kell feltüntetni. A térké-
pen szerepeljen a tájékozódást segítõ településnevek, a
belterülethatárok és a névrajz is.

6.4. A tervezési terület élõhelytípusait ábrázoló térkép

Az alaptérkép 1:25 000 Gauss-Krüger rendszerû vagy
1:10 000 méretarányú EOTR szerinti szelvényezésû tér-
kép, ahol a növényzet tipizálása az Általános Nemzeti Élõ-
hely Rendszer (Á-NÉR) nomenklatúra alapján történik. A
térképen szerepeljen tájékozódást segítõ topográfiai tarta-
lom (vízhálózat, belterülethatár, névrajz).

6.5. A tervezési területen kiemelt védelmet, termé-
szetvédelmi kezelést igénylõ növényfajok elterjedését,
vagy elterjedésük súlypontját ábrázoló térkép

Alaptérképe az 1:25 000 Gauss-Krüger rendszerû vagy
1:10 000 méretarányú EOTR szerinti szelvényezésû tér-
kép a tájékozódást segítõ topográfiai tartalommal (vízhá-
lózat, belterület határ, névrajz).

6.6. A tervezési területen kiemelt védelmet, termé-
szetvédelmi kezelést igénylõ állatfajok elterjedését,
vagy elterjedésük súlypontját ábrázoló térkép

Alaptérképe az 1:25 000 Gauss-Krüger rendszerû vagy
1:10 000 méretarányú EOTR szerinti szelvényezésû tér-
kép a tájékozódást segítõ topográfiai tartalommal (vízhá-
lózat, belterület határ, névrajz).

6.7. A tervezési területre vonatkozó természetvédel-
mi kezelési elõírásokat ábrázoló térkép

Az alaptérkép olyan EOTR szerinti szelvényezésû,
amely a mûvelési ághoz köthetõ kezelési feladatokat jele-
níti meg a 4.3.1. fejezet alapján. Az elõírások területi érvé-
nyességét színnel, mintázattal, körvonallal (illetve ezek
kombinációjával) kell feltüntetni.
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6.8. Tervezési terület erdõtervezési körzeteit ábrá-
zoló térkép

Az alaptérképet a körzeti erdõtervek üzemtervi térképei
képezik.

Közlemények

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága

közleménye
környezetbarát termék minõsítésrõl

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környe-
zetbarát Termék Közhasznú Társasága közli, hogy a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter döntése alapján a:

FOLIA-CARGO PACK ZRt.
„D2w adalékanyagot tartalmazó biológiai úton

lebomló
polietilén bevásárló táskák, tasakok,

zacskók és zsákok”

termékei elnyerték a „környezetbarát csomagolás” véd-
jegyhasználati jogot:

Regisztrációs szám: Vsz. 3/2008.
A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös kör-

nyezeti tulajdonságait emelte ki:
– biológiai úton lebomlanak;
– a települési szilárd hulladéklerakók terhelését csök-

kentik;
– a lebomlás során nem keletkeznek mérgezõ anyagok.

* * *

SZIGETI ÉS TÁRSA IPARI Kft.
„D2w adalékanyagot tartalmazó biológiai úton

lebomló
polietilén bevásárló táskák, tasakok,

zacskók és zsákok”

termékei elnyerték a „környezetbarát csomagolás” véd-
jegyhasználati jogot:

Regisztrációs szám: Vsz. 4/2008.
A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös kör-

nyezeti tulajdonságait emelte ki:
– biológiai úton lebomlanak;
– a települési szilárd hulladéklerakók terhelését csök-

kentik;
– a lebomlás során nem keletkeznek mérgezõ anyagok.

DR. PACK Csomagolóanyaggyártó Kft.
„NOR-X adalékanyagot tartalmazó biológiai úton

lebomló
polietilén bevásárló táskák, tasakok,

zacskók és zsákok”

termékei elnyerték a „környezetbarát csomagolás” véd-
jegyhasználati jogot:

Regisztrációs szám: Vsz. 5/2008.
A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös kör-

nyezeti tulajdonságait emelte ki:
– biológiai úton lebomlanak;
– a települési szilárd hulladéklerakók terhelését csök-

kentik;
– a lebomlás során nem keletkeznek mérgezõ anyagok.

* * *

SZABÓ-FÓLIA KFT.
„D2w adalékanyagot tartalmazó biológiai úton

lebomló
polietilén bevásárló táskák, tasakok,

zacskók és zsákok”

termékei elnyerték a „környezetbarát csomagolás” véd-
jegyhasználati jogot:

Regisztrációs szám: Vsz. 6/2008.
A pályázat értékelése a termékek alábbi elõnyös kör-

nyezeti tulajdonságait emelte ki:
– biológiai úton lebomlanak;
– a települési szilárd hulladéklerakók terhelését csök-

kentik;
– a lebomlás során nem keletkeznek mérgezõ anyagok.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
66/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Budapest XXI. B-19 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógyfürdõi
Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) üzemeltetésében mû-
ködõ Budapest XXI. B-19 OKK számú kút vizének belsõ
(ivókúrára történõ) célú felhasználásában – „Csepel
Gyöngye” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megne-
vezés használatát továbbra is engedélyezte
(191-2/Gyf/2008.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
67/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Ráckeve K-77 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Tópart Projekt
Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 184.) üzemelteté-
sében mûködõ Ráckeve K-77 OKK számú kút vizének
belsõ (ivási célú) célú felhasználásában – „Keve Gyön-
gye” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megnevezés
használatát engedélyezte (176-3/Gyf/2008.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
68/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Polgárdi K-33 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Euroszik-
víz Kft. (8142 Úrhida, Kossuth u. 112/a) tulajdonában álló
Polgárdi K-33 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag
palackozási célú felhasználásában – „Aquatys” elneve-
zéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezte (80-4/Gyf/2008.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
69/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Biharnagybajom K-20 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Biharnagybajom
Község Önkormányzata (4172 Biharnagybajom, Rákó-
czi út 5.) tulajdonában álló Biharnagybajom K-20 OKK
számú kút vize tekintetében a természetes ásványvíz
megnevezés használatát engedélyezõ 127/Gyf/1993. számú
határozatát visszavonja (112-3/Gyf/2008.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
70/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Szigetvár B-45 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatát

engedélyezõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szigetvár Város
Önkormányzata (7900 Szigetvár, Pf. 42) tulajdonában álló
Szigetvár B-45 OKK számú kút vizének belsõ (ivási célú)
felhasználásában a természetes ásványvíz megnevezés
használatát engedélyezõ 2/Gyf/1996. számú határozatát
visszavonja (411-2/Gyf/2008.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
71/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Tiszakécske K-35/A OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquaviva Kft.
(6060 Tiszakécske, Kerekdomb 98.) tulajdonában álló Tisza-
kécske K-35/A OKK számú kút vize tekintetében a termé-
szetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezõ
533/Gyf/2001. számú határozatát visszavonja (52/Gyf/2008.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
72/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Zsurk K-11 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Pentatron Zrt.
(4627 Zsurk, Ipari út 4.) tulajdonában álló Zsurk K-11
OKK számú kút vize tekintetében a természetes ásvány-
víz megnevezés használatát engedélyezõ 93/Gyf/1996.
számú határozatát visszavonja (67/Gyf/2008.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
73/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Békéscsaba K-1019 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyezõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Penta
Drink Kft. (5600 Békéscsaba, Ipari út 2.) tulajdonában álló
Békéscsaba K-1019 OKK számú kút vize tekintetében a
természetes ásványvíz megnevezés használatát enge-
délyezõ 312/Gyf/1981. számú határozatát visszavonja
(51/Gyf/2008.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
74/2008. (EüK. 12.) Gyf.

közleménye
Dánszentmiklós K-223 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Konzerv Kft.
(2735 Dánszentmiklós, Irsai u. 10.) tulajdonában álló
Dánszentmiklós K-223 OKK számú kút vizének belsõ,
kizárólag palackozási célú felhasználásában – „Kék-
Brill” elnevezéssel – a természetes ásványvíz megneve-
zés használatát engedélyezte (15/Gyf/2008.).
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Közlönykiadó Jogi Könyvesbolt-
jában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ......................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..............................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.

A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rende-
letek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõ-
része közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõ-
szék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves
pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával.
fél évre: 3276 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �

5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �

10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �

25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �

50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �

100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztésért felelõs: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. Telefon: 457-3311.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
A 2008. évi éves elõfizetési díj: 17 388 Ft áfával, féléves elõfizetési díj 8694 Ft áfával. Egy példány ára: 1575 Ft áfával.
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08.2560 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát.
A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Kö zel 15 000
szó cikk ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt,
ma gya ráz za a fo ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az eu ró pai jog, va la mint a nem-
zet kö zi jog ál tal hasz nált fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az
egyes jog ága kon be lül is, egy más tól el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság,
el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö-
ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat-
lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-mód szer”,
 „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi -
könyv, ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge -
lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 8399 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 dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alatti Köz löny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lonycentrum@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 del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 8399 Ft áfával) .................  példányban, és kérjük
juttassák 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, telefonszá 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ-
számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég szerû aláírás




