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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
36/2006. (II. 20.) Korm.

rendelete

a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
 szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában és a 110.  §
(7) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról
 szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 3.  §-a a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:

(3.  § A ren de let al kal ma zá sá ban)
„l) érin tett nyil vá nos ság: a nyil vá nos ság azon ré sze,
la) amely re a 7.  § (7) be kez dés sze rin ti in téz ke dé si prog -

ram ról való dön tés – kü lö nö sen an nak kör nye ze ti ha tá sai
 miatt – ki hat vagy ki hat hat, va la mint

lb) amely a dön tés ben ér de kelt, kü lö nö sen az olyan
kör nye zet vé del mi vagy más ci vil szer ve zet, amely nek te -
vé keny sé gi kö rét az in téz ke dé si prog ram ról való dön tés
érin ti.”

2.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A ren de let 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt te -

vé keny sé gek, il let ve lé te sít mé nyek ese té ben a lég szennye -
zõ nek vé del mi öve ze tet kell ki ala kí ta nia – a 27.  § (2) be -
kez dé se sze rint kor sze rû sí tett (re konst ru ált) lég szennye zõ
for rá sok ki vé te lé vel – az új lég szennye zõ for rá sok kö rül,
il let ve a nyom vo na las köz le ke dé si lé te sít mé nyek men tén.

(2) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 2. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt, kü lön jog sza bály alap ján kör nye ze ti ha tás -
vizs gá lat-kö te les, il le tõ leg egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
en ge dé lye zé si el já rás ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé gek,
lé te sít mé nyek ese té ben a vé del mi öve zet nagy sá gát a kör -
nye zet vé del mi en ge dély ben, il le tõ leg az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dély ben ha tá roz za meg.

(3) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 2. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt, kü lön jog sza bály alap ján kör nye ze ti ha tás -
vizs gá la ti, il le tõ leg egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé -

lye zé si el já rás ha tá lya alá nem tar to zó te vé keny sé gek, lé te -
sít mé nyek ese té ben a vé del mi öve zet nagy sá gát más ha tó -
sá gi el já rás ban az ér de mi dön tés re jo go sult ha tó ság meg -
ke re sé sé re adott szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá ban ha tá roz za
meg.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 2. szá mú mel lék let -
ben nem sze rep lõ te vé keny sé gek ese té ben más ha tó sá gi el -
já rás ban a vé del mi öve zet szük sé ges sé gét – az (5) be kez -
dés re te kin tet tel – vizs gál hat ja és a vé del mi öve zet nagy sá -
gát az ér de mi dön tés re jo go sult ha tó ság meg ke re sé sé re
adott szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá ban leg fel jebb 1000 mé -
ter ben ha tá roz hat ja meg.

(5) A vé del mi öve zet nagy sá gát a lég szennye zõ anyag
ki bo csá tá sok, a ter je dé si vi szo nyok (kü lö nö sen az ural ko -
dó szél irány, idõ já rá si vi szo nyok), a dom bor zat, a vé dõ -
ele mek és a vé den dõ te rü le tek, épít mé nyek figye lembe -
véte lével kell meg ha tá roz ni.

(6) A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti, to váb bá az egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ban a kör nye zet -
vé del mi ha tó ság a 2. szá mú mel lék let A)–D) pont ja i ra elõ -
írt vé del mi öve zet leg ala cso nyabb mér té ké nél ki sebb vé -
del mi öve ze tet is meg ha tá roz hat az érin tett te le pü lé si ön -
kor mány zat (a fõ vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat) jegy -
zõ jé nek (a továb biak ban együtt: a te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ je), va la mint a köz egész ség ügyi és a kü lön jog -
sza bály ban1 meg ha tá ro zott épí tés ügyi ha tó ság szak ha tó sá -
gi ál lás fog la lá sa alap ján, amennyi ben va la mennyi le ve gõ -
vé del mi kö ve tel mény tel je sül. A meg ha tá ro zott vé del mi
öve zet su ga ra azon ban nem le het ki sebb az A) pont ban fel -
so rolt te vé keny sé gek ese té ben 300 m-nél, a B) pont ban
fel so rolt te vé keny sé gek ese té ben 200 m-nél, il let ve a
C)–D) pon tok ban fel so rolt te vé keny sé gek ese té ben a lég -
szennye zõ for rás köz vet len ha tás te rü le té nél.

(7) Meg lé võ te lep he lyen ter ve zett új for rás ese té ben a
kör nye zet vé del mi ha tó ság egye di el já rás ban, a köz egész -
ség ügyi ha tó ság és a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek
szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa alap ján a (6) be kez dés ben fog -
lal tak nál ki sebb tá vol sá got is meg ha tá roz hat.

(8) A ki je lölt vé del mi öve zet ben nem le het la kó épü let,
üdü lõ épü let, ok ta tá si, egész ség ügyi, szo ci á lis és igaz ga tá -
si célú épü let, ki vé ve a te le pí tés re ke rü lõ, il let ve a már mû -
kö dõ lég szennye zõ for rá sok mû kö dé sé vel össze füg gõ
épít ményt.

(9) Új au tó pá lya, au tó út, egy- és két szám je gyû or szá gos
köz út ese tén a kör nye zet vé del mi ha tó ság a vé del mi öve zet
ki je lö lé sét köve tõen a kü lön jog sza bály2 sze rin ti szak ha tó -
sá gi jog kö ré ben nem ad hat szak ha tó sá gi hoz zá já ru lást a
köz út ke ze lõ je ré szé re a (8) be kez dés ben fel so rolt épít mé -
nyek vé del mi öve zet ben tör té nõ el he lye zé sé vel kap cso la -
tos el já rás ban.

1 Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény 52.  § (2), (6) bek.

2 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
30/1988. (IV. 21.) MT ren de let 31.  § (5) bek.
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(10) A vé del mi öve zet ki ala kí tá sá val kap cso la tos költ -
sé gek a lég szennye zõt ter he lik.

(11) Amennyi ben a vé del mi öve zet a lég szennye zõ tu -
laj do ná ban van, ak kor an nak a vé del mi öve zet ként való
fenn tar tá sá val kap cso la tos költ sé gek a lég szennye zõt ter -
he lik.

(12) Amennyi ben a vé del mi öve zet nem a lég szennye zõ
tu laj do ná ban van, és azt más hasz no sít ja, ak kor a vé del mi
öve zet ként való fenn tar tá si költ sé gek a hasz no sí tott te rü let 
te kin te té ben a hasz no sí tót, hasz no sí tás hi á nyá ban a lég -
szennye zõt ter he lik.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Azok ra a zó nák ra, ahol a lég szennye zett ség meg ha -
lad ja a ha tár ér té ket, a kör nye zet vé del mi ha tó ság az érin tett 
köz egész ség ügyi és köz le ke dé si ha tó sá gok, va la mint te le -
pü lé si ön kor mány za tok jegy zõ jé nek köz re mû kö dé sé vel,
az érin tett lég szennye zõk be vo ná sá val, va la mint az érin -
tett nyil vá nos ság vé le mé nyé nek ki ké ré se alap ján olyan in -
téz ke dé si prog ra mot ké szít, amely nek üte me zett vég re haj -
tá sá val biz to sít ha tó a ha tár ér té kek be tar tá sa. A prog ra mok
tar tal mi kö ve tel mé nye it a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.
A kör nye zet vé del mi ha tó ság a ha tás kö ré be tar to zó lég -
szennye zõ ket szennye zés csök ken té si in téz ke dé sek meg -
té te lé re kö te le zi, va la mint fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi
az in téz ke dé si prog ram vég re haj tá sát.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ cím mel és 7/A.  §-sal egé szül ki:

„Az intézkedési program elkészítésének szabályai

7/A.  § (1) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 7.  § (7) be kez -
dé se sze rin ti in téz ke dé si prog ram, an nak mó do sí tá sa, il le -
tõ leg fe lül vizs gá la ta ter ve ze té nek el ké szí té se so rán a sa ját
és az érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok pol gár mes te ri hi -
va ta la i nak hir de tõ táb lá ján, to váb bá a sa ját, va la mint a
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak -
ban: mi nisz té ri um) hon lap ján tá jé koz tat ja az érin tett nyil -
vá nos sá got.

 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás nak a kö vet ke -
zõ ket kell tar tal maz nia:

a) az in téz ke dé si prog ram, to váb bá an nak mó do sí tá sa,
il le tõ leg fe lül vizs gá la ta ter ve ze tét;

b) fel hí vást arra vo nat ko zó an, hogy az in téz ke dé si
prog ram, an nak mó do sí tá sa, il le tõ leg fe lül vizs gá la ta ter -
ve ze té re az érin tett nyil vá nos ság vé le ményt, ész re vé telt
 tehet;

c) azon kör nye zet vé del mi ha tó ság meg ne ve zé sét, aho -
vá a ter ve zet re vo nat ko zó vé le mé nyek, ész re vé te lek be -
nyújt ha tók;

d) a ter ve zet re vo nat ko zó vé le mé nyek, ész re vé te lek
be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõt.

 (3) Az érin tett nyil vá nos ság az in téz ke dé si prog ram, to -
váb bá an nak mó do sí tá sa, il le tõ leg fe lül vizs gá la ta ter ve ze -
té re a (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás köz zé té te lé tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül te het vé le ményt, il let ve ész re vé telt.
A kör nye zet vé del mi ha tó ság az in téz ke dé si prog ram, va la -
mint an nak mó do sí tá sa, il le tõ leg fe lül vizs gá la ta el fo ga dá -
sa elõtt az érin tett nyil vá nos ság ál tal ha tár idõ ben tett vé le -
mé nye ket, ész re vé te le ket – te kin tet tel a kör nye zet vé del mi
ér de kek re – le he tõ ség sze rint figye lembe ve szi.

 (4) A figye lembe vett vé le mé nyek rõl, ész re vé te lek rõl,
 illetve fi gyel men kí vül ha gyá suk ese tén an nak in do ka i ról a 
kör nye zet vé del mi ha tó ság a sa ját és az érin tett te le pü lé si
ön kor mány za tok pol gár mes te ri hi va ta la i nak hir de tõ táb lá -
ján, to váb bá a sa ját és a mi nisz té ri um hon lap ján tá jé koz tat -
ja az érin tett nyil vá nos sá got, és egy út tal köz zé te szi az el -
fo ga dott in téz ke dé si prog ra mot, to váb bá az el fo ga dás
alap já ul szol gá ló in do ko kat.”

5.  §

Az R. 16.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(13) A 9. szá mú mel lék let sze rin ti uni ós jogi ak tu sok,
to váb bá a le ve gõ vé del mé vel össze füg gõ tár gyú nem zet -
kö zi egyez mé nyek ál tal elõ írt adat szol gál ta tá si, ér te sí té si
és je len tés té te li kö te le zett sé gek tel je sí té se a kör nye zet vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter fel ada ta.”

6.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„29.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2037/2000/EK
ren de le te (2000. jú ni us 29.) az ózon ré te get le bon tó anya -
gok ról 4. cik ke (4) be kez dé sé nek (iv) pont ja, 5. cik ke
(3) be kez dé sé nek 4. fran cia be kez dé se, 16. cik ké nek
(6) be kez dé se, 17. cik ké nek (1) be kez dé se, 20. cik ké nek
(3) be kez dé se és 21. cik ke;

b) a Ta nács 91/692/EGK irány el vé vel (1991. de cem ber 
23.) mó do sí tott a Ta nács 84/360/EGK irány el ve (1984. jú -
ni us 28.) az ipa ri lé te sít mé nyek ál tal oko zott le ve gõ -
szennye zés el le ni küz de lem rõl 2. cik ké nek (1) és (2) be -
kez dé se, 3. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se, 6., 11., 12., 13.
és 15a. cik ke;
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c) a Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem ber 27.) 
a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek vizs gá la tá ról és el len õr -
zé sé rõl 2. cik ké nek 1–4. és 9–10. pont ja, 3. cik ke, 4. cik ké -
nek (6) és (7) be kez dé se, 5. cik ke, 6. cik ké nek (1) be kez dé -
se, 7., 8., 9., 10. cik ke, 11. cik ké nek (1) be kez dé se, 12. cik -
ké nek (1a)–(1c) be kez dé se és IV. mel lék le te;

d) a Ta nács 1999/13/EK irány el ve (1999. már ci us 11.)
a szer ves ol dó sze rek egyes te vé keny sé gek nél és be ren de -
zé sek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ il lé kony
szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 6. cik -
ké nek (3) be kez dé se, 11. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se;

e) a Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.) a
kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nit ro gén-di oxid -
ra és nit ro gén oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra vo nat ko -
zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (2) be kez dé se, 7. cik ké nek
(1) be kez dé se és 9. cik ké nek (6) be kez dé se;

f) a Ta nács 2000/69/EK irány el ve (2000. no vem ber
16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ ben zol ra és szén-mon -
oxid ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (1) és (6) be -
kez dé se;

g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/76/EK irány -
el ve (2000. de cem ber 4.) a hul la dé kok ége té sé rõl 15., 19.
és 21. cik ke;

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/80/EK irány -
el ve (2001. ok tó ber 23.) a nagy tü ze lõ be ren de zé sek bõl
szár ma zó egyes szennye zõ anya gok le ve gõ be tör té nõ ki -
bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 4. cik ké nek (1), (2), (3) és
(6) be kez dé se, 15. és 16. cik ke;

i) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/81/EK irány -
el ve (2001. ok tó ber 23.) az egyes lég kö ri szennye zõk nem -
ze ti ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl 3. cik ké nek e) pont ja,
8. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se, 11. és 14. cik ke;

j) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/3/EK irány el -
ve (2002. feb ru ár 12.) a kör nye ze ti le ve gõ ózon tar tal má ról
2. cik ké nek 1., 2., 4., 5., 7–10. pont ja, 3. cik ké nek (2), (3)
és (4) be kez dé se, 4. cik ké nek (2) be kez dé se, 5. cik ke,
6. cik ké nek (1) be kez dé se, 7., 8. cik ke, 10. cik ké nek
(1a)–(1c) és (2a)–(2c) be kez dé se, va la mint 14. cik ke;

k) az Eu ró pai Par la men ti és a Ta ná csi irány el ve
2003/35/EK irány el ve (2003. má jus 26.) a kör nye zet tel
kap cso la tos egyes ter vek és prog ra mok ki dol go zá sá nál a
nyil vá nos ság rész vé te lé rõl, va la mint a nyil vá nos ság rész -
vé te le és az igaz ság szol gál ta tás hoz való jog te kin te té ben a
85/337/EGK és a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról 
2. cik ke;

l) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/107/EK
irány el ve (2004. de cem ber 15.) a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -
lál ha tó ar zén rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li -
cik lu sos aro más szén hid ro gé nek rõl 5. cik ke;

m) a Ta nács 97/101/EK ha tá ro za ta (1997. ja nu ár 27.) a
tag ál la mok ban a kör nye ze ti le ve gõ szennye zés mé ré sét
vég zõ há ló za tok és egye di ál lo má sok ál tal szol gál ta tott in -
for má ció és ada tok köl csö nös cse ré jé nek lét re ho zá sá ról
4. és 5. cik ke;

n) a Bi zott ság 98/184/EK ha tá ro za ta (1998. feb ru ár
25.) a ve szé lyes hul la dék ége tés rõl  szóló 94/67/EEK ta ná -
csi irány elv vég re haj tá sá val kap cso la tos kér dõ ív rõl;

o) a Bi zott ság 2004/224/EK ha tá ro za ta (2004. feb ru ár
20.) a kör nye ze ti le ve gõ egyes szennye zõ anya ga i nak ha -
tár ér té ke i vel kap cso lat ban a 96/62/EK ta ná csi irány elv
sze rint elõ írt ter vek re vagy prog ra mok ra vo nat ko zó in for -
má ció be nyúj tá sát sza bá lyo zó ren del ke zé sek meg ál la pí tá -
sá ról;

p) A Bi zott ság 2004/461/EK ha tá ro za ta (2004. áp ri lis
29.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek a 96/62/EK és az
1999/30/EK ta ná csi irány elv vel, va la mint a 2000/69/EK
és a 2002/3/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel
össz hang ban tör té nõ vizs gá la tá ra vo nat ko zó éves je len tés -
hez hasz ná lan dó kér dõ ív meg ha tá ro zá sá ról.”

7.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ E) pont tal egé -
szül ki:

„E) Nyom vo na las köz le ke dé si lé te sít mé nyek, ahol a vé -
del mi öve zet a lé te sít mény mind két ol da lán az út, il let ve
vas út ten ge lyé tõl szá mí tott leg alább 25, il let ve leg alább
50 mé ter

18. Új egy szám je gyû és két szám je gyû or szá gos köz út,
va la mint új vas út vo nal ese té ben leg alább 25 mé ter

19. Új au tó pá lya, au tó út ese té ben leg alább 50 mé ter”

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg az R. 7.  §-ának (12) be kez dé se,
va la mint 13.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/80/EK irány -
el ve (2001. ok tó ber 23.) a nagy tü ze lõ be ren de zé sek bõl
szár ma zó egyes szennye zõ anya gok le ve gõ be tör té nõ ki -
bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 16. cik ke;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/35/EK irány -
el ve (2003. má jus 26.) a kör nye zet tel kap cso la tos egyes
ter vek és prog ra mok ki dol go zá sá nál a nyil vá nos ság rész -
vé te lé rõl, va la mint a nyil vá nos ság rész vé te le és az igaz -
ság szol gál ta tás hoz való jog te kin te té ben a 85/337/EGK és
a 96/61/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 2. cik ke.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 36/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[9. számú melléklet
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez]

A környezetvédelemért felelõs miniszternek
az Európai Bizottság számára történõ

adatszolgáltatási, értesítési és jelentéstételi
kötelezettségét meghatározó uniós jogi aktusok

a) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2037/2000/EK
ren de le te (2000. jú ni us 29.) az ózon ré te get le bon tó anya -
gok ról 4. cik ke (4) be kez dé sé nek (iv) pont ja, 5. cik ke
(3) be kez dé sé nek 4. fran cia be kez dé se, 16. cik ké nek
(6) be kez dé se, 17. cik ké nek (1) be kez dé se, 20. cik ké nek
(3) be kez dé se és 21. cik ke

b) A Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem ber
27.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek ér té ke lé sé rõl és ke -
ze lé sé rõl 12. cik ké nek (1a)–(1c) be kez dé se

c) A Ta nács 1999/13/EK irány el ve (1999. már ci us 11.)
a szer ves ol dó sze rek egyes te vé keny sé gek nél és be ren de -
zé sek ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ il lé kony
szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 6. cik -
ké nek (3) be kez dé se, 11. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se

d) A Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.) a
kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nit ro gén-di oxid -
ra és nit ro gén oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra vo nat ko -
zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (2) be kez dé se, 7. cik ké nek
(1) be kez dé se és 9. cik ké nek (6) be kez dé se

e) A Ta nács 2000/69/EK irány el ve (2000. no vem ber
16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ ben zol ra és szén-mon -
oxid ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek (1) és (6) be -
kez dé se

f) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/76/EK
irány el ve (2000. de cem ber 4.) a hul la dé kok ége té sé rõl 15., 
19. és 21. cik ke

g) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/80/EK
irány el ve (2001. ok tó ber 23.) a nagy tü ze lõ be ren de zé sek -
bõl szár ma zó egyes szennye zõ anya gok le ve gõ be tör té nõ
ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról 15. cik ke

h) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/81/EK
irány el ve (2001. ok tó ber 23.) az egyes lég kö ri szennye zõk
nem ze ti ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl 8. cik ké nek (1) és
(2) be kez dé se

i) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/3/EK irány -
el ve (2002. feb ru ár 12.) a kör nye ze ti le ve gõ ózon tar tal má -
ról 10. cik ké nek (1a)–(1c) és (2a)–(2c) be kez dé se

j) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/107/EK
irány el ve (2004. de cem ber 15.) a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -
lál ha tó ar zén rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li -
cik lu sos aro más szén hid ro gé nek rõl 5. cik ke

k) A Ta nács 97/101/EK ha tá ro za ta (1997. ja nu ár 27.) a
tag ál la mok kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé get mérõ há ló za tai és 
egye di ál lo má sai köl csö nös in for má ció és adat cse ré jé nek
ki ala kí tá sá ról 4. és 5. cik ke

l) A Bi zott ság 98/184/EK ha tá ro za ta (1998. feb ru ár
25.) a ve szé lyes hul la dék ége tés rõl  szóló 94/67/EEK ta ná -
csi irány elv vég re haj tá sá val kap cso la tos kér dõ ív rõl

m) A Bi zott ság 2004/224/EK ha tá ro za ta (2004. feb ru ár 
20.) a kör nye ze ti le ve gõ egyes szennye zõ anya ga i nak ha -
tár ér té ke i vel kap cso lat ban a 96/62/EK ta ná csi irány elv
sze rint elõ írt ter vek re vagy prog ra mok ra vo nat ko zó in for -
má ció be nyúj tá sát sza bá lyo zó ren del ke zé sek meg ál la pí tá -
sá ról

n) A Bi zott ság 2004/461/EK ha tá ro za ta (2004. áp ri lis
29.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek a 96/62/EK és az
1999/30/EK ta ná csi irány elv vel, va la mint a 2000/69/EK
és a 2002/3/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel
össz hang ban tör té nõ vizs gá la tá ra vo nat ko zó éves je len tés -
hez hasz ná lan dó kér dõ ív meg ha tá ro zá sá ról

A Kormány
37/2006. (II. 20.) Korm.

rendelete

a csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól  szóló

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hgt.) 14.  §-a (6) be kez dé sé nek
a) pont já ban, va la mint 59.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

1.  §

A cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ke ze lé sé nek 
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„2.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban

a) cso ma go lás

aa) va la mennyi olyan ter mék, ame lyet a ter me lõ, a fel -
hasz ná ló vagy a fo gyasz tó áruk (a nyers anyag tól a fel dol -
go zott áru ig) be fo ga dá sá ra, meg óvá sá ra, ke ze lé sé re, szál -
lí tá sá ra és be mu ta tá sá ra hasz nál, ide ért ve az ugyan ilyen
cél ra használt egyszer használatos ter mé ket,

ab) az aa) pont ban meg ha tá ro zot tak nak – a cso ma go lás 
ál tal biz to sí tott egyéb funk ci ók sé rel me nél kül – meg fe le lõ 
té te lek, ki vé ve, ha az adott té tel a ter mék szer ves ré szét ké -
pe zi és a ter mék tá ro lá sá hoz, el tar tá sá hoz vagy meg õr zé sé -
hez an nak tel jes élet tar ta ma alatt szük sé ges, és an nak
egyes ele me it együt tes fel hasz ná lás ra, fo gyasz tás ra vagy
ér té ke sí tés re szán ták,
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ac) az el adá si he lyen tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és
szánt, il let ve az el adá si he lyen el adott vagy meg töl tött cso -
ma go lá si funk ci ót el lá tó egy szer hasz ná la tos té te lek,

ad) a ter mék re köz vet le nül rá akasz tott vagy ah hoz rög -
zí tett, cso ma go lá si funk ci ót el lá tó ki egé szí tõ ele mek, ki vé -
ve, ha azok a ter mé kek szer ves ré szei, és az ele me ket
együt tes fo gyasz tás ra vagy ér té ke sí tés re szán ták, a cso ma -
go lás ba be épü lõ egyéb össze te võ ket és ki egé szí tõ ele mek
azon cso ma go lás ré szé nek kell te kin te ni, ame lyik be azo -
kat be épí tet ték;

b) cso ma go lá si hul la dék: hul la dék nak mi nõ sü lõ min -
den cso ma go lás;

c) anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás: a Hgt. 18.  § (1) be -
kez dés a)–b) pont ja i ban és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott hul la dék hasz no sí tás;

d) hasz no sí tá si díj (li cenc díj): a ko or di ná ló szer ve zet
ré szé re, az ál ta la a vissza vé te li, hasz no sí tá si és az ez zel
össze füg gõ adat szol gál ta tá si kö te le zett ség a Hgt. sze rin ti
kö te lez et tõl tör té nõ át vál la lá sa fe jé ben, az át vett cso ma go -
lá si hul la dék faj tá ja és mennyi sé ge függ vé nyé ben meg ha -
tá ro zott díj;

e) gyár tó: a cso ma golt ter mék gyár tó ja.
(2) A cso ma go lás le het
a) a fo gyasz tói (el sõd le ges) cso ma go lás, amely ér té ke -

sí té si egy sé get ké pez a vég sõ fel hasz ná ló vagy fo gyasz tó
szá má ra a vá sár lás kor, il let ve a vé den dõ ter mék kel köz vet -
le nül érint ke zik;

b) gyûj tõ- (má sod la gos) cso ma go lás az, amely a vá sár -
lás he lyén meg ha tá ro zott ér té ke sí té si egy sé get fog lal
össze, a vég sõ fel hasz ná ló vagy fo gyasz tó ré szé re tör té nõ
ér té ke sí tés tõl füg get le nül, vagy a fo gyasz tói cso ma go lás -
tól el kü lö nít he tõ anél kül, hogy an nak tu laj don sá ga it meg -
vál toz tat ná;

c) szál lí tá si (har mad la gos) cso ma go lás: a fo gyasz tói
vagy gyûj tõ cso ma go lás ke ze lé sét és szál lí tá sát, to váb bá a
fi zi kai ke ze lés nél és szál lí tás nál tör té nõ ká ro so dás el ke rü -
lé sét elõ se gí tõ cso ma go lás.

(3) A cso ma go lás nak, il let ve cso ma go lás nak nem mi nõ -
sü lõ té te le ket szem lél te tõ pél dá kat az (1) be kez dés a) pont já -
nak al kal ma zá sa alap ján a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

2.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Nem hoz ha tó for ga lom ba olyan cso ma go lás,

amely nem fe lel meg az 1. szá mú mel lék let ben fog lalt lé -
nye gi kö ve tel mé nyek nek.

(2) A cso ma go lás össze té te lé re, va la mint új ra hasz nál -
ha tó, hasz no sít ha tó (ide ért ve az anya gá ban tör té nõ hasz -
no sí tást is) jel le gé re vo nat ko zó lé nye gi kö ve tel mé nye ket
az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A lé nye gi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel az a cso ma -
go lás, amely ese té ben az 1. szá mú mel lék let 4. pont já ban
meg ha tá ro zott szab vá nyok ban foglaltak teljesülnek.”

3.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A cso ma go lá si hul la dék – más hul la dék tól el -

kü lö ní tett – vissza vé te lét, va la mint hasz no sí tá sát a gyár tó -
nak kell biz to sí ta nia.

(2) A gyár tó az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gét sa -
ját maga tel je sí ti, vagy hasz no sí tás ra erre en ge déllyel ren -
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet nek át adás sal tel je sít he ti,
 illetve az arra al kal mas cso ma go lás új ra hasz ná la tát biz to -
sít hat ja. A vissza vé te li és hasz no sí tá si kö te le zett ség ön ál -
ló an vagy a Hgt. 11.  §-a sze rin ti hasz no sí tást ko or di ná ló
szer ve zet (a továb biak ban: ko or di ná ló szer ve zet) út ján tel -
je sít he tõ.

(3) A ter mék ér té ke sí tést a fo gyasz tó szá má ra vég zõ
gyár tó men te sül a vissza vé te li és hasz no sí tá si kö te le zett -
ség tel je sí té se alól, ha a fo gyasz tó szá má ra ér té ke sí tett
termék csomagolása az éves szinten

a) mû anyag vagy fém ese tén össze sen 200 kg-ot,
b) pa pír vagy fa ese tén 500 kg-ot,
c) üveg ese tén 800 kg-ot

nem ha lad ja meg.
(4) A ter mék ér té ke sí tést a fo gyasz tó szá má ra vég zõ

gyár tó a vissza vé te li és hasz no sí tá si kö te le zett ség át adá sá -
ról a cso ma go ló anya got, esz közt elõ ál lí tó val meg ál la pod -
hat, ha a fo gyasz tó szá má ra ér té ke sí tett ter mék cso ma go lá -
sa az éves szin ten

a) mû anyag vagy fém ese tén össze sen 500 kg-ot,
b) pa pír vagy fa ese tén 1000 kg-ot,
c) üveg ese tén 2000 kg-ot

nem ha lad ja meg. Amennyi ben a ter mék ér té ke sí tést a fo -
gyasz tó szá má ra vég zõ gyár tó a cso ma go lást nem köz vet -
le nül az azt elõ ál lí tó tól szer zi be, gyár tó nak a cso ma go ló -
anyag, il let ve esz köz elsõ meg ren de lõ jét kell te kin te ni.
Meg ál la po dás nak mi nõ sül a cso ma go ló anya gon, il let ve
esz kö zön nyil ván tar tott koordináló szervezet által elõírt
jelzés feltüntetése.

(5) A Hgt. 8.  §-a sze rin ti vissza vé te li kö te le zett ség alap -
ján 2012. de cem ber 31. nap já ig el kell érni, hogy a hul la -
dék ká vált cso ma go ló anya gok tö me gé nek leg alább 60%-a
hasz no sí tás ra vagy hul la dék ége tõ mû ben ener gia hasz no sí -
tás mel lett el ége tés re ke rül jön, va la mint leg alább 55%-a,
de leg fel jebb 80%-a anya gá ban ke rül jön hasz no sí tás ra,
úgy hogy ez az arány a hul la dé kot al ko tó egyes anyagok
tekintetében legalább a következõ legyen:

a) üveg ese té ben 60%,
b) pa pír és kar ton ese té ben 60%,
c) fém ese té ben 50%,
d) fa ese té ben 15%,
e) mû anyag ese té ben 22,5%, ki zá ró lag azo kat az anya -

go kat figye lembe véve, ame lye ket új ból mû anya gok ká
dol goz nak fel.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tel je sí té se ér -
de ké ben a gyár tó nak gon dos kod nia kell az 5. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá si
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ará nyok tel je sí té sé rõl, az Or szá gos Hulladékgazdálkodási
Tervvel összhangban.

(7) A hasz no sí tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek mi nõ sül a 
Ma gyar or szá gon kép zõ dött és be gyûj tött cso ma go lá si hul -
la dék kül föl dön meg va ló sí tott hasz no sí tá sa is. Az Eu ró pai
Kö zös ség te rü le té rõl ki vitt cso ma go lá si hul la dék csak ak -
kor mi nõ sül tel je sí tés nek, ha an nak hasz no sí tá sa iga zol tan
olyan kö rül mé nyek kö zött tör tént meg, ame lyek ál ta lá nos
ér te lem ben egyen ér té kû ek a vo nat ko zó ha zai, il let ve kö -
zös sé gi jog sza bá lyok ban elõ ír tak kal. A tel je sí tés iga zo lá sa 
ér de ké ben a kör nye zet vé del mi ha tó ság kö te lez he ti a gyár -
tót az egyen ér té kû ség bi zo nyí tá sá ra az igény be vett hasz -
no sí tá si tech no ló gia, il let ve a vo nat ko zó en ge dé lyei be mu -
ta tá sá val.”

4.  §

Az R. 7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

[Az a for gal ma zó, aki nél az ál ta la ér té ke sí tett ter mék
szál lí tá si (har mad la gos), il let ve gyûj tõ-(má sod la gos) cso -
ma go lá sa az éves szinten]

„b) pa pír vagy fa ese tén össze sen 1000 kg-ot,”
[meg ha lad ja, szál lí tá si (har mad la gos), il let ve gyûj tõ-(má -
sod la gos) cso ma go lás vissza vé te lét – jog sza bály el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – nem ta gad hat ja meg.]

5.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ko or di ná ló szer ve ze tet, il let ve – amennyi ben
nem csat la ko zott ko or di ná ló szer ve zet hez – a gyár tót
(a továb biak ban együtt: kö te le zett) az Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség 
(a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség) nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) A ko or di ná ló szer ve zet hez nem csat la ko zott gyár tó a 
nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké rel met az e ren de let sze rin ti
kö te le zett ség ke let ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül a kö vet -
ke zõ tar ta lom mal nyújt ja be:

a) a kö te le zett neve, szék he lye, adó szá ma, va la mint
b) a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott adat tar ta -

lom mal a 6.  § sze rin ti kö te le zett ség tel je sí té sé nek mód ja.”

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

„(3) Az a ko or di ná ló szer ve zet hez csat la ko zott gyár tó,
amely va la mely cso ma go lás faj ta hasz no sí tá sát ön ál ló an
tel je sí ti, nyil ván tar tás ba vé tel te kin te té ben ko or di ná ló
szer ve zet hez nem csat la ko zott gyár tó nak mi nõ sül.”

(3) Az R. 8.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[Az a ko or di ná ló szer ve zet ve he tõ nyil ván tar tás ba,
amely a kü lön jog sza bály sze rint köz hasz nú jog ál lá sú nak

mi nõ sül, tel je sí ti a (2) be kez dés a) pont já ban, va la mint
(4) be kez dés ben fog lal ta kat, to váb bá]

„c) az alap te vé keny ség hez szük sé ges mér té kû jegy zett
tõ ké vel ren del ke zik, va la mint”

(4) Az R. 8.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(7) A ko or di ná ló szer ve zet alap te vé keny sé gé hez szük -
sé ges mér té kû jegy zett tõke mér té ke leg alább

a) re gi o ná lis te vé keny sé get foly tat ni kí vá nó koordi -
náló szer ve zet ese tén 25 mil lió Ft,

b) or szá gos te vé keny sé get foly tat ni kí vá nó ko or di ná ló
szer ve zet ese tén 50 mil lió Ft.”

6.  §

(1) Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A hasz no sí tá si díj mér té két, szá mí tá sá nak mód ját,
meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját és a szer ve zet hez való csat la -
ko zás fel té te le it a ko or di ná ló szer ve zet – az érin tett gyár -
tók, a for gal ma zók, a hul la dék hasz no sí tók, az ön kor mány -
za ti szö vet sé gek, a cso ma go lá si hul la dé kot be gyûj tõ szer -
ve ze tek és a kör nye zet vé del mi cé lok ra ala kult tár sa dal mi
szer ve ze tek rész vé te lé vel lét re ho zott ta nács adó tes tü let
vé le mé nyé nek meg hall ga tá sát köve tõen – a Fõ fel ügye lõ -
ség nek be je len ti.”

(2) Az R. 11.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (2) be kez dés sze rin ti, leg fel jebb 18 tagú ta nács -
adó tes tü let be az érin tett gyár tók, a for gal ma zók, a hul la -
dék hasz no sí tók, az ön kor mány za ti szö vet sé gek, a cso ma -
go lá si hul la dé kot be gyûj tõ szer ve ze tek, va la mint a kör -
nye zet vé del mi cé lok ra ala kult tár sa dal mi szer ve ze tek
egyen lõ arány ban de le gál nak kép vi se lõt. A ta nács adó tes -
tü let maga ha tá roz za meg ügy rend jét. Az ügy ren det és a
hasz no sí tá si díj ra vo nat ko zó vé le mé nyét a tes tü let tel jes
ülé sen hoz za meg, az ügy rend, va la mint a hasz no sí tá si díj -
ra vo nat ko zó vé le mény el fo ga dá sá hoz a ta gok sza va za tá -
nak két har ma da szük sé ges.”

7.  §

Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) A nyil ván tar tá sok ban, az adat szol gál ta tás nál és az
adat fel dol go zás nál a cso ma go lá si hul la dék jel lem zé sé re a
hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM
ren de let 15 01 al cso port já ban sze rep lõ kód szá mok sze rin ti 
be so ro lást kell al kal maz ni. A for gal ma zott cso ma go lás jel -
lem zé sé re fel kell tün tet ni a hul la dék ká vá lá sa kor al kal ma -
zan dó be so ro lás nak meg fe le lõ kód szá mot.”
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8.  §

(1) Az R. 13.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az e ren de let)
„a) 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti azo no sí tó je lö lés és 5.  §-a

sze rin ti azo no sí tás hasz ná la tát, va la mint a 4.  § sze rin ti lé -
nye gi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést a fo gyasz tó vé -
del mi ha tó ság,”
(kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint el len õr zi.)

(2) Az R. 13.  §-ának (2) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó, a Hgt. és e
ren de let sze rin ti egyéb kö te le zett sé gek tel je sí té sét a Fõ fel -
ügye lõ ség a kö te le zett szék he lye sze rint ille té kes fel ügye -
lõ ség be vo ná sá val el len õr zi.”

9.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 2. szá mú mel lék le te, az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben fog lalt
5. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

Az R. 14.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/62/EK irány el -
ve (1994. de cem ber 20.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/12/EK irány -
el ve (2004. feb ru ár 11.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/20/EK irány -
el ve (2005. már ci us 9.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 97/129/EK ha tá ro za ta (1997. ja nu ár 28.)
a cso ma go ló anya gok je lö lé si rend sze ré nek lét re ho zá sá ról
az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a cso ma go lás ról és a
cso ma go lá si hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány el vé nek
meg fele lõen,

e) a Bi zott ság 2005/270/EK ha tá ro za ta (2005. már ci us
20.) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a cso ma go lás ról és a 
cso ma go lá si hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány el vé nek
meg fe le lõ adat bá zis lét re ho zá sá hoz szük sé ges adat la pok
be ve ze té sé rõl,

f) a Bi zott ság 1999/177/EK ha tá ro za ta (1999. feb ru ár 8.)
a mû anyag lá dák ra és mû anyag rak la pok ra vo nat ko zó el té rés 

fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról, a cso ma go lás ról és a cso ma -
go lá si hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv ben meg ál la pí tott 
ne héz fém kon cent rá ció-szin tek kel kap cso lat ban,

g) a Bi zott ság 2001/171/EK ha tá ro za ta (2001. feb ru ár
19.) a 94/62/EK irány elv ben meg ál la pí tott ne héz fém kon -
cent rá ció-ha tár ér té kek tõl való el té rés rõl az üveg cso ma go -
lá sok ese té ben,

h) a Bi zott ság 2001/524/EK ha tá ro za ta (2001. jú ni us
28.) az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN
13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000
szab vány hi vat ko zás nak a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv vel kap cso lat ban az
Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap já ban való köz zé té tel -
rõl,

i) a Bi zott ság 2005/C 44/13 köz le mé nye az Eu ró pai
Par la ment és a Ta nács cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv vég re haj tá sa ke re té -
ben az irány elv ér tel mé ben össze han golt szab vá nyok cí -
me i nek és hi vat ko zá sa i nak köz zé té te lé rõl.”

Záró rendelkezések

11.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 14.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

12.  §

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/12/EK irány -
el ve (2004. feb ru ár 11.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/20/EK irány -
el ve (2005. már ci us 9.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány elv mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2005/270/EK ha tá ro za ta (2005. már ci us
20.) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a cso ma go lás ról és a 
cso ma go lá si hul la dék ról  szóló 94/62/EK irány el vé nek
meg fe le lõ adat bá zis lét re ho zá sá hoz szük sé ges adat la pok
be ve ze té sé rõl.

(2) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott 
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt el já rás sze rin ti egyez te té se – a cso -
ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dé kok ról  szóló
94/62/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 16. cik ké -
nek (1) és (2) be kez dé sei alap ján – meg tör tént.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let hez]

A csomagolás összetételére, valamint az újrahasználhatóságra,
illetve a hasznosíthatóságra vonatkozó lényegi követelmények

1. A cso ma go lás gyár tá sá ra és össze té te lé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

– A cso ma go lást úgy kell elõ ál lí ta ni, hogy a cso ma go lás tér fo ga ta és tö me ge arra a mi ni má li san elég sé ges mennyi -
ség re kor lá to zód jék, amely fenn tart ja a cso ma golt ter mék és a fo gyasz tó szá má ra a biz ton sá gos ság, hi gi é nia és el fo gad -
ha tó ság szük sé ges szint jét.

– A cso ma go lást úgy kell meg ter vez ni, elõ ál lí ta ni és for gal maz ni, hogy le he tõ vé te gyék an nak új ra hasz ná la tát vagy
hasz no sí tá sát [be le ért ve az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tást (új ra fel dol go zást)], és mi ni mum ra csök kent sék an nak a kör -
nye zet re gya ko rolt ha tá sát, ami kor a cso ma go lá si hul la dé kok vagy a cso ma go lá si hul la dék gaz dál ko dá si mû ve le tek
anyag ma ra dé kát ár tal mat la nít ják.

– A cso ma go lást úgy kell elõ ál lí ta ni, hogy mi ni mum ra csök kent sék az ár tal mas és más ve szé lyes anya gok je len lé tét
bár mi lyen cso ma go lá si össze te võ vagy cso ma go ló anyag al ko tó ele mei kö zött, te kin tet tel azok nak a ke ze lés so rán le ve -
gõ be ki bo csá tott anyag ban, kü lö nö sen sa lak ban vagy csur ga lék víz ben való je len lé té re, ami kor a cso ma go lást vagy a
gaz dál ko dá si mû ve le tek bõl szár ma zó anyag ma ra dé ko kat vagy a cso ma go lá si hul la dé kot el ége tik, hul la dék le ra kó he lyen 
ár tal mat la nít ják vagy egyéb mó don ke ze lik.

2. A cso ma go lás új ra hasz nál ha tó jel le gé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

Az aláb bi kö ve tel mé nye ket egy ide jû leg kell ki elé gí te ni:
– a cso ma go lás fi zi kai tu laj don sá ga i nak és jel lem zõ i nek le he tõ vé kell ten ni ük több for du lót, vagy vissza té rést (ro tá -

ci ót) a fel hasz ná lás ren des kö rül mé nyei kö zött elõ re lát ha tó fel té te lek mel lett;
– tel je sí te ni ük kell a hasz no sít ha tó cso ma go lás ra vo nat ko zó sa já tos kö ve tel mé nye ket, ami kor a cso ma go lást már nem 

hasz nál ják fel újra, és ez ál tal hul la dék ká vá lik.

3. A cso ma go lás hasz no sít ha tó jel le gé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek

– Az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás: a cso ma go lást úgy kell elõ ál lí ta ni, hogy a pi ac ké pes ter mé kek gyár tá sa so rán
fel hasz nált anya gok bi zo nyos súly szá za lé ká nak vissza for ga tá sát le he tõ vé te gyék. E szá za lé kos arány meg ál la pí tá sa
azon anyag tí pus tól füg gõ en vál toz hat, amely bõl a cso ma go lás össze te võ dik.

– Az ener gia-vissza nye rés for má já ban hasz no sít ha tó cso ma go lás: az ener gia-vissza nye rés cél já ból fel dol go zott cso -
ma go lá si hul la dék nak mi ni má lis alsó fû tõ ér ték kel kell ren del kez nie ah hoz, hogy le he tõ vé te gye az ener gia-vissza nye rés
op ti ma li zá lá sát.

– A kom posz tá lás for má já ban hasz no sít ha tó cso ma go lás: a kom posz tá lás cél já ból fel dol go zott cso ma go lá si hul la -
dék nak olyan bi o ló gi ai úton le bont ha tó jel leg gel kell ren del kez nie, hogy az ne aka dá lyoz za az el kü lö ní tett be gyûj tést és
azt a kom posz tá lá si el já rást vagy te vé keny sé get, amely nek azt alá ve tik.

– Bi o ló gi ai úton le bont ha tó cso ma go lás: a bi o ló gi ai úton le bont ha tó cso ma go lás nak olyan össze té tel lel kell ren del -
kez nie, hogy ké pes le gyen fi zi kai, ké mi ai, ter mi kus vagy bi o ló gi ai bom lás ra úgy, hogy a le ve gõ je len lé té ben vég sõ so ron 
szén-di oxid dá, bio masszá vá, víz zé vagy le ve gõ ki zá rá sa mel lett el sõ sor ban me tán ná bo mol jon.

4. Az egyes kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó, re fe ren ci a ként szol gá ló szab vá nyok a kö vet ke zõk:

ESzSz(1) Az össze han golt szab vány hi vat ko zá sa és címe
(és re fe ren cia do ku men tum)

A he lyet te sí tett szab vány 
hi vat ko zá sa

A he lyet te sí tett szab vány
meg fe le lõ sé gé re vo nat ko zó

 vé le lem meg szû né sé nek
 idõ pont ja(3)

CEN(2) EN 13427:2004
Cso ma go lás – A cso ma go lás ra és a cso ma go lá si hul la dék -
ra vo nat ko zó eu ró pai szab vá nyok al kal ma zá sá nak kö ve tel -
mé nyei

–

CEN EN 13428:2004
Cso ma go lás – Kü lön kö ve tel mé nyek a gyár tás ra és össze -
té tel re – Meg elõ zés anyag fel hasz ná lás-csök ken tés sel

EN 13428:2000 En nek a köz zé té tel nek
a nap ja

CEN EN 13429:2004
Cso ma go lás – Új ra hasz ná lat

–



ESzSz(1) Az össze han golt szab vány hi vat ko zá sa és címe
(és re fe ren cia do ku men tum)

A he lyet te sí tett szab vány 
hi vat ko zá sa

A he lyet te sí tett szab vány
meg fe le lõ sé gé re vo nat ko zó

 vé le lem meg szû né sé nek
 idõ pont ja(3)

CEN EN 13430:2004
Cso ma go lás – Az ala pa nyag kén ti hasz no sí tás sal vissza -
nyer he tõ cso ma go lás kö ve tel mé nyei

–

CEN EN 13431:2004
Cso ma go lás – Ener ge ti ka i lag hasz no sít ha tó cso ma go lá sok 
kö ve tel mé nyei, be le ért ve a leg ki sebb alsó fû tõ ér ték meg -
ha tá ro zá sát is

–

CEN EN 13432:2000
Cso ma go lás – Kom posz tá lás sal és bi o ló gi ai le bom lás sal
hasz no sít ha tó cso ma go lás kö ve tel mé nyei – Vizs gá la ti
prog ram és a cso ma go lás vég le ges el fo ga dá sá nak ér té ke lé -
si fel té te lei

–

(1) ESzSz: Eu ró pai Szab vány ügyi Szer ve ze tek.
(2) CEN: Eu ró pai Szab vány ügyi Bi zott ság.
(3) A meg fe le lõ ség re vo nat ko zó vé le lem meg szû né sé nek idõ pont ja ál ta lá ban meg egye zik az Eu ró pai Szab vány ügyi Szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott

visszavonás idõpontjával.

2. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let hez]

A csomagolásnak, illetve csomagolásnak nem minõsülõ tételek szemléltetõ példái

Pél dák a 2.  § (1) be kez dés ab) pont já ban fog lalt fel té te lek al kal ma zá sá ra

Cso ma go lás
Édes sé get tar tal ma zó do boz
CD to kot bo rí tó fó lia bur ko lat

Nem cso ma go lás
Vi rág cse rép, amely ben a nö vény tel jes élet tar ta mát töl ti
Szer szá mos lá da
Fil te res tea
Saj tot be vo nó vi asz ré teg
Kol bász héj

Pél dák a 2.  § (1) be kez dés ac) pont já ban fog lalt fel té te lek al kal ma zá sá ra

Cso ma go lás, ha az el adá si he lyen való fel töl tés re ter vez ték és szán ták
Pa pír ból vagy mû anyag ból ké szült hord ta sak
Egy szer hasz ná la tos tá nyér és po hár
Ház tar tá si fó lia
Szend vi cses zacs kó
Alu mí ni um fó lia

Nem cso ma go lás
Ke ve rõ pál ca
Egy szer hasz ná la tos evõ esz köz

Pél dák a 2.  § (1) be kez dés ad) pont já ban fog lalt fel té te lek al kal ma zá sá ra

Cso ma go lás
Köz vet le nül a ter mék re akasz tott vagy arra rög zí tett cím kék
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Cso ma go lás ré sze
Szem pil la ecset, amely a tá ro ló esz köz záró ele mé nek ré sze
Ta pa dós cím kék, ame lye ket más cso ma go lá si té te lek hez ra gasz tot tak
Fû zõ kap csok
Mû anyag vé dõ to kok, há lók
Ada gok mé ré sé re szol gá ló esz köz, amely mo só- és tisz tí tó sze rek tá ro ló esz kö zei záró ele mé nek ré sze

3. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let hez]

Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
1. táb lá zat

A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon keletkezett
és ugyanitt vagy a határokon kívül hasznosított vagy hulladékégetõ mûben

energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék mennyiségei

Anyag

Ke let ke zett
cso ma go lá si

hul la dék

Az aláb bi mód sze rek kel hasz no sít va vagy hul la dék ége tõ mû ben ener gia-vissza nye rés sel el éget ve

alap anyag ként
hasz no sít va

egyéb mó don
anya gá ban
hasz no sít va

összes anya gá ban
tör té nõ

 hasz no sí tás

ener gia-
vissza nye rés

hasz no sí tás
 más for mái

hul la dék-ége tõ
mû ben ener ge ti kai 

hasz no sí tás sal
 tör té nõ el ége tés

összes hasz no sí tás
és hul la dék ége tõ

mû ben ener ge ti kai 
hasz no sí tás sal 
tör té nõ el ége tés

ton na ton na ton na ton na ton na ton na ton na ton na

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Üveg

Mû anyag

Pa pír/kar ton

Fém Alu mí ni um

Acél

Össze sen

Fa

Egyéb

Össze sen

Meg jegy zé sek az 1. táb lá zat hoz:

(1) Fe hér négy ze tek: Az ada tok szol gál ta tá sa kö te le zõ. Becs lé sek al kal maz ha tók, de azok nak em pi ri kus ada to kon 
kell ala pul ni uk, és ma gya rá za tot kell fûz ni hoz zá juk a módszertani leírásban.

(2) Hal vá nyan ár nyé kolt négy ze tek: Az adat szol gál ta tás kö te le zõ, de kö ze lí tõ becs lé sek el fo gad ha tók. E becs lé -
sek hez a mód szer ta ni le írás ban magyarázatot kell fûzni.

(3) Sö té ten ár nyé kolt négy ze tek: Az ada tok szol gál ta tá sa önkéntes.

(4) E ha tá ro zat al kal ma zá sá ban a mû anya gok anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá sá nak szá mí tá sá nál ki zá ró lag a „po li -
mer bõl-po li mert” ered mé nye zõ folyamatok vehetõk figye lembe.

(5) A c osz lop ma gá ban fog lal ja az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás összes for má ját, be le ért ve a szer ves anya gá ban
tör té nõ hasz no sí tást is, de nem tar tal maz za az alap anya gá ban tör té nõ „anya gá ban történõ hasznosítást”.

(6) A d osz lop nak a b és c osz lo pok össze gé nek kell len nie.
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(7) Az f osz lop ma gá ban fog lal ja a hasz no sí tás összes for má ját, ki vé ve az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tást és az
ener ge ti kai hasznosítást.

(8) A h osz lop nak a d, e, f és g osz lo pok össze gé nek kell len nie.

(9) A hasz no sí tás vagy a hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal tör té nõ el ége tés ará nya e ren de let ér tel -
mé ben: h oszlop/a osz lop.

(10) Az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá si arány e ren de let al kal ma zá sá ban: d osz lop/a osz lop.

(11) A fára vo nat ko zó ada to kat nem sza bad az egyes cso ma go ló anya gok mi ni mum 15% tö meg szá za lé kos cél ki tû -
zé sé nek el éré sé nél a számításnál fel hasz nál ni.

(12) A „mû anya gok” az aláb bi al cso por tok ra bont ha tók: PET, po li eti lén, po li pro pi lén, po li szti rol, PVC és egyéb

(13) Az egyéb ka te gó ri á ban a fõ cso por tok ba nem be so rol ha tó cso ma go lá sok sze re pel het nek, mint pél dá ul ter mé -
sze tes szá lak ból (juta, szi zál stb.) készült zsá kok.

2. táb lá zat

 

A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon képzõdött,
azonban hasznosítás vagy a hulladékégetõ mûben energetikai hasznosítással történõ

elégetés céljából más tagállamokba vagy a Közösségen kívülre küldött,
vagy exportált csomagolási hulladék mennyiségei

Anyag

Más tag ál la mok ba vagy a Kö zös sé gen kí vül re az aláb bi cé lok ból kül dött, vagy ex por tált cso ma go lá si hul la dék

alap anyag ként
 hasz no sít va

egyéb mó don
 anya gá ban
 hasz no sít va

ener gia
 vissza nye rés

a hasz no sí tás más
for mái

hul la dék-ége tõ mû ben
ener ge ti kai hasz no sí tás sal

tör té nõ el ége tés

ton na ton na ton na ton na ton na

Üveg

Mû anyag

Pa pír és kar ton

Fém Alu mí ni um

Acél

Össze sen

Fa

Egyéb

Össze sen

Meg jegy zé sek a 2. táb lá zat hoz:

(1) E táb lá zat ada tai csak azon mennyi sé gek re vo nat koz nak, ame lye ket a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la -
dék ról  szóló ezen ren de let ál tal elõ írt kö te le zett sé gek ér tel mé ben figye lembe kell ven ni. Ezek az ada tok az
1. táb lá zat ban már szolgáltatott adatok részhalmazai.

(2) Hal vá nyan ár nyé kolt négy ze tek: Az ada tok szol gál ta tá sa kö te le zõ, de meg kö ze lí tõ becs lé sek el fo gad ha tók.
E becs lé sek hez a mód szer ta ni le írás ban magyarázatot kell fûzni.

(3) Sö té ten ár nyé kolt négy ze tek: Az adat szol gál ta tás ön kén tes.

(4) E mel lék let ér tel mé ben a mû anya gok anya gá nak új ra fel dol go zá sa ma gá ban fog lal ja az összes anya got, ame -
lyek új ra fel dol go zá sa után mûanyagot kapnak.
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3. táb lá zat

Újrahasználható csomagolások
(Kitöltendõ az ezeket a rendszereket önkéntesen alkalmazó gyártók által)

Anyag Cso ma go lás tí pus Ter mék

Új ra hasz nál ha tó
 cso ma go lás ban levõ
ter mék mennyi sé ge
 [Li ter] vagy [kg]

For ga lom ban levõ
 új ra hasz nál ha tó
 egy sé gek szá ma

Át la gos éves meg tett
kö rök szá ma

Át la gos
 élet tar tam

Üveg Pa lack Ita lok

Egyéb

Tá ro ló

Mû anyag Tar tály
hor dó
>20L,
<250L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Hor dók
>250L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

„Nagy
zsá kok”

Pa lac kok Ita lok

Egyéb

Do bo zok

Kon té ne rek

Re ke szek

Rak la pok

Kar ton/pa pír Do bo zok

Rak la pok

Fé mek Alu mí ni um Tar tá lyok
>50L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Tar tá lyok
>50L, 
<300L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Acél Tar tá lyok
<50L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Tar tá lyok
>50L, 
<300L

Élel mi szer

Nem
élel mi szer

Fa Do bo zok

Re ke szek

Tar tá lyok

Rak la pok
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A táb lá za tok ki töl té sé nél az azok ban sze rep lõ fo gal ma -
kat, az egyes anyag faj ták ra, il let ve ke ze lé si mó dok ra vo -
nat ko zó ada to kat a kö vet ke zõ meg ha tá ro zá sok nak meg -
fele lõen kell al kal maz ni:

1. a) „kom po zit-cso ma go lás”: kü lön bö zõ, egy más tól
kéz zel szét vá laszt ha tat lan anya gok ból álló cso ma go lás;

1. b) „cso ma go lá si hul la dék ke let ke zé se”: azon, a kö te -
le zett te vé keny sé ge kö vet kez té ben lét re jött cso ma go ló -
anyag-mennyi sé get je len ti, amely je len ren de let meg ha tá -
ro zá sá val össz hang ban áruk tá ro lá sa, vé del me, ke ze lé se,
szál lí tá sa és be mu ta tá sa cél já ból való fel hasz ná lá sát köve -
tõen hul la dék ká vá lik;

1. c) „hasz no sí tott cso ma go lá si hul la dék”: a kö te le zett
te vé keny sé ge kö vet kez té ben ke let ke zett cso ma go lá si hul -
la dék azon mennyi sé gét je len ti, amely hasz no sí tás ra ke rül, 
füg get le nül at tól, hogy a cso ma go lá si hul la dé kot Ma gyar -
or szá gon, egy má sik tag ál lam ban vagy a Kö zös sé gen kí vül 
hasz no sít ják;

1. d) „hasz no sí tott vagy hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti -
kai hasz no sí tás sal el ége tett cso ma go lá si hul la dék”: a kö te -
le zett te vé keny sé ge kö vet kez té ben ke let ke zett cso ma go lá -
si hul la dék azon mennyi sé gét je len ti, ame lyet hasz no sí ta -
nak vagy hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal
el éget nek, füg get le nül at tól, hogy a cso ma go lá si hul la dé -
kot Ma gyar or szá gon, egy má sik tag ál lam ban vagy a Kö -
zös sé gen kí vül hasz no sít ják, vagy hul la dék ége tõ mû ben
ener ge ti kai hasz no sí tás sal ége tik el;

1. e) „anya gá ban hasz no sí tott cso ma go lá si hul la dék” a
Ma gyar or szá gon ke let ke zett cso ma go lá si hul la dék azon
mennyi sé gét je len ti, amely anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tás ra ke rül, füg get le nül at tól, hogy a cso ma go lá si hul la dék
itt hon, egy má sik tag ál lam ban vagy a Kö zös sé gen kí vül
ke rül anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás ra;

1. f) je len ren de let ér tel me zé sé ben a „hasz no sí tott vagy
hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal el ége tett
hul la dék ará nya” a hasz no sí tott vagy hul la dék ége tõ mû -
ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal el ége tett cso ma go lá si hul -
la dék összes mennyi sé gé nek és a kép zõ dött cso ma go lá si
hul la dék összes mennyi sé gé nek há nya do sát je len ti;

1. g) je len ren de let al kal ma zá sá ban az „anya gá ban tör -
té nõ hasz no sí tá si arány” az anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék összes mennyi sé gé nek és a kép zõ dött
cso ma go lá si hul la dék összes mennyi sé gé nek há nya do sát
je len ti.

2. a) Nem mi nõ sül cso ma go lá si hul la dék nak a cso ma -
go lás vagy a cso ma go ló anyag ter me lé sé bõl, vagy bár mely 
más ter me lé si, gyár tá si fo lya mat ból szár ma zó ter me lé si,
gyár tá si ma ra dék.

2. b) Az adat szol gál ta tás szem pont já ból az a fel té te le -
zés al kal ma zan dó, hogy a kö te le zett te vé keny sé ge kö vet -
kez té ben egy adott év ben Ma gyar or szá gon kép zõ dött cso -
ma go lá si hul la dék mennyi sé ge meg egye zik az ál ta la
 Magyarországon ugyan ab ban az év ben pi a ci for ga lom ba
ho zott cso ma go lás mennyi sé gé vel.

3. a) Az „összes cso ma go lás ra” vo nat ko zó ada tok ma -
guk ban fog lal ják az e ren de let 2.  §-ában meg ha tá ro zott
min den cso ma go lást. Kü lö nö sen a ki sebb mennyi sé gek -
ben elõ for du ló anya gok és az e ren de let ben kü lön nem em -
lí tett anya gok ese té ben a kö te le zet tek becs lé se ket al kal -
maz hat nak. E becs lé sek nek a ren del ke zés re álló leg jobb
in for má ci ó kon kell ala pul ni uk.

3. b) Az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás nál azt az idõ pon -
tot kell a pi a ci for ga lom ba ho za tal idõ pont ja ként figye -
lembe ven ni, ami kor a cso ma go lást elõ ször bo csát ják azon
áruk kal együtt a fo gyasz tók ren del ke zé sé re, ame lyek tá ro -
lá sá ra, vé del mé re, ke ze lé sé re, le szál lí tá sá ra és pre zen tá lá -
sá ra a cso ma go lást szán ják.

3. c) Az új ra hasz nál ha tó cso ma go lást nem kell sem
cso ma go lá si hul la dék nak te kin te ni, ami kor azt az újra tör -
té nõ hasz ná lat cél já ból vissza kül dik, sem úgy te kin te ni,
hogy cso ma go lás ként pi a ci for ga lom ba hoz zák, ami kor
egy áru nál új ra hasz nál ják és is mét a fo gyasz tók ren del ke -
zé sé re bo csát ják.

3. d) Az új ra hasz nál ha tó cso ma go lást cso ma go lá si hul -
la dék nak kell te kin te ni, ha hasz nos élet tar ta ma vé gén ki -
von ják a for ga lom ból.

3. e) A kö te le zett ál tal al kal ma zott új ra hasz nál ha tó cso -
ma go lás ból szár ma zó an ke let ke zett cso ma go lá si hul la dék -
ról fel té te lez he tõ, hogy mennyi sé ge meg egye zik ugyan ab -
ban az év ben az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ból pi a ci for -
ga lom ba ho zott mennyi ség gel. Az eset le ges el té rést in do -
kol ni kell.

3. f) A kö te le zet tek nek a kom po zit-cso ma go lást a tö -
meg szá za lék sze rint túl súly ban lévõ anyag alap ján kell je -
len te ni. To váb bá az „össze tett anya gok” hasz no sí tá sá ról
és anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá sá ról  szóló kü lön ál ló ada -
to kat ön kén tes ala pon meg le het adni.

3. g) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me ge a ha té kony hasz no sí tá si vagy
anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá si fo lya mat ba be vitt cso ma -
go lá si hul la dék mennyi sé gé vel egyen lõ. Ak kor, ha egy
hul la dék vá lo ga tó lé te sít mény, a ha té kony hasz no sí tá si
vagy anya gá ban tör té nõ hasz no sí tá si tech no ló gi ák felé tör -
té nõ ki bo csá tá sát je len tõs vesz te sé gek nél kül vég zi, ak kor
el fo gad ha tó az, hogy ezt a ki bo csá tást a hasz no sí tott vagy
anya gá ban hasz no sí tott cso ma go lá si hul la dék tö me gé nek
te kint sék.
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3. h) A kö te le zett ál tal az Eu ró pai Kö zös ség bõl ex por -
tált cso ma go lá si hul la dé kot csak ak kor le het hasz no sí tott
vagy anya gá ban hasz no sí tott hul la dék ként figye lembe
ven ni, ha egy ér tel mû bi zo nyí ték van arra, hogy a hasz no sí -
tás ra vagy anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás ra a kö zös sé gi
jog sza bá lyok ál tal elõ írt fel té te lek kel nagy já ból egyen ér -
té kû fel té te lek mel lett ke rült sor.

3. i) Ha a kö te le zett más tag ál lam ban vagy a Kö zös sé -
gen kí vül ke let ke zett cso ma go lá si hul la dé kot hoz be hasz -
no sí tás vagy anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás cél já ból, ak -
kor ez a mennyi ség nem szá mol ha tó el hasz no sí tott ként
vagy anya gá ban hasz no sí tott ként ab ban a tag ál lam ban,
aho va a cso ma go lá si hul la dék ér ke zik.

3. j) Mind azon ese tek ben, ami kor uta lás tör té nik a
hasz no sí tás ra, a vo nat ko zó ren del ke zé sek mu ta tis mu tan -
dis al kal ma zan dók a hul la dék ége tõ mû ben ener ge ti kai
hasz no sí tás sal el ége tett cso ma go lá si hul la dék ra is.

4. a) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me gét a cso ma go lá si hul la dék ter mé -
sze tes ned ves ség tar tal ma mel lett kell mér ni, amely nek a
pi a ci for ga lom ba ho zott egyen ér té kû cso ma go lás ned ves -
ség tar tal má val össze ha son lít ha tó nak kell len nie.

4. b) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me gé nek mért ada ta it kor ri gál ni kell,
ha a cso ma go lá si hul la dék ned ves ség tar tal ma rend sze re -
sen és je len tõ sen el tér a pi a ci for ga lom ba ho zott cso ma go -
lás ned ves ség tar tal má tól, és ha fenn áll an nak koc ká za ta,
hogy ez a cso ma go lás hasz no sí tá si vagy anya gá ban tör té -
nõ hasz no sí tá si ará nyá nak je len tõs túl- vagy alul becs lé sé -
hez ve zet het. E kor rek ci ók nak ki vé te les ese tek re kell
 korlátozódniuk, ame lye ket sa já tos ég haj la ti vagy egyéb
kö rül mé nyek okoz nak. A je len tõs kor rek ci ó kat az adat -
összesítéseknél kell be mu tat ni, az 5. pont ban fog lal tak
sze rint.

4. c) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me gé be, amennyi re ez gya kor la ti
szem pont ból cél sze rû, nem sza bad be le szá mí ta ni a cso ma -
go lá si hul la dék kal együtt be gyûj tött nem cso ma go lá si
anya gok tö me gét.

4. d) A hasz no sí tott vagy anya gá ban hasz no sí tott cso -
ma go lá si hul la dék tö me gé rõl  szóló ada to kat kor ri gál ni
kell, ha a tény le ges hasz no sí tá si vagy anya gá ban tör té nõ
hasz no sí tá si fo lya mat hoz kül dött hul la dék ban ta lál ha tó
nem cso ma go lá si anya gok mennyi sé ge azt a koc ká za tot
rej ti ma gá ban, hogy a cso ma go lás hasz no sí tá si vagy anya -
gá ban tör té nõ hasz no sí tá si ará nya i nak je len tõs túl- vagy
alul becs lé se kö vet kez het be.

4. e) A kis mennyi sé gû nem cso ma go lá si anya gok és a
szennye zõ dé sek  miatt, ame lyek rend sze re sen elõ for dul -

hat nak a cso ma go lá si hul la dék ban, nem szük sé ges kor rek -
ci ót vé gez ni.

4. f) Mind azon ese tek ben, ami kor az 1. és 2. pon tok ban
uta lás tör té nik a hasz no sí tás ra, a vo nat ko zó ren del ke zé sek
mu ta tis mu tan dis al kal ma zan dók a hul la dék ége tõ mû ben
ener ge ti kai hasz no sí tás sal el ége tett cso ma go lá si hul la dék -
ra is.

5. A meg adott táb lá za to kat éven te kell ki töl te ni. A le -
írás nak ma gya rá za tot kell ad nia bár mely al kal ma zott becs -
lés rõl is.

6. A táb lá za to kon túl me nõ en, a kö te le zet tek ön kén te -
sen is szol gál tat hat nak a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si
hul la dé kok ról to váb bi ada to kat is, ha ezek az ada tok ren -
del ke zés re áll nak. Ilyen ada tok le het nek:

a) az üres cso ma go ló esz kö zök ter me lé sé rõl, ki vi te lé rõl 
és be ho za ta lá ról  szóló ada tok; anyag faj ta sze rint

b) az új ra hasz nál ha tó cso ma go lá sok ról  szóló ada tok;
(ha ön kén te sen részt vesz „gyár tó ként”, ak kor kö te le zõ
mó don)

c) a cso ma go lás sa já tos al tí pu sa i ról, így az össze tett
(kom po zit) cso ma go ló anya gok ról  szóló ada tok

d) a cso ma go lás ban szennye zõ dés ként ma ra dó anyag -
nak tu laj do nít ha tó an ve szé lyes nek mi nõ sü lõ cso ma go lá si
hul la dék mennyi sé gé rõl és mi nõ sé gé rõl.

4. számú melléklet
a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
 a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

A kötelezettek által minimálisan teljesítendõ
anyagában történõ hasznosítási arányok

Anyag faj ta

Év

2006.
(tö meg-

szá za lék ban)*

2007.
(tö meg-

szá za lék ban)*

2008.
(tö meg-

szá za lék ban)*

Pa pír 55 60 60

Üveg 18 21 25

Fém 40 45 50

Mû anyag 16 18 20

Fa 15 15 15

* A kö te le zett ter mé ké bõl szár ma zó hul la dék mennyi sé gé nek ará nyá ban.

2006/19. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1535



A Kormány
38/2006. (II. 20.) Korm.

rendelete

a termõföld állam által életjáradék
fizetése ellenében történõ megszerzésérõl  szóló

210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet
módosításáról

A Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXIV. tör vény 15.  §-ának
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né ben
tör té nõ meg szer zé sé rõl  szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm.
ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy a meg hir de tett pá lyá za tok ra is al kal -
maz ni kell.

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

A Kormány
39/2006. (II. 20.) Korm.

rendelete

a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok elõirányzatai, 

valamint a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól  szóló

295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
 módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 68.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo -
ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or tar ta -
lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren -
de let) 18/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18/A.  § (1) A Kor mány ál tal a he lyi ön kor mány za tok
2006. elsõ fél évi bel víz vé de ke zés sel kap cso la tos több let -
költ sé ge i re – a vis ma i or tar ta lék elõ irány za tá nak nö ve lé -
sé vel – jó vá ha gyott 785,6 mil lió fo rint össze gû tá mo ga tás -
ból 196,4 mil lió fo rint hasz nál ha tó fel az ön kor mány za -
tok nál fel me rü lõ vé de ke zé si ki adá sok ra. Ezen elõ irány zat
fel hasz ná lá sa so rán e ren de let 13–14.  §-ait és 18.  §
(2)–(5) be kez dé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A Kor mány ál tal a he lyi ön kor mány za tok 2006. elsõ
fél évi bel víz vé de ke zés sel kap cso la tos több let költ sé ge i re
jó vá ha gyott 785,6 mil lió fo rint össze gû tá mo ga tás ból
589,2 mil lió fo rint hasz nál ha tó fel a 2006 ja nu ár já ban sú -
lyos bel víz hely zet ben lévõ He ves, Haj dú-Bi har,
Jász-Nagy kun-Szol nok, Bács-Kis kun, Csong rád, Sza -
bolcs-Szat már-Be reg, Bor sod-Aba új-Zemp lén és Bé kés
me gyék érin tett ön kor mány za ta i nál a bel víz ve szély mér -
sék lé sé vel össze füg gõ ki adá sok ra.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti elõ irány zat me gyék kö zöt ti
fel osz tá sá ról a bel ügy mi nisz ter – a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter, va la mint a me gyei vé del mi bi zott sá gok
ja vas la ta alap ján – dönt.

(4) Az ön kor mány za tok a (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga -
tá si igé nyü ket – a me gyei vé del mi bi zott sá gok út ján – a
me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok hoz nyújt hat ják be. Az
ön kor mány za tok tá mo ga tá si igé nye alap ján a vis ma i or
tar ta lék (2) be kez dés sze rin ti össze gé bõl – a te rü let fej lesz -
té si ta nács el nö ké nek ja vas la tá ra – a bel ügy mi nisz ter nek a
pénz ügy mi nisz ter rel egyez te tett dön té se sze rint elõ leg fo -
lyó sít ha tó.

(5) A me gyei te rü let fej lesz té si ta nács:

a) a vis ma i or tar ta lék (1) és (2) be kez dé sek sze rin ti
össze gé bõl ak kor is igé nyel het tá mo ga tást, ha a 10.  §
(1) be kez dés c) pont ja sze rin ti éves elõ irány za tot még nem
hasz nál ta fel,

b) az ön kor mány za tok nál a bel víz ve szély mér sék lé sé -
vel össze füg gõ ki adá sok ra a (4) be kez dés sze rint fel osz tott 
me gyei ke ret összeg ere jé ig nyújt hat be vis ma i or tar ta lék ra 
vo nat ko zó ké rel met.

(6) Az igé nyek tel je sí té sé rõl a pénz ügy mi nisz ter rel tör -
té nõ egyez te tést köve tõen a bel ügy mi nisz ter dönt.

(7) A vis ma i or tar ta lék (1)–(7) be kez dés sze rin ti össze -
gé bõl jó vá ha gyott tá mo ga tás ról az ön kor mány za tok nak a
me gyei te rü let fej lesz té si ta nács ré szé re 2006. jú ni us 30-ai
for du ló nap pal, leg ké sõbb jú li us 10-ig el kell számol -
niuk. E ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a tá mo ga tást az
Áht. 64/B.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka mat tal nö -
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velt összeg ben vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés -
nek.”

2.  §

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

(2) A Ren de let 6.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
e ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát ve szí ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
6/2006. (II. 20.) EüM

rendelete

az emberi reprodukcióra irányuló különleges
eljárások végzésére vonatkozó,

valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való
rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására

vonatkozó részletes szabályokról  szóló
30/1998. (VI. 24.) NM rendelet, az Egészségügyi

Tudományos Tanácsról  szóló
 34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet,

valamint a magzati élet védelmérõl  szóló
1992. évi LXXIX. tör vény végrehajtásáról  szóló
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek m), o) és p) pont já ban, va la mint
a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX. tör vény 
13.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já rá sok
vég zé sé re vo nat ko zó, va la mint az ivar sej tek kel és emb -
riókkal való ren del ke zés re és azok fa gyaszt va tá ro lá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 30/1998. (VI. 24.)
NM ren de let (a továb biak ban: R.) 6.  §-ának (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A be kül dött adat la pok fel hasz ná lá sá val a Rep ro -
duk ci ós El já rá sok Adat bá zi sát a kü lön jog sza bály1 sze rin ti 
Hu mán Rep ro duk ci ós Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott -
ság) ve ze ti és mû köd te ti.”

2.  §

Az R. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

3.  §

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

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg

a) az R. 1.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „and ro ló gi ai jár -
tas sá gú uro ló gus szak or vos” szö veg rész he lyé be „and ro -
ló gus szak or vos” szö veg rész,

b) az R. 2. szá mú mel lék le té nek 6.1. pont já ban „az and -
ro ló gus jár tas ság gal bíró uro ló gus” szö veg rész he lyé be
„and ro ló gus szak or vos” szö veg rész,

c) az R. 8. szá mú mel lék le té ben az „ano nim do nor”
szö veg rész he lyé be az „ado má nyo zott” szö veg rész

lép.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg

a) az R. 6.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az OSZNI út ján”
szö veg rész, va la mint a 7.  § (3) be kez dé se,

b) az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács ról  szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM ren de let 8.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben az „Or szá gos Szü lé sze ti és Nõ gyó gyá sza ti In té zet
ál tal biz to sí tott” szö veg rész,

c) a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 32/1992. (XII. 23.) NM ren -
de let 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „va la mint az Or szá gos
Szü lé sze ti és Nõ gyó gyá sza ti In té zet ál tal ki je lölt in téz mé -
nyek ben” szö veg rész

ha tá lyát vesz ti.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

1 Lásd: az Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács ról  szóló 34/2003. (VI. 7.)
ESZCSM ren de let.
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Melléklet a 6/2006. (II. 20.) EüM rendelethez

[7. szá mú mel lék let a 30/1998. (VI. 24.) NM ren de let hez]

Rendelkezési nyilatkozat ivarsejt felhasználásáról

Sor szám: 

Ke let: 

Alul írott ............................................................................................................................................................. köz löm,

 hogy ............................................................................................................. in té zet ben (kli ni kán) le vett ivar sejt je i met1

a) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.) 171.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti, ano -
nim ivar sejt-ado má nyo zás cél já ra fel aján lom,

b) az Eütv. 171.  § (4) be kez dé se sze rin ti, meg ha tá ro zott re ci pi ens szá má ra tör té nõ nõi ivar sejt-ado má nyo zás cél já ra
fel aján lom,

c) or vos tu do má nyi ku ta tás cél já ra fel aján lom,

d) ké sõb bi sa ját fel hasz ná lás cél já ból le tét be he lye zem,

e) ké sõb bi sa ját fel hasz ná lás cél já ból le tét be he lye zett ivar sejt je i met – amennyi ben a tá ro lá si idõ alatt azo kat fel nem
hasz ná lom – a tá ro lá si idõ le tel tét köve tõen or vos tu do má nyi ku ta tás cél já ra fel aján lom.

Az a) pont hoz:

Tu do má sul ve szem, hogy a más sze mély nél tör té nõ rep ro duk ci ós el já rás cél já ra fel aján lott ivar sej tek (pe te sejt- és
hím ivar sejt) fe let ti ren del ke zés jo gát – amennyi ben az ivar sej tet az in té zet (kli ni ka) el fo gad ja – a fel aján ló nyi lat ko zat té -
te lé vel el vesz tem. Tu do má sul ve szem, hogy az Eütv. 171.  §-ának (3) be kez dé se alap ján az ivar sejt-ado má nyo zás hoz az
ado má nyo zó ne vé nek (csa lá di és utó név, le ány ko ri név), any ja le ány ko ri ne vé nek, az ado má nyo zó lak cí mé nek, szü le té si 
ide jé nek, ne mé nek, kül sõd le ges tes ti je gye i nek, is mert meg be te ge dé se i nek a köz lé se szük sé ges. Ezen ada to kat a kö vet -
ke zõk sze rint ren del ke zés re bo csá tom:

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

Tu do má sul ve szem, hogy ano nim ivar sejt-ado má nyo zás ese tén sze mély azo no sí tó ada ta i mat az in té zet (kli ni ka) bi zal -
ma san ke ze li, egy ide jû leg azon ban az ivar sej te ket fel hasz ná ló sze mé lyek ada ta i ról tá jé koz ta tást én sem ka pok, ilyen tá -
jé koz ta tás ra jo go sult nem va gyok. Ki je len tem, hogy az ivar sejt je im rep ro duk ci ós el já rás hoz tör té nõ fel hasz ná lá sa ér de -
ké ben jog sza bály ban elõ írt or vo si vizs gá la tok nak alá ve tem ma gam. Egy ide jû leg – ivar sejt je im fel hasz ná lá sa ese té re –
hoz zá já ru lok egyes sze mély azo no sí tó ada ta im nak (szü le té si dá tum, lé nye ges kül sõd le ges tes ti je gyek) a Rep ro duk ci ós
El já rá sok Adat bá zis ban sze mély azo no sí tás ra nem al kal mas mó don tör té nõ – jog sza bály sze rin ti – nyil ván tar tá sá hoz és
fel hasz ná lá sá hoz.

A b) pont hoz:

ba) Tu do má sul ve szem, hogy az ado má nyo zó nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott re ci pi ens szá má ra rep ro duk ci ós el já rás
cél já ra fel aján lott nõi ivar sej tek fe let ti ren del ke zés jo gát a fel aján ló nyi lat ko zat té te lé vel el ve szí tem.

1 A vá lasz tott ren del ke zés nek meg fe le lõ nyi lat ko zat be tû jel zé sét kér jük jól lát ha tó an be ke re tez ni.
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Tu do má sul ve szem, hogy az Eütv. 171.  §-ának (3) és (4) be kez dé se alap ján a meg ha tá ro zott re ci pi ens szá má ra tör té nõ
nõi ivar sejt-ado má nyo zás hoz az ado má nyo zó ne vé nek (csa lá di és utó név, le ány ko ri név), any ja le ány ko ri ne vé nek, az
ado má nyo zó lak cí mé nek, szü le té si ide jé nek, kül sõd le ges tes ti je gye i nek*, is mert meg be te ge dé se i nek a köz lé se szük sé -
ges. Ezen ada to kat a kö vet ke zõk sze rint ren del ke zés re bo csá tom:

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy az ado má nyo zó nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott re ci pi ens szá má ra tör té nõ nõi ivar sejt-ado má nyo zás
el len ér ték nél kül, kény szer tõl, fe nye ge tés tõl és meg té vesz tés tõl men te sen tör tént.

Ki je len tem, hogy nõi ivar sejt je im rep ro duk ci ós el já rás hoz tör té nõ fel hasz ná lá sa ér de ké ben jog sza bály ban elõ írt or vo -
si vizs gá la tok nak alá ve tem ma gam. Egy ide jû leg hoz zá já ru lok egyes sze mély azo no sí tó ada ta im nak (szü le té si dá tum, lé -
nye ges kül sõd le ges tes ti je gyek) a Rep ro duk ci ós El já rá sok Adat bá zis ban sze mély azo no sí tás ra nem al kal mas mó don tör -
té nõ – jog sza bály sze rin ti – nyil ván tar tá sá hoz és fel hasz ná lá sá hoz.

bb)** Ki je len tem, hogy az ado má nyo zó nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott re ci pi ens szá má ra fel nem hasz nált nõi ivar -
sej tek más sze mély ré szé re tör té nõ, sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don való fel hasz ná lás ba be le egye zem.

A c) pont hoz:

Tu do má sul ve szem, hogy az or vos tu do má nyi ku ta tás cél já ra fel aján lott ivar sej tek fe let ti ren del ke zés jo gát – amennyi -
ben a fel aján lott ivar sej te ket az in té zet (kli ni ka), il le tõ leg ku ta tó hely el fo gad ja – a fel aján ló nyi lat ko zat té te lé vel el ve szí -
tem.

A d) pont hoz:

Tu do má sul ve szem, hogy a le tét be he lye zett ivar sejt je im fe lett a ren del ke zés jo gát én gya ko ro lom. Tu do má sul ve -
szem, hogy kü lön ren del ke zé sem nél kül [e) pont] az ivar sej tek fa gyaszt va tá rol ha tó sá gá nak ha tár ide jét köve tõen le tét be
he lye zett ivar sejt je i met meg sem mi sí tik.

Az e) pont hoz:

Tu do má sul ve szem, hogy az ivar sej tek fa gyaszt va tá rol ha tó sá gá nak ha tár ide jé ig a le tét be he lye zett ivar sejt je im fe lett
a ren del ke zés jo gát én gya ko ro lom. A ha tár idõ le jár tát köve tõen az ivar sejt je i met – meg fe le lõ ren del ke zé sem ese tén,
amennyi ben a fel aján lott ivar sejt je i met az in té zet (kli ni ka), il le tõ leg ku ta tó hely el fo gad ja – or vos tu do má nyi ku ta tás cél -
já ra fel hasz nál ják. Tu do má sul ve szem, hogy a fel aján lott ivar sej tek fe let ti ren del ke zés jo gát a fa gyaszt va tá rol ha tó sá gá -
nak ha tár ide jé nek le tel té vel el ve szí tem, il let ve azt, hogy amennyi ben a ku ta tá si cél ra tör té nõ fel aján lás nem ke rül el fo ga -
dás ra, az ivar sejt je i met meg sem mi sí tik.

Kelt: ...................... (hely ség) ............................... (dá tum)

............................................................

nyi lat ko za tot tevõ alá írá sa

* A kül sõd le ges tes ti je gyek le írá sa csak a bb) pont ki töl té se ese tén kö te le zõ.

** Ki töl té se nem kö te le zõ, amennyi ben a más sze mély ré szé re tör té nõ fel hasz ná lás hoz nem já rul hoz zá, kér jük a pon tot jól lát ha tó an át húz ni.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
5/2006. (II. 20.) GKM

rendelete

a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: GET) 56.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem
el:

1.  §

A ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let 1. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a 2006. ja nu ár 18-át kö ve tõ el szá -
mo lá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé ig a ked vez mé nyes gáz el -
lá tás igény be vé te lé rõl  szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 106/2005. (XII. 19.) GKM
ren de let [a továb biak ban: 106/2005. (XII. 19.) GKM ren -
de let] alap ján már el szá molt tá mo ga tást a so ron kö vet ke zõ
szám lá ban (rész szám lá ban) kell he lyes bí te ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a
106/2005. (XII. 19.) GKM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Di ós sy Gá bor s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi

po li ti kai államtitkár
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Melléklet az 5/2006. (II. 20.) GKM rendelethez

[1. szá mú mel lék let az 50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let hez]

Támogatássávok, az ahhoz tartozó támogatás mértéke áfával

A tá mo ga tás mér té ke

0–51 000 MJ/év
 fo gyasz tá sig
fo gyasz tá si
he lyen ként 

Ft/MJ

51 001–102 000 MJ/év
 fo gyasz tás

 kö zött fo gyasz tá si
he lyen ként

 Ft/MJ

102 000 MJ/év
fo gyasz tás fe lett fo gyasz tá si

 he lyen ként 
Ft/MJ

20 m3/h-nál ki sebb tel je sít mény igé nyû ház tar tá si fo gyasz tók
ré szé re – a ház tar tá si célú hõ- és táv hõ ter me lés, va la mint
a ház tar tá si mérõ nél kü li fo gyasz tók ki vé te lé vel – szol gál ta tott
 föld gáz

0,748 0,601 0,14

20 m3/h vagy an nál na gyobb tel je sít mény igé nyû ház tar tá si 
fo gyasz tók ré szé re – a ház tar tá si célú hõ- és táv hõ ter me lés,
va la mint a ház tar tá si mérõ nél kü li fo gyasz tók ki vé te lé vel –
szol gál ta tott föld gáz

0,823 0,675 0,215

Ház tar tá si fo gyasz tók ré szé re ve ze té ken szol gál ta tott 
pro pán-bu tán gáz és ezek ele gyei

1,762 1,585 0,369

Ház tar tá si mérõ nél kü li fo gyasz tók ré szé re szol gál ta tott föld gáz 0,748

Ház tar tá si célú hõ- és táv hõ ter me lés
A tá mo ga tás mér té ke

 Ft/MJ

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-)tel je sít mé nye 20 m3/órá nál ki sebb 0,661

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-)tel je sít mé nye 20–100 m3/óra kö zött 0,837

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-)tel je sít mé nye 100–500 m3/óra kö zött 0,725

Gáz mé rõ(k) név le ges (össz-)tel je sít mé nye 500 m3/óra fe lett 0,844

Szál lí tó ve ze té ki fo gyasz tók 0,778



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1018/2006. (II. 20.)  Korm.

határozata

a Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató
Alapítvány megszüntetésérõl

A Kor mány

1. a köz pén zek fel hasz ná lá sá ról, a köz tu laj don hasz ná -
la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len -
õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 38.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel, kez de mé nye zi a
Köl csö nös Se gély egy le te ket Tá mo ga tó Ala pít vány
(a továb biak ban: Ala pít vány) meg szün te té sét és fel ha tal -
maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy az Ala pít vány bí ró sá gi
nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lé se ér de ké ben a szük sé ges in -
téz ke dé se ket te gye meg;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. egyet ért az zal, hogy az Ala pít vány nak a hi te le zõk ki -
elé gí té se után fenn ma ra dó va gyo na ré szét ké pe zõ pénz -
esz kö zök a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le te
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 12. Fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok cím, 2. Ága za ti cél elõ irány za tok al cím,
4. Ki egé szí tõ ön gon dos ko dá si for mák el ter je dé sé nek ösz -
tön zé se jog cím cso port já ra ke rül je nek;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró ság nak az Ala pít ványt meg szün te tõ

 vég zé se jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
 30 napon belül

3. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a va gyon 2. pont
sze rin ti fel hasz ná lá sá ról a nyil vá nos sá got tá jé koz tas sa.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: a va gyon fel hasz ná lá sá ról tör tént

 ren del ke zést kö ve tõ 30 napon belül

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
4/2006. (II. 16.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a választási eljárás határidõirõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, a 99/K.  § (5) be kez dé sé nek 
a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban,
124/A.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban, 131/A.  § a) pont -
já ban és 143/A.  § (4) be kez dé sé ben írt ha tás kö ré ben a vá -
lasz tá si ha tár idõk tár gyá ban az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:
A vá lasz tá si bi zott sá gok ha tás kö ré be tar to zó ki fo gá sok

tár gyá ban mind az igé nyek be je len té sé re, mind pe dig azok
el bí rá lá sá ra ki vé te le sen szûk ha tár idõk áll nak ren del ke zés re.

En nek in do ka a vá lasz tá si el já rá sok kal össze füg gõ jog -
sé rel mek gyors el bí rá lá sá hoz fû zõ dõ ki emel ke dõ tár sa dal -
mi ér dek. Ezért a vá lasz tá si bi zott sá gok elõt ti jog ér vé nye -
sí tés re csak olyan ki fo gás olt cse lek mé nyek ese té ben van
le he tõ ség, ame lyek al kal ma sak a gyors el bí rá lás kö ve tel -
mé nye i nek al kal ma zá sá ra.

A vá lasz tá si el já rá si alap el vek nek meg fele lõen a jog al -
ko tó egy ér tel mû en ren del ke zik a Ve. 77.  § (1) be kez dé sé -
ben, mi kor ki mond ja, hogy a „ki fo gást úgy kell be nyúj ta -
ni, hogy az leg ké sõbb a sé rel me zett jog sza bály sér tés el kö -
ve té sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül meg ér kez zen.”

Ez azt je len ti, hogy
– egy részt a ki fo gás be nyúj tá sá ra ren del ke zés re álló

ha tár idõ szá mí tá sá nál a sé re lem rõl való tu do más szer zés
idõ pont ja kö zöm bös, a ki fo gás be nyúj tá sá ra irány adó ha -
tár idõ kez dõ idõ pont ja a jog sza bály sér tés el kö ve té sé nek
idõ pont ja (ob jek tív ha tár idõ);

– más részt a ki fo gás nak 3 na pon be lül be is kell ér kez -
nie (anya gi jogi ha tár idõ) a ki fo gás el bí rá lá sá ra ha tás kör rel 
és ille té kességgel ren del ke zõ vá lasz tá si bi zott ság hoz.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság rá -
mu tat arra, hogy azok ra az ese tek re, ami kor a ren del ke zés
al kal ma zá sá nak ob jek tív elõ fel té te lei bár mi lyen ok ból
nem áll nak fenn – ide ért ve azt az ese tet is, hogy a jog sé rel -
met el szen ve dõ az igény ér vé nye sí tés re ren del ke zés re álló
ob jek tív ha tár idõn túl ér te sült a jo ga i nak sé rel mé rõl –, a
vá lasz tá si bi zott ság ha tás kö re nem ter jed ki.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság arra is fel hív ja a
 figyelmet, hogy amennyi ben a vá lasz tá si el já rás sa já tos sza -
bá lyai  miatt a vá lasz tá si bi zott sá gok elõt ti igény ér vé nye sí tés -
re nincs le he tõ ség, ez nem zár ja ki, hogy a jo ga i ban meg sér -
tett fél más ál la mi szer vek nél ke res sen jog vé del met.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 16.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

2006/19. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1541



1542 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/19. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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