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3. §

II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
198/2006. (X. 2.) Korm.
rendelete
a nyugellátások és a baleseti járadék
2006. évi kiegészítõ emelésérõl
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-a
(1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Tny. 62. §-ának (5) bekezdésében foglaltak végrehajtására, a Tny. 62. §-ának (6) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – a következõket rendeli el:
1. §
(1) 2006. november 1-jétõl – 2006. január 1-jei visszamenõleges hatállyal – 1,2 százalékkal kell emelni a 2006.
január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított öregségi
nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat), a rokkantsági nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, az
özvegyi és a szülõi nyugdíjat, az árvaellátást, valamint
a baleseti hozzátartozói nyugellátásokat.
(2) Ha egy személy részére több nyugellátást folyósítanak, akkor a nyugellátásokat külön-külön kell az (1) bekezdés szerint emelni.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint kell emelni a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti
tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékát is.
(4) Az emelést a 2006. november havi ellátásnak
a) a nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért járó pótlék,
c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg
egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetésérõl szóló
1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék
nélküli összegére kell végrehajtani.
2. §
Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg.

Szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény alapján megállapított nyugellátásból a magyar jogszabályok
szerint elismert szolgálati idõ tartamának megfelelõ
– a magyar szerzõdõ felet terhelõ – arányos részt kell az
1. § szerint emelni.
4. §
(1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjat, amelyet 2005. december 31-ét követõen átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék vagy baleseti
járadék megszûnését követõ naptól állapítottak meg, a
megszüntetett ellátás megállapításának idõpontját alapul
véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni. Ezt az emelt
nyugellátást alapul véve kell a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is megállapítani.
(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú
és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. §
(1)–(2) bekezdésének figyelembevételével kell tovább
folyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelõzõen is önállóan került volna folyósításra.
(3) A 2005. december 31-ét követõen megállapított
özvegyi, szülõi nyugdíjat, árvaellátást és baleseti hozzátartozói nyugellátást az 1. § szerint a megállapítás idõpontjától kezdõdõen kell emelni, feltéve, hogy a jogszerzõ
nyugellátását 2006. január 1-je elõtt állapították meg.
5. §
(1) A 2006. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított baleseti járadékot az 1. § rendelkezései szerint kell
emelni.
(2) Azt a baleseti járadékot, amelyet baleseti rokkantsági nyugdíj megszûnését követõ naptól állapítottak meg,
a megszüntetett ellátás megállapításának idõpontját alapul
véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni.
6. §
(1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) a bányásznyugdíjak,
b) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet szerint a mûvészek részére megállapított öregségi
nyugdíjak,
c) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka
emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetõleg elszámolásának módjára vonatkozóan külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) Az 1–5. §-ok szerinti nyugdíjemelés végrehajtása
során egyszerre kell kifizetni
a) a 2006. január–október hónapokra járó nyugdíjemelés tíz havi összegét, illetve, ha az érintett több nyugellátásban, illetõleg a nyugellátás mellett november hónapban
emelésre kerülõ egyéb ellátásban is részesül, ezen ellátások emelésének 2006. január–október hónapokra járó, tíz
havi együttes összegét, de legalább 2500 forintot,
b) a tizenharmadik havi nyugdíjnak – a Tny. 6/A. §
(4) bekezdése alapján – 2006. novemberben folyósításra
kerülõ összegét.
(3) Amennyiben az 1. és a 3–5. §-ok szerinti ellátásokra
való jogosultság e kormányrendelet hatálybalépése elõtt
megszûnt, a visszamenõlegesen járó kiegészítõ emelést
vagy, ha az érintett több nyugellátásban, illetõleg a nyugellátás mellett november hónapban emelésre kerülõ egyéb
ellátásban is részesül, illetve részesült, az ezen ellátások
után visszamenõlegesen járó kiegészítõ emelések együttes
összegét, de legalább 2500 forintot kell – kérelemre – egy
összegben kifizetni a megszüntetett ellátás jogosultja,
illetõleg a jogosult halála esetén a Tny. 83. § (2) bekezdésében meghatározott személy részére.
(4) A Tny. 50. §-ának (6) bekezdésében, illetõleg a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 62. §-ának (7) bekezdésében meghatározott együttfolyósítási összeghatár – 2006. január 1-jei visszamenõleges
hatállyal – havi 56 840 forintra változik.
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nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások havi összege
2006. november 1-jétõl – 2006. január 1-jei visszamenõleges hatállyal – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint
emelkedik.
(2) 1,2 százalékkal kell emelni
a) az átmeneti járadék összegét,
b) a havi 77 400 forintot el nem érõ egészségkárosodási
járadék összegét azzal, hogy az egészségkárosodási járadék havi összege az emeléssel együttesen sem haladhatja
meg a havi 77 400 forintot,
c) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emelés összegét, továbbá az egyes
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe
lépett pótlék összegét.
(3) A vakok személyi járadékát havi 13 130 forintra kell
emelni.
(4) A nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások közül
a) a rokkantsági járadék összegét havi 340 forinttal,
b) a rendszeres szociális járadék összegét a 2006. december 31-ig a 62. életévüket betöltõ személyek esetében
havi 320 forinttal, egyéb esetekben havi 280 forinttal,
c) a központi szociális segély összegét havi 320 forinttal,
d) a házastársi pótlék, illetve a házastársi pótlékhoz
járó kiegészítés havi együttes összegét 210 forinttal,
e) a házastárs után járó jövedelempótlék összegét havi
140 forinttal
kell emelni.

2. §
Azt a személyt, aki több nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban részesül, az e rendeletben meghatározott
emelések ellátásonként külön-külön is megilletik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

3. §
(1) Az 1. § (2) és (4) bekezdései szerint megemelt nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások fedezetét a központi
költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

A Kormány
199/2006. (X. 2.) Korm.
rendelete

(2) Az összegek átutalásának, illetõleg elszámolásának
módjáról és idõpontjáról a Pénzügyminisztérium, az
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, valamint a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium megállapodást köt.

a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
2006. évi kiegészítõ emelésérõl
4. §
1. §
(1) A nyugdíjfolyósító szervek, valamint a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságai által folyósított

(1) Az 1–2. § szerinti emelést oly módon kell végrehajtani, hogy az érintett személyeknek a 2006. január–október hónapokra járó emelés tíz havi összegét november
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hónapban egy összegben kell kiutalni úgy, hogy a kifizetendõ összeg, ha az érintett több ellátásban részesül, ideértve a nyugellátást is, akkor ezen ellátások visszamenõleg
járó együttes összege személyenként 2500 forintnál nem
lehet kevesebb. A november hónapra járó ellátást az 1–2. §
szerint megemelt összegben kell kifizetni.
(2) A 2005. december 31. utáni idõponttól megállapított
ellátás esetén a visszamenõleges emelés idõarányos része
jár azzal, hogy a kifizetendõ összeg személyenként
2500 forintnál nem lehet kevesebb.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépését követõ idõponttól megállapításra kerülõ
a) rokkantsági járadék összege havi 28 970 forint,
b) rendszeres szociális járadék összege havi 23 340 forint
azzal, hogy ezen összegekre az 1–2. § szerinti emelés nem
jár.
(3) Amennyiben az 1–2. § szerinti ellátásokra való jogosultság e kormányrendelet hatálybalépése elõtt megszûnt,
a visszamenõlegesen járó kiegészítõ emelést a megszüntetett ellátás jogosultja, illetõleg a jogosult halála esetén a
hozzátartozója vagy örököse részére – kérelemre – egy
összegben kell kiutalni úgy, hogy a kifizetendõ összeg személyenként 2500 forintnál nem lehet kevesebb.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a nemzeti
helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. §-a (1) bekezdésének da) és dc) alpontjában,
valamint 4. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában a
„120 000 Ft-ot” szövegrész helyébe a „121 440 Ft-ot” szövegrész,
b) 4. §-a (1) bekezdésének második mondatában a
„120 000 Ft” szövegrész helyébe a „121 440 Ft” szövegrész,
c) 4. §-ának (2) bekezdésében a „60 000 Ft-ot” szövegrész helyébe a „60 720 Ft-ot” szövegrész
lép.
(5) E rendelet hatálybalépése elõtt megállapított nemzeti helytállásért elnevezésû pótlékot a (4) bekezdés szerint módosított összeghatárok alapulvételével – 2006. november 1-jétõl, 2006. január 1-jei visszamenõleges hatállyal – meg kell emelni. Az emelést a nyugellátások,
valamint a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
e rendelet szerint megemelt összegeinek figyelembevételével kell végrehajtani.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
200/2006. (X. 2.) Korm.
rendelete
a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások
árához nyújtott támogatások
elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a), u) és
x) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2/B. § A külön jogszabályban meghatározottak szerint
társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszerre jutó támogatás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – csak akkor számolható el, ha a vényen feltüntetett
személy társadalombiztosítási támogatásra való jogosultságáról a gyógyszer kiszolgáltatása elõtt a gyógyszerész
a külön jogszabályban meghatározottak szerint meggyõzõdött.”
2. §
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R. ) 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A külön jogszabályban meghatározottak szerint
társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyszer
támogatással csak akkor szolgáltatható ki, ha a vényen feltüntetett személy társadalombiztosítási támogatásra való
jogosultságáról a gyógyszer kiszolgáltatása elõtt az OEP
a nyilvántartásában meggyõzõdött, és errõl a gyógyszertár
visszajelzést kapott.”

3. §
Az R. a következõ 10/G. §-sal egészül ki:
„10/G. § (1) A külön jogszabály szerint 100%-nál alacsonyabb mértékben támogatott:
a) egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök, vagy
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b) adaptív és sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök közül – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a támogatási csoportján belül a forgalmazott leghosszabb kihordási idejû és a közfinanszírozás alapjául elfogadott legalacsonyabb árú gyógyászati segédeszközök
kerülhetnek be a közgyógyellátás terhére felírható eszközök körébe. Közgyógyellátási jogcímén a 100%-nál alacsonyabb mértékben támogatott gyógyászati segédeszköz
javíttatható.
(2) Ha a támogatási csoporton belül a gyógyászati
segédeszközök méretük vagy kivitelük alapján egymással
nem megfeleltethetõk, akkor az (1) bekezdéstõl eltérõen
a nem megfeleltethetõ gyógyászati segédeszközök közül
közgyógyellátás jogcímén más eszközök is bekerülhetnek
a közgyógyellátás terhére felírható eszközök körébe.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti gyógyászati segédeszköz használatához elengedhetetlenül szükséges tartozékoknak támogatási csoportjukon belül a legalacsonyabb közfinanszírozás alapjául elfogadott árral kell rendelkeznie.
(4) Az (1) bekezdés szerinti közgyógyellátási jogcímen
gyógyászati segédeszköz akkor szolgálható ki, ha az adott
eszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselõje
nyilatkozatban vállalja a folyamatos és országos ellátást.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak egy havi folyamatos
nem teljesítése esetén a gyógyászati segédeszközt törölni
kell a – külön jogszabály szerint – támogatással rendelhetõ
gyógyászati segédeszközök körébõl.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak esetén, ha a gyógyászati segédeszköz támogatási csoportján belül egyedül
volt kiszolgálható közgyógyellátási jogcímen, akkor az
(1) bekezdés b) pontja szerinti második legalacsonyabb
közfinanszírozás alapjául elfogadott árú gyógyászati
segédeszköz szolgálható ki közgyógyellátási jogcímen.
(7) Közgyógyellátás jogcímén felírható gyógyászati
segédeszközök köre legalább évente felülvizsgálatra kerül.”

4. §
Az R. 24. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[24. § Gyógyászati segédeszközök árához nyújtott
támogatással történõ forgalmazására, javítására, kölcsönzésére a MEP azzal a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóval (gyártóval) köt szerzõdést, aki]
„c) a szerzõdéskötést megelõzõ két éven belül nem volt
olyan egyéni vállalkozó, illetve olyan gazdasági társaság
tulajdonosa, vezetõ tisztségviselõje, tagja, akinek a szerzõdése az Ebtv. 38. §-ának (4) bekezdésében foglaltak
miatt szûnt meg.”

5. §
Az R. 51. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(5) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter,
hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben
határozza meg a közgyógyellátás terhére felírható eszközök körét.”
6. §
(1) Ez a rendelet 2006. október 16. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kiállított vények esetén kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
9. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
201/2006. (X. 2.) Korm.
rendelete
az európai közösségi jelentõségû
természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt.) 41/A. §-ában, valamint a 85. §-ának
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány
a következõket rendeli el:
1. §
Az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet célja az európai közösségi jelentõségû
természetvédelmi rendeltetésû területek hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá esõ Natura 2000 területeken
elõforduló, a mellékletekben meghatározott közösségi
jelentõségû, valamint kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusok, illetõleg fajok megõrzéséhez szükséges elõírások megállapítása.”
2. §
Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
„a) közösségi jelentõségû fajok: a 2. A) és a 3. A) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek
közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek,
ritkák, illetõleg bennszülöttek;
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b) kiemelt jelentõségû közösségi fajok: a 2. B) és a
3. B) számú mellékletben meghatározott azon fajok, amelyek közösségi szempontból veszélyeztetettek, sérülékenyek, ritkák, illetõleg bennszülöttek, és amelyek megõrzéséért a Közösség kiemelt felelõsséggel tartozik;
c) közösségi jelentõségû élõhelytípusok: a 4. A) számú
mellékletben meghatározott azon közösségi élõhelytípusok, amelyeket közösségi szinten az eltûnés veszélye
fenyeget, vagy elterjedési területük zsugorodása, illetõleg
eredendõen korlátozott elterjedésük következtében kis
területen lelhetõk fel;
d) kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusok: a
4. B) számú mellékletben meghatározott azon közösségi
élõhelytípusok, amelyeket közösségi szinten eltûnés
veszélye fenyeget, és amelyek megõrzéséért a Közösség
különleges felelõsséggel tartozik;
e) különleges madárvédelmi terület: az 5. melléklet
szerinti, olyan közösségi szempontból jelentõs természeti
értékekkel rendelkezõ terület, amelyen az 1. A) számú
mellékletben meghatározott közösségi jelentõségû madárfaj, valamint az 1. B) számú mellékletben meghatározott
vonuló madárfaj jelentõs állománya, illetve élõhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentõségû és
egyéb vizes élõhelyekre;
f) különleges természetmegõrzési terület: olyan közösségi szempontból jelentõs természeti értékekkel rendelkezõ terület, amelyen közösségi jelentõségû faj jelentõs
állománya, élõhelye vagy közösségi jelentõségû élõhelytípus található, és a terület az Európai Unió jogi aktusával
történt jóváhagyást követõen jogszabályban kihirdetésre
került;
g) kiemelt jelentõségû természetmegõrzési terület:
olyan közösségi szempontból jelentõs természeti értékkel
rendelkezõ terület, amelyen kiemelt jelentõségû faj állománya, élõhelye vagy kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípus található, és a terület az Európai Unió jogi aktusával történt jóváhagyást követõen jogszabályban kihirdetésre került;
h) jelölt Natura 2000 terület: az e rendeletben meghatározott eljárás eredményeként különleges természetmegõrzési, illetõleg kiemelt jelentõségû természetmegõrzési
területnek jelölt, az e rendelet 6., illetõleg 7. számú mellékletében felsorolt terület;
i) jóváhagyott Natura 2000 terület: olyan jelölt Natura
2000 terület, amelyet az Európai Unió a természetes élõhelyek, illetve a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv
(a továbbiakban: élõhelyvédelmi irányelv) 4. cikkének
(2) bekezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal
jóváhagyott;
j) élõhely természetvédelmi helyzete: mindazoknak az
élõhelyet érõ hatásoknak összessége, amelyek befolyással
lehetnek az élõhelyre, illetve annak jellemzõ állat- és
növényfajaira (a továbbiakban együtt: faj), hosszú távon
meghatározva azok természetes elterjedését, felépítését és
kapcsolatrendszerét, valamint jellegzetes fajainak hosszú
távú fennmaradását;
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k) élõhely kedvezõ természetvédelmi helyzete: az élõhely természetes kiterjedése, illetve kiterjedésén belül
lefedettsége állandó vagy növekszik, valamint hosszú távú
fennmaradásához szükséges sajátos felépítése és kapcsolatrendszerei jelenleg és a jövõben is valószínûleg fennállnak, továbbá jellemzõ fajainak természetvédelmi helyzete
kedvezõ;
l) faj természetvédelmi helyzete: mindazoknak a hatásoknak az összessége, amelyek hosszú távon kihatással
lehetnek a faj elterjedésére és gyakoriságára;
m) faj kedvezõ természetvédelmi helyzete: populációdinamikai adatainak figyelembevételével a faj képes önmagát élõhelyének életképes részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes elterjedési területe nem csökken, valamint valószínûsíthetõen nem is fog csökkenni,
továbbá jelenleg és valószínûsíthetõen a jövõben is megfelelõ kiterjedésû élõhely áll rendelkezésre ahhoz, hogy a faj
állományának hosszú távú fennmaradása biztosított legyen;
n) jelentõs állomány: e rendelet 1–4. számú mellékleteiben meghatározott fajok vagy élõhelytípusok olyan
életképes állománya, amely mennyiségében, illetõleg állománysûrûségében kiemelkedõ a faj, illetve élõhelytípus
teljes magyarországi vagy európai uniós állományához
viszonyítva és az állomány megõrzésére hosszú távon
fennáll a lehetõség;
o) mezõgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePAR):
a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl
és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003.
évi LXXIII. törvény 3. § d) pontjában és a 115/2003. (XI. 13.)
FVM rendeletben szabályozott azonosító rendszer;
p) érintett nyilvánosság: az a természetes és jogi személy,
illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,
amelyre a 10. § (1) bekezdés szerinti tervrõl vagy beruházásról való döntés – különösen annak környezeti hatásai miatt –
kihat vagy kihathat, valamint amely a döntésben érdekelt.”

3. §
Az R. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az e rendelet szerinti szabályokat
a) a különleges madárvédelmi területekre (5. számú
melléklet),
b) a jelölt Natura 2000 területekre,
c) a jóváhagyott Natura 2000 területekre, valamint
d) a különleges természetmegõrzési, illetve kiemelt
jelentõségû természetmegõrzési területekre
[a továbbiakban az a)–d) pontok együtt: Natura 2000 terület] kell alkalmazni.”

4. §
Az R. 4. §-át megelõzõ cím helyébe „Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja” cím lép,
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továbbá a 4. § (1)–(2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„4. § (1) A Natura 2000 területek lehatárolásának és
fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú
mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú mellékletben meghatározott élõhelyek kedvezõ természetvédelmi
helyzetének megõrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.
(2) A Natura 2000 területekkel kapcsolatban az (1) bekezdésben meghatározott célját más, különösen az ország
társadalmi-gazdasági fejlõdése, illetve a honvédelmi érdek
szempontjából lényeges, törvényben vagy a kormányrendeletben meghatározott, fontos közérdeket szolgáló fejlesztési célokkal összehangoltan kell megvalósítani.”

(8) Ha az Európai Bizottság vagy a Tanács határozata az
élõhelyvédelmi irányelv 9. cikke alapján Natura 2000
terület visszaminõsítésérõl dönt, a (7) bekezdés szerint
kell eljárni.”

5. §

7. §

Az R. 5. §-át megelõzõ címben a „kijelölési eljárása”
szövegrész helyébe a „lehatárolása” szövegrész, továbbá
az 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A különleges madárvédelmi területek kialakítása, valamint a különleges és a kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területek jelölése során a 9. számú melléklet
szerinti szempontokat kell figyelembe venni.
(2) Az e rendelet 5–7. számú mellékletében felsorolt
területekkel érintett földrészletek helyrajzi számos jegyzékét a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti jogszabályi kihirdetést követõen az e rendelet 5. számú mellékletében felsorolt különleges madárvédelmi és a jóváhagyott Natura 2000 területeket a MePAR-ban tematikus fedvényként fel kell tüntetni.
(4) A MePAR-ban feltüntetett Natura 2000 területeket
az ingatlan-nyilvántartásban le kell határolni. Az ingatlan-nyilvántartási lehatárolás a teljes és részterülettel érintett földrészletek helyrajzi számainak beazonosítását,
valamint a részterülettel érintett ingatlanok esetében az
érintettséget ábrázoló vázrajz elkészítését jelenti.
(5) Az ingatlan-nyilvántartásban történt lehatárolást
követõen a miniszter a (2) bekezdés szerinti rendeletét
módosítja.
(6) Az állami tulajdonban lévõ, honvédelmi vagyonkezelésében álló (1) bekezdés szerinti területek jelöléséhez a honvédelmi miniszter egyetértése szükséges.
(7) Ha az Európai Bizottság javaslata vagy határozata,
illetve a Tanács határozata szerint a jelölt Natura 2000
területek nem felelnek meg a különleges természetmegõrzési terület vagy a kiemelt jelentõségû természetmegõrzési terület feltételeinek, illetõleg további területek jelölése válik szükségessé, a Kormány a 6–7. számú mellékletet, illetõleg a miniszter a (2) bekezdés szerinti rendeletet
módosítja, illetõleg a (3)–(5) bekezdés szerinti eljárásokat
a lehatárolás érdekében le kell folytatni.

Az R. 8. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztetõ vagy nem sértõ és a Natura 2000
terület jelölésekor jogszerûen, jogerõs engedélynek megfelelõen folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.
(2) A védett természeti területnek nem minõsülõ Natura
2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytõl
eltérõ módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan
beruházást végezni, amely – a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.
(3) A (2) bekezdés esetén a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban:
felügyelõség) az engedélyköteles tevékenységet engedély
hiányában, illetõleg az engedélyben foglaltaktól eltérõ
módon végzõ személyt e tevékenységének a folytatásától
eltiltja. A tevékenység tilalma helyett korlátozás is elrendelhetõ, amennyiben a Natura 2000 terület védelmének
biztosításához ez is elegendõ.
(4) A felügyelõség a (2) bekezdés szerinti tevékenység
tanúsítóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi.
Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehetõség, a felügyelõség az érintettekkel történõ elõzetes
egyeztetést követõen a várható természeti kárral arányban
álló, más Natura 2000 területen elvégzendõ, annak céljából fakadó helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzését
írja elõ a (2) bekezdés szerinti tevékenység gyakorlójának.
(5) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti tevékenység
engedélyezése nem a felügyelõség hatáskörébe tartozik,
akkor a felügyelõség az (3)–(4) bekezdés szerinti intézkedések érdekében az engedélyezõ hatóságot megkeresi.

6. §
Az R. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A Natura 2000 területen a 4. § (1) bekezdése
szerinti célok érdekében elrendelt korlátozás esetén kártalanítás külön jogszabály1 alapján igényelhetõ.
(2) Az e rendelet 5. § (3) bekezdés szerint feltüntetett,
a Natura 2000 területekre vonatkozó földhasználati elõírások teljesítéséért az európai uniós forrásokból társfinanszírozással támogatás nyújtható.”

1
A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. §.
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(6) A (2)–(3) bekezdésen túlmenõen a felügyelõség védett természeti területnek nem minõsülõ Natura 2000 területen korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a lehatárolásának alapjául szolgáló madárfaj, közösségi és kiemelt
jelentõségû faj állománya, illetve közösségi és kiemelt
jelentõségû élõhelytípus súlyos vagy helyrehozhatatlan
károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem kötött,
a mezõ-, illetve erdõgazdálkodás körén kívül esõ tevékenységeket. Ugyanígy jár el a felügyelõség a földhasználati szabályokat sértõ, engedélyhez nem kötött mezõ- és
erdõgazdálkodási tevékenységek esetén.”

8. §
(1) Az R. 9. §-a (1)–(2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A védett természeti területnek nem minõsülõ
Natura 2000 területeken, amennyiben azok a Tvt. 4. §-a
b) pontjának megfelelõ természeti területek, a Tvt.
21. §-ának (1) bekezdése szerint kell eljárni.
(2) A védett természeti területnek nem minõsülõ Natura
2000 területen a felügyelõség engedélye szükséges
a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé
alakításához;
b) a terület helyreállításához;
c) az erdõkrõl és az erdõ védelmérõl szóló törvény
hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelõn lévõ fa
kivágásához, telepítéséhez;
d) a talajfelszínen, száznál több fõ részvételével zajló
közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint
a technikai jellegû sporttevékenység folytatásához.”
(2) Az R. 9. §-a (3) bekezdésének felvezetõ mondata,
valamint g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A védett természeti területnek nem minõsülõ Natura
2000 területre irányuló hatósági eljárás során a felügyelõség,
illetve a külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges”
„g) vadaspark, vadaskert létesítésére, hatósági vadászat elrendelésére, tenyésztett vad vadászterületre történõ
kiengedésének engedélyezésére, vadászati idény módosítására, valamint vízivad fészkelési és vonulási szempontból nemzetközi vagy hazai kiemelt jelentõségû vízi élõhelyeken a vízivadvadászat rendjére irányuló vadászati
hatósági eljárásban;”
(3) Az R. 9. §-a (3) bekezdése a következõ i) ponttal
egészül ki:
(A védett természeti területnek nem minõsülõ Natura
2000 területre irányuló hatósági eljárás során a felügyelõség, illetve a külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges)
„i) termõföld más célú hasznosítását eredményezõ területhasználathoz.”
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(4) Az R. 9. §-a (4) bekezdésének a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az engedélyezõ hatóság a (3) bekezdés szerint
meghatározott eljárásba szakhatóságként akkor is köteles
bevonni a felügyelõséget, illetve a külön jogszabályban
meghatározott természetvédelmi hatóságot, amennyiben
a hatósági eljárás nem Natura 2000 területre irányul, de
a rendelkezésére álló adatok szerint a Natura 2000 területekre jelentõs kihatással lehet.”
(5) Az R. 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közút, a vasút, az energetikai hálózat fenntartásához, kezeléséhez szükséges tevékenységek – a 4. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével és
az elengedhetetlenül szükséges igénybevétel mellett –
a felügyelõség engedélye, illetve szakhatósági hozzájárulásának kikérése nélkül végezhetõk.”

9. §
Az R. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetõleg engedélyezése elõtt, amely nem szolgálja közvetlenül
valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését
vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely
Natura 2000 területre akár önmagában, akár más terv vagy
beruházás részeként az ott megtalálható élõvilágra vonatkozó adatok alapján várhatóan jelentõs hatással lehet,
a terv kidolgozójának, illetõleg a beruházást engedélyezõ
hatóságnak vizsgálnia kell a tervnek vagy beruházásnak
a Natura 2000 területen elõforduló, a terület jelölésének
alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajokra és élõhelytípusokra gyakorolt hatását.
(2) A természetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti
beruházást akkor engedélyezheti, illetõleg ahhoz szakhatóságként akkor járulhat hozzá, ha megállapítható, hogy az
nem veszélyezteti vagy károsítja a Natura 2000 területet,
továbbá – a 4. § (1)–(2) bekezdésének figyelembevételével – nem ellentétes a jelölés céljaival.
(3) A természetvédelmi hatóság – egyéb ésszerû megoldás hiányában a 10/A. §-ban foglalt eltérésekkel – akkor is
köteles az (1) bekezdés szerinti tervet elfogadni, illetõleg
a beruházást engedélyezni vagy ahhoz a szakhatósági hozzájárulást megadni, ha a terv vagy beruházás az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a Natura 2000 terület állagára, illetve a rajta elõforduló, a terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1., 2. vagy 3. mellékletben felsorolt fajok
vagy a 4. mellékletben felsorolt élõhelytípusok természetvédelmi helyzetére káros hatással lehet, azonban ahhoz
a 10/A. § (2)–(3) bekezdés szerinti közérdek fûzõdik.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés alapján a tervet el kell
fogadni, illetõleg a beruházást engedélyezni kell, vagy ahhoz a szakhatósági hozzájárulást meg kell adni, a károkozást a lehetõ legkisebbre kell csökkenteni. A természetvédelmi hatóság ezen túlmenõen a terv kidolgozója, illetve
a beruházás engedélyese részére a Natura 2000 területek
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egységességének, valamint az élõhelyek és fajok kedvezõ
természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében más
Natura 2000 területen a várható természeti kárral arányos
helyreállítási és fejlesztési feladat (a továbbiakban: kiegyenlítõ intézkedés) elvégzését írja elõ.
(5) Az (1) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése
elõtt – indokolt esetben – ki kell kérni az érintett nyilvánosság véleményét, amelynek érdekében az eljáró hatóság
közmeghallgatást tart. E bekezdésben foglaltakat nem kell
alkalmazni az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg
alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy
különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések
sajátos szabályairól szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó beruházások esetén.
(6) A természetvédelmi hatóság a (4) bekezdés szerinti
kiegyenlítõ intézkedésrõl a 8. számú melléklet szerinti
adatlapon – a Minisztériumon keresztül – tájékoztatja az
Európai Bizottságot.
(7) A 10. § (5) bekezdésben foglalt rendelkezéseit a jelölt Natura 2000 területekre nem kell alkalmazni.”

10. §
Az R. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Az a terv vagy beruházás, amely az ott megtalálható élõvilágra vonatkozó adatok alapján jelentõs
hatással lehet valamely Natura 2000 területen elõforduló, annak kijelölésének alapjául szolgáló, a 2. B) vagy
3. B) mellékletben felsorolt kiemelt jelentõségû közösségi
fajra vagy a 4. B) mellékletben felsorolt kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusra, – a (3) bekezdés kivételével –
kizárólag kiemelt fontosságú közérdekbõl fogadható el,
illetõleg engedélyezhetõ.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából kiemelt
fontosságú közérdeknek minõsül az emberi egészség és
élet védelme, a köz biztonságának a fenntartása, valamint
a környezet szempontjából kiemelt jelentõségû kedvezõ
hatás elérése.
(3) A Natura 2000 területen elõforduló kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusra vagy kiemelt jelentõségû
közösségi fajra várhatóan jelentõs hatással lévõ olyan terv
vagy beruházás elfogadása, illetõleg engedélyezése elõtt,
amelyhez – a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül – egyéb
kiemelt fontosságú közérdek fûzõdik, ki kell kérni az
Európai Bizottság véleményét. Egyéb kiemelt fontosságú
közérdeknek minõsülhetnek különösen a 4. § (2) bekezdésében foglalt, az ország társadalmi-gazdasági fejlõdését
szolgáló célok.
(4) A (3) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése
elõtt az Európai Bizottság véleményét a természetvédelmi
hatóság a 8. számú melléklet szerinti adatlap alapján – az
államtitokról és szolgálati titokról szóló külön törvényben
foglaltak figyelembevételével – a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumon (a továbbiakban: Minisztérium)
keresztül kéri ki.
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(5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti beruházás engedélyezése nem a természetvédelmi hatóság hatáskörébe
tartozik, az eljárásba a természetvédelmi hatóságot szakhatóságként be kell vonni. A természetvédelmi hatóság
állásfoglalásához csatolja a kitöltött 8. számú melléklet
szerinti adatlapot, amely alapján az Európai Bizottság
véleményét – a Minisztériumon keresztül – az eljáró hatóság kéri ki.
(6) A (3) bekezdés szerinti terv elfogadása elõtt az Európai Bizottság véleményét a 8. számú melléklet szerinti
adatlapon országos hatáskörû szerv által kidolgozott terv
esetén a Minisztérium, minden más esetben – a Minisztériumon keresztül – a felügyelõség kéri ki.”

11. §
Az R. 12. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A védett természeti területnek nem minõsülõ
Natura 2000 területekkel érintett földrészlet tulajdonosa,
vagyonkezelõje, használója – ideértve a vadászatra, illetõleg halászatra jogosultat – köteles tûrni a felügyelõségnek,
a nemzeti park igazgatóságnak, illetve a természetvédelmi
kezelést ellátó szervnek a védett természeti érték, Natura
2000 terület oltalma, tudományos megismerése érdekében
végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi
érték megközelítését, õrzését, állapotának ellenõrzését, és
a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését úgy, hogy az a gazdálkodást, illetve a területhasználatot ne akadályozza.
(2) Az állami tulajdonban lévõ, honvédelmi vagyonkezelésében álló (1) bekezdés szerinti területeken, az ott
meghatározott tevékenységek elvégzéséhez, biztonsági
okokból az illetékes katonai parancsnok írásbeli engedélyét be kell szerezni.”

12. §
Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A védett természeti területnek nem minõsülõ
Natura 2000 területeken a természetvédelmi elõírások
megsértése esetén a Tvt. 80. §-a (1) bekezdésének a) és
e) pontjában, (2), (3), (5) és (6) bekezdésében, valamint
a külön jogszabályban foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell.
(2) A 79/409/EGK tanácsi irányelv 10. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 11. cikkében, 12. cikkének (4) bekezdésében és 18. cikkében meghatározottak
szerint az igazgatóság a közösségi jelentõségû élõhelyek
és fajok védelmi helyzetének nyomon követése, a fajok
védelme, kezelése és hasznosítása érdekében kutatást,
monitorozást végez, különös tekintettel a 10. számú melléklet szerinti témákra, valamint a kiemelt jelentõségû élõhelytípusokra és fajokra.
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(3) A 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (3) bekezdésében, 9. cikke (3) bekezdésében, 10. cikke (2) bekezdésében, 12. cikkében, valamint a 92/43/EGK tanácsi irányelv 16. cikke (2) bekezdésében, 17. cikke (1) bekezdésében, 22. cikke b) pontjában meghatározott jelentést, a
(2) bekezdés szerinti kutatás, illetõleg monitorozás alapján
a Minisztérium készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. A jelentést a Minisztérium honlapján is közzé
kell tenni.”
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bc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány.”

14. §
13. §
Az R. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadon élõ madarak védelmérõl 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 4. cikkének (1)–(3) bekezdése, 9. cikkének
(3) bekezdése, 10. cikke, 12. cikkének (1) bekezdése,
I. melléklete, V. melléklete, valamint az I. mellékletet
módosító
aa) a Tanács 81/854/EGK irányelve,
ab) a Bizottság 85/411/EGK irányelve,
ac) a Tanács 86/122/EGK irányelve,
ad) a Bizottság 91/244/EGK irányelve,
ae) a Bizottság 97/49/EK irányelve,
af) a Görög Köztársaság csatlakozási feltételeirõl és
a szerzõdések kiigazításáról szóló okmány,
ag) a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság
csatlakozási feltételeirõl és a szerzõdések kiigazításáról
szóló okmány,
ah) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és
a Svéd Királyság csatlakozási feltételeirõl és a szerzõdések kiigazításáról szóló okmány,
ai) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló
okmány;
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek és a vadon élõ növény- és állatvilág megõrzésérõl 1. cikkének c), d), e), g), h), i), k) és
l) pontjai, valamint 3. cikke (1)–(2) bekezdésének, 4. cikke
(1), (4) és (5) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése, 6., 7.,
9. és 11. cikke, 12. cikkének (4) bekezdése, 16. cikkének
(2) bekezdése, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. cikke,
22. cikkének b) pontja, I., II. és III. melléklete, valamint az
I. és II. mellékletet módosító
ba) a Tanács 97/62/EK irányelve,
bb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és
a Svéd Királyság csatlakozási feltételeirõl és a szerzõdések kiigazításáról szóló okmány,

(1) Az R. 7. számú mellékletében a táblázat címe helyébe a „Kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területnek
jelölt területek” szövegrész lép.
(2) Az R. 7. számú mellékletében a térkép címe helyébe
a „Különleges természetmegõrzési, valamint kiemelt
jelentõségû természetmegõrzési területeknek jelölt területek” szövegrész lép.

15. §
Az R. e rendelet 1–3. számú mellékletei szerint a
8–10. számú mellékletekkel egészül ki.

16. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 4. §-ának (3)–(4) bekezdése, valamint az R. 7. §-a hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Fhkr.) 15. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(15. § Az NPI állami alapfeladatként, illetve állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében)
„c) ellátja
ca) a természetvédelmi kutatással,
cb) az élõhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint
cc) a sérült, károsodott élõhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;”
(3) Az Fhkr. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § Ez a rendelet a következõ uniós aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadon élõ madarak védelmérõl, 2. cikke, 3. cikke (2) bekezdésének c)–d) pontja,
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek és vadon élõ növény- és állatvilág
megõrzésérõl 2. cikkének (2) bekezdése, 3. cikkének
(1) bekezdése, 9. cikke, 11. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. cikkének (1) bekezdése;”
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(4) Ez a rendelet a következõ uniós aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadon élõ madarak védelmérõl 4. cikkének (1)–(3) bekezdése, 9. cikkének (3) bekezdése, 10. cikke, 12. cikkének (1) bekezdése és V. melléklete;
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek és vadon élõ növény- és állatvilág
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megõrzésérõl, 1. cikkének c), d), e), g), h), i), k) és l) pontja, 3. cikkének (1)–(2) bekezdése, 4. cikkének (4) és
(5) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése, 6. cikke, 7. cikke, 9. és 11. cikke, 12. cikkének (4) bekezdése, 16. cikke
(2) bekezdése, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. cikke,
22. cikkének b) pontja és III. melléklete.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez
[8. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]
Adatlap az Európai Bizottság részére a természetes élõhelyek,
valamint a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl szóló,
1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 6. cikke (4) bekezdése alapján
teljesítendõ tájékoztatáshoz és véleménykéréshez
Tagállam:
A dokumentáció elküldésének célja:

Dátum:
tájékoztatás
[6. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés]

véleményezés
[6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés]

Illetékes természetvédelmi hatóság: ..................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Kapcsolattartó személy: ....................................................................................................................................................
Tel., fax, e-mail: ................................................................................................................................................................
1. Terv vagy beruházás
A Natura 2000 terület neve és kódja, amelyre hatással van a terv vagy beruházás:
Területi kategória:
különleges madárvédelmi terület a vadon élõ madarak védelmérõl szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi
irányelv (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) alapján,
jelölt közösségi jelentõségû terület a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élõhelyvédelmi irányelv) alapján,
kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípus(ok)/kiemelt jelentõségû faj(ok) elõfordulása.
A területre hatással lévõ terv vagy beruházás leírása:
a) a terv vagy beruházás bemutatása, céljának meghatározása,
b) a terv vagy beruházás nagyságrendje, jelentõsége, idõtartama,
c) a terv vagy beruházás által igénybe vett terület nagysága, illetve a más területeken jelentkezõ hatás nagyságának
leírása, térképi megjelenítése,
d) a terv vagy beruházás megvalósításához szükséges létesítmények ismertetése,
e) a hatásterületen a terv vagy beruházás megvalósítása nélküli természeti állapot ismertetése,
f) a terv vagy beruházás társadalmi, gazdasági következményeinek leírása,
g) a várható természeti állapotváltozás leírása a terv vagy beruházás megvalósulása esetén.
2. Negatív hatások
Összefoglaló a területet érõ negatív hatásokról:
(Az összefoglalónak tartalmaznia kell: a Natura 2000 hálózatba javasolt területeken megtalálható, a kijelölés alapjául
szolgáló élõhelyekre és fajokra várhatóan kedvezõtlen hatásokat, a bemutató térképmellékleteket, továbbá a javasolt
kiegyenlítõ intézkedéseket.)
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3. Alternatív megoldások
A tagállam által tanulmányozott alternatív megoldások rövid ismertetése:
Azoknak az okoknak a leírása, amely alapján az illetékes természetvédelmi hatóság megállapította, hogy nincsen lehetõség alternatív megoldások alkalmazására:
4. Kényszerítõ okok
A terv vagy projekt végrehajtásának indokai:
társadalmi vagy gazdasági természetû kiemelt fontosságú közérdek (kiemelt jelentõségû élõhelytípus vagy faj
hiányában) [4. § (2) és 10. § (4) bekezdések, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 1. albekezdés],
emberi egészség vagy élet [4. § (3) bekezdés, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
közbiztonság fenntartása [4. § (3) bekezdés, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés 2. albekezdés],
környezet szempontjából kiemelt jelentõségû kedvezõ hatás [4. § (3) bekezdés, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk
(4) bekezdés 2. albekezdés],
egyéb kiemelt fontosságú kényszerítõ közérdek [4. § (5) bekezdés, élõhelyvédelmi irányelv 6. cikk (4) bekezdés
2. albekezdés].
Az ok rövid leírása:
5. Kiegyenlítõ, kompenzációs intézkedések
Tervezett kiegyenlítõ intézkedések és az intézkedési terv ütemezése

2. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez
[9. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]
A különleges madárvédelmi, valamint a különleges
és a kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területek kijelölésének szempontjai
I. Különleges madárvédelmi területek
A területek relatív jelentõségének értékelése a vadon élõ madarak védelmérõl szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1)–(2) bekezdésének megfelelõen 1–6. pont alapján történik. Az értékelésnél tekintettel kell lenni:
a) a kipusztulással fenyegetett fajokra;
b) az élõhelyük meghatározott változásaira érzékeny fajokra;
c) a kis állományuk vagy korlátozott helyi elterjedésük miatt ritkának minõsített fajokra;
d) az élõhelyük egyedi jellege miatt különleges figyelmet érdemlõ egyéb fajokra;
e) az 1–4. pont szerinti fajok állományszintje változásának irányára és annak ingadozására;
f) a fajok költõ-, vedlõ- és telelõ területeire, valamint vonulási útvonaluk pihenõhelyeire.
II. Különleges, valamint kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területek
A területek relatív jelentõségének értékelése a természetes élõhelyek és vadon élõ növény- és állatvilág megõrzésérõl
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 2–3. számú mellékletében szereplõ közösségi és kiemelt jelentõségû
közösségi fajok, valamint a 4. számú mellékletében szereplõ közösségi és kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusok
tekintetében az A–D. pontok alapján történik:
A. A terület jelentõségének értékelésére vonatkozó szempontok a 4. számú mellékletben szereplõ közösségi jelentõségû vagy kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípus esetében:
a) az érintett közösségi élõhelytípus elõfordulásának aránya a vizsgált területen belül;
b) a vizsgált területen belül az érintett közösségi élõhelytípus által elfoglalt terület aránya az ország egészén belül
ugyanazon közösségi élõhelytípus által elfoglalt teljes területhez képest;
c) az érintett közösségi élõhelytípus struktúrájának és funkcióinak megõrzöttsége, továbbá a helyreállítás lehetõségei;
d) a terület értékének általános vizsgálata az érintett közösségi élõhelytípus megõrzése szempontjából.
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B. A terület jelentõségének értékelésére vonatkozó szempontok a 2–3. számú mellékletekben szereplõ fajok esetében:
a) az érintett faj vizsgált területen élõ populációjának nagysága és sûrûsége ugyanazon faj országos populációihoz képest;
b) a faj számára fontos élõhely jellegzetességeinek megõrzöttsége, továbbá helyreállításának lehetõségei;
c) a területen élõ populáció elszigeteltségének foka az érintett faj természetes elterjedéséhez képest;
d) a terület értékének átfogó vizsgálata az érintett faj megõrzése szempontjából.
C. E szempontok alapján kell minõsíteni a nemzeti jegyzékben Natura 2000 területnek jelölt természeti területeket,
összhangban azok relatív értékével valamennyi, a 2–3. számú mellékletekben felsorolt faj védelmének, valamint a
4. számú mellékletben szereplõ közösségi élõhelytípus szempontjából.
D. Az A. és B. pont alapján kiválasztott területek jegyzékében fel kell tünteti azokat a területeket, amelyeken kiemelt
jelentõségû közösségi élõhelytípusok, illetve kiemelt jelentõségû fajok fordulnak elõ.
3. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez
[10. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]
A vadon élõ madárfajok kutatásának kiemelt témái
a) Kihalással veszélyeztetett fajok vagy különösen veszélyeztetett fajok nemzeti jegyzékének összeállítása, földrajzi
elterjedésük figyelembevételével.
b) Olyan területek felsorolása és ökológiai jellemzése, amelyek különösen fontosak a vonuló fajok számára vonulási
útvonalukon és telelõ, illetve fészkelõ területeiken.
c) A vonuló fajok állományadatainak gyûjtése a gyûrûzések alapján.
d) Vadon élõ madarak elejtési módszereinek az állománynagyságra gyakorolt hatásainak értékelése.
e) Ökológiai módszerek kidolgozása vagy továbbfejlesztése a madarak által okozott károk megelõzése érdekében.
f) Bizonyos fajok környezetszennyezési indikátorként betöltött szerepének meghatározása.
g) A kémiai környezetszennyezések madárfajok állományaira gyakorolt káros hatásainak tanulmányozása.

A Kormány tagjainak
rendeletei
A külügyminiszter
5/2006. (X. 2.) KüM
rendelete
a konzuli védelem részletes szabályairól szóló
17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról
A konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben
– a következõket rendelem el:
1. §
A konzuli védelem részletes szabályairól szóló 17/2001.
(XI. 15.) KüM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ
14/A–14/H. §-okkal egészül ki:

„14/A. § Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
20. cikke szerinti konzuli védelmet a Magyar Köztársaság
a Tv. 3. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak, valamint e rendelet szerint biztosítja. E rendelet alkalmazásában képviselet nélküli uniós polgár az Európai Unió más tagállamának állampolgára, amennyiben a tartózkodási helye szerinti harmadik államban az állampolgársága szerinti tagállamnak vagy az ezen tagállam polgárainak védelmét állandó jelleggel ellátó államnak nem mûködik diplomáciai
vagy hivatásos konzuli képviselete, illetve nincs eljárni jogosult tiszteletbeli konzuli tisztviselõje.
14/B. § (1) A magyar konzuli szolgálat a képviselet nélküli uniós polgár védelmében annak kérelmére járhat el.
(2) Amennyiben a konzuli szolgálat más forrásból értesül a képviselet nélküli uniós polgár konzuli védelemre
okot adó helyzetérõl, úgy haladéktalanul beszerzi az érintett vagy törvényes képviselõje nyilatkozatát arról, hogy
kéri-e a magyar konzuli szolgálat eljárását. Amennyiben
a nyilatkozat beszerzése elháríthatatlan akadályba ütközik,
úgy megteszi az érintett érdekeinek védelmében szükséges,
halaszthatatlan intézkedéseket.
(3) A konzuli szolgálat a képviselet nélküli uniós polgár
érdekében megtett intézkedésekrõl az állampolgárság szerinti tagállam által igényelt személyes adatok, illetõleg az
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eset körülményeinek ismertetésével haladéktalanul értesíti
az érintett állampolgársága szerinti tagállamnak a fogadó
országba akkreditált, de más államban mûködõ diplomáciai vagy konzuli képviseletét, vagy eljárni jogosult tiszteletbeli konzuli tisztviselõjét, vagy, amennyiben nincs
akkreditált képviselet, vagy az nem érhetõ el, az adott
ország külügyminisztériumát (a továbbiakban: tagállami
konzuli hatóság), és a továbbiakban velük egyeztetve jár el.
(4) Ahol a Tv. vagy e rendelet valamely magyar hatóság
értesítését vagy hatósági eljárás hivatalból történõ megindítását írja elõ, azon e rendelet alkalmazásában a tagállami
konzuli hatóság értesítése értendõ.
14/C. § (1) Amennyiben nemzetközi szerzõdés másként
nem rendelkezik, vagy erre vonatkozóan viszonosság nem
áll fenn, a képviselet nélküli uniós polgár védelme körében
a magyar konzuli szolgálat – a (2) bekezdésben, valamint
a 7. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – kizárólag
abban az esetben nyújthat konzuli kölcsönt, teljesíthet bármilyen kifizetést, vagy tehet anyagi kötelezettségvállalásra irányuló nyilatkozatot, amennyiben a tagállami konzuli
hatóság azt írásban engedélyezte, és vállalta az eljárás
valamennyi költségének megtérítését, beleértve a konzuli
díjat is.
(2) Amennyiben az azonnali anyagi segítségnyújtás
elmulasztása miatt a konzuli védelemre szoruló személy
biztonsága vagy egészsége közvetlenül veszélybe kerülne,
vagy a késedelem súlyos érdeksérelmet okozna, úgy a közvetlen veszély elhárításához szükséges mértékben és formában nyújtható anyagi segítség a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint alakul. A megtett intézkedésekrõl, az anyagi segítségnyújtás mértékérõl és módjáról, továbbá a segítségnyújtás indokául szolgáló körülményekrõl utólag, de a lehetõ legrövidebb idõn belül – a Külügyminisztérium egyidejû értesítése mellett – tájékoztatni
kell a tagállami konzuli hatóságot, és kérni kell intézkedését a költségek utólagos megtérítése érdekében.
(3) Az anyagi segítségnyújtás feltételeire, formájára,
valamint a bizonylatolás módjára a tagállami konzuli hatóság eltérõ értesítése hiányában a Tv. és e rendelet szabályai
alkalmazandók azzal, hogy az (1) és a (2) bekezdések szerinti anyagi segítségnyújtásról jegyzõkönyvet kell felvenni, valamint a képviselet nélküli uniós polgárnak vagy törvényes képviselõjének a 2. melléklet szerinti visszafizetésre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell
tennie, amelynek ki kell terjednie az esetlegesen felmerült
egyéb költségekre és a konzuli díjra is. Kétség esetén be
kell szerezni a tagállami konzuli hatóság, valamint a
Külügyminisztérium állásfoglalását. A kötelezettségvállalási nyilatkozatban a képviselet nélküli uniós polgár arra
vállal kötelezettséget, hogy az abban részletezett összeget
az állampolgársága szerinti tagállam kormányának megtéríti.
(4) A kötelezettségvállalási nyilatkozatban foglalt
összeg kifizetését a Külügyminisztérium igazolja a képviselet nélküli uniós polgár állampolgársága szerinti tagállam külügyminisztériuma felé, és kéri annak megtérítését.
14/D. § (1) Amennyiben a magyar konzuli szolgálat képviselet nélküli uniós polgár külföldön történt elhalálozásá-

2006/121. szám

ról értesül, haladéktalanul értesíti a tagállami konzuli hatóságot, és a továbbiakban e hatósággal egyeztetve jár el.
(2) Amennyiben képviselet nélküli uniós polgár után
maradt hagyatékról szerez tudomást, a magyar konzuli
szolgálat további intézkedés céljából értesíti a tagállami
konzuli hatóságot. Ezen túlmenõen a tagállami konzuli hatóság vagy az elhunyt hozzátartozója kérésére csak a 11. §
(4) bekezdésének a), b) és c) pontjában foglalt adatok beszerzésében, intézkedések megtételében nyújthat segítséget, illetve szükség szerint közremûködik a halotti anyakönyvi kivonat beszerzésében és továbbításában.
(3) A képviselet nélküli uniós polgár elhalálozásával
kapcsolatos intézkedésekkel összefüggésben felmerült
költségek megtérítésére a vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
14/E. § (1) Amennyiben a magyar konzuli szolgálat
arról értesül, hogy távollévõ vagy ügyei személyes vitelében akadályoztatott képviselet nélküli uniós polgár érdekében a helyi hatóságok elõtt konzuli eljárásra van szükség, a további konzuli intézkedések megtétele érdekében
haladéktalanul értesíti a tagállami konzuli hatóságot az
eljáráshoz szükséges adatok közlésével. Halaszthatatlan
esetben a tagállami konzuli hatóság értesítése mellett
ideiglenes intézkedés megtételét kezdeményezi a helyi
hatóságoknál.
(2) Amennyiben nemzetközi szerzõdés eltérõen nem
rendelkezik, a 13. § (1) bekezdésében meghatározott ügyvédi meghatalmazásra kizárólag a tagállami konzuli hatóság egyetértése és a költségek megtérítésére vonatkozó
elõzetes kötelezettségvállalása alapján kerülhet sor.
14/F. § (1) Amennyiben a konzuli védelemre szoruló
képviselet nélküli uniós polgár érdekeinek védelmében
a helyi hatóságok elõtti eljárásban valamely, az érintett
személyével kapcsolatos adat vagy tény igazolására van
szükség, és az igazolás megfelelõ idõn belül más módon
nem szerezhetõ be, a konzuli tisztviselõ az érintett részére
hatósági bizonyítványt állíthat ki.
(2) A bizonyítványban kizárólag olyan adatok vagy
tények igazolhatók, amelyek az eljáró konzuli tisztviselõ
elõtt ismertek, vagy amelyeket Magyarországon vagy az
érintett állampolgársága szerinti államban kiállított közokirat, illetõleg a tagállami konzuli hatóság igazol.
(3) A hatósági bizonyítvány kiállítása során egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései irányadók.
14/G. § A magyar konzuli szolgálat egyéb hatósági jogkört, beleértve a konzuli okirat és konzuli tanúsítvány kiállítását is, kizárólag nemzetközi szerzõdésben, törvényben
vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján
gyakorolhat.
14/H. § (1) Amennyiben a képviselet nélküli uniós polgár úti okmánya elveszett, azt eltulajdonították, megsemmisült, megrongálódott vagy más okból nem rendelkezik
utazásra alkalmas okmánnyal, és az állampolgárság sze-
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rinti állam által kiállított úti okmány beszerzése aránytalan
nehézséggel járna vagy aránytalanul hosszú idõt venne
igénybe, a konzuli tisztviselõ a képviselet nélküli uniós
polgár számára a tagállami konzuli hatóság engedélye
alapján, és az abban foglaltaknak megfelelõen a 4. melléklet szerint meghatározott ideiglenes úti okmányt állít ki.
(2) Az ideiglenes úti okmány iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, személyesen kell benyújtani a konzuli védelemre okot adó helyzet
szerint illetékes hivatásos vagy tiszteletbeli konzuli tisztviselõnél. A kérelem benyújtásakor a bemutatott okiratok
és a tagállami konzuli hatóság segítségével ellenõrizni kell
a kérelmezõ személyazonosságát és állampolgárságát.
A tiszteletbeli konzuli tisztviselõ a nála benyújtott kérelmet soron kívül továbbítja az illetékes hivatásos konzuli
tisztviselõnek. A kérelmezõ személyazonosságának és
állampolgárságának megállapításához szükséges személyes adatokat, valamint az ideiglenes úti okmány kiállítását indokoló körülmények leírását a konzuli tisztviselõ
haladéktalanul továbbítja a tagállami konzuli hatóságnak,
kérve az adatok ellenõrzését és az ideiglenes úti okmány
kiállításának engedélyezését. Az ideiglenes úti okmány
érvényességére a tagállami konzuli hatóság rendelkezése
irányadó. Az ideiglenes úti okmány kiállításáról – az
okirat másolatának megküldésével – tájékoztatni kell a
tagállami konzuli hatóságot és a Külügyminisztériumot.
Az ideiglenes úti okmány kiállításával összefüggõ konzuli
díj tekintetében a magyar állampolgárok hazatéréséhez
szükséges okmányok kiállítása esetére irányadó szabályokat kell alkalmazni.
(3) A magyar konzuli szolgálat az ideiglenes úti okmány
kiállításával összefüggésben keletkezett iratokat az ideiglenes úti okmány érvényességi idejének lejártától számított egy évig õrzi meg, ezt követõen azokat az iratkezelésre
irányadó jogszabályok szerint selejtezi.”

2. §
Az R. a következõ 16. §-sal egészül ki:
„16. § Ez a rendelet a konzuli védelemrõl szóló 2001.
évi XLVI. törvénnyel együtt a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésezõ képviselõi által elfogadott 1995. december 19-i hatá-
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rozat az Európai Unió polgárainak diplomáciai és konzuli
képviseletek általi védelmérõl (95/553/EK) (a rendelet
14/A–14/H. §-ai),
b) a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésezõ képviselõi által elfogadott 1996. június 25-i határozat
egy ideiglenes úti okmány létrehozásáról (96/409/KKBP)
(a rendelet 14/H. §-a).”

3. §
Az R. kiegészül az e rendelet 1–3. melléklete szerinti
2–4. mellékletekkel, ezzel egyidejûleg az R. mellékletének megnevezése 1. mellékletre változik.

4. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. preambulumában az „érdekelt miniszterekkel
egyetértésben” szövegrész helyébe „az érintett miniszterekkel egyetértésben” szövegrész lép, továbbá az R. 7. §
(2) bekezdésében a „mellékletében” szövegrész helyébe
az „1. mellékletében” szövegrész lép,
b) az R. 15. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

5. §
Ez a rendelet a konzuli védelemrõl szóló 2001. évi
XLVI. törvénnyel együtt a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésezõ képviselõi által elfogadott 1995. december 19-i határozat az Európai Unió polgárainak diplomáciai és konzuli
képviseletek általi védelmérõl (95/553/EK),
b) a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésezõ képviselõi által elfogadott 1996. június 25-i határozat egy
ideiglenes úti okmány létrehozásáról (96/409/KKBP).”

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter
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1. melléklet az 5/2006. (X. 2.) KüM rendelethez
[2. melléklet a 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelethez]
(KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT)
DECLARATION OF UNDERTAKING TO REPAY FINANCIAL ASSISTANCE
pursuant to Decree 17/2001. (XI. 15.) KüM of the Minister for Foreign Affairs and to 95/553/EC:
Decision of the Representatives of the Governments of the Member States meeting
within the Council of 19 December 1995 regarding protection for citizens of the European Union
by diplomatic and consular representations
I. (Mr/Mrs/Ms/Miss) (full name in block letters) .............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
holder of Passport No ............................... Issued at .......................................................................................................
hereby acknowledge receipt from the Embassy/Consulate of ..........................................................................................
........................................................................................... at ...........................................................................................
of the sum of .....................................................................................................................................................................
as an advance for the purpose of.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. (including any applicable consular fee)
and I undertake and promise to repay on demand the Ministry of Foreign Affairs/Government of .................................
............................................................................................................................................................................................
in accordance with the national law of that country the equivalent of the said sum in (currency)
.............................................................................................. at the rate of exchange prevailing on the day on which the
advance was made.
My address (*) (in block capitals)
(country) ..............................................................................................
is: .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Date ..........................................................................

Signature ....................................................................................

(*) If you have no permanent address, please give a contact address.

I. Név (nyomtatott betûvel): .............................................................................................................................................
útlevél száma: ............................................................ kiadásának helye: .......................................................................
elismerem a ................................................................................................................ nagykövetségétõl/konzulátusától
cím: ...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ összeg átvételét elõlegként
................................................................................................................................................................................ céljára
........................................................... (beleértve bármilyen felszámítható konzuli díjat),
továbbá vállalom és ígérem, hogy kérésre visszafizetem a ..............................................................................................
külügyminisztériumának/kormányának az ország belsõ joga szerint az említett összeggel egyenértékû összeget
................................ (pénznem)-ben az elõleg nyújtásának napján érvényes átváltási árfolyamon.
Címem* (nyomtatott betûkkel) (jelölje meg az országot is):..............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum: ......................................................................
* Ha nincs állandó lakcíme, adja meg értesítési címét.

Aláírás: ......................................................................................

2006/121. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

9057

2. melléklet az 5/2006. (X. 2.) KüM rendelethez
[3. melléklet a 17/2001. (XI. 15.) KüM rendelethez]
(IDEIGLENES ÚTI OKMÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM)
APPLICATION FOR EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT
DEMANDE DU TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE
I request the diplomatic or consular representation of the Republic of Hungary for issuing me an Emergency Travel
Document. / Je demande la répresentation diplomatique ou consulaire de la République de Hongrie á délivrer un Titre de
Voyage Provisoire. / Kérem a Magyar Köztársaság külképviseletét, hogy ideiglenes úti okmányt állítson ki részemre.
Personal data / Données personelles / Adataim:
Surname / Nom / Családi név

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

Given name(s) / Prénom(s) / Utónév

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

Date of birth / Date de naissance / Születési idõ

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

Place of birth / Lieu de naissance / Születési hely

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

Height / Taille / Magasság

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

Nationality / Nationalité / Állampolgárság

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

Permanent and temporary adress / Addresse permanente ou temporaire / Állandó és ideiglenes lakcím

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

Family status / Situation familiale / Családi állapot

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

Colour of the eyes / Couleur des yeux / Szem színe

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

Other data used for identification / Autres données
d’identification / Azonosításra alkalmas egyéb adatok

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

Required period of validity of the Emergency Travel
Document / Période de validité demandé du Titre de
Voyage Provisoire / Az ideiglenes úti okmány kért
érvényességi ideje

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

Circumstances justifying the issuance of the Emergency Travel Document / Circonstances justifient la délivrance du Titre de Voyage Provisoire / Az ideiglenes úti okmány kiállítása iránti kérelmemet indokoló körülmények:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Date/Date/Kelt: .................................................................................................................................................................

....................................................
applicant/demandeur/kérelmezõ

....................................................
consular officer/officier consulaire/
konzuli tisztviselõ
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3. melléklet az 5/2006. (X. 2.) KüM rendelethez
[4. melléklet a 17/2001. (IX. 15.) KüM rendelethez]
(IDEIGLENES ÚTI OKMÁNY)
EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT
TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE
The Embassy/Consulate of ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
at ........................................................................................................................................................................................
has issued this Emergency Travel Document to the holder who is a citizen of the European Union [the following are particulars of the holder (Glossary see page 4)]:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
L’ambassade/le consulat de ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
B .........................................................................................................................................................................................
a délivré le présent Titre de Voyage Provisoire au titulaire suivant, citoyen de l’Union européenne (pour remplir les
rubriques, se reporter B la page 4):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(1) Surname / Nom
............................................................................................................................................................................................
(2) Given name(s) / Prénom(s)
............................................................................................................................................................................................
(3) Date of birth / Date de naissance
............................................................................................................................................................................................
(4) Place of birth / Lieu de naissance
............................................................................................................................................................................................
(5) Height / Taille
(6) Nationality / Nationalité
............................................................................................................................................................................................
(7) Signature of the holder / Signature du titulaire
............................................................................................................................................................................................
(8) For one journey to-via / Pour un voyage vers-via
............................................................................................................................................................................................
(9) Date of expiry / Date d’expiration
............................................................................................................................................................................................
(10) Date of issue / Date de délivrance
............................................................................................................................................................................................
(11) Registration number / No° d’enregistrement
............................................................................................................................................................................................
(12) Signature of the issuing officer / Signature du fonctoinnaire habilité
(13) Seal of the issuing authority / Sceau de l’autorité
PHOTO
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III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1096/2006. (X. 2.) Korm.
határozata
bizalmi szavazás kezdeményezésérõl
A Kormány, élve a Kormány ügyrendjérõl szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat 71. pontjában biztosított lehetõséggel, – ülésen kívül – úgy határoz, hogy az Alkotmány 39/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján, a miniszterelnök útján, az Országgyûlésnél bizalmi szavazást kezdeményez.
Ennek érdekében felhatalmazza a miniszterelnököt a vonatkozó országgyûlési határozati javaslatnak az Országgyûléshez történõ soron kívüli benyújtására, és egyidejûleg – az Alkotmány 22. §-ának (3) bekezdése szerint – az
Országgyûlés rendkívüli ülése 2006. október 6-ára történõ összehívásának indítványozására.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(6721 Szeged, Deák F. u. 17.)
hirdetménye
Az FVM Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatala – a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. §-a (5) bekezdése, 9. § alapján –
nyilvános sorsolást
tart a bordányi Elõre Szövetkezet használatában lévõ földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Bordány, Park tér 1., Faluház
A sorsolás ideje: 2006. november 7., 9 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Bordány (külterület)
Helyrajzi szám

04/38
04/43
04/47
06/49
06/62

Mûvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

0,1776
0,6003
0,1631
0,2635
0,3369

Aranykorona

Megjegyzés

1,42
4,80 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
1,30 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
2,11
2,70 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
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Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

06/64
06/65

gyep (rét), szántó
szántó (gyep), rét

11,0210
2,5954

06/71
06/81
06/90
06/123
06/131
06/136
06/141
011/82
011/126
013/1
013/17
013/22
013/24
015/60
015/61
015/71
015/77

szántó
szántó, anyaggödör
szántó
gyep (rét), szántó
gyep (rét)
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (rét)
szántó
szántó
gyep (rét)
szántó
gyep (rét)
szántó, gyep (legelõ), nádas
szántó

0,9680
1,3150
0,9445
1,1932
1,2418
0,8545
0,1187
0,1901
0,0200
0,3598
0,0835
0,2086
0,0185
0,2564
0,6800
0,6704
0,1805

015/100
015/101
015/111
015/118
019/2
019/52
019/59
019/65
019/67
019/75
023/1
023/7
023/17
023/24
025/1
025/75
025/76
027/3
032/3
032/14
033/1
033/2
033/7
033/15

gyep (rét)
gyep (rét), szántó
gyep (rét)
szántó
gyep (rét)
szántó
szántó
szántó, gyep (legelõ)
szántó
szántó
gyep (rét), szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (rét)
gyep (rét)
szántó, gyümölcsös
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
gyep (rét)
gyep (rét)

2,6520
3,1140
7,1363
0,0383
0,3713
0,0750
0,1691
0,2187
0,0787
0,4487
4,4016
0,5089
0,2063
0,9271
0,6067
0,2060
0,1505
0,8543
0,1241
0,5771
1,4216
0,2446
1,1776
4,5271
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Aranykorona

Megjegyzés

138,79 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
41,64 Kiadható: 21,64 AK
Bányaszolgalmi jog, Dégáz
7,74
2,80
3,97 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
10,33 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
19,37
6,84 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
0,95 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
0,80
0,08
5,61
0,67
1,67
0,02
3,13
5,92
5,59
2,20 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
Vezetékjog, MATÁV Rt.
36,87 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
44,82 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
111,33 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
0,47 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
1,93
0,60 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
2,06
2,27
0,96
5,47
57,22
4,07
1,65
11,31
4,85
3,21
2,35
13,36
0,99
7,04
11,37
1,86
18,37
65,42
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MAGYAR KÖZLÖNY
Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

033/16
035/1
035/5
035/22
039/1
041/26
041/29
041/30
041/53
043/90

szántó
gyep (rét), szántó
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
szántó
gyep (rét)
gyep (rét), szántó
szántó
gyep (legelõ)

0,3147
6,4080
0,1298
1,3543
0,8669
0,0232
0,1744
7,3018
0,4359
0,1351

047/1
047/4
050/50
050/135
054/10
054/40
055/12
055/19
056/18
056/78
064/33
064/57
072/14
072/20
074/8
074/13
074/44

gyep (rét)
gyep (rét)
szántó, gyep (rét)
gyep (rét)
gyümölcsös
szántó
gyep (rét)
szántó
gyümölcsös
szántó
szántó, gyep (rét)
szántó
szántó
szántó
erdõ
szõlõ
gyep (rét), szántó

0,0832
1,4380
1,8965
0,6396
0,1194
0,1865
0,1008
0,1295
0,0360
0,7536
4,0591
0,2988
0,6041
0,2141
0,1086
0,0180
1,3627

079/14
079/93
081/15
085/31
088/68
088/76
090/15
090/21
090/24
090/32

szõlõ
szántó
szántó
szántó
gyümölcsös, szántó
gyümölcsös
szántó
szántó
szõlõ
gyümölcsös

0,0645
1,1430
0,1477
0,0484
0,4159
0,7375
0,0938
0,6596
0,0539
0,2698

090/48
090/49

szõlõ, gyümölcsös
szántó, gyep (rét)

0,3813
10,8102

9061

Aranykorona

Megjegyzés

2,52
46,76
1,13
10,17
13,52 Vezetékjog, MATÁV Rt.
0,19
1,52
55,59 Vezetékjog, Démász
3,49
1,84 Bányaszolgalmi jog, Dégáz
Vezetékjog, Démász
1,30
22,43 Vezetékjog, MATÁV Rt.
24,20
9,98
2,59
2,28
2,37
1,04
0,78
6,03
22,58
2,39
7,37
2,61
0,28
0,53
26,23 Vezetékjog, Dégáz
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
2,69
13,94
1,18
0,39
5,94
16,00
1,71
5,28
2,25
5,85 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
12,26
167,17 Kiadható: 158,71 AK
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.

9062

MAGYAR KÖZLÖNY

Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

090/51

szántó

7,6419

090/99

szántó, gyep (rét)

4,9307

090/101
090/102
090/106
090/113
090/125

szántó
szántó
szántó
gyümölcsös
szántó

0,8316
0,0561
0,3528
0,2556
0,2530

090/136

gyep (rét)

1,4626

090/142
090/151
090/155
099/30
099/33
099/34
099/38
099/41
099/45
099/49
099/57
099/58
099/59
099/65
099/80
099/85
099/98
099/102
0100/104
0100/130
0100/136
0100/142
0100/145
0100/148
0100/195
0100/198
0102/1
0102/9
0103/1
0103/3

szántó
szántó
szántó
szõlõ
gyep (rét), szántó
szántó, gyümölcsös
gyep (rét), szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (rét)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (rét)
szõlõ
szántó, gyep (rét)
szántó

1,0679
0,1601
0,1248
0,1075
4,8670
0,3161
2,6419
0,4222
0,2468
0,6020
0,0712
0,4702
0,1524
0,0235
0,0525
0,1134
0,0107
0,0542
1,5003
0,3251
0,6190
1,2383
0,3652
0,6524
0,1707
1,2043
0,0902
0,0683
5,1934
0,4802

0103/14

szántó

0,1741
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Aranykorona

Megjegyzés

96,71 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
72,31 Kiadható: 45,36 AK
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
15,14
1,02
6,42
5,55
3,09 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
34,37 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
13,03
1,95
2,27
4,48
70,03
5,05
36,13
3,38 Vezetékjog, Démász
3,01
7,34
1,30
8,56
1,86
0,29
0,46
1,38
0,13
0,66
12,00
2,60
7,55
9,91
4,46
5,22
1,37
9,63 Kiadható: 0,38 AK
2,12
2,85
98,72
3,84 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
1,39
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0103/16
0103/17
0103/30
0103/31
0104/5

szántó
szántó
gyep (rét), szántó
gyep (rét)
gyep (rét), szántó

0,0253
0,0778
6,3159
0,3000
19,0560

0104/21

gyep (rét)

5,5758

0104/35

gyep (rét)

0,4433

0106/52
0108
0113/3
0117/25
0117/56
0117/69
0117/73
0117/75
0117/96
0117/109
0119/5
0120/21
0120/22
0120/82
0120/105
0120/126
0120/127
0120/142
0120/157
0120/193
0120/194
0120/199
0120/201
0120/204
0124/1

gyep (rét)
szántó
szántó
szõlõ
szántó, gyep (rét)
szántó
gyep (rét)
gyep (rét)
szántó
gyep (rét), szántó, nádas
gyep (rét)
szántó
szántó, tanyahely
gyep (rét)
szántó
gyep (rét)
szántó, gyep (rét)
gyümölcsös
szántó
szántó
szántó
gyep (rét)
szántó
nádas, gyep (rét)
szántó

1,4731
0,0190
0,0201
0,0935
1,7627
0,1908
0,0612
0,2864
0,5677
0,9970
0,3643
0,3021
0,2878
0,9966
0,1360
6,4964
2,1256
0,2282
0,2142
0,1035
0,0314
3,0579
0,6913
0,3536
0,1359

0124/2

szántó

0,1144

0124/5

szántó

0,0205

0124/27

szõlõ

0,0837

9063

Aranykorona

Megjegyzés

0,20
0,62
112,41
4,68
142,66 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
5,02 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
3,86 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
5,02
0,15
0,08
3,90
17,01
1,53
0,95
4,47
4,54
12,64
3,17
0,73
1,17
15,55
1,09
101,34
31,90
4,95
0,90
0,43
0,13
47,70
1,66
4,43
1,09 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
0,92 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
0,16 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
3,49
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0124/119

szántó

0,6597

0124/134

szántó, gyümölcsös

1,7179

0140/1

szántó, gyep (rét), nádas

0,9270

0140/7

gyep (rét)

0,3232

0140/19
0140/42

szántó, gyep (rét)
gyep (legelõ)

0,5673
0,0200

0144/44
0144/46
0144/62
0144/64
0144/90
0144/111
0144/138
0145/3
0145/6
0147/7
0149/2
0155/2
0155/44
0155/60
0155/72
0155/80
0160/25
0160/37
0160/42
0160/98
0160/99
0160/107
0160/125
0160/164
0160/182
0160/193

szõlõ
szántó
szántó
szántó
szántó
gyümölcsös
szántó
szántó, gyep (rét)
szántó
gyümölcsös
szántó
gyümölcsös
szántó
szántó
szõlõ
szõlõ
gyümölcsös, szántó
szántó
szõlõ
gyümölcsös
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

0,2875
0,6488
0,4791
0,0177
0,6597
0,1709
0,3790
2,3461
0,1364
0,1922
1,4726
0,7154
0,4318
0,0803
0,4532
0,0755
0,9832
0,4581
0,1654
0,0885
0,0860
0,0870
0,0863
0,2854
0,1683
0,0679

0160/197

gyümölcsös

0,3647
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Aranykorona

Megjegyzés

5,28 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
19,56 Kiadható: 12,63 AK
Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
7,81 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
2,81 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
4,65
0,15 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
11,99
1,56
1,15
0,04
1,58
3,71
0,91
11,71
0,33
4,17
3,53
5,66
1,04
0,19
13,37
2,23
10,71
1,92
4,88
1,92
0,69
0,70
0,69
2,28
0,40
0,54 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
7,91 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0160/198
0165/30
0167/26
0167/27
0167/52
0167/89
0167/90
0167/124
0167/126
0167/127
0167/128
0167/132
0168/10
0168/23
0168/63
0168/71
0168/98
0168/133

szántó
szántó
gyep (rét), szántó
gyep (rét)
szántó, gyep (rét)
szántó
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
szántó
szántó, gyep (rét)
gyep (rét)
szántó
gyep (rét)
szántó
szántó
gyep (rét), vízállás

0,0610
0,1146
9,9336
0,1905
1,6077
0,0666
0,8312
0,2190
0,1406
0,2217
0,2020
0,9477
0,9099
1,0340
0,6703
0,1316
0,1548
4,7038

0168/198
0168/215
0168/232
0168/236

szántó
szántó
szántó
szántó

0,2605
0,2811
0,0892
4,3921

0170/4

szántó, gyep (rét)

6,0171

0170/14

szántó

0,0681

0176/1
0178/21

gyep (rét)
gyep (rét)

1,7809
2,0064

0178/26

szántó

0,3622

0180/20
0180/63

szántó
szántó

0,8314
0,1354

0180/103
0180/128
0183/1
0185/28

szántó
gyep (rét)
gyep (rét), mocsár
szántó

0,8819
3,2454
2,2043
0,0788
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Aranykorona

Megjegyzés

0,15
1,40
116,86
2,97
18,93
0,53
12,97
3,42
2,19
3,46
1,62
9,19
14,19
8,27
10,46
0,32
1,24
64,80 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
0,63
2,25
0,37
10,54 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
79,99 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
0,16 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
15,49
31,30 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
0,87 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
6,65
1,08 Földmérési jelek használati
jog, Csongrád Megyei Földhivatal
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
7,06
50,63
17,31
0,63
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0185/29

gyep (rét)

2,5054

0185/30
0185/39

gyep (rét)
szántó, gyümölcsös

0,2986
1,1227
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Aranykorona

Megjegyzés

39,08 Kiadható: 32,15 AK
Földmérési jelek használati
jog, Szeged, Városi Beruházási Vállalat
4,66
10,89

Település: Forráskút (külterület)
Helyrajzi szám

041/54
044/2
044/53
044/54
044/60
044/67
044/90
044/119
070/22
070/39

Mûvelési ág

szántó
szántó, gyep (rét)
szántó
gyep (rét), szántó
szántó
szántó, gyep (rét)
szántó
szántó
szõlõ, szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

0,1852
0,7603
1,0477
2,4250
0,2885
0,6324
0,5522
0,2878
0,5729
1,4092

Aranykorona

Megjegyzés

3,37
7,99
19,07
30,73
5,25
7,28
4,42
5,24
7,60
5,92 Kiadható: 1,80 AK

Település: Szatymaz (külterület)
Helyrajzi szám

093/10

Mûvelési ág

szántó

Terület
(ha, m2)

0,1259

Aranykorona

Megjegyzés

1,01

Település: Üllés (külterület)
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

017/38
031/49

szántó
szántó

0,1211
0,4580

031/59

szõlõ

0,0665

031/70

szántó, szõlõ

1,0696

031/85

szántó

0,2989

033/13

szántó

0,1292

037/5
037/6

gyep (rét), szántó
szántó, gyep (rét)

1,6970
13,8440

Aranykorona

Megjegyzés

0,29
1,10 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
2,77 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
9,60 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
0,72 Vezetékjog, MOL Rt.
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
1,03 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
13,52
188,33 Kiadható: 52,70 AK
Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

037/31

gyep (rét)

3,3630

093/75

szántó

0,2914

9067

Aranykorona

Megjegyzés

39,51 Bányaszolgalmi jog,
MOL Rt.
2,33

Település: Zsákányszék (külterület)
Helyrajzi szám

081/21
081/67
087/1
087/2
087/6
087/8
088/9
0358/4
0360/3

Mûvelési ág

gyep (rét), szántó
gyep (rét), szántó
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét)
gyep (rét), szántó
gyep (rét)
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

15,7843
4,4635
4,5199
4,9295
0,1671
3,2673
15,2159
0,1813
0,0939

Aranykorona

Megjegyzés

120,57 Kiadható: 102,10 AK
64,37
56,71
36,13
2,61
35,66
90,80
1,45
0,39

Település: Zsombó (külterület)
Helyrajzi szám

067/9
0118/58
0124/52
0124/66
0124/88
0153/10
0153/76

Mûvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

0,4852
0,1956
0,2940
0,3152
0,1949
0,0069
0,0567

Aranykorona

Megjegyzés

3,88
3,56
2,35
3,85
1,56
0,06
0,45

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A részarány-tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármilyen okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalnak címezve, de a Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz.
Tasnádi Gábor s. k.,
hivatalvezetõ
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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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
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: ………………………………………
……………………………………………
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar 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: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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