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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
36/2006. (II. 20.) Korm.
rendelete
a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában és a 110. §
(7) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendeli el:
1. §
A levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
(3. § A rendelet alkalmazásában)
„l) érintett nyilvánosság: a nyilvánosság azon része,
la) amelyre a 7. § (7) bekezdés szerinti intézkedési programról való döntés – különösen annak környezeti hatásai
miatt – kihat vagy kihathat, valamint
lb) amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan
környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi körét az intézkedési programról való döntés
érinti.”

2. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek, illetve létesítmények esetében a légszennyezõnek védelmi övezetet kell kialakítania – a 27. § (2) bekezdése szerint korszerûsített (rekonstruált) légszennyezõ
források kivételével – az új légszennyezõ források körül,
illetve a nyomvonalas közlekedési létesítmények mentén.
(2) A környezetvédelmi hatóság a 2. számú mellékletben felsorolt, külön jogszabály alapján környezeti hatásvizsgálat-köteles, illetõleg egységes környezethasználati
engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek,
létesítmények esetében a védelmi övezet nagyságát a környezetvédelmi engedélyben, illetõleg az egységes környezethasználati engedélyben határozza meg.
(3) A környezetvédelmi hatóság a 2. számú mellékletben felsorolt, külön jogszabály alapján környezeti hatásvizsgálati, illetõleg egységes környezethasználati engedé-
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lyezési eljárás hatálya alá nem tartozó tevékenységek, létesítmények esetében a védelmi övezet nagyságát más hatósági eljárásban az érdemi döntésre jogosult hatóság megkeresésére adott szakhatósági állásfoglalásában határozza
meg.
(4) A környezetvédelmi hatóság a 2. számú mellékletben nem szereplõ tevékenységek esetében más hatósági eljárásban a védelmi övezet szükségességét – az (5) bekezdésre tekintettel – vizsgálhatja és a védelmi övezet nagyságát az érdemi döntésre jogosult hatóság megkeresésére
adott szakhatósági állásfoglalásában legfeljebb 1000 méterben határozhatja meg.
(5) A védelmi övezet nagyságát a légszennyezõ anyag
kibocsátások, a terjedési viszonyok (különösen az uralkodó szélirány, idõjárási viszonyok), a domborzat, a védõelemek és a védendõ területek, építmények figyelembevételével kell meghatározni.
(6) A környezeti hatásvizsgálati, továbbá az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi hatóság a 2. számú melléklet A)–D) pontjaira elõírt védelmi övezet legalacsonyabb mértékénél kisebb védelmi övezetet is meghatározhat az érintett települési önkormányzat (a fõvárosban a kerületi önkormányzat) jegyzõjének (a továbbiakban együtt: a települési önkormányzat jegyzõje), valamint a közegészségügyi és a külön jogszabályban1 meghatározott építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján, amennyiben valamennyi levegõvédelmi követelmény teljesül. A meghatározott védelmi
övezet sugara azonban nem lehet kisebb az A) pontban felsorolt tevékenységek esetében 300 m-nél, a B) pontban
felsorolt tevékenységek esetében 200 m-nél, illetve a
C)–D) pontokban felsorolt tevékenységek esetében a légszennyezõ forrás közvetlen hatásterületénél.
(7) Meglévõ telephelyen tervezett új forrás esetében a
környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásban, a közegészségügyi hatóság és a települési önkormányzat jegyzõjének
szakhatósági állásfoglalása alapján a (6) bekezdésben foglaltaknál kisebb távolságot is meghatározhat.
(8) A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület,
üdülõépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülõ, illetve a már mûködõ légszennyezõ források mûködésével összefüggõ
építményt.
(9) Új autópálya, autóút, egy- és kétszámjegyû országos
közút esetén a környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet
kijelölését követõen a külön jogszabály2 szerinti szakhatósági jogkörében nem adhat szakhatósági hozzájárulást a
közút kezelõje részére a (8) bekezdésben felsorolt építmények védelmi övezetben történõ elhelyezésével kapcsolatos eljárásban.

1
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 52. § (2), (6) bek.
2
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló
30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 31. § (5) bek.
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(10) A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a légszennyezõt terhelik.
(11) Amennyiben a védelmi övezet a légszennyezõ tulajdonában van, akkor annak a védelmi övezetként való
fenntartásával kapcsolatos költségek a légszennyezõt terhelik.
(12) Amennyiben a védelmi övezet nem a légszennyezõ
tulajdonában van, és azt más hasznosítja, akkor a védelmi
övezetként való fenntartási költségek a hasznosított terület
tekintetében a hasznosítót, hasznosítás hiányában a légszennyezõt terhelik.”

3. §
Az R. 7. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Azokra a zónákra, ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket, a környezetvédelmi hatóság az érintett
közegészségügyi és közlekedési hatóságok, valamint települési önkormányzatok jegyzõjének közremûködésével,
az érintett légszennyezõk bevonásával, valamint az érintett nyilvánosság véleményének kikérése alapján olyan intézkedési programot készít, amelynek ütemezett végrehajtásával biztosítható a határértékek betartása. A programok
tartalmi követelményeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
A környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyezõket szennyezés csökkentési intézkedések megtételére kötelezi, valamint figyelemmel kíséri és ellenõrzi
az intézkedési program végrehajtását.”

4. §
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c) azon környezetvédelmi hatóság megnevezését, ahová a tervezetre vonatkozó vélemények, észrevételek benyújthatók;
d) a tervezetre vonatkozó vélemények, észrevételek
benyújtására nyitva álló határidõt.
(3) Az érintett nyilvánosság az intézkedési program, továbbá annak módosítása, illetõleg felülvizsgálata tervezetére a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás közzétételétõl számított 30 napon belül tehet véleményt, illetve észrevételt.
A környezetvédelmi hatóság az intézkedési program, valamint annak módosítása, illetõleg felülvizsgálata elfogadása elõtt az érintett nyilvánosság által határidõben tett véleményeket, észrevételeket – tekintettel a környezetvédelmi
érdekekre – lehetõség szerint figyelembe veszi.
(4) A figyelembe vett véleményekrõl, észrevételekrõl,
illetve figyelmen kívül hagyásuk esetén annak indokairól a
környezetvédelmi hatóság a saját és az érintett települési
önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdetõtábláján, továbbá a saját és a minisztérium honlapján tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, és egyúttal közzéteszi az elfogadott intézkedési programot, továbbá az elfogadás
alapjául szolgáló indokokat.”

5. §
Az R. 16. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(13) A 9. számú melléklet szerinti uniós jogi aktusok,
továbbá a levegõ védelmével összefüggõ tárgyú nemzetközi egyezmények által elõírt adatszolgáltatási, értesítési
és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése a környezetvédelemért felelõs miniszter feladata.”

Az R. a következõ címmel és 7/A. §-sal egészül ki:
„Az intézkedési program elkészítésének szabályai

6. §

7/A. § (1) A környezetvédelmi hatóság a 7. § (7) bekezdése szerinti intézkedési program, annak módosítása, illetõleg felülvizsgálata tervezetének elkészítése során a saját
és az érintett települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdetõtábláján, továbbá a saját, valamint a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján tájékoztatja az érintett nyilvánosságot.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak a következõket kell tartalmaznia:
a) az intézkedési program, továbbá annak módosítása,
illetõleg felülvizsgálata tervezetét;
b) felhívást arra vonatkozóan, hogy az intézkedési
program, annak módosítása, illetõleg felülvizsgálata tervezetére az érintett nyilvánosság véleményt, észrevételt
tehet;

Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK
rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget lebontó anyagokról 4. cikke (4) bekezdésének (iv) pontja, 5. cikke
(3) bekezdésének 4. francia bekezdése, 16. cikkének
(6) bekezdése, 17. cikkének (1) bekezdése, 20. cikkének
(3) bekezdése és 21. cikke;
b) a Tanács 91/692/EGK irányelvével (1991. december
23.) módosított a Tanács 84/360/EGK irányelve (1984. június 28.) az ipari létesítmények által okozott levegõszennyezés elleni küzdelemrõl 2. cikkének (1) és (2) bekezdése, 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, 6., 11., 12., 13.
és 15a. cikke;

1524

MAGYAR KÖZLÖNY

c) a Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.)
a környezeti levegõ minõségének vizsgálatáról és ellenõrzésérõl 2. cikkének 1–4. és 9–10. pontja, 3. cikke, 4. cikkének (6) és (7) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8., 9., 10. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 12. cikkének (1a)–(1c) bekezdése és IV. melléklete;
d) a Tanács 1999/13/EK irányelve (1999. március 11.)
a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történõ felhasználása során keletkezõ illékony
szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról 6. cikkének (3) bekezdése, 11. cikkének (1) és (2) bekezdése;
e) a Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a
környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekrõl 5. cikkének (2) bekezdése, 7. cikkének
(1) bekezdése és 9. cikkének (6) bekezdése;
f) a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november
16.) a környezeti levegõben lévõ benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekrõl 5. cikkének (1) és (6) bekezdése;
g) az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK irányelve (2000. december 4.) a hulladékok égetésérõl 15., 19.
és 21. cikke;
h) az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve (2001. október 23.) a nagy tüzelõberendezésekbõl
származó egyes szennyezõ anyagok levegõbe történõ kibocsátásának korlátozásáról 4. cikkének (1), (2), (3) és
(6) bekezdése, 15. és 16. cikke;
i) az Európai Parlament és a Tanács 2001/81/EK irányelve (2001. október 23.) az egyes légköri szennyezõk nemzeti kibocsátási határértékeirõl 3. cikkének e) pontja,
8. cikkének (1) és (2) bekezdése, 11. és 14. cikke;
j) az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve (2002. február 12.) a környezeti levegõ ózontartalmáról
2. cikkének 1., 2., 4., 5., 7–10. pontja, 3. cikkének (2), (3)
és (4) bekezdése, 4. cikkének (2) bekezdése, 5. cikke,
6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8. cikke, 10. cikkének
(1a)–(1c) és (2a)–(2c) bekezdése, valamint 14. cikke;
k) az Európai Parlamenti és a Tanácsi irányelve
2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel
kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a
nyilvánosság részvételérõl, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a
85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról
2. cikke;
l) az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK
irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl 5. cikke;
m) a Tanács 97/101/EK határozata (1997. január 27.) a
tagállamokban a környezeti levegõszennyezés mérését
végzõ hálózatok és egyedi állomások által szolgáltatott információ és adatok kölcsönös cseréjének létrehozásáról
4. és 5. cikke;
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n) a Bizottság 98/184/EK határozata (1998. február
25.) a veszélyes hulladékégetésrõl szóló 94/67/EEK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdõívrõl;
o) a Bizottság 2004/224/EK határozata (2004. február
20.) a környezeti levegõ egyes szennyezõ anyagainak határértékeivel kapcsolatban a 96/62/EK tanácsi irányelv
szerint elõírt tervekre vagy programokra vonatkozó információ benyújtását szabályozó rendelkezések megállapításáról;
p) A Bizottság 2004/461/EK határozata (2004. április
29.) a környezeti levegõ minõségének a 96/62/EK és az
1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK
és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
összhangban történõ vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdõív meghatározásáról.”

7. §
Az R. 2. számú melléklete a következõ E) ponttal egészül ki:
„E) Nyomvonalas közlekedési létesítmények, ahol a védelmi övezet a létesítmény mindkét oldalán az út, illetve
vasút tengelyétõl számított legalább 25, illetve legalább
50 méter
18. Új egyszámjegyû és kétszámjegyû országos közút,
valamint új vasútvonal esetében legalább 25 méter
19. Új autópálya, autóút esetében legalább 50 méter”

8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 7. §-ának (12) bekezdése,
valamint 13. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.
(2) Az R. e rendelet mellékletével egészül ki.
(3) Ez a rendelet a következõ uniós aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK irányelve (2001. október 23.) a nagy tüzelõberendezésekbõl
származó egyes szennyezõ anyagok levegõbe történõ kibocsátásának korlátozásáról 16. cikke;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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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 Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK
rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget lebontó anyagokról 4. cikke (4) bekezdésének (iv) pontja, 5. cikke
(3) bekezdésének 4. francia bekezdése, 16. cikkének
(6) bekezdése, 17. cikkének (1) bekezdése, 20. cikkének
(3) bekezdése és 21. cikke
b) A Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember
27.) a környezeti levegõ minõségének értékelésérõl és kezelésérõl 12. cikkének (1a)–(1c) bekezdése
c) A Tanács 1999/13/EK irányelve (1999. március 11.)
a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történõ felhasználása során keletkezõ illékony
szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról 6. cikkének (3) bekezdése, 11. cikkének (1) és (2) bekezdése
d) A Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a
környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekrõl 5. cikkének (2) bekezdése, 7. cikkének
(1) bekezdése és 9. cikkének (6) bekezdése
e) A Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november
16.) a környezeti levegõben lévõ benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekrõl 5. cikkének (1) és (6) bekezdése
f) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/76/EK
irányelve (2000. december 4.) a hulladékok égetésérõl 15.,
19. és 21. cikke
g) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/80/EK
irányelve (2001. október 23.) a nagy tüzelõberendezésekbõl származó egyes szennyezõ anyagok levegõbe történõ
kibocsátásának korlátozásáról 15. cikke
h) Az Európai Parlament és a Tanács 2001/81/EK
irányelve (2001. október 23.) az egyes légköri szennyezõk
nemzeti kibocsátási határértékeirõl 8. cikkének (1) és
(2) bekezdése
i) Az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve (2002. február 12.) a környezeti levegõ ózontartalmáról 10. cikkének (1a)–(1c) és (2a)–(2c) bekezdése
j) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK
irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl 5. cikke
k) A Tanács 97/101/EK határozata (1997. január 27.) a
tagállamok környezeti levegõ minõséget mérõ hálózatai és
egyedi állomásai kölcsönös információ és adatcseréjének
kialakításáról 4. és 5. cikke

1525

l) A Bizottság 98/184/EK határozata (1998. február
25.) a veszélyes hulladékégetésrõl szóló 94/67/EEK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos kérdõívrõl
m) A Bizottság 2004/224/EK határozata (2004. február
20.) a környezeti levegõ egyes szennyezõ anyagainak határértékeivel kapcsolatban a 96/62/EK tanácsi irányelv
szerint elõírt tervekre vagy programokra vonatkozó információ benyújtását szabályozó rendelkezések megállapításáról
n) A Bizottság 2004/461/EK határozata (2004. április
29.) a környezeti levegõ minõségének a 96/62/EK és az
1999/30/EK tanácsi irányelvvel, valamint a 2000/69/EK
és a 2002/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
összhangban történõ vizsgálatára vonatkozó éves jelentéshez használandó kérdõív meghatározásáról

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 hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. §-a (6) bekezdésének
a) pontjában, valamint 59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének
részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) csomagolás
aa) valamennyi olyan termék, amelyet a termelõ, a felhasználó vagy a fogyasztó áruk (a nyersanyagtól a feldolgozott áruig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására használ, ideértve az ugyanilyen
célra használt egyszer használatos terméket,
ab) az aa) pontban meghatározottaknak – a csomagolás
által biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül – megfelelõ
tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék szerves részét képezi és a termék tárolásához, eltartásához vagy megõrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és annak
egyes elemeit együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy
értékesítésre szánták,
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ac) az eladási helyen történõ megtöltésre tervezett és
szánt, illetve az eladási helyen eladott vagy megtöltött csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek,
ad) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítõ elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részei, és az elemeket
együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták, a csomagolásba beépülõ egyéb összetevõket és kiegészítõ elemek
azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették;
b) csomagolási hulladék: hulladéknak minõsülõ minden csomagolás;
c) anyagában történõ hasznosítás: a Hgt. 18. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban és (2) bekezdésében meghatározott hulladékhasznosítás;
d) hasznosítási díj (licencdíj): a koordináló szervezet
részére, az általa a visszavételi, hasznosítási és az ezzel
összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettség a Hgt. szerinti
kötelezettõl történõ átvállalása fejében, az átvett csomagolási hulladék fajtája és mennyisége függvényében meghatározott díj;
e) gyártó: a csomagolt termék gyártója.
(2) A csomagolás lehet
a) a fogyasztói (elsõdleges) csomagolás, amely értékesítési egységet képez a végsõ felhasználó vagy fogyasztó
számára a vásárláskor, illetve a védendõ termékkel közvetlenül érintkezik;
b) gyûjtõ- (másodlagos) csomagolás az, amely a vásárlás helyén meghatározott értékesítési egységet foglal
össze, a végsõ felhasználó vagy fogyasztó részére történõ
értékesítéstõl függetlenül, vagy a fogyasztói csomagolástól elkülöníthetõ anélkül, hogy annak tulajdonságait megváltoztatná;
c) szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói
vagy gyûjtõcsomagolás kezelését és szállítását, továbbá a
fizikai kezelésnél és szállításnál történõ károsodás elkerülését elõsegítõ csomagolás.
(3) A csomagolásnak, illetve csomagolásnak nem minõsülõ tételeket szemléltetõ példákat az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása alapján a 3. számú melléklet tartalmazza.”

2. §
Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Nem hozható forgalomba olyan csomagolás,
amely nem felel meg az 1. számú mellékletben foglalt lényegi követelményeknek.
(2) A csomagolás összetételére, valamint újrahasználható, hasznosítható (ideértve az anyagában történõ hasznosítást is) jellegére vonatkozó lényegi követelményeket
az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A lényegi követelményeknek megfelel az a csomagolás, amely esetében az 1. számú melléklet 4. pontjában
meghatározott szabványokban foglaltak teljesülnek.”
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Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A csomagolási hulladék – más hulladéktól elkülönített – visszavételét, valamint hasznosítását a gyártónak kell biztosítania.
(2) A gyártó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét saját maga teljesíti, vagy hasznosításra erre engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetnek átadással teljesítheti,
illetve az arra alkalmas csomagolás újrahasználatát biztosíthatja. A visszavételi és hasznosítási kötelezettség önállóan vagy a Hgt. 11. §-a szerinti hasznosítást koordináló
szervezet (a továbbiakban: koordináló szervezet) útján teljesíthetõ.
(3) A termékértékesítést a fogyasztó számára végzõ
gyártó mentesül a visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítése alól, ha a fogyasztó számára értékesített
termék csomagolása az éves szinten
a) mûanyag vagy fém esetén összesen 200 kg-ot,
b) papír vagy fa esetén 500 kg-ot,
c) üveg esetén 800 kg-ot
nem haladja meg.
(4) A termékértékesítést a fogyasztó számára végzõ
gyártó a visszavételi és hasznosítási kötelezettség átadásáról a csomagolóanyagot, eszközt elõállítóval megállapodhat, ha a fogyasztó számára értékesített termék csomagolása az éves szinten
a) mûanyag vagy fém esetén összesen 500 kg-ot,
b) papír vagy fa esetén 1000 kg-ot,
c) üveg esetén 2000 kg-ot
nem haladja meg. Amennyiben a termékértékesítést a fogyasztó számára végzõ gyártó a csomagolást nem közvetlenül az azt elõállítótól szerzi be, gyártónak a csomagolóanyag, illetve eszköz elsõ megrendelõjét kell tekinteni.
Megállapodásnak minõsül a csomagolóanyagon, illetve
eszközön nyilvántartott koordináló szervezet által elõírt
jelzés feltüntetése.
(5) A Hgt. 8. §-a szerinti visszavételi kötelezettség alapján 2012. december 31. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok tömegének legalább 60%-a
hasznosításra vagy hulladékégetõ mûben energiahasznosítás mellett elégetésre kerüljön, valamint legalább 55%-a,
de legfeljebb 80%-a anyagában kerüljön hasznosításra,
úgy hogy ez az arány a hulladékot alkotó egyes anyagok
tekintetében legalább a következõ legyen:
a) üveg esetében 60%,
b) papír és karton esetében 60%,
c) fém esetében 50%,
d) fa esetében 15%,
e) mûanyag esetében 22,5%, kizárólag azokat az anyagokat figyelembe véve, amelyeket újból mûanyagokká
dolgoznak fel.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a gyártónak gondoskodnia kell az 5. számú mellékletben meghatározott anyagában történõ hasznosítási
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arányok teljesítésérõl, az Országos Hulladékgazdálkodási
Tervvel összhangban.
(7) A hasznosítási kötelezettség teljesítésének minõsül a
Magyarországon képzõdött és begyûjtött csomagolási hulladék külföldön megvalósított hasznosítása is. Az Európai
Közösség területérõl kivitt csomagolási hulladék csak akkor minõsül teljesítésnek, ha annak hasznosítása igazoltan
olyan körülmények között történt meg, amelyek általános
értelemben egyenértékûek a vonatkozó hazai, illetve közösségi jogszabályokban elõírtakkal. A teljesítés igazolása
érdekében a környezetvédelmi hatóság kötelezheti a gyártót az egyenértékûség bizonyítására az igénybe vett hasznosítási technológia, illetve a vonatkozó engedélyei bemutatásával.”

4. §
Az R. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Az a forgalmazó, akinél az általa értékesített termék
szállítási (harmadlagos), illetve gyûjtõ-(másodlagos) csomagolása az éves szinten]
„b) papír vagy fa esetén összesen 1000 kg-ot,”
[meghaladja, szállítási (harmadlagos), illetve gyûjtõ-(másodlagos) csomagolás visszavételét – jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában – nem tagadhatja meg.]

5. §
(1) Az R. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A koordináló szervezetet, illetve – amennyiben
nem csatlakozott koordináló szervezethez – a gyártót
(a továbbiakban együtt: kötelezett) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
(a továbbiakban: Fõfelügyelõség) nyilvántartásba veszi.
(2) A koordináló szervezethez nem csatlakozott gyártó a
nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az e rendelet szerinti
kötelezettség keletkezését követõ 15 napon belül a következõ tartalommal nyújtja be:
a) a kötelezett neve, székhelye, adószáma, valamint
b) a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 6. § szerinti kötelezettség teljesítésének módja.”
(2) Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az a koordináló szervezethez csatlakozott gyártó,
amely valamely csomagolásfajta hasznosítását önállóan
teljesíti, nyilvántartásba vétel tekintetében koordináló
szervezethez nem csatlakozott gyártónak minõsül.”
(3) Az R. 8. §-a (5) bekezdésének c) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
[Az a koordináló szervezet vehetõ nyilvántartásba,
amely a külön jogszabály szerint közhasznú jogállásúnak
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minõsül, teljesíti a (2) bekezdés a) pontjában, valamint
(4) bekezdésben foglaltakat, továbbá]
„c) az alaptevékenységhez szükséges mértékû jegyzett
tõkével rendelkezik, valamint”
(4) Az R. 8. §-ának (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A koordináló szervezet alaptevékenységéhez szükséges mértékû jegyzett tõke mértéke legalább
a) regionális tevékenységet folytatni kívánó koordináló szervezet esetén 25 millió Ft,
b) országos tevékenységet folytatni kívánó koordináló
szervezet esetén 50 millió Ft.”

6. §
(1) Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A hasznosítási díj mértékét, számításának módját,
megállapításának idõpontját és a szervezethez való csatlakozás feltételeit a koordináló szervezet – az érintett gyártók, a forgalmazók, a hulladékhasznosítók, az önkormányzati szövetségek, a csomagolási hulladékot begyûjtõ szervezetek és a környezetvédelmi célokra alakult társadalmi
szervezetek részvételével létrehozott tanácsadó testület
véleményének meghallgatását követõen – a Fõfelügyelõségnek bejelenti.”
(2) Az R. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés szerinti, legfeljebb 18 tagú tanácsadó testületbe az érintett gyártók, a forgalmazók, a hulladékhasznosítók, az önkormányzati szövetségek, a csomagolási hulladékot begyûjtõ szervezetek, valamint a környezetvédelmi célokra alakult társadalmi szervezetek
egyenlõ arányban delegálnak képviselõt. A tanácsadó testület maga határozza meg ügyrendjét. Az ügyrendet és a
hasznosítási díjra vonatkozó véleményét a testület teljes
ülésen hozza meg, az ügyrend, valamint a hasznosítási díjra vonatkozó vélemény elfogadásához a tagok szavazatának kétharmada szükséges.”

7. §
Az R. 12. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nyilvántartásokban, az adatszolgáltatásnál és az
adatfeldolgozásnál a csomagolási hulladék jellemzésére a
hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM
rendelet 15 01 alcsoportjában szereplõ kódszámok szerinti
besorolást kell alkalmazni. A forgalmazott csomagolás jellemzésére fel kell tüntetni a hulladékká válásakor alkalmazandó besorolásnak megfelelõ kódszámot.”
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8. §

(1) Az R. 13. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az e rendelet)
„a) 3. § (4) bekezdése szerinti azonosító jelölés és 5. §-a
szerinti azonosítás használatát, valamint a 4. § szerinti lényegi követelményeknek való megfelelést a fogyasztóvédelmi hatóság,”
(külön jogszabály rendelkezései szerint ellenõrzi.)
(2) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a Hgt. és e
rendelet szerinti egyéb kötelezettségek teljesítését a Fõfelügyelõség a kötelezett székhelye szerint illetékes felügyelõség bevonásával ellenõrzi.”

9. §

2006/19. szám

feltételeinek megállapításáról, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben megállapított
nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban,
g) a Bizottság 2001/171/EK határozata (2001. február
19.) a 94/62/EK irányelvben megállapított nehézfémkoncentráció-határértékektõl való eltérésrõl az üveg csomagolások esetében,
h) a Bizottság 2001/524/EK határozata (2001. június
28.) az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN
13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000
szabványhivatkozásnak a csomagolásról és a csomagolási
hulladékról szóló 94/62/EK irányelvvel kapcsolatban az
Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételrõl,
i) a Bizottság 2005/C 44/13 közleménye az Európai
Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv végrehajtása keretében az irányelv értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzétételérõl.”

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, az R. 4. számú melléklete helyébe
e rendelet 3. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

(2) Az R. e rendelet 4. számú mellékletében foglalt
5. számú melléklettel egészül ki.

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, egyidejûleg az R. 14. §-ának (3) bekezdése hatályát
veszti.

11. §

10. §
12. §
Az R. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási
hulladékról,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) a csomagolásról és a csomagolási
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és a csomagolási
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról,
d) a Bizottság 97/129/EK határozata (1997. január 28.)
a csomagolóanyagok jelölési rendszerének létrehozásáról
az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvének
megfelelõen,
e) a Bizottság 2005/270/EK határozata (2005. március
20.) az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvének
megfelelõ adatbázis létrehozásához szükséges adatlapok
bevezetésérõl,
f) a Bizottság 1999/177/EK határozata (1999. február 8.)
a mûanyag ládákra és mûanyag raklapokra vonatkozó eltérés

(1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/12/EK irányelve (2004. február 11.) a csomagolásról és a csomagolási
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/20/EK irányelve (2005. március 9.) a csomagolásról és a csomagolási
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról,
c) a Bizottság 2005/270/EK határozata (2005. március
20.) az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvének
megfelelõ adatbázis létrehozásához szükséges adatlapok
bevezetésérõl.
(2) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, a 98/48/EK irányelvvel módosított
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt eljárás szerinti egyeztetése – a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (1) és (2) bekezdései alapján – megtörtént.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez
[1. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]
A csomagolás összetételére, valamint az újrahasználhatóságra,
illetve a hasznosíthatóságra vonatkozó lényegi követelmények
1. A csomagolás gyártására és összetételére vonatkozó követelmények
– A csomagolást úgy kell elõállítani, hogy a csomagolás térfogata és tömege arra a minimálisan elégséges mennyiségre korlátozódjék, amely fenntartja a csomagolt termék és a fogyasztó számára a biztonságosság, higiénia és elfogadhatóság szükséges szintjét.
– A csomagolást úgy kell megtervezni, elõállítani és forgalmazni, hogy lehetõvé tegyék annak újrahasználatát vagy
hasznosítását [beleértve az anyagában történõ hasznosítást (újrafeldolgozást)], és minimumra csökkentsék annak a környezetre gyakorolt hatását, amikor a csomagolási hulladékok vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási mûveletek
anyagmaradékát ártalmatlanítják.
– A csomagolást úgy kell elõállítani, hogy minimumra csökkentsék az ártalmas és más veszélyes anyagok jelenlétét
bármilyen csomagolási összetevõ vagy csomagolóanyag alkotóelemei között, tekintettel azoknak a kezelés során levegõbe kibocsátott anyagban, különösen salakban vagy csurgalékvízben való jelenlétére, amikor a csomagolást vagy a
gazdálkodási mûveletekbõl származó anyagmaradékokat vagy a csomagolási hulladékot elégetik, hulladék lerakóhelyen
ártalmatlanítják vagy egyéb módon kezelik.
2. A csomagolás újrahasználható jellegére vonatkozó követelmények
Az alábbi követelményeket egyidejûleg kell kielégíteni:
– a csomagolás fizikai tulajdonságainak és jellemzõinek lehetõvé kell tenniük több fordulót, vagy visszatérést (rotációt) a felhasználás rendes körülményei között elõre látható feltételek mellett;
– teljesíteniük kell a hasznosítható csomagolásra vonatkozó sajátos követelményeket, amikor a csomagolást már nem
használják fel újra, és ezáltal hulladékká válik.
3. A csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények
– Az anyagában történõ hasznosítás: a csomagolást úgy kell elõállítani, hogy a piacképes termékek gyártása során
felhasznált anyagok bizonyos súlyszázalékának visszaforgatását lehetõvé tegyék. E százalékos arány megállapítása
azon anyagtípustól függõen változhat, amelybõl a csomagolás összetevõdik.
– Az energia-visszanyerés formájában hasznosítható csomagolás: az energia-visszanyerés céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak minimális alsó fûtõértékkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy lehetõvé tegye az energia-visszanyerés
optimalizálását.
– A komposztálás formájában hasznosítható csomagolás: a komposztálás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiai úton lebontható jelleggel kell rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített begyûjtést és
azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek azt alávetik.
– Biológiai úton lebontható csomagolás: a biológiai úton lebontható csomagolásnak olyan összetétellel kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra úgy, hogy a levegõ jelenlétében végsõ soron
szén-dioxiddá, biomasszává, vízzé vagy levegõ kizárása mellett elsõsorban metánná bomoljon.
4. Az egyes követelményekre vonatkozó, referenciaként szolgáló szabványok a következõk:
(1)

ESzSz

CEN(2)

CEN

CEN

Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány
hivatkozása

EN 13427:2004
Csomagolás – A csomagolásra és a csomagolási hulladékra vonatkozó európai szabványok alkalmazásának követelményei
EN 13428:2004
Csomagolás – Külön követelmények a gyártásra és összetételre – Megelõzés anyagfelhasználás-csökkentéssel
EN 13429:2004
Csomagolás – Újrahasználat

–

EN 13428:2000

–

A helyettesített szabvány
megfelelõségére vonatkozó
vélelem megszûnésének
idõpontja(3)

Ennek a közzétételnek
a napja
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(1)

ESzSz

CEN

CEN

CEN
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Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe
(és referenciadokumentum)

A helyettesített szabvány
hivatkozása

EN 13430:2004
Csomagolás – Az alapanyagkénti hasznosítással visszanyerhetõ csomagolás követelményei
EN 13431:2004
Csomagolás – Energetikailag hasznosítható csomagolások
követelményei, beleértve a legkisebb alsó fûtõérték meghatározását is
EN 13432:2000
Csomagolás – Komposztálással és biológiai lebomlással
hasznosítható csomagolás követelményei – Vizsgálati
program és a csomagolás végleges elfogadásának értékelési feltételei

–

A helyettesített szabvány
megfelelõségére vonatkozó
vélelem megszûnésének
idõpontja(3)

–

–

(1)

ESzSz: Európai Szabványügyi Szervezetek.
CEN: Európai Szabványügyi Bizottság.
(3)
A megfelelõségre vonatkozó vélelem megszûnésének idõpontja általában megegyezik az Európai Szabványügyi Szervezet által meghatározott
visszavonás idõpontjával.
(2)

2. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez
[3. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]
A csomagolásnak, illetve csomagolásnak nem minõsülõ tételek szemléltetõ példái
Példák a 2. § (1) bekezdés ab) pontjában foglalt feltételek alkalmazására
Csomagolás
Édességet tartalmazó doboz
CD tokot borító fóliaburkolat
Nem csomagolás
Virágcserép, amelyben a növény teljes élettartamát tölti
Szerszámosláda
Filteres tea
Sajtot bevonó viaszréteg
Kolbászhéj
Példák a 2. § (1) bekezdés ac) pontjában foglalt feltételek alkalmazására
Csomagolás, ha az eladási helyen való feltöltésre tervezték és szánták
Papírból vagy mûanyagból készült hordtasak
Egyszer használatos tányér és pohár
Háztartási fólia
Szendvicses zacskó
Alumínium fólia
Nem csomagolás
Keverõpálca
Egyszer használatos evõeszköz
Példák a 2. § (1) bekezdés ad) pontjában foglalt feltételek alkalmazására
Csomagolás
Közvetlenül a termékre akasztott vagy arra rögzített címkék
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Csomagolás része
Szempillaecset, amely a tárolóeszköz záró elemének része
Tapadós címkék, amelyeket más csomagolási tételekhez ragasztottak
Fûzõkapcsok
Mûanyag védõtokok, hálók
Adagok mérésére szolgáló eszköz, amely mosó- és tisztítószerek tárolóeszközei záró elemének része

3. számú melléklet a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez
[4. számú melléklet a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
1. táblázat
A kötelezett tevékenysége következtében Magyarországon keletkezett
és ugyanitt vagy a határokon kívül hasznosított vagy hulladékégetõ mûben
energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék mennyiségei
Az alábbi módszerekkel hasznosítva vagy hulladékégetõ mûben energia-visszanyeréssel elégetve
Keletkezett
csomagolási
hulladék

összes hasznosítás
hulladék-égetõ
mûben energetikai és hulladékégetõ
mû
ben energetikai
hasznosítással
hasznosítással
történõ elégetés
történõ elégetés

alap anyagként
hasznosítva

egyéb módon
anyagában
hasznosítva

összes anyagában
történõ
hasznosítás

energiavisszanyerés

hasznosítás
más formái

tonna

tonna

tonna

tonna

tonna

tonna

tonna

tonna

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Anyag

Üveg
Mûanyag
Papír/karton
Fém

Alumínium
Acél
Összesen

Fa
Egyéb
Összesen

Megjegyzések az 1. táblázathoz:
(1)

Fehér négyzetek: Az adatok szolgáltatása kötelezõ. Becslések alkalmazhatók, de azoknak empirikus adatokon
kell alapulniuk, és magyarázatot kell fûzni hozzájuk a módszertani leírásban.

(2)

Halványan árnyékolt négyzetek: Az adatszolgáltatás kötelezõ, de közelítõ becslések elfogadhatók. E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fûzni.

(3)

Sötéten árnyékolt négyzetek: Az adatok szolgáltatása önkéntes.

(4)

E határozat alkalmazásában a mûanyagok anyagában történõ hasznosításának számításánál kizárólag a „polimerbõl-polimert” eredményezõ folyamatok vehetõk figyelembe.

(5)

A c oszlop magában foglalja az anyagában történõ hasznosítás összes formáját, beleértve a szerves anyagában
történõ hasznosítást is, de nem tartalmazza az alapanyagában történõ „anyagában történõ hasznosítást”.

(6)

A d oszlopnak a b és c oszlopok összegének kell lennie.
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(7)

Az f oszlop magában foglalja a hasznosítás összes formáját, kivéve az anyagában történõ hasznosítást és az
energetikai hasznosítást.

(8)

A h oszlopnak a d, e, f és g oszlopok összegének kell lennie.

(9)

A hasznosítás vagy a hulladékégetõ mûben energetikai hasznosítással történõ elégetés aránya e rendelet értelmében: h oszlop/a oszlop.

(10)

Az anyagában történõ hasznosítási arány e rendelet alkalmazásában: d oszlop/a oszlop.

(11)

A fára vonatkozó adatokat nem szabad az egyes csomagolóanyagok minimum 15% tömegszázalékos célkitûzésének elérésénél a számításnál felhasználni.

(12)

A „mûanyagok” az alábbi alcsoportokra bonthatók: PET, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC és egyéb

(13)

Az egyéb kategóriában a fõcsoportokba nem besorolható csomagolások szerepelhetnek, mint például természetes szálakból (juta, szizál stb.) készült zsákok.

2. táblázat
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
Más tagállamokba vagy a Közösségen kívülre az alábbi célokból küldött, vagy exportált csomagolási hulladék

Anyag

alap anyagként
hasznosítva

egyéb módon
anyagában
hasznosítva

energia
visszanyerés

a hasznosítás más
formái

hulladék-égetõ mûben
energetikai hasznosítással
történõ elégetés

tonna

tonna

tonna

tonna

tonna

Üveg
Mûanyag
Papír és karton
Fém

Alumínium
Acél
Összesen

Fa
Egyéb
Összesen

Megjegyzések a 2. táblázathoz:
(1)

E táblázat adatai csak azon mennyiségekre vonatkoznak, amelyeket a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló ezen rendelet által elõírt kötelezettségek értelmében figyelembe kell venni. Ezek az adatok az
1. táblázatban már szolgáltatott adatok részhalmazai.

(2)

Halványan árnyékolt négyzetek: Az adatok szolgáltatása kötelezõ, de megközelítõ becslések elfogadhatók.
E becslésekhez a módszertani leírásban magyarázatot kell fûzni.

(3)

Sötéten árnyékolt négyzetek: Az adatszolgáltatás önkéntes.

(4)

E melléklet értelmében a mûanyagok anyagának újrafeldolgozása magában foglalja az összes anyagot, amelyek újrafeldolgozása után mûanyagot kapnak.
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3. táblázat

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

Anyag

Üveg

Csomagolás típus

Palack

Termék

Italok
Egyéb

Tároló
Mûanyag

Tartály
hordó
>20L,
<250L
Hordók
>250L

Élelmiszer
Nem
élelmiszer
Élelmiszer
Nem
élelmiszer

„Nagy
zsákok”
Palackok

Italok
Egyéb

Dobozok
Konténerek
Rekeszek
Raklapok
Karton/papír

Dobozok
Raklapok

Fémek

Alumínium

Tartályok
>50L

Tartályok
>50L,
<300L
Acél

Tartályok
<50L

Tartályok
>50L,
<300L
Fa

Dobozok
Rekeszek
Tartályok
Raklapok

Élelmiszer
Nem
élelmiszer
Élelmiszer
Nem
élelmiszer
Élelmiszer
Nem
élelmiszer
Élelmiszer
Nem
élelmiszer

Újrahasználható
csomagolásban levõ
termék mennyisége
[Liter] vagy [kg]

Forgalomban levõ
újrahasználható
egységek száma

Átlagos éves megtett
körök száma

Átlagos
élettartam
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A táblázatok kitöltésénél az azokban szereplõ fogalmakat, az egyes anyagfajtákra, illetve kezelési módokra vonatkozó adatokat a következõ meghatározásoknak megfelelõen kell alkalmazni:
1. a) „kompozit-csomagolás”: különbözõ, egymástól
kézzel szétválaszthatatlan anyagokból álló csomagolás;
1. b) „csomagolási hulladék keletkezése”: azon, a kötelezett tevékenysége következtében létrejött csomagolóanyag-mennyiséget jelenti, amely jelen rendelet meghatározásával összhangban áruk tárolása, védelme, kezelése,
szállítása és bemutatása céljából való felhasználását követõen hulladékká válik;
1. c) „hasznosított csomagolási hulladék”: a kötelezett
tevékenysége következtében keletkezett csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amely hasznosításra kerül,
függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladékot Magyarországon, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül
hasznosítják;
1. d) „hasznosított vagy hulladékégetõ mûben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék”: a kötelezett tevékenysége következtében keletkezett csomagolási hulladék azon mennyiségét jelenti, amelyet hasznosítanak vagy hulladékégetõ mûben energetikai hasznosítással
elégetnek, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladékot Magyarországon, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül hasznosítják, vagy hulladékégetõ mûben
energetikai hasznosítással égetik el;
1. e) „anyagában hasznosított csomagolási hulladék” a
Magyarországon keletkezett csomagolási hulladék azon
mennyiségét jelenti, amely anyagában történõ hasznosításra kerül, függetlenül attól, hogy a csomagolási hulladék
itthon, egy másik tagállamban vagy a Közösségen kívül
kerül anyagában történõ hasznosításra;
1. f) jelen rendelet értelmezésében a „hasznosított vagy
hulladékégetõ mûben energetikai hasznosítással elégetett
hulladék aránya” a hasznosított vagy hulladékégetõ mûben energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladék összes mennyiségének és a képzõdött csomagolási
hulladék összes mennyiségének hányadosát jelenti;
1. g) jelen rendelet alkalmazásában az „anyagában történõ hasznosítási arány” az anyagában hasznosított csomagolási hulladék összes mennyiségének és a képzõdött
csomagolási hulladék összes mennyiségének hányadosát
jelenti.
2. a) Nem minõsül csomagolási hulladéknak a csomagolás vagy a csomagoló anyag termelésébõl, vagy bármely
más termelési, gyártási folyamatból származó termelési,
gyártási maradék.
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2. b) Az adatszolgáltatás szempontjából az a feltételezés alkalmazandó, hogy a kötelezett tevékenysége következtében egy adott évben Magyarországon képzõdött csomagolási hulladék mennyisége megegyezik az általa
Magyarországon ugyanabban az évben piaci forgalomba
hozott csomagolás mennyiségével.
3. a) Az „összes csomagolásra” vonatkozó adatok magukban foglalják az e rendelet 2. §-ában meghatározott
minden csomagolást. Különösen a kisebb mennyiségekben elõforduló anyagok és az e rendeletben külön nem említett anyagok esetében a kötelezettek becsléseket alkalmazhatnak. E becsléseknek a rendelkezésre álló legjobb
információkon kell alapulniuk.
3. b) Az újrahasználható csomagolásnál azt az idõpontot kell a piaci forgalomba hozatal idõpontjaként figyelembe venni, amikor a csomagolást elõször bocsátják azon
árukkal együtt a fogyasztók rendelkezésére, amelyek tárolására, védelmére, kezelésére, leszállítására és prezentálására a csomagolást szánják.
3. c) Az újrahasználható csomagolást nem kell sem
csomagolási hulladéknak tekinteni, amikor azt az újra történõ használat céljából visszaküldik, sem úgy tekinteni,
hogy csomagolásként piaci forgalomba hozzák, amikor
egy árunál újrahasználják és ismét a fogyasztók rendelkezésére bocsátják.
3. d) Az újrahasználható csomagolást csomagolási hulladéknak kell tekinteni, ha hasznos élettartama végén kivonják a forgalomból.
3. e) A kötelezett által alkalmazott újrahasználható csomagolásból származóan keletkezett csomagolási hulladékról feltételezhetõ, hogy mennyisége megegyezik ugyanabban az évben az újrahasználható csomagolásból piaci forgalomba hozott mennyiséggel. Az esetleges eltérést indokolni kell.
3. f) A kötelezetteknek a kompozit-csomagolást a tömegszázalék szerint túlsúlyban lévõ anyag alapján kell jelenteni. Továbbá az „összetett anyagok” hasznosításáról
és anyagában történõ hasznosításáról szóló különálló adatokat önkéntes alapon meg lehet adni.
3. g) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömege a hatékony hasznosítási vagy
anyagában történõ hasznosítási folyamatba bevitt csomagolási hulladék mennyiségével egyenlõ. Akkor, ha egy
hulladékválogató létesítmény, a hatékony hasznosítási
vagy anyagában történõ hasznosítási technológiák felé történõ kibocsátását jelentõs veszteségek nélkül végzi, akkor
elfogadható az, hogy ezt a kibocsátást a hasznosított vagy
anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegének
tekintsék.
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3. h) A kötelezett által az Európai Közösségbõl exportált csomagolási hulladékot csak akkor lehet hasznosított
vagy anyagában hasznosított hulladékként figyelembe
venni, ha egyértelmû bizonyíték van arra, hogy a hasznosításra vagy anyagában történõ hasznosításra a közösségi
jogszabályok által elõírt feltételekkel nagyjából egyenértékû feltételek mellett került sor.
3. i) Ha a kötelezett más tagállamban vagy a Közösségen kívül keletkezett csomagolási hulladékot hoz be hasznosítás vagy anyagában történõ hasznosítás céljából, akkor ez a mennyiség nem számolható el hasznosítottként
vagy anyagában hasznosítottként abban a tagállamban,
ahova a csomagolási hulladék érkezik.
3. j) Mindazon esetekben, amikor utalás történik a
hasznosításra, a vonatkozó rendelkezések mutatis mutandis alkalmazandók a hulladékégetõ mûben energetikai
hasznosítással elégetett csomagolási hulladékra is.
4. a) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegét a csomagolási hulladék természetes nedvességtartalma mellett kell mérni, amelynek a
piaci forgalomba hozott egyenértékû csomagolás nedvességtartalmával összehasonlíthatónak kell lennie.
4. b) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegének mért adatait korrigálni kell,
ha a csomagolási hulladék nedvességtartalma rendszeresen és jelentõsen eltér a piaci forgalomba hozott csomagolás nedvességtartalmától, és ha fennáll annak kockázata,
hogy ez a csomagolás hasznosítási vagy anyagában történõ hasznosítási arányának jelentõs túl- vagy alulbecsléséhez vezethet. E korrekcióknak kivételes esetekre kell
korlátozódniuk, amelyeket sajátos éghajlati vagy egyéb
körülmények okoznak. A jelentõs korrekciókat az adatösszesítéseknél kell bemutatni, az 5. pontban foglaltak
szerint.

hatnak a csomagolási hulladékban, nem szükséges korrekciót végezni.
4. f) Mindazon esetekben, amikor az 1. és 2. pontokban
utalás történik a hasznosításra, a vonatkozó rendelkezések
mutatis mutandis alkalmazandók a hulladékégetõ mûben
energetikai hasznosítással elégetett csomagolási hulladékra is.
5. A megadott táblázatokat évente kell kitölteni. A leírásnak magyarázatot kell adnia bármely alkalmazott becslésrõl is.
6. A táblázatokon túlmenõen, a kötelezettek önkéntesen is szolgáltathatnak a csomagolásról és a csomagolási
hulladékokról további adatokat is, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ilyen adatok lehetnek:
a) az üres csomagolóeszközök termelésérõl, kivitelérõl
és behozataláról szóló adatok; anyagfajta szerint
b) az újrahasználható csomagolásokról szóló adatok;
(ha önkéntesen részt vesz „gyártóként”, akkor kötelezõ
módon)
c) a csomagolás sajátos altípusairól, így az összetett
(kompozit) csomagolóanyagokról szóló adatok
d) a csomagolásban szennyezõdésként maradó anyagnak tulajdoníthatóan veszélyesnek minõsülõ csomagolási
hulladék mennyiségérõl és minõségérõl.

4. számú melléklet
a 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelethez
[5. számú melléklet
a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelethez]

4. c) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegébe, amennyire ez gyakorlati
szempontból célszerû, nem szabad beleszámítani a csomagolási hulladékkal együtt begyûjtött nem csomagolási
anyagok tömegét.
4. d) A hasznosított vagy anyagában hasznosított csomagolási hulladék tömegérõl szóló adatokat korrigálni
kell, ha a tényleges hasznosítási vagy anyagában történõ
hasznosítási folyamathoz küldött hulladékban található
nem csomagolási anyagok mennyisége azt a kockázatot
rejti magában, hogy a csomagolás hasznosítási vagy anyagában történõ hasznosítási arányainak jelentõs túl- vagy
alulbecslése következhet be.
4. e) A kis mennyiségû nem csomagolási anyagok és a
szennyezõdések miatt, amelyek rendszeresen elõfordul-
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A kötelezettek által minimálisan teljesítendõ
anyagában történõ hasznosítási arányok
Év
Anyagfajta

2006.
(tömegszázalékban)*

2007.
(tömegszázalékban)*

2008.
(tömegszázalékban)*

Papír

55

60

60

Üveg

18

21

25

Fém

40

45

50

Mûanyag

16

18

20

Fa

15

15

15

* A kötelezett termékébõl származó hulladék mennyiségének arányában.
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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 Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény
módosításáról szóló 2002. évi XXIV. törvény 15. §-ának
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány
a következõket rendeli el:

1. §
A termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében
történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm.
rendelet 2. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

2. §
E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba azzal, hogy a meghirdetett pályázatokra is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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 Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 68. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
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A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18/A. § (1) A Kormány által a helyi önkormányzatok
2006. elsõ félévi belvízvédekezéssel kapcsolatos többletköltségeire – a vis maior tartalék elõirányzatának növelésével – jóváhagyott 785,6 millió forint összegû támogatásból 196,4 millió forint használható fel az önkormányzatoknál felmerülõ védekezési kiadásokra. Ezen elõirányzat
felhasználása során e rendelet 13–14. §-ait és 18. §
(2)–(5) bekezdéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A Kormány által a helyi önkormányzatok 2006. elsõ
félévi belvízvédekezéssel kapcsolatos többletköltségeire
jóváhagyott 785,6 millió forint összegû támogatásból
589,2 millió forint használható fel a 2006 januárjában súlyos belvízhelyzetben lévõ Heves, Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés
megyék érintett önkormányzatainál a belvízveszély mérséklésével összefüggõ kiadásokra.
(3) A (2) bekezdés szerinti elõirányzat megyék közötti
felosztásáról a belügyminiszter – a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter, valamint a megyei védelmi bizottságok
javaslata alapján – dönt.
(4) Az önkormányzatok a (2) bekezdés szerinti támogatási igényüket – a megyei védelmi bizottságok útján – a
megyei területfejlesztési tanácsokhoz nyújthatják be. Az
önkormányzatok támogatási igénye alapján a vis maior
tartalék (2) bekezdés szerinti összegébõl – a területfejlesztési tanács elnökének javaslatára – a belügyminiszternek a
pénzügyminiszterrel egyeztetett döntése szerint elõleg folyósítható.
(5) A megyei területfejlesztési tanács:
a) a vis maior tartalék (1) és (2) bekezdések szerinti
összegébõl akkor is igényelhet támogatást, ha a 10. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti éves elõirányzatot még nem
használta fel,
b) az önkormányzatoknál a belvízveszély mérséklésével összefüggõ kiadásokra a (4) bekezdés szerint felosztott
megyei keretösszeg erejéig nyújthat be vis maior tartalékra
vonatkozó kérelmet.
(6) Az igények teljesítésérõl a pénzügyminiszterrel történõ egyeztetést követõen a belügyminiszter dönt.
(7) A vis maior tartalék (1)–(7) bekezdés szerinti összegébõl jóváhagyott támogatásról az önkormányzatoknak a
megyei területfejlesztési tanács részére 2006. június 30-ai
fordulónappal, legkésõbb július 10-ig el kell számolniuk. E határidõ elmulasztása esetén a támogatást az
Áht. 64/B. § (2) bekezdésében meghatározott kamattal nö-
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velt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésnek.”
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„(3) A beküldött adatlapok felhasználásával a Reprodukciós Eljárások Adatbázisát a külön jogszabály1 szerinti
Humán Reprodukciós Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) vezeti és mûködteti.”

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

2. §

(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdésének elsõ mondata
e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszíti.

Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

A Kormány tagjainak
rendeletei
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. törvény végrehajtásáról szóló
32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének m), o) és p) pontjában, valamint
a magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi LXXIX. törvény
13. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 1. §-ának (4) bekezdésében az „andrológiai jártasságú urológus szakorvos” szövegrész helyébe „andrológus szakorvos” szövegrész,
b) az R. 2. számú mellékletének 6.1. pontjában „az andrológus jártassággal bíró urológus” szövegrész helyébe
„andrológus szakorvos” szövegrész,
c) az R. 8. számú mellékletében az „anonim donor”
szövegrész helyébe az „adományozott” szövegrész
lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 6. §-ának (5) bekezdésében „az OSZNI útján”
szövegrész, valamint a 7. § (3) bekezdése,
b) az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló
34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet 8. §-ának (3) bekezdésében az „Országos Szülészeti és Nõgyógyászati Intézet
által biztosított” szövegrész,
c) a magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi LXXIX.
törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében a „valamint az Országos
Szülészeti és Nõgyógyászati Intézet által kijelölt intézményekben” szövegrész
hatályát veszti.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
1. §
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 (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

egészségügyi miniszter

1
Lásd: az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 34/2003. (VI. 7.)
ESZCSM rendelet.
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Melléklet a 6/2006. (II. 20.) EüM rendelethez
[7. számú melléklet a 30/1998. (VI. 24.) NM rendelethez]

Rendelkezési nyilatkozat ivarsejt felhasználásáról
Sorszám:
Kelet:
Alulírott ............................................................................................................................................................. közlöm,
hogy ............................................................................................................. intézetben (klinikán) levett ivarsejtjeimet1
a) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 171. §-ának (3) bekezdése szerinti, anonim ivarsejt-adományozás céljára felajánlom,
b) az Eütv. 171. § (4) bekezdése szerinti, meghatározott recipiens számára történõ nõi ivarsejt-adományozás céljára
felajánlom,
c) orvostudományi kutatás céljára felajánlom,
d) késõbbi saját felhasználás céljából letétbe helyezem,
e) késõbbi saját felhasználás céljából letétbe helyezett ivarsejtjeimet – amennyiben a tárolási idõ alatt azokat fel nem
használom – a tárolási idõ leteltét követõen orvostudományi kutatás céljára felajánlom.
Az a) ponthoz:
Tudomásul veszem, hogy a más személynél történõ reprodukciós eljárás céljára felajánlott ivarsejtek (petesejt- és
hímivarsejt) feletti rendelkezés jogát – amennyiben az ivarsejtet az intézet (klinika) elfogadja – a felajánló nyilatkozat tételével elvesztem. Tudomásul veszem, hogy az Eütv. 171. §-ának (3) bekezdése alapján az ivarsejt-adományozáshoz az
adományozó nevének (családi és utónév, leánykori név), anyja leánykori nevének, az adományozó lakcímének, születési
idejének, nemének, külsõdleges testi jegyeinek, ismert megbetegedéseinek a közlése szükséges. Ezen adatokat a következõk szerint rendelkezésre bocsátom:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy anonim ivarsejt-adományozás esetén személyazonosító adataimat az intézet (klinika) bizalmasan kezeli, egyidejûleg azonban az ivarsejteket felhasználó személyek adatairól tájékoztatást én sem kapok, ilyen tájékoztatásra jogosult nem vagyok. Kijelentem, hogy az ivarsejtjeim reprodukciós eljáráshoz történõ felhasználása érdekében jogszabályban elõírt orvosi vizsgálatoknak alávetem magam. Egyidejûleg – ivarsejtjeim felhasználása esetére –
hozzájárulok egyes személyazonosító adataimnak (születési dátum, lényeges külsõdleges testi jegyek) a Reprodukciós
Eljárások Adatbázisban személyazonosításra nem alkalmas módon történõ – jogszabály szerinti – nyilvántartásához és
felhasználásához.
A b) ponthoz:
ba) Tudomásul veszem, hogy az adományozó nyilatkozatban meghatározott recipiens számára reprodukciós eljárás
céljára felajánlott nõi ivarsejtek feletti rendelkezés jogát a felajánló nyilatkozat tételével elveszítem.

1

A választott rendelkezésnek megfelelõ nyilatkozat betûjelzését kérjük jól láthatóan bekeretezni.
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Tudomásul veszem, hogy az Eütv. 171. §-ának (3) és (4) bekezdése alapján a meghatározott recipiens számára történõ
nõi ivarsejt-adományozáshoz az adományozó nevének (családi és utónév, leánykori név), anyja leánykori nevének, az
adományozó lakcímének, születési idejének, külsõdleges testi jegyeinek*, ismert megbetegedéseinek a közlése szükséges. Ezen adatokat a következõk szerint rendelkezésre bocsátom:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az adományozó nyilatkozatban meghatározott recipiens számára történõ nõi ivarsejt-adományozás
ellenérték nélkül, kényszertõl, fenyegetéstõl és megtévesztéstõl mentesen történt.
Kijelentem, hogy nõi ivarsejtjeim reprodukciós eljáráshoz történõ felhasználása érdekében jogszabályban elõírt orvosi vizsgálatoknak alávetem magam. Egyidejûleg hozzájárulok egyes személyazonosító adataimnak (születési dátum, lényeges külsõdleges testi jegyek) a Reprodukciós Eljárások Adatbázisban személyazonosításra nem alkalmas módon történõ – jogszabály szerinti – nyilvántartásához és felhasználásához.
bb)** Kijelentem, hogy az adományozó nyilatkozatban meghatározott recipiens számára fel nem használt nõi ivarsejtek más személy részére történõ, személyazonosításra alkalmatlan módon való felhasználásba beleegyezem.
A c) ponthoz:
Tudomásul veszem, hogy az orvostudományi kutatás céljára felajánlott ivarsejtek feletti rendelkezés jogát – amennyiben a felajánlott ivarsejteket az intézet (klinika), illetõleg kutatóhely elfogadja – a felajánló nyilatkozat tételével elveszítem.
A d) ponthoz:
Tudomásul veszem, hogy a letétbe helyezett ivarsejtjeim felett a rendelkezés jogát én gyakorolom. Tudomásul veszem, hogy külön rendelkezésem nélkül [e) pont] az ivarsejtek fagyasztva tárolhatóságának határidejét követõen letétbe
helyezett ivarsejtjeimet megsemmisítik.
Az e) ponthoz:
Tudomásul veszem, hogy az ivarsejtek fagyasztva tárolhatóságának határidejéig a letétbe helyezett ivarsejtjeim felett
a rendelkezés jogát én gyakorolom. A határidõ lejártát követõen az ivarsejtjeimet – megfelelõ rendelkezésem esetén,
amennyiben a felajánlott ivarsejtjeimet az intézet (klinika), illetõleg kutatóhely elfogadja – orvostudományi kutatás céljára felhasználják. Tudomásul veszem, hogy a felajánlott ivarsejtek feletti rendelkezés jogát a fagyasztva tárolhatóságának határidejének leteltével elveszítem, illetve azt, hogy amennyiben a kutatási célra történõ felajánlás nem kerül elfogadásra, az ivarsejtjeimet megsemmisítik.

Kelt: ...................... (helység) ............................... (dátum)

............................................................
nyilatkozatot tevõ aláírása

* A külsõdleges testi jegyek leírása csak a bb) pont kitöltése esetén kötelezõ.
** Kitöltése nem kötelezõ, amennyiben a más személy részére történõ felhasználáshoz nem járul hozzá, kérjük a pontot jól láthatóan áthúzni.
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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

2006/19. szám
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2006. január 18-át követõ elszámolásokra kell alkalmazni.

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: GET) 56. §-a (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem
el:

(2) E rendelet hatálybalépéséig a kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló 50/2003. (VIII. 14.) GKM
rendelet módosításáról szóló 106/2005. (XII. 19.) GKM
rendelet [a továbbiakban: 106/2005. (XII. 19.) GKM rendelet] alapján már elszámolt támogatást a soron következõ
számlában (részszámlában) kell helyesbíteni.

1. §

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
106/2005. (XII. 19.) GKM rendelet hatályát veszti.

A kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet 1. számú melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.

gazdasági és közlekedési minisztériumi
politikai államtitkár

Dióssy Gábor s. k.,

Melléklet az 5/2006. (II. 20.) GKM rendelethez
[1. számú melléklet az 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelethez]
Támogatássávok, az ahhoz tartozó támogatás mértéke áfával
A támogatás mértéke
0–51 000 MJ/év
fogyasztásig
fogyasztási
helyenként
Ft/MJ

51 001–102 000 MJ/év
fogyasztás
között fogyasztási
helyenként
Ft/MJ

102 000 MJ/év
fogyasztás felett fogyasztási
helyenként
Ft/MJ

20 m3/h-nál kisebb teljesítményigényû háztartási fogyasztók
részére – a háztartási célú hõ- és távhõtermelés, valamint
a háztartási mérõ nélküli fogyasztók kivételével – szolgáltatott
földgáz

0,748

0,601

0,14

20 m3/h vagy annál nagyobb teljesítményigényû háztartási
fogyasztók részére – a háztartási célú hõ- és távhõtermelés,
valamint a háztartási mérõ nélküli fogyasztók kivételével –
szolgáltatott földgáz

0,823

0,675

0,215

Háztartási fogyasztók részére vezetéken szolgáltatott
propán-bután gáz és ezek elegyei

1,762

1,585

0,369

Háztartási mérõ nélküli fogyasztók részére szolgáltatott földgáz

Háztartási célú hõ- és távhõtermelés

Gázmérõ(k) névleges (össz-)teljesítménye 20 m3/óránál kisebb
3

Gázmérõ(k) névleges (össz-)teljesítménye 20–100 m /óra között
3

0,748
A támogatás mértéke
Ft/MJ

0,661
0,837

Gázmérõ(k) névleges (össz-)teljesítménye 100–500 m /óra között

0,725

Gázmérõ(k) névleges (össz-)teljesítménye 500 m3/óra felett

0,844

Szállítóvezetéki fogyasztók

0,778
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III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1018/2006. (II. 20.) Korm.
határozata
a Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató
Alapítvány megszüntetésérõl
A Kormány
1. a közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 38. §-ának (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, kezdeményezi a
Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány
(a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését és felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az Alapítvány bírósági
nyilvántartásból történõ törlése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg;
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal
2. egyetért azzal, hogy az Alapítványnak a hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyona részét képezõ pénzeszközök a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú melléklete
XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 12. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím, 2. Ágazati célelõirányzatok alcím,
4. Kiegészítõ öngondoskodási formák elterjedésének ösztönzése jogcímcsoportjára kerüljenek;
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: a bíróságnak az Alapítványt megszüntetõ
végzése jogerõre emelkedését követõ
30 napon belül
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a vagyon 2. pont
szerinti felhasználásáról a nyilvánosságot tájékoztassa.
Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: a vagyon felhasználásáról történt
rendelkezést követõ 30 napon belül
4. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.

VI. rész
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Az Országos Választási Bizottság
4/2006. (II. 16.) OVB
állásfoglalása
a választási eljárás határidõirõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §-a
(4) bekezdésének a) pontjában, a 99/K. § (5) bekezdésének
a) pontjában, 105/A. § (4) bekezdésének a) pontjában,
124/A. § (3) bekezdésének a) pontjában, 131/A. § a) pontjában és 143/A. § (4) bekezdésében írt hatáskörében a választási határidõk tárgyában az alábbi
állásfoglalást
adja ki:
A választási bizottságok hatáskörébe tartozó kifogások
tárgyában mind az igények bejelentésére, mind pedig azok
elbírálására kivételesen szûk határidõk állnak rendelkezésre.
Ennek indoka a választási eljárásokkal összefüggõ jogsérelmek gyors elbírálásához fûzõdõ kiemelkedõ társadalmi érdek. Ezért a választási bizottságok elõtti jogérvényesítésre csak olyan kifogásolt cselekmények esetében van
lehetõség, amelyek alkalmasak a gyors elbírálás követelményeinek alkalmazására.
A választási eljárási alapelveknek megfelelõen a jogalkotó egyértelmûen rendelkezik a Ve. 77. § (1) bekezdésében, mikor kimondja, hogy a „kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétõl számított három napon belül megérkezzen.”
Ez azt jelenti, hogy
– egyrészt a kifogás benyújtására rendelkezésre álló
határidõ számításánál a sérelemrõl való tudomásszerzés
idõpontja közömbös, a kifogás benyújtására irányadó határidõ kezdõ idõpontja a jogszabálysértés elkövetésének
idõpontja (objektív határidõ);
– másrészt a kifogásnak 3 napon belül be is kell érkeznie (anyagi jogi határidõ) a kifogás elbírálására hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezõ választási bizottsághoz.
A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság rámutat arra, hogy azokra az esetekre, amikor a rendelkezés
alkalmazásának objektív elõfeltételei bármilyen okból
nem állnak fenn – ideértve azt az esetet is, hogy a jogsérelmet elszenvedõ az igényérvényesítésre rendelkezésre álló
objektív határidõn túl értesült a jogainak sérelmérõl –, a
választási bizottság hatásköre nem terjed ki.
Az Országos Választási Bizottság arra is felhívja a
figyelmet, hogy amennyiben a választási eljárás sajátos szabályai miatt a választási bizottságok elõtti igényérvényesítésre nincs lehetõség, ez nem zárja ki, hogy a jogaiban megsértett fél más állami szerveknél keressen jogvédelmet.
Budapest, 2006. február 16.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Dr. Szigeti Péter s. k.,

miniszterelnök

az Országos Választási Bizottság elnöke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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