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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
198/2006. (X. 2.) Korm.

rendelete

a nyugellátások és a baleseti járadék
2006. évi kiegészítõ emelésérõl

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 101.  §-a 
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a Tny. 62.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak vég re -
haj tá sá ra, a Tny. 62.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak
figye lembe véte lével – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) 2006. no vem ber 1-jé tõl – 2006. ja nu ár 1-jei vissza -
me nõ le ges ha tállyal – 1,2 szá za lék kal kell emel ni a 2006.
ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tott öreg sé gi
nyug dí jat (ide ért ve a bá nyász nyug dí jat, a kor en ged mé -
nyes nyug dí jat, az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly -
tatók öreg sé gi nyug dí ját és a szol gá la ti nyug dí jat), a rok -
kant sá gi nyug dí jat, a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat, az
 özvegyi és a szü lõi nyug dí jat, az ár va el lá tást, va la mint
a bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá so kat.

(2) Ha egy sze mély ré szé re több nyug el lá tást fo lyó sí ta -
nak, ak kor a nyug el lá tá so kat kü lön-kü lön kell az (1) be -
kez dés sze rint emel ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rint kell emel ni a me zõ gaz -
da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz ve -
gyi já ra dé kot, va la mint a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti
ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz -
ve gyi já ra dé kát is.

(4) Az eme lést a 2006. no vem ber havi el lá tás nak
a) a nem tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás,
b) az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó intéz -

kedésekkel, va la mint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel
össze füg gés ben járó eme lés, to váb bá a nem ze ti helyt ál lá -
sért járó pót lék,

c) az egyes nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, ille tõ leg
egyes nyug díj-ki egé szí té sek meg szün te té sé rõl  szóló
1991. évi XII. tör vény alap ján meg szün te tett nyugdíj-
 kiegészítés he lyé be lépõ pót lék
nél kü li össze gé re kell vég re haj ta ni.

2.  §

Az öz ve gyi és a szü lõi nyug díj meg osz tá sa ese tén a jo -
go sul ta kat a fo lyó sí tott nyug díj rész ala pul vé te lé vel meg ál -
la pí tott eme lés il le ti meg.

3.  §

Szo ci ál po li ti kai (szo ci á lis biz ton sá gi) egyez mény alap -
ján meg ál la pí tott nyug el lá tás ból a ma gyar jog sza bá lyok
sze rint el is mert szol gá la ti idõ tar ta má nak meg fe le lõ
– a ma gyar szer zõ dõ fe let ter he lõ – ará nyos részt kell az
1.  § sze rint emel ni.

4.  §

(1) Azt az öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug dí jat, ame lyet 2005. de cem ber 31-ét köve tõen át me -
ne ti já ra dék, rend sze res szo ci á lis já ra dék vagy bal ese ti
 járadék meg szû né sét kö ve tõ nap tól ál la pí tot tak meg, a
meg szün te tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját ala pul
véve kell az 1.  §-ban fog lal tak sze rint emel ni. Ezt az emelt
nyug el lá tást ala pul véve kell a hoz zá tar to zói, bal ese ti hoz -
zá tar to zói nyug el lá tá so kat is meg ál la pí ta ni.

(2) Több nyug el lá tás ra való jo go sult sá got érin tõ vál -
tozás ese tén a vál to zás idõ pont já tól kez dõ dõ en a sa ját jogú 
és a hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok össze gét az 1.  §
(1)–(2) be kez dé sé nek figye lembe véte lével kell to vább
 folyósítani olyan összeg ben, mint ha ez az el lá tás a vál -
tozás nap ját meg elõ zõ en is ön ál ló an ke rült vol na folyó -
sításra.

(3) A 2005. de cem ber 31-ét köve tõen meg ál la pí tott
 özvegyi, szü lõi nyug dí jat, ár va el lá tást és bal ese ti hoz zá tar -
to zói nyug el lá tást az 1.  § sze rint a meg ál la pí tás idõpont -
jától kez dõ dõ en kell emel ni, fel té ve, hogy a jog szer zõ
nyug el lá tá sát 2006. ja nu ár 1-je elõtt ál la pí tot ták meg.

5.  §

(1) A 2006. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí -
tott bal ese ti já ra dé kot az 1.  § ren del ke zé sei sze rint kell
emel ni.

(2) Azt a bal ese ti já ra dé kot, ame lyet bal ese ti rokkant -
sági nyug díj meg szû né sét kö ve tõ nap tól ál la pí tot tak meg,
a meg szün te tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját ala pul
véve kell az 1.  §-ban fog lal tak sze rint emel ni.

6.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a Nyug díj biz to sí -
tá si Alap nak

a) a bá nyász nyug dí jak,
b) az egyes mû vé sze ti te vé keny sé ge ket foly ta tók öreg -

sé gi nyug díj ra jo go sult sá gá ról  szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. 
ren de let sze rint a mû vé szek ré szé re meg ál la pí tott öreg sé gi
nyug dí jak,

c) a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép -
te len sé gi és öz ve gyi, va la mint a me zõ gaz da sá gi szak szö -
vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len -
sé gi és öz ve gyi já ra dé ka
eme lé sé nek fe de ze tét és a vég re haj tás költ sé ge it.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti össze gek át uta lá sá ra, ille tõ -
leg el szá mo lá sá nak mód já ra vo nat ko zó an kü lön jog sza -
bály ren del ke zé sei az irány adók.

7.  §

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

(2) Az 1–5.  §-ok sze rin ti nyug díj eme lés vég re haj tá sa
so rán egy szer re kell ki fi zet ni

a) a 2006. ja nu ár– ok tó ber hó na pok ra járó nyug díj eme -
lés tíz havi össze gét, il let ve, ha az érin tett több nyug el lá -
tás ban, ille tõ leg a nyug el lá tás mel lett no vem ber hó nap ban
eme lés re ke rü lõ egyéb el lá tás ban is ré sze sül, ezen el lá tá -
sok eme lé sé nek 2006. ja nu ár–ok tó ber hó na pok ra járó, tíz
havi együt tes össze gét, de leg alább 2500 fo rin tot,

b) a ti zen har ma dik havi nyug díj nak – a Tny. 6/A.  §
(4) be kez dé se alap ján – 2006. no vem ber ben fo lyó sí tás ra
ke rü lõ össze gét.

(3) Amennyi ben az 1. és a 3–5.  §-ok sze rin ti el lá tá sok ra
való jo go sult ság e kor mány ren de let ha tály ba lé pé se elõtt
meg szûnt, a vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lést
vagy, ha az érin tett több nyug el lá tás ban, ille tõ leg a nyug -
el lá tás mel lett no vem ber hó nap ban eme lés re ke rü lõ egyéb
el lá tás ban is ré sze sül, il let ve ré sze sült, az ezen el lá tá sok
után vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lé sek együt tes 
össze gét, de leg alább 2500 fo rin tot kell – ké re lem re – egy
összeg ben ki fi zet ni a meg szün te tett el lá tás jo go sult ja,
illetõ leg a jo go sult ha lá la ese tén a Tny. 83.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott sze mély ré szé re.

(4) A Tny. 50.  §-ának (6) be kez dé sé ben, ille tõ leg a tár sa -
da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör -
vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. (X. 6.) Korm.
ren de let 62.  §-ának (7) be kez dé sé ben  meghatározott együtt -
fo lyó sí tá si összeg ha tár – 2006. ja nuár 1-jei vissza me nõ le ges
ha tállyal – havi 56 840 fo rint ra vál to zik.

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

A Kormány
199/2006. (X. 2.) Korm.

rendelete

a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
2006. évi kiegészítõ emelésérõl

1.  §

(1) A nyug díj fo lyó sí tó szer vek, va la mint a Ma gyar
 Államkincstár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai ál tal fo lyó sí tott

nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok havi össze ge
2006. no vem ber 1-jé tõl – 2006. ja nu ár 1-jei vissza me nõ le -
ges ha tállyal – a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak sze rint
emel ke dik.

(2) 1,2 szá za lék kal kell emel ni
a) az át me ne ti já ra dék össze gét,
b) a havi 77 400 fo rin tot el nem érõ egész ség ká ro so dá si 

já ra dék össze gét az zal, hogy az egész ség ká ro so dá si já ra -
dék havi össze ge az eme lés sel együt te sen sem ha lad hat ja
meg a havi 77 400 fo rin tot,

c) az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó intéz -
kedésekkel, va la mint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel
össze füg gés ben járó eme lés össze gét, to váb bá az egyes
nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg egyes nyugdíj-
 kiegészítések meg szün te té sé rõl  szóló 1991. évi XII. tör -
vény alap ján meg szün te tett nyug díj-ki egé szí tés he lyé be
lé pett pót lék össze gét.

(3) A va kok sze mé lyi já ra dé kát havi 13 130 fo rint ra kell
emel ni.

(4) A nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok kö zül
a) a rok kant sá gi já ra dék össze gét havi 340 fo rint tal,
b) a rend sze res szo ci á lis já ra dék össze gét a 2006. de -

cem ber 31-ig a 62. élet évü ket be töl tõ sze mé lyek ese té ben
havi 320 fo rint tal, egyéb ese tek ben havi 280 fo rint tal,

c) a köz pon ti szo ci á lis se gély össze gét havi 320 fo rint tal,
d) a há zas tár si pót lék, il let ve a há zas tár si pót lék hoz

járó ki egé szí tés havi együt tes össze gét 210 fo rint tal,
e) a há zas társ után járó jö ve de lem pót lék össze gét havi

140 fo rint tal
kell emel ni.

2.  §

Azt a sze mélyt, aki több nyug díj sze rû rend sze res szo -
ciális el lá tás ban ré sze sül, az e ren de let ben meg ha tá ro zott
eme lé sek el lá tá son ként kü lön-kü lön is meg il le tik.

3.  §

(1) Az 1.  § (2) és (4) be kez dé sei sze rint meg emelt nyug -
díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok fe de ze tét a köz pon ti 
költ ség ve tés a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak meg té rí ti.

(2) Az össze gek át uta lá sá nak, il le tõ leg el szá mo lá sá nak
mód já ról és idõ pont já ról a Pénz ügy mi nisz té ri um, az
 Országos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, va la mint a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um meg ál la po dást köt.

4.  §

(1) Az 1–2.  § sze rin ti eme lést oly mó don kell vég re haj -
ta ni, hogy az érin tett sze mé lyek nek a 2006. ja nu ár–ok -
tóber hó na pok ra járó eme lés tíz havi össze gét no vem ber
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hó nap ban egy összeg ben kell ki utal ni úgy, hogy a ki fi ze -
ten dõ összeg, ha az érin tett több el lá tás ban ré sze sül, ide -
ért ve a nyug el lá tást is, ak kor ezen el lá tá sok vissza me nõ leg 
járó együt tes össze ge sze mé lyen ként 2500 fo rint nál nem
le het ke ve sebb. A no vem ber hó nap ra járó el lá tást az 1–2.  § 
sze rint meg emelt összeg ben kell ki fi zet ni.

(2) A 2005. de cem ber 31. utá ni idõ pont tól meg ál la pí tott 
el lá tás ese tén a vissza me nõ le ges eme lés idõ ará nyos ré sze
jár az zal, hogy a ki fi ze ten dõ összeg sze mé lyen ként
2500 fo rint nál nem le het ke ve sebb.

5.  §

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

(2) E ren de let hatályba lépését kö ve tõ idõ pont tól meg ál -
la pí tás ra ke rü lõ

a) rok kant sá gi já ra dék össze ge havi 28 970 fo rint,
b) rend sze res szo ci á lis já ra dék össze ge havi 23 340 fo rint

az zal, hogy ezen össze gek re az 1–2.  § sze rin ti eme lés nem
jár.

(3) Amennyi ben az 1–2.  § sze rin ti el lá tá sok ra való jo go -
sult ság e kor mány ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg szûnt,
a vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lést a meg szün te -
tett el lá tás jo go sult ja, il le tõ leg a jo go sult ha lá la ese tén a
hoz zá tar to zó ja vagy örö kö se ré szé re – ké re lem re – egy
összeg ben kell ki utal ni úgy, hogy a ki fi ze ten dõ összeg sze -
mé lyen ként 2500 fo rint nál nem le het ke ve sebb.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem ze ti
helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be ve ze té sé rõl  szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let

a) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek da) és dc) al pont já ban,
 valamint 4.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„120 000 Ft-ot” szö veg rész he lyé be a „121 440 Ft-ot” szö -
veg rész,

b) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„120 000 Ft” szö veg rész he lyé be a „121 440 Ft” szö veg -
rész,

c) 4.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „60 000 Ft-ot” szö veg -
rész he lyé be a „60 720 Ft-ot” szö veg rész
lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí tott nem -
zeti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lé kot a (4) be kez dés sze -
rint mó do sí tott összeg ha tá rok ala pul vé te lé vel – 2006. no -
vem ber 1-jé tõl, 2006. ja nu ár 1-jei vissza me nõ le ges ha -
tállyal – meg kell emel ni. Az eme lést a nyug el lá tá sok,
 valamint a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok
e ren de let sze rint meg emelt össze ge i nek figye lembe véte -
lével kell vég re haj ta ni.

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

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. tör vény végrehajtásáról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek a), u) és
x) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek,
 gyógyászati se géd esz kö zök és gyógy für dõ el lá tá sok árá -
hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról
 szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let 2/B.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2/B.  § A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ gyógy -
szerre jutó tá mo ga tás – ha jog sza bály más ként nem ren del -
ke zik – csak ak kor szá mol ha tó el, ha a vé nyen fel tün te tett
sze mély tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ra való jo go sult -
sá gá ról a gyógy szer ki szol gál ta tá sa elõtt a gyógy sze rész
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg gyõ -
zõ dött.”

2.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R. ) 10.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ gyógy szer
tá mo ga tás sal csak ak kor szol gál tat ha tó ki, ha a vé nyen fel -
tün te tett sze mély tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ra való
jo go sult sá gá ról a gyógy szer ki szol gál ta tá sa elõtt az OEP
a nyil ván tar tá sá ban meg gyõ zõ dött, és er rõl a gyógy szer tár
vissza jel zést ka pott.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 10/G.  §-sal egé szül ki:
„10/G.  § (1) A kü lön jog sza bály sze rint 100%-nál ala -

cso nyabb mér ték ben tá mo ga tott:
a) egye di mé ret vé tel alap ján ké szült gyó gyá sza ti se -

géd esz kö zök, vagy
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b) adap tív és so ro zat gyár tá sú gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök kö zül – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – a tá mo ga tá si cso port ján be lül a for gal ma zott leg -
hosszabb ki hor dá si ide jû és a köz fi nan szí ro zás alap já ul el -
fo ga dott leg ala cso nyabb árú gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
ke rül het nek be a köz gyógy el lá tás ter hé re fel ír ha tó esz kö -
zök kö ré be. Köz gyógy el lá tá si jog cí mén a 100%-nál ala -
cso nyabb mér ték ben tá mo ga tott gyó gyá sza ti se géd esz köz
ja vít tat ha tó.

(2) Ha a tá mo ga tá si cso por ton be lül a gyó gyá sza ti
 segédeszközök mé re tük vagy ki vi te lük alap ján egy más sal
nem meg fe lel tet he tõk, ak kor az (1) be kez dés tõl el té rõ en
a nem meg fe lel tet he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök kö zül
köz gyógy el lá tás jog cí mén más esz kö zök is be ke rül het nek
a köz gyógy el lá tás ter hé re fel ír ha tó esz kö zök kö ré be.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti gyó gyá sza ti se -
géd esz köz hasz ná la tá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges tar -
to zé kok nak tá mo ga tá si cso port ju kon be lül a leg ala cso -
nyabb köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ár ral kell ren -
del kez nie.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti köz gyógy el lá tá si jog cí men
gyó gyá sza ti se géd esz köz ak kor szol gál ha tó ki, ha az adott
esz köz gyár tó ja vagy an nak meg ha tal ma zott kép vi se lõ je
nyi lat ko zat ban vál lal ja a fo lya ma tos és or szá gos el lá tást.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal tak egy havi fo lya ma tos
nem tel je sí té se ese tén a gyó gyá sza ti se géd esz közt tö röl ni
kell a – kü lön jog sza bály sze rint – tá mo ga tás sal ren del he tõ 
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök kö ré bõl.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal tak ese tén, ha a gyó gyá -
sza ti se géd esz köz tá mo ga tá si cso port ján be lül egye dül
volt ki szol gál ha tó köz gyógy el lá tá si jog cí men, ak kor az
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti má so dik leg ala cso nyabb
köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott árú gyó gyá sza ti
 segédeszköz szol gál ha tó ki köz gyógy el lá tá si jog cí men.

(7) Köz gyógy el lá tás jog cí mén fel ír ha tó gyó gyá sza ti
 segédeszközök köre leg alább éven te fe lül vizs gá lat ra ke rül.”

4.  §

Az R. 24.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:
[24.  § Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök árá hoz nyúj tott

 támogatással tör té nõ for gal ma zá sá ra, ja ví tá sá ra, köl -
csön zé sé re a MEP az zal a gyó gyá sza ti se géd esz köz-for -
gal ma zó val (gyár tó val) köt szer zõ dést, aki]

„c) a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ két éven be lül nem volt
olyan egyé ni vál lal ko zó, il let ve olyan gaz da sá gi tár sa ság
tu laj do no sa, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, tag ja, aki nek a szer -
zõ dé se az Ebtv. 38.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak
 miatt szûnt meg.”

5.  §

Az R. 51.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi mi nisz ter,
hogy a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben ren de let ben
 határozza meg a köz gyógy el lá tás ter hé re fel ír ha tó esz kö -
zök kö rét.”

6.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ok tó ber 16. nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen ki ál lí tott vé nyek ese tén kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
9.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
201/2006. (X. 2.) Korm.

rendelete

az európai közösségi jelentõségû
természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
(a továb biak ban: Tvt.) 41/A.  §-ában, va la mint a 85.  §-ának 
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány
a  következõket ren de li el:

1.  §

Az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let cél ja az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû
ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek há ló za tá ba tar -
tozó, a ren de let ha tá lya alá esõ Na tu ra 2000 te rü le te ken
elõ for du ló, a mel lék le tek ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi
 jelentõségû, va la mint ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ -
hely tí pu sok, ille tõ leg fa jok meg õr zé sé hez szük sé ges elõ -
írások meg ál la pí tá sa.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:
„a) kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok: a 2. A) és a 3. A) szá -

mú mel lék let ben meg ha tá ro zott azon fa jok, ame lyek
közös ségi szem pont ból ve szé lyez tetet tek, sé rü lé ke nyek,
rit kák, ille tõ leg benn szü löt tek;
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b) ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi fa jok: a 2. B) és a
3. B) szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott azon fa jok, ame -
lyek kö zös sé gi szem pont ból ve szé lyez te tet tek, sé rü lé ke -
nyek, rit kák, ille tõ leg benn szü löt tek, és ame lyek meg õr zé -
sé ért a Kö zös ség ki emelt fe le lõs ség gel tar to zik;

c) kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pu sok: a 4. A) szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott azon kö zös sé gi élõ hely tí pu -
sok, ame lye ket kö zös sé gi szint en az el tû nés ve szé lye
 fenyeget, vagy el ter je dé si te rü le tük zsu go ro dá sa, ille tõ leg
ere den dõ en kor lá to zott el ter je dé sük kö vet kez té ben kis
 területen lel he tõk fel;

d) ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pu sok: a
4. B) szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott azon kö zös sé gi
élõ hely tí pu sok, ame lye ket kö zös sé gi szint en el tû nés
 veszélye fe nye get, és ame lyek meg õr zé sé ért a Kö zös ség
kü lön le ges fe le lõs ség gel tar to zik;

e) kü lön le ges ma dár vé del mi te rü let: az 5. mel lék let
sze rin ti, olyan kö zös sé gi szem pont ból je len tõs ter mé sze ti
ér té kek kel ren del ke zõ te rü let, ame lyen az 1. A) szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi je len tõ sé gû ma dár -
faj, va la mint az 1. B) szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
vo nu ló ma dár faj je len tõs ál lo má nya, il let ve élõ he lye ta lál -
ha tó, kü lö nös te kin tet tel a nem zet kö zi je len tõ sé gû és
egyéb vi zes élõ he lyek re;

f) kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si te rü let: olyan kö zös -
sé gi szem pont ból je len tõs ter mé sze ti ér té kek kel rendel -
kezõ te rü let, ame lyen kö zös sé gi je len tõ sé gû faj je len tõs
 állománya, élõ he lye vagy kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí -
pus ta lál ha tó, és a te rü let az Eu ró pai Unió jogi ak tu sá val
tör tént jó vá ha gyást köve tõen jog sza bály ban ki hir de tés re
ke rült;

g) ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü let:
olyan kö zös sé gi szem pont ból je len tõs ter mé sze ti ér ték kel
ren del ke zõ te rü let, ame lyen ki emelt je len tõ sé gû faj ál lo -
má nya, élõ he lye vagy ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ -
hely tí pus ta lál ha tó, és a te rü let az Eu ró pai Unió jogi ak tu -
sá val tör tént jó vá ha gyást köve tõen jog sza bály ban ki hir de -
tés re ke rült;

h) je lölt Na tu ra 2000 te rü let: az e ren de let ben meg ha -
tá ro zott el já rás ered mé nye ként kü lön le ges ter mé szet meg -
õr zé si, ille tõ leg ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si
te rü let nek je lölt, az e ren de let 6., ille tõ leg 7. szá mú mel -
lék le té ben fel so rolt te rü let;

i) jó vá ha gyott Na tu ra 2000 te rü let: olyan je lölt Na tu ra
2000 te rü let, ame lyet az Eu ró pai Unió a ter mé sze tes élõ he -
lyek, il let ve a va don élõ nö vény- és ál lat vi lág vé del mé rõl
 szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv
(a továb biak ban: élõ hely vé del mi irány elv) 4. cik ké nek
(2) be kez dé se sze rin ti bi zott sá gi vagy ta ná csi ha tá ro zat tal
jó vá ha gyott;

j) élõ hely ter mé szet vé del mi hely ze te: mind azok nak az
élõ he lyet érõ ha tá sok nak összes sé ge, ame lyek be fo lyás sal
le het nek az élõ hely re, il let ve an nak jel lem zõ ál lat- és
 növényfajaira (a továb biak ban együtt: faj), hosszú tá von
meg ha tá roz va azok ter mé sze tes el ter je dé sét, fel épí té sét és
kap cso lat rend sze rét, va la mint jel leg ze tes fa ja i nak hosszú
távú fenn ma ra dá sát;

k) élõ hely ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze te: az élõ -
hely ter mé sze tes ki ter je dé se, il let ve ki ter je dé sén be lül
 lefedettsége ál lan dó vagy nö vek szik, va la mint hosszú távú 
fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges sa já tos fel épí té se és kap cso -
lat rend sze rei je len leg és a jö võ ben is va ló szí nû leg fenn áll -
nak, to váb bá jel lem zõ fa ja i nak ter mé szet vé del mi hely ze te
ked ve zõ;

l) faj ter mé szet vé del mi hely ze te: mind azok nak a ha tá -
sok nak az összes sé ge, ame lyek hosszú tá von ki ha tás sal
 lehetnek a faj el ter je dé sé re és gya ko ri sá gá ra;

m) faj ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze te: populáció-
 dinamikai ada ta i nak figye lembe véte lével a faj ké pes ön -
ma gát élõ he lyé nek élet ké pes ré sze ként hosszú tá von fenn -
tar ta ni és a faj ter mé sze tes el ter je dé si te rü le te nem csök -
ken, va la mint va ló szí nû sít he tõ en nem is fog csök ken ni,
 továbbá je len leg és va ló szí nû sít he tõ en a jö võ ben is meg fe -
le lõ ki ter je dé sû élõ hely áll ren del ke zés re ah hoz, hogy a faj
ál lo má nyá nak hosszú távú fenn ma ra dá sa biz to sí tott le -
gyen;

n) je len tõs ál lo mány: e ren de let 1–4. szá mú mellékle -
teiben meg ha tá ro zott fa jok vagy élõ hely tí pu sok olyan
élet ké pes ál lo má nya, amely mennyi sé gé ben, ille tõ leg ál lo -
mány sû rû sé gé ben ki emel ke dõ a faj, il let ve élõ hely tí pus
tel jes ma gyar or szá gi vagy eu ró pai uni ós ál lo má nyá hoz
 viszonyítva és az ál lo mány meg õr zé sé re hosszú tá von
fenn áll a le he tõ ség;

o) me zõ gaz da sá gi par cel la azo no sí tó rend szer (Me PAR):
a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és
egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl
és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 2003.
évi LXXIII. tör vény 3.  § d) pont já ban és a 115/2003. (XI. 13.) 
FVM ren de let ben sza bá lyo zott azo no sí tó rend szer;

p) érin tett nyil vá nos ság: az a ter mé sze tes és jogi sze mély,
ille tõ leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet,
amely re a 10.  § (1) be kez dés sze rin ti terv rõl vagy be ru há zás -
ról való dön tés – kü lö nö sen an nak kör nye ze ti ha tá sai  miatt –
ki hat vagy ki hat hat, va la mint amely a dön tés ben ér de kelt.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § Az e ren de let sze rin ti sza bá lyo kat
a) a kü lön le ges ma dár vé del mi te rü le tek re (5. szá mú

mel lék let),
b) a je lölt Na tu ra 2000 te rü le tek re,
c) a jó vá ha gyott Na tu ra 2000 te rü le tek re, va la mint
d) a kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si, il let ve ki emelt

 jelentõségû ter mé szet meg õr zé si te rü le tek re
[a továb biak ban az a)–d) pon tok együtt: Na tu ra 2000 te rü -
let] kell al kal maz ni.”

4.  §

Az R. 4.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be „Na tu ra 2000 te rü -
le tek le ha tá ro lá sá nak és fenn tar tá sá nak cél ja” cím lép,
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 továbbá a 4.  § (1)–(2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„4. § (1) A Na tu ra 2000 te rü le tek le ha tá ro lá sá nak és
fenn tar tá sá nak cél ja az azo kon ta lál ha tó, az 1–3. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott fa jok, és a 4. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott élõ he lyek ked ve zõ ter mé szet vé del mi
helyze tének meg õr zé se, fenn tar tá sa, hely re ál lí tá sa, va la -
mint a Na tu ra 2000 te rü le tek le ha tá ro lá sá nak alap já ul szol -
gá ló ter mé sze ti ál la pot, il let ve a fenn tar tó gaz dál ko dás
 feltételeinek biz to sí tá sa.

(2) A Na tu ra 2000 te rü le tek kel kap cso lat ban az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott cél ját más, kü lö nö sen az or szág
tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lõ dé se, il let ve a hon vé del mi ér dek 
szem pont já ból lé nye ges, tör vény ben vagy a kor mány ren -
de let ben meg ha tá ro zott, fon tos köz ér de ket szol gá ló fej -
lesz té si cé lok kal össze han gol tan kell meg va ló sí ta ni.”

5.  §

Az R. 5.  §-át meg elõ zõ cím ben a „ki je lö lé si el já rá sa”
szö veg rész he lyé be a „le ha tá ro lá sa” szö veg rész, to váb bá
az 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A kü lön le ges ma dár vé del mi te rü le tek ki ala kí -
tá sa, va la mint a kü lön le ges és a ki emelt je len tõ sé gû ter mé -
szet meg õr zé si te rü le tek je lö lé se so rán a 9. szá mú mel lék let 
sze rin ti szem pon to kat kell figye lembe ven ni.

(2) Az e ren de let 5–7. szá mú mel lék le té ben fel so rolt
 területekkel érin tett föld rész le tek hely raj zi szá mos jegy zé -
két a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) ren de let ben ál la pít ja meg.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti jog sza bá lyi ki hir de tést köve -
tõen az e ren de let 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt kü lön -
le ges ma dár vé del mi és a jó vá ha gyott Na tu ra 2000 te rü le te -
ket a Me PAR-ban te ma ti kus fed vény ként fel kell tün tet ni.

(4) A Me PAR-ban fel tün te tett Na tu ra 2000 te rü le te ket
az in gat lan-nyil ván tar tás ban le kell ha tá rol ni. Az in gat -
lan-nyil ván tar tá si le ha tá ro lás a tel jes és rész te rü let tel érin -
tett föld rész le tek hely raj zi szá ma i nak be azo no sí tá sát,
 valamint a rész te rü let tel érin tett in gat la nok ese té ben az
érin tett sé get áb rá zo ló váz rajz el ké szí té sét je len ti.

(5) Az in gat lan-nyil ván tar tás ban tör tént le ha tá ro lást
köve tõen a mi nisz ter a (2) be kez dés sze rin ti ren de le tét
 módosítja.

(6) Az ál la mi tu laj don ban lévõ, hon vé del mi vagyon -
kezelésében álló (1) be kez dés sze rin ti te rü le tek je lö lé sé -
hez a hon vé del mi mi nisz ter egyet ér té se szük sé ges.

(7) Ha az Eu ró pai Bi zott ság ja vas la ta vagy ha tá ro za ta,
il let ve a Ta nács ha tá ro za ta sze rint a je lölt Na tu ra 2000
 területek nem fe lel nek meg a kü lön le ges természetmeg -
õrzési te rü let vagy a ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr -
zé si te rü let fel té te le i nek, ille tõ leg to váb bi te rü le tek jelö -
lése vá lik szük sé ges sé, a Kor mány a 6–7. szá mú mel lék le -
tet, ille tõ leg a mi nisz ter a (2) be kez dés sze rin ti ren de le tet
mó do sít ja, ille tõ leg a (3)–(5) be kez dés sze rin ti el já rá so kat
a le ha tá ro lás ér de ké ben le kell foly tat ni.

(8) Ha az Eu ró pai Bi zott ság vagy a Ta nács ha tá ro za ta az 
élõ hely vé del mi irány elv 9. cik ke alap ján Na tu ra 2000
 terület vissza mi nõ sí té sé rõl dönt, a (7) be kez dés sze rint
kell el jár ni.”

6.  §

Az R. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A Na tu ra 2000 te rü le ten a 4.  § (1) be kez dé se

sze rin ti cé lok ér de ké ben el ren delt kor lá to zás ese tén kár ta -
la ní tás kü lön jog sza bály1 alap ján igé nyel he tõ.

(2) Az e ren de let 5.  § (3) be kez dés sze rint fel tün te tett,
a Na tu ra 2000 te rü le tek re vo nat ko zó föld hasz ná la ti elõ -
írások tel je sí té sé ért az eu ró pai uni ós for rá sok ból társ fi nan -
szí ro zás sal tá mo ga tás nyújt ha tó.”

7.  §

Az R. 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) A Na tu ra 2000 te rü let fenn tar tá si cél ja i nak el -

éré sét nem ve szé lyez te tõ vagy nem sér tõ és a Na tu ra 2000
te rü let je lö lé se kor jog sze rû en, jog erõs en ge dély nek meg -
fele lõen foly ta tott te vé keny ség kor lá to zás nél kül foly tat -
ha tó.

(2) A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ Na tu ra
2000 te rü le ten ti los en ge dély nél kül vagy az en ge dély tõl
el té rõ mó don olyan te vé keny sé get foly tat ni, il let ve olyan
be ru há zást vé gez ni, amely – a 4.  § (1) be kez dé sé re fi gye -
lem mel – a te rü let vé del mi cél ja i nak a meg va ló sí tá sát aka -
dá lyoz za.

(3) A (2) be kez dés ese tén a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb biak ban:
 felügyelõség) az en ge dély kö te les te vé keny sé get en ge dély
hi á nyá ban, ille tõ leg az en ge dély ben fog lal tak tól el té rõ
mó don vég zõ sze mélyt e te vé keny sé gé nek a foly ta tá sá tól
el tilt ja. A te vé keny ség ti lal ma he lyett kor lá to zás is el ren -
del he tõ, amennyi ben a Na tu ra 2000 te rü let vé del mé nek
biz to sí tá sá hoz ez is ele gen dõ.

(4) A fel ügye lõ ség a (2) be kez dés sze rin ti te vé keny ség
ta nú sí tó ját az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra kö te le zi.
Amennyi ben az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra nincs le he -
tõ ség, a fel ügye lõ ség az érin tet tek kel tör té nõ elõze tes
egyez te tést köve tõen a vár ha tó ter mé sze ti kár ral arány ban
álló, más Na tu ra 2000 te rü le ten el vég zen dõ, an nak cél já -
ból fa ka dó hely re ál lí tá si és fej lesz té si fel adat el vég zé sét
írja elõ a (2) be kez dés sze rin ti te vé keny ség gya kor ló já nak.

(5) Amennyi ben a (2) be kez dés sze rin ti te vé keny ség
 engedélyezése nem a fel ügye lõ ség ha tás kö ré be tar to zik,
ak kor a fel ügye lõ ség az (3)–(4) be kez dés sze rin ti in téz ke -
dé sek ér de ké ben az en ge dé lye zõ ha tó sá got meg ke re si.

1 A ter mé szet vé del mét szol gá ló egyes tá mo ga tá sok ra, va la mint kárta -
lanításra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 276/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let 5.  §.
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(6) A (2)–(3) be kez dé sen túl me nõ en a fel ügye lõ ség vé -
dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ Na tu ra 2000 te rü -
le ten kor lá toz za, fel füg gesz ti vagy meg tilt ja a le ha tá ro lá -
sá nak alap já ul szol gá ló ma dár faj, kö zös sé gi és ki emelt
 jelentõségû faj ál lo má nya, il let ve kö zös sé gi és ki emelt
 jelentõségû élõ hely tí pus sú lyos vagy hely re hoz ha tat lan
ká ro so dá sá nak ve szé lyé vel járó, en ge dély hez nem kö tött,
a me zõ-, il let ve er dõ gaz dál ko dás kö rén kí vül esõ te vé -
keny sé ge ket. Ugyan így jár el a fel ügye lõ ség a föld hasz ná -
la ti sza bá lyo kat sér tõ, en ge dély hez nem kö tött me zõ- és
 erdõgazdálkodási te vé keny sé gek ese tén.”

8.  §

(1) Az R. 9.  §-a (1)–(2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ
Na tu ra 2000 te rü le te ken, amennyi ben azok a Tvt. 4.  §-a
b) pont já nak meg fe le lõ ter mé sze ti te rü le tek, a Tvt.
21.  §-ának (1) be kez dé se sze rint kell el jár ni.

(2) A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ Na tu ra
2000 te rü le ten a fel ügye lõ ség en ge dé lye szük sé ges

a) a gyep fel tö ré sé hez, fe lül ve té sé hez, fa ül tet vénnyé
ala kí tá sá hoz;

b) a te rü let hely re ál lí tá sá hoz;
c) az er dõk rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló tör vény

 hatálya alá nem tar to zó fa, fa cso port, fás le ge lõn lévõ fa
 kivágásához, te le pí té sé hez;

d) a ta laj fel szí nen, száz nál több fõ rész vé te lé vel zaj ló
kö zös sé gi és tö meg sport ese mény ren de zé sé hez, va la mint
a tech ni kai jel le gû sport te vé keny ség foly ta tá sá hoz.”

(2) Az R. 9.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta,
va la mint g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ Na tu ra
2000 te rü let re irá nyu ló ha tó sá gi el já rás so rán a fel ügye lõ ség,
il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott természetvé -
delmi ha tó ság szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa szük sé ges”

„g) va das park, va das kert lé te sí té sé re, ha tó sá gi va dá -
szat el ren de lé sé re, te nyész tett vad va dász te rü let re tör té nõ
ki en ge dé sé nek en ge dé lye zé sé re, va dá sza ti idény mó do sí -
tá sá ra, va la mint ví zi vad fész ke lé si és vo nu lá si szem pont -
ból nem zet kö zi vagy ha zai ki emelt je len tõ sé gû vízi élõ -
helyeken a ví zi vad va dá szat rend jé re irá nyu ló va dá sza ti
ha tó sá gi el já rás ban;”

(3) Az R. 9.  §-a (3) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal
egé szül ki:

(A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ Na tu ra
2000 te rü let re irá nyu ló ha tó sá gi el já rás so rán a fel ügye -
lõ ség, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter mé -
szet vé del mi ha tó ság szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa szük -
séges)

„i) ter mõ föld más célú hasz no sí tá sát ered mé nye zõ te rü -
let hasz ná lat hoz.”

(4) Az R. 9.  §-a (4) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az en ge dé lye zõ ha tó ság a (3) be kez dés sze rint
meg ha tá ro zott el já rás ba szak ha tó ság ként ak kor is kö te les
be von ni a fel ügye lõ sé get, il let ve a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ter mé szet vé del mi ha tó sá got, amennyi ben
a ha tó sá gi el já rás nem Na tu ra 2000 te rü let re irá nyul, de
a ren del ke zé sé re álló ada tok sze rint a Na tu ra 2000 te rü le -
tek re je len tõs ki ha tás sal le het.”

(5) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A köz út, a vas út, az ener ge ti kai há ló zat fenn tar tá sá -

hoz, ke ze lé sé hez szük sé ges te vé keny sé gek – a 4.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek figye lembe véte lével és
az el en ged he tet le nül szük sé ges igény be vé tel mel lett –
a fel ügye lõ ség en ge dé lye, il let ve szak ha tó sá gi hoz zá já ru -
lá sá nak ki ké ré se nél kül vé gez he tõk.”

9.  §

Az R. 10.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10. § (1) Olyan terv vagy be ru há zás el fo ga dá sa, ille tõ -

leg  engedélyezése elõtt, amely nem szol gál ja köz vet le nül
 valamely Na tu ra 2000 te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sét
vagy ah hoz nem fel tét le nül szük sé ges, azon ban va la mely
Na tu ra 2000 te rü let re akár ön ma gá ban, akár más terv vagy
be ru há zás ré sze ként az ott meg ta lál ha tó élõ vi lág ra vo nat -
ko zó ada tok alap ján vár ha tó an je len tõs ha tás sal le het,
a terv ki dol go zó já nak, ille tõ leg a be ru há zást en ge dé lye zõ
ha tó ság nak vizs gál nia kell a terv nek vagy be ru há zás nak
a Na tu ra 2000 te rü le ten elõ for du ló, a te rü let je lö lé sé nek
alap já ul szol gá ló, az 1–4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott fa jok ra és élõ hely tí pu sok ra gya ko rolt ha tá sát.

(2) A ter mé szet vé del mi ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti
be ru há zást ak kor en ge dé lyez he ti, ille tõ leg ah hoz szak ha -
tó ság ként ak kor já rul hat hoz zá, ha meg ál la pít ha tó, hogy az 
nem ve szé lyez te ti vagy ká ro sít ja a Na tu ra 2000 te rü le tet,
to váb bá – a 4.  § (1)–(2) be kez dé sé nek figye lembe véte -
lével – nem el len té tes a je lö lés cél ja i val.

(3) A ter mé szet vé del mi ha tó ság – egyéb éssze rû meg ol -
dás hi á nyá ban a 10/A. §-ban fog lalt el té ré sek kel – ak kor is
kö te les az (1) be kez dés sze rin ti ter vet el fo gad ni, ille tõ leg
a be ru há zást en ge dé lyez ni vagy ah hoz a szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lást meg ad ni, ha a terv vagy be ru há zás az (1) be kez -
dés sze rin ti vizs gá lat alap ján a Na tu ra 2000 te rü let álla -
gára, il let ve a raj ta elõ for du ló, a te rü let ki je lö lé sé nek alap -
já ul szol gá ló, az 1., 2. vagy 3. mel lék let ben fel so rolt fa jok
vagy a 4. mel lék let ben fel so rolt élõ hely tí pu sok ter mé szet -
vé del mi hely ze té re ká ros ha tás sal le het, azon ban ah hoz
a 10/A.  § (2)–(3) be kez dés sze rin ti köz ér dek fû zõ dik.

(4) Amennyi ben a (3) be kez dés alap ján a ter vet el kell
fo gad ni, ille tõ leg a be ru há zást en ge dé lyez ni kell, vagy ah -
hoz a szak ha tó sá gi hoz zá já ru lást meg kell adni, a kár oko -
zást a le he tõ leg ki sebb re kell csök ken te ni. A ter mé szet vé -
del mi ha tó ság ezen túl me nõ en a terv ki dol go zó ja, il let ve
a be ru há zás en ge dé lye se ré szé re a Na tu ra 2000 te rü le tek
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egy sé ges sé gé nek, va la mint az élõ he lyek és fa jok ked ve zõ
ter mé szet vé del mi hely ze té nek biz to sí tá sa ér de ké ben más
Na tu ra 2000 te rü le ten a vár ha tó ter mé sze ti kár ral ará nyos
hely re ál lí tá si és fej lesz té si fel adat (a továb biak ban: ki -
egyen lí tõ in téz ke dés) el vég zé sét írja elõ.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti be ru há zás en ge dé lye zé se
elõtt – in do kolt eset ben – ki kell kér ni az érin tett nyil vá -
nos ság vé le mé nyét, amely nek ér de ké ben az el já ró ha tó ság
köz meg hall ga tást tart. E be kez dés ben fog lal ta kat nem kell
al kal maz ni az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, ille tõ leg
alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy
kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek
 sajátos sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ha tá lya alá tar -
to zó be ru há zá sok ese tén.

(6) A ter mé szet vé del mi ha tó ság a (4) be kez dés sze rin ti
ki egyen lí tõ in téz ke dés rõl a 8. szá mú mel lék let sze rin ti
adat la pon – a Mi nisz té ri u mon ke resz tül – tá jé koz tat ja az
Eu ró pai Bi zott sá got.

(7) A 10.  § (5) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se it a je -
lölt Na tu ra 2000 te rü le tek re nem kell al kal maz ni.”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 10/A.  §-sal egé szül ki:
„10/A.  § (1) Az a terv vagy be ru há zás, amely az ott meg -

ta lál ha tó élõ vi lág ra vo nat ko zó ada tok alap ján je len tõs
 hatással le het va la mely Na tu ra 2000 te rü le ten elõfor -
duló, an nak ki je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló, a 2. B) vagy
3. B) mel lék let ben fel so rolt ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi
faj ra vagy a 4. B) mel lék let ben fel so rolt ki emelt je len tõ sé -
gû kö zös sé gi élõ hely tí pus ra, – a (3) be kez dés ki vé te lé vel – 
ki zá ró lag ki emelt fon tos sá gú köz ér dek bõl fo gad ha tó el,
ille tõ leg en ge dé lyez he tõ.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból ki emelt 
fon tos sá gú köz ér dek nek mi nõ sül az em ber i egész ség és
élet vé del me, a köz biz ton sá gá nak a fenn tar tá sa, va la mint
a kör nye zet szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû ked ve zõ
ha tás el éré se.

(3) A Na tu ra 2000 te rü le ten elõ for du ló ki emelt je len tõ -
sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pus ra vagy ki emelt je len tõ sé gû
kö zös sé gi faj ra vár ha tó an je len tõs ha tás sal lévõ olyan terv
vagy be ru há zás el fo ga dá sa, ille tõ leg en ge dé lye zé se elõtt,
amely hez – a (2) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül – egyéb
ki emelt fon tos sá gú köz ér dek fû zõ dik, ki kell kér ni az
 Európai Bi zott ság vé le mé nyét. Egyéb ki emelt fon tos sá gú
köz ér dek nek mi nõ sül het nek kü lö nö sen a 4.  § (2) be kez dé -
sé ben fog lalt, az or szág tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lõ dé sét
szol gá ló cé lok.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti be ru há zás en ge dé lye zé se
elõtt az Eu ró pai Bi zott ság vé le mé nyét a ter mé szet vé del mi
ha tó ság a 8. szá mú mel lék let sze rin ti adat lap alap ján – az
ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról  szóló kü lön tör vény ben
fog lal tak figye lembe véte lével – a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri u mon (a továb biak ban: Mi nisz té ri um)
ke resz tül kéri ki.

(5) Amennyi ben a (3) be kez dés sze rin ti be ru há zás en ge -
dé lye zé se nem a ter mé szet vé del mi ha tó ság ha tás kö ré be
tar to zik, az el já rás ba a ter mé szet vé del mi ha tó sá got szak -
ha tó ság ként be kell von ni. A ter mé szet vé del mi ha tó ság
 állásfoglalásához csa tol ja a ki töl tött 8. szá mú mel lék let
sze rin ti adat la pot, amely alap ján az Eu ró pai Bi zott ság
 véleményét – a Mi nisz té ri u mon ke resz tül – az el já ró ha tó -
ság kéri ki.

(6) A (3) be kez dés sze rin ti terv el fo ga dá sa elõtt az Eu ró -
pai Bi zott ság vé le mé nyét a 8. szá mú mel lék let sze rin ti
adat la pon or szá gos ha tás kö rû szerv ál tal ki dol go zott terv
ese tén a Mi nisz té ri um, min den más eset ben – a Minisz -
tériumon ke resz tül – a fel ügye lõ ség kéri ki.”

11.  §

Az R. 12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ
Na tu ra 2000 te rü le tek kel érin tett föld rész let tu laj do no sa,
va gyon ke ze lõ je, hasz ná ló ja – ide ért ve a va dá szat ra, ille tõ -
leg ha lá szat ra jo go sul tat – kö te les tûr ni a fel ügye lõ ség nek,
a nem ze ti park igaz ga tó ság nak, il let ve a ter mé szet vé del mi
ke ze lést el lá tó szerv nek a vé dett ter mé sze ti ér ték, Na tu ra
2000 te rü let ol tal ma, tu do má nyos meg is me ré se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé gét, így kü lö nö sen a ter mé szet vé del mi
ér ték meg kö ze lí té sét, õr zé sét, ál la po tá nak el len õr zé sét, és
a ha tó sá gi tá jé koz ta tó, va la mint el iga zí tó táb lák el he lye zé -
sét úgy, hogy az a gaz dál ko dást, il let ve a te rü let hasz ná la -
tot ne aka dá lyoz za.

(2) Az ál la mi tu laj don ban lévõ, hon vé del mi vagyon -
kezelésében álló (1) be kez dés sze rin ti te rü le te ken, az ott
meg ha tá ro zott te vé keny sé gek el vég zé sé hez, biz ton sá gi
okok ból az ille té kes ka to nai pa rancs nok írás be li en ge dé -
lyét be kell sze rez ni.”

12.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ
Na tu ra 2000 te rü le te ken a ter mé szet vé del mi elõ írások
meg sér té se ese tén a Tvt. 80.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
e) pont já ban, (2), (3), (5) és (6) be kez dé sé ben, va la mint
a kü lön jog sza bály ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni 
kell.

(2) A 79/409/EGK ta ná csi irány elv 10. cik ké ben, va la -
mint a 92/43/EGK ta ná csi irány elv 11. cik ké ben, 12. cik -
ké nek (4) be kez dé sé ben és 18. cik ké ben meg ha tá ro zot tak
sze rint az igaz ga tó ság a kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ he lyek
és fa jok vé del mi hely ze té nek nyo mon kö ve té se, a fa jok
vé del me, ke ze lé se és hasz no sí tá sa ér de ké ben ku ta tást,
 monitorozást vé gez, kü lö nös te kin tet tel a 10. szá mú mel -
lék let sze rin ti té mák ra, va la mint a ki emelt je len tõ sé gû élõ -
hely tí pu sok ra és fa jok ra.
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(3) A 79/409/EGK ta ná csi irány elv 4. cik ke (3) be kez -
dé sé ben, 9. cik ke (3) be kez dé sé ben, 10. cik ke (2) be kez dé -
sé ben, 12. cik ké ben, va la mint a 92/43/EGK ta ná csi irány -
elv 16. cik ke (2) be kez dé sé ben, 17. cik ke (1) be kez dé sé -
ben, 22. cik ke b) pont já ban meg ha tá ro zott je len tést, a
(2) be kez dés sze rin ti ku ta tás, ille tõ leg mo ni to ro zás alap ján 
a Mi nisz té ri um ké szí ti el és kül di meg az Eu ró pai Bi zott -
ság ré szé re. A je len tést a Mi nisz té ri um hon lap ján is köz zé
kell ten ni.”

13.  §

Az R. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.)
a va don élõ ma da rak vé del mé rõl 3. cik ke (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja, 4. cik ké nek (1)–(3) be kez dé se, 9. cik ké nek
(3) be kez dé se, 10. cik ke, 12. cik ké nek (1) be kez dé se,
I. mel lék le te, V. mel lék le te, va la mint az I. mel lék le tet
 módosító

aa) a Ta nács 81/854/EGK irány el ve,
ab) a Bi zott ság 85/411/EGK irány el ve,
ac) a Ta nács 86/122/EGK irány el ve,
ad) a Bi zott ság 91/244/EGK irány el ve,
ae) a Bi zott ság 97/49/EK irány el ve,
af) a Gö rög Köz tár sa ság csat la ko zá si fel té te le i rõl és

a szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok mány,
ag) a Spa nyol Ki rály ság és a Por tu gál Köz tár sa ság

csat la ko zá si fel té te le i rõl és a szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról
 szóló ok mány,

ah) az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és
a Svéd Ki rály ság csat la ko zá si fel té te le i rõl és a szer zõ dé -
sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok mány,

ai) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.)
a ter mé sze tes élõ he lyek és a va don élõ nö vény- és állat -
világ meg õr zé sé rõl 1. cik ké nek c), d), e), g), h), i), k) és
l) pont jai, va la mint 3. cik ke (1)–(2) be kez dé sé nek, 4. cik ke 
(1), (4) és (5) be kez dé se, 5. cik ké nek (4) be kez dé se, 6., 7.,
9. és 11. cik ke, 12. cik ké nek (4) be kez dé se, 16. cik ké nek
(2) be kez dé se, 17. cik ké nek (1) be kez dé se, 18. cik ke,
22. cik ké nek b) pont ja, I., II. és III. mel lék le te, va la mint az
I. és II. mel lék le tet mó do sí tó

ba) a Ta nács 97/62/EK irány el ve,
bb) az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és

a Svéd Ki rály ság csat la ko zá si fel té te le i rõl és a szer zõ dé -
sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok mány,

bc) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok -
mány.”

14.  §

(1) Az R. 7. szá mú mel lék le té ben a táb lá zat címe he lyé -
be a „Ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü let nek
je lölt te rü le tek” szö veg rész lép.

(2) Az R. 7. szá mú mel lék le té ben a tér kép címe he lyé be
a „Kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si, va la mint ki emelt
 jelentõségû ter mé szet meg õr zé si te rü le tek nek je lölt te rü le -
tek” szö veg rész lép.

15.  §

Az R. e ren de let 1–3. szá mú mel lék le tei sze rint a
8–10. szá mú mel lék le tek kel egé szül ki.

16.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba, ez zel egy ide jû leg az R. 4.  §-ának (3)–(4) be kez -
dé se, va la mint az R. 7.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó köz -
pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let
(a továbbiak ban: Fhkr.) 15.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(15.  § Az NPI ál la mi alap fel adat ként, il let ve ál la mi fel -
adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge kö ré ben)

„c) el lát ja
ca) a ter mé szet vé del mi ku ta tás sal,
cb) az élõ he lyek ki ala kí tá sá val és fenn tar tá sá val, va la mint
cc) a sé rült, ká ro so dott élõ he lyek hely re ál lí tá sá val, va -

la mint re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos fel ada to kat;”

(3) Az Fhkr. a kö vet ke zõ 18/A. §-sal egé szül ki:
„18/A.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.)

a va don élõ ma da rak vé del mé rõl, 2. cik ke, 3. cik ke (2) be -
kez dé sé nek c)–d) pont ja,

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.)
a ter mé sze tes élõ he lyek és va don élõ nö vény- és ál lat vi lág
meg õr zé sé rõl 2. cik ké nek (2) be kez dé se, 3. cik ké nek
(1) be kez dé se, 9. cik ke, 11. cik ke, 17. cik ké nek (1) be kez -
dé se, 18. cik ké nek (1) be kez dé se;”
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(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.)
a va don élõ ma da rak vé del mé rõl 4. cik ké nek (1)–(3) be -
kez dé se, 9. cik ké nek (3) be kez dé se, 10. cik ke, 12. cik ké -
nek (1) be kez dé se és V. mel lék le te;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.)
a ter mé sze tes élõ he lyek és va don élõ nö vény- és ál lat vi lág

meg õr zé sé rõl, 1. cik ké nek c), d), e), g), h), i), k) és l) pont -
ja, 3. cik ké nek (1)–(2) be kez dé se, 4. cik ké nek (4) és
(5) be kez dé se, 5. cik ké nek (4) be kez dé se, 6. cik ke, 7. cik -
ke, 9. és 11. cik ke, 12. cik ké nek (4) be kez dé se, 16. cik ke
(2) be kez dé se, 17. cik ké nek (1) be kez dé se, 18. cik ke,
22. cik ké nek b) pont ja és III. mel lék le te.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

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

Tag ál lam:                    Dá tum:

A do ku men tá ció el kül dé sé nek cél ja:  tá jé koz ta tás            vé le mé nye zés

                [6. cikk (4) bekezdés 1. al be kez dés]    [6. cikk (4) be kez dés 2. al be kez dés]

Il le té kes ter mé szet vé del mi ha tó ság: ..................................................................................................................................

Cím: ...................................................................................................................................................................................

Kap cso lat tar tó sze mély: ....................................................................................................................................................

Tel., fax, e-ma il: ................................................................................................................................................................

1. Terv vagy be ru há zás

A Na tu ra 2000 te rü let neve és kód ja, amely re ha tás sal van a terv vagy be ru há zás:

Te rü le ti ka te gó ria:

 kü lön le ges ma dár vé del mi te rü let a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló, 1979. áp ri lis 2-i 79/409/EGK ta ná csi
irány elv (a továb biak ban: ma dár vé del mi irány elv) alap ján,

 je lölt kö zös sé gi je len tõ sé gû te rü let a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ nö vény- és ál lat vi lág vé del mé rõl
 szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv (a továb biak ban: élõ hely vé del mi irány elv) alap ján,

 ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pus(ok)/ki emelt je len tõ sé gû faj(ok) elõ for du lá sa.

A te rü let re ha tás sal lévõ terv vagy be ru há zás le írá sa:

a) a terv vagy be ru há zás be mu ta tá sa, cél já nak meg ha tá ro zá sa,

b) a terv vagy be ru há zás nagy ság rend je, je len tõ sé ge, idõ tar ta ma,

c) a terv vagy be ru há zás ál tal igény be vett te rü let nagy sá ga, il let ve a más te rü le te ken je lent ke zõ ha tás nagy sá gá nak
le írá sa, tér ké pi meg je le ní té se,

d) a terv vagy be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges lé te sít mé nyek is mer te té se,

e) a ha tás te rü le ten a terv vagy be ru há zás meg va ló sí tá sa nél kü li ter mé sze ti ál la pot is mer te té se,

f) a terv vagy be ru há zás tár sa dal mi, gaz da sá gi kö vet kez mé nye i nek le írá sa,

g) a vár ha tó ter mé sze ti ál la pot vál to zás le írá sa a terv vagy be ru há zás meg va ló su lá sa ese tén.

2. Ne ga tív ha tá sok

Össze fog la ló a te rü le tet érõ ne ga tív ha tá sok ról:

(Az össze fog la ló nak tar tal maz nia kell: a Na tu ra 2000 há ló zat ba ja va solt te rü le te ken meg ta lál ha tó, a ki je lö lés alap já ul
szol gá ló élõ he lyek re és fa jok ra vár ha tó an ked ve zõt len ha tá so kat, a be mu ta tó tér kép mel lék le te ket, to váb bá a ja va solt
 kiegyenlítõ in téz ke dé se ket.)



3. Al ter na tív meg ol dá sok

A tag ál lam ál tal ta nul má nyo zott al ter na tív meg ol dá sok rö vid is mer te té se:

Azok nak az okok nak a le írá sa, amely alap ján az ille té kes ter mé szet vé del mi ha tó ság meg ál la pí tot ta, hogy nin csen le he tõ -
ség al ter na tív meg ol dá sok al kal ma zá sá ra:

4. Kény sze rí tõ okok

A terv vagy pro jekt vég re haj tá sá nak in do kai:

 tár sa dal mi vagy gaz da sá gi ter mé sze tû ki emelt fon tos sá gú köz ér dek (ki emelt je len tõ sé gû élõ hely tí pus vagy faj
 hiányában) [4.  § (2) és 10.  § (4) be kez dé sek, élõ hely vé del mi irány elv 6. cikk (4) be kez dés 1. al be kez dés],

 em ber i egész ség vagy élet [4.  § (3) be kez dés, élõ hely vé del mi irány elv 6. cikk (4) be kez dés 2. al be kez dés],

 köz biz ton ság fenn tar tá sa [4.  § (3) be kez dés, élõ hely vé del mi irány elv 6. cikk (4) bekezdés 2. al be kez dés],

 kör nye zet szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû ked ve zõ ha tás [4.  § (3) be kez dés, élõ hely vé del mi irány elv 6. cikk
(4) bekezdés 2. al be kez dés],

 egyéb ki emelt fon tos sá gú kény sze rí tõ köz ér dek [4.  § (5) be kez dés, élõ hely vé del mi irány elv 6. cikk (4) bekezdés
2. al be kez dés].

Az ok rö vid le írá sa:

5. Ki egyen lí tõ, kom pen zá ci ós in téz ke dé sek

Ter ve zett ki egyen lí tõ in téz ke dé sek és az in téz ke dé si terv üte me zé se

2. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez

[9. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

A különleges madárvédelmi, valamint a különleges
és a kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területek kijelölésének szempontjai

I. Kü lön le ges ma dár vé del mi te rü le tek

A te rü le tek re la tív je len tõ sé gé nek ér té ke lé se a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló, 1979. áp ri lis 2-i 79/409/EGK ta ná -
csi irány elv 4. cik ke (1)–(2) be kez dé sé nek meg fele lõen 1–6. pont alap ján tör té nik. Az ér té ke lés nél te kin tet tel kell len ni:

a) a ki pusz tu lás sal fe nye ge tett fa jok ra;

b) az élõ he lyük meg ha tá ro zott vál to zá sa i ra ér zé keny fa jok ra;

c) a kis ál lo má nyuk vagy kor lá to zott he lyi el ter je dé sük  miatt rit ká nak mi nõ sí tett fa jok ra;

d) az élõ he lyük egye di jel le ge  miatt kü lön le ges fi gyel met ér dem lõ egyéb fa jok ra;

e) az 1–4. pont sze rin ti fa jok ál lo mány szint je vál to zá sá nak irá nyá ra és an nak in ga do zá sá ra;

f) a fa jok köl tõ-, ved lõ- és te le lõ te rü le te i re, va la mint vo nu lá si út vo na luk pi he nõ he lye i re.

II. Kü lön le ges, va la mint ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü le tek

A te rü le tek re la tív je len tõ sé gé nek ér té ke lé se a ter mé sze tes élõ he lyek és va don élõ nö vény- és ál lat vi lág meg õr zé sé rõl
 szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv 2–3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ kö zös sé gi és ki emelt je len tõ sé gû 
kö zös sé gi fa jok, va la mint a 4. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ kö zös sé gi és ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ helytí pu sok
te kin te té ben az A–D. pon tok alap ján tör té nik:

A. A te rü let je len tõ sé gé nek ér té ke lé sé re vo nat ko zó szem pon tok a 4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ kö zös sé gi je len tõ -
sé gû vagy ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pus ese té ben:

a) az érin tett kö zös sé gi élõ hely tí pus elõ for du lá sá nak ará nya a vizs gált te rü le ten be lül;

b) a vizs gált te rü le ten be lül az érin tett kö zös sé gi élõ hely tí pus ál tal el fog lalt te rü let ará nya az or szág egé szén be lül 
ugyan azon kö zös sé gi élõ hely tí pus ál tal el fog lalt tel jes te rü let hez ké pest;

c) az érin tett kö zös sé gi élõ hely tí pus struk tú rá já nak és funk ci ó i nak meg õr zött sé ge, to váb bá a hely re ál lí tás le he tõ -
sé gei;

d) a te rü let ér té ké nek ál ta lá nos vizs gá la ta az érin tett kö zös sé gi élõ hely tí pus meg õr zé se szem pont já ból.
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B. A te rü let je len tõ sé gé nek ér té ke lé sé re vo nat ko zó szem pon tok a 2–3. szá mú mel lék le tek ben sze rep lõ fa jok ese té ben:
a) az érin tett faj vizs gált te rü le ten élõ po pu lá ci ó já nak nagy sá ga és sû rû sé ge ugyan azon faj or szá gos po pu lá ci ó i -

hoz ké pest;
b) a faj szá má ra fon tos élõ hely jel leg ze tes sé ge i nek meg õr zött sé ge, to váb bá hely re ál lí tá sá nak le he tõ sé gei;
c) a te rü le ten élõ po pu lá ció el szi ge telt sé gé nek foka az érin tett faj ter mé sze tes el ter je dé sé hez ké pest;
d) a te rü let ér té ké nek át fo gó vizs gá la ta az érin tett faj meg õr zé se szem pont já ból.

C. E szem pon tok alap ján kell mi nõ sí te ni a nem ze ti jegy zék ben Na tu ra 2000 te rü let nek je lölt ter mé sze ti te rü le te ket,
össz hang ban azok re la tív ér té ké vel va la mennyi, a 2–3. szá mú mel lék le tek ben fel so rolt faj vé del mé nek, va la mint a 
4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ kö zös sé gi élõ hely tí pus szem pont já ból.

D. Az A. és B. pont alap ján ki vá lasz tott te rü le tek jegy zé ké ben fel kell tün te ti azo kat a te rü le te ket, ame lye ken ki emelt
je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pu sok, il let ve ki emelt je len tõ sé gû fa jok for dul nak elõ.

3. számú melléklet a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

A vadon élõ madárfajok kutatásának kiemelt témái

a) Ki ha lás sal ve szé lyez te tett fa jok vagy kü lö nö sen ve szé lyez te tett fa jok nem ze ti jegy zé ké nek össze ál lí tá sa, föld raj zi
el ter je dé sük figye lembe véte lével.

b) Olyan te rü le tek fel so ro lá sa és öko ló gi ai jel lem zé se, ame lyek kü lö nö sen fon to sak a vo nu ló fa jok szá má ra vo nu lá si
út vo na lu kon és te le lõ, il let ve fész ke lõ te rü le te i ken.

c) A vo nu ló fa jok ál lo mány ada ta i nak gyûj té se a gyû rû zé sek alap ján.
d) Va don élõ ma da rak el ej té si mód sze re i nek az ál lo mány nagy ság ra gya ko rolt ha tá sa i nak ér té ke lé se.
e) Öko ló gi ai mód sze rek ki dol go zá sa vagy to vább fej lesz té se a ma da rak ál tal oko zott ká rok meg elõ zé se ér de ké ben.
f) Bi zo nyos fa jok kör nye zet szennye zé si in di ká tor ként be töl tött sze re pé nek meg ha tá ro zá sa.
g) A ké mi ai kör nye zet szennye zé sek ma dár fa jok ál lo má nya i ra gya ko rolt ká ros ha tá sa i nak ta nul má nyo zá sa.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A külügyminiszter
5/2006. (X. 2.) KüM

rendelete

a konzuli védelem részletes szabályairól  szóló
17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet módosításáról

A kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 21.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben
– a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kon zu li vé de lem rész le tes sza bá lya i ról  szóló 17/2001.
(XI. 15.) KüM ren de let (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ
14/A–14/H.  §-ok kal egé szül ki:

„14/A.  § Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
20. cik ke sze rin ti kon zu li vé del met a Ma gyar Köz tár sa ság
a Tv. 3.  § (4)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak, va la mint e ren -
de let sze rint biz to sít ja. E ren de let al kal ma zá sá ban kép -
viselet nél kü li uni ós pol gár az Eu ró pai Unió más tag ál la -
má nak ál lam pol gá ra, amennyi ben a tar tóz ko dá si he lye sze -
rin ti har ma dik ál lam ban az ál lam pol gár sá ga sze rin ti tag ál -
lam nak vagy az ezen tag ál lam pol gá ra i nak vé del mét ál lan -
dó jel leg gel el lá tó ál lam nak nem mû kö dik diplomá ciai
vagy hi va tá sos kon zu li kép vi se le te, il let ve nincs el jár ni jo -
go sult tisz te let be li kon zu li tiszt vi se lõ je.

14/B.  § (1) A ma gyar kon zu li szol gá lat a kép vi se let nél -
kü li uni ós pol gár vé del mé ben an nak ké rel mé re jár hat el.

(2) Amennyi ben a kon zu li szol gá lat más for rás ból ér te -
sül a kép vi se let nél kü li uni ós pol gár kon zu li vé de lem re
okot adó hely ze té rõl, úgy ha la dék ta la nul be szer zi az érin -
tett vagy tör vényes kép vi se lõ je nyi lat ko za tát ar ról, hogy
ké ri-e a ma gyar kon zu li szol gá lat el já rá sát. Amennyi ben
a nyi lat ko zat be szer zé se el há rít ha tat lan aka dály ba üt kö zik,
úgy meg te szi az érin tett ér de ke i nek vé del mé ben szük sé ges, 
ha laszt ha tat lan in téz ke dé se ket.

(3) A kon zu li szol gá lat a kép vi se let nél kü li uni ós pol gár
ér de ké ben meg tett in téz ke dé sek rõl az ál lam pol gár ság sze -
rin ti tag ál lam ál tal igé nyelt sze mé lyes ada tok, ille tõ leg az



eset kö rül mé nye i nek is mer te té sé vel ha la dék ta la nul ér te sí ti 
az érin tett ál lam pol gár sá ga sze rin ti tag ál lam nak a fo ga dó
or szág ba akk re di tált, de más ál lam ban mû kö dõ diplomá -
ciai vagy kon zu li kép vi se le tét, vagy el jár ni jo go sult tisz -
teletbeli kon zu li tiszt vi se lõ jét, vagy, amennyi ben nincs
akk re di tált kép vi se let, vagy az nem ér he tõ el, az adott
 ország kül ügy mi nisz té ri u mát (a továb biak ban: tag ál la mi
kon zu li ha tó ság), és a továb biak ban ve lük egyez tet ve jár el.

(4) Ahol a Tv. vagy e ren de let va la mely ma gyar ha tó ság
ér te sí té sét vagy ha tó sá gi el já rás hi va tal ból tör té nõ meg in -
dí tá sát írja elõ, azon e ren de let al kal ma zá sá ban a tag ál la mi
kon zu li ha tó ság ér te sí té se ér ten dõ.

14/C.  § (1) Amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés más ként
nem ren del ke zik, vagy erre vo nat ko zó an vi szo nos ság nem
áll fenn, a kép vi se let nél kü li uni ós pol gár vé del me kö ré ben 
a ma gyar kon zu li szol gá lat – a (2) be kez dés ben, va la mint
a 7.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – ki zá ró lag
ab ban az eset ben nyújt hat kon zu li köl csönt, tel je sít het bár -
mi lyen ki fi ze tést, vagy te het anya gi kö te le zett ség vál la lás -
ra irá nyu ló nyi lat ko za tot, amennyi ben a tag ál la mi kon zu li
ha tó ság azt írás ban en ge dé lyez te, és vál lal ta az el já rás
 valamennyi költ sé gé nek meg té rí té sét, be le ért ve a kon zu li
dí jat is.

(2) Amennyi ben az azon na li anya gi se gít ség nyúj tás
 elmulasztása  miatt a kon zu li vé de lem re szo ru ló sze mély
biz ton sá ga vagy egész sé ge köz vet le nül ve szély be ke rül ne, 
vagy a ké se de lem sú lyos ér dek sé rel met okoz na, úgy a köz -
vet len ve szély el há rí tá sá hoz szük sé ges mér ték ben és for -
má ban nyújt ha tó anya gi se gít ség a ma gyar ál lam pol gá rok -
ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint ala kul. A meg tett in téz ke -
dé sek rõl, az anya gi se gít ség nyúj tás mér té ké rõl és mód já -
ról, to váb bá a se gít ség nyúj tás in do ká ul szol gá ló kö rül mé -
nyek rõl utó lag, de a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül – a Kül -
ügy mi nisz té ri um egy ide jû ér te sí té se mel lett – tá jé koz tat ni
kell a tag ál la mi kon zu li ha tó sá got, és kér ni kell in téz ke dé -
sét a költ sé gek utó la gos meg té rí té se ér de ké ben.

(3) Az anya gi se gít ség nyúj tás fel té te le i re, for má já ra,
va la mint a bi zony la to lás mód já ra a tag ál la mi kon zu li ha tó -
ság el té rõ ér te sí té se hi á nyá ban a Tv. és e ren de let sza bá lyai 
al kal ma zan dók az zal, hogy az (1) és a (2) be kez dé sek sze -
rin ti anya gi se gít ség nyúj tás ról jegy zõ köny vet kell fel ven -
ni, va la mint a kép vi se let nél kü li uni ós pol gár nak vagy tör -
vényes kép vi se lõ jé nek a 2. mel lék let sze rin ti visszafize -
tésre vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá si nyi lat ko za tot kell
ten nie, amely nek ki kell ter jed nie az eset le ge sen fel me rült
egyéb költ sé gek re és a kon zu li díj ra is. Két ség ese tén be
kell sze rez ni a tag ál la mi kon zu li ha tó ság, va la mint a
Külügy minisztérium ál lás fog la lá sát. A kö te le zett ség vál la -
lá si nyi lat ko zat ban a kép vi se let nél kü li uni ós pol gár arra
vál lal kö te le zett sé get, hogy az ab ban rész le te zett össze get
az  állampolgársága sze rin ti tag ál lam kor má nyá nak meg -
téríti.

(4) A kö te le zett ség vál la lá si nyi lat ko zat ban fog lalt
összeg ki fi ze té sét a Kül ügy mi nisz té ri um iga zol ja a kép vi -
se let nél kü li uni ós pol gár ál lam pol gár sá ga sze rin ti tag ál -
lam kül ügy mi nisz té ri u ma felé, és kéri an nak meg té rí té sét.

14/D.  § (1) Amennyi ben a ma gyar kon zu li szol gá lat kép -
vi se let nél kü li uni ós pol gár kül föl dön tör tént el ha lá lo zá sá -

ról ér te sül, ha la dék ta la nul ér te sí ti a tag ál la mi kon zu li ha tó -
sá got, és a továb biak ban e ha tó ság gal egyez tet ve jár el.

(2) Amennyi ben kép vi se let nél kü li uni ós pol gár után
ma radt ha gya ték ról sze rez tu do mást, a ma gyar kon zu li
szol gá lat to váb bi in téz ke dés cél já ból ér te sí ti a tag ál la mi
kon zu li ha tó sá got. Ezen túl me nõ en a tag ál la mi kon zu li ha -
tó ság vagy az el hunyt hoz zá tar to zó ja ké ré sé re csak a 11.  §
(4) be kez dé sé nek a), b) és c) pont já ban fog lalt ada tok be -
szer zé sé ben, in téz ke dé sek meg té te lé ben nyújt hat se gít sé -
get, il let ve szük ség sze rint köz re mû kö dik a ha lot ti anya -
köny vi ki vo nat be szer zé sé ben és to váb bí tá sá ban.

(3) A kép vi se let nél kü li uni ós pol gár el ha lá lo zá sá val
kap cso la tos in téz ke dé sek kel össze füg gés ben fel me rült
költ sé gek meg té rí té sé re a vo nat ko zó ma gyar jog sza bá lyok 
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

14/E.  § (1) Amennyi ben a ma gyar kon zu li szol gá lat
 arról ér te sül, hogy tá vol lé võ vagy ügyei sze mé lyes vi te lé -
ben aka dá lyoz ta tott kép vi se let nél kü li uni ós pol gár ér de -
ké ben a he lyi ha tó sá gok elõtt kon zu li el já rás ra van szük -
ség, a to váb bi kon zu li in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben
ha la dék ta la nul ér te sí ti a tag ál la mi kon zu li ha tó sá got az
 eljáráshoz szük sé ges ada tok köz lé sé vel. Ha laszt ha tat lan
eset ben a tag ál la mi kon zu li ha tó ság ér te sí té se mel lett
 ideiglenes in téz ke dés meg té te lét kez de mé nye zi a he lyi
 hatóságoknál.

(2) Amennyi ben nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem
ren del ke zik, a 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügy -
vé di meg ha tal ma zás ra ki zá ró lag a tag ál la mi kon zu li ha tó -
ság egyet ér té se és a költ sé gek meg té rí té sé re vo nat ko zó
elõ ze tes kö te le zett ség vál la lá sa alap ján ke rül het sor.

14/F.  § (1) Amennyi ben a kon zu li vé de lem re szo ru ló
kép vi se let nél kü li uni ós pol gár ér de ke i nek vé del mé ben
a he lyi ha tó sá gok elõt ti el já rás ban va la mely, az érin tett
sze mé lyé vel kap cso la tos adat vagy tény iga zo lá sá ra van
szük ség, és az iga zo lás meg fe le lõ idõn be lül más mó don
nem sze rez he tõ be, a kon zu li tiszt vi se lõ az érin tett ré szé re
ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít hat ki.

(2) A bi zo nyít vány ban ki zá ró lag olyan ada tok vagy
 tények iga zol ha tók, ame lyek az el já ró kon zu li tiszt vi se lõ
elõtt is mer tek, vagy ame lye ket Ma gyar or szá gon vagy az
érin tett ál lam pol gár sá ga sze rin ti ál lam ban ki ál lí tott köz ok -
irat, illetõ leg a tag ál la mi kon zu li ha tó ság iga zol.

(3) A ha tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sa so rán egye bek -
ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ren del ke zé -
sei irány adók.

14/G.  § A ma gyar kon zu li szol gá lat egyéb ha tó sá gi jog -
kört, be le ért ve a kon zu li ok irat és kon zu li ta nú sít vány ki ál -
lí tá sát is, ki zá ró lag nem zet kö zi szer zõ dés ben, tör vény ben
vagy kor mány ren de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
gya ko rol hat.

14/H.  § (1) Amennyi ben a kép vi se let nél kü li uni ós pol -
gár úti ok má nya el ve szett, azt el tu laj do ní tot ták, meg sem -
mi sült, meg ron gá ló dott vagy más ok ból nem ren del ke zik
uta zás ra al kal mas ok mánnyal, és az ál lam pol gár ság sze -
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rin ti ál lam ál tal ki ál lí tott úti ok mány be szer zé se arány ta lan 
ne héz ség gel jár na vagy arány ta la nul hosszú idõt ven ne
igény be, a kon zu li tiszt vi se lõ a kép vi se let nél kü li uni ós
pol gár szá má ra a tag ál la mi kon zu li ha tó ság en ge dé lye
alap ján, és az ab ban fog lal tak nak meg fele lõen a 4. mel lék -
let szerint meg ha tá ro zott ide ig le nes úti ok mányt  állít ki.

(2) Az ide ig le nes úti ok mány irán ti ké rel met a 3. mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel, sze mé lye -
sen kell be nyúj ta ni a kon zu li vé de lem re okot adó hely zet
sze rint ille té kes hi va tá sos vagy tisz te let be li kon zu li tiszt -
vi se lõ nél. A ké re lem be nyúj tá sa kor a be mu ta tott ok ira tok
és a tag ál la mi kon zu li ha tó ság se gít sé gé vel el len õriz ni kell 
a ké rel me zõ sze mély azo nos sá gát és ál lam pol gár sá gát.
A tisz te let be li kon zu li tiszt vi se lõ a nála be nyúj tott ké rel -
met so ron kí vül to váb bít ja az ille té kes hi va tá sos kon zu li
tiszt vi se lõ nek. A ké rel me zõ sze mély azo nos sá gá nak és
 állampolgárságának meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges sze mé -
lyes ada to kat, va la mint az ide ig le nes úti ok mány ki ál lí tá -
sát in do ko ló kö rül mé nyek le írá sát a kon zu li tiszt vi se lõ
 haladéktalanul to váb bít ja a tag ál la mi kon zu li ha tó ság nak,
kér ve az ada tok el len õr zé sét és az ide ig le nes úti ok mány
ki ál lí tá sá nak en ge dé lye zé sét. Az ide ig le nes úti ok mány
 érvényességére a tag ál la mi kon zu li ha tó ság ren del ke zé se
irány adó. Az ide ig le nes úti ok mány ki ál lí tá sá ról – az
 okirat má so la tá nak meg kül dé sé vel – tá jé koz tat ni kell a
tag ál la mi kon zu li ha tó sá got és a Kül ügy mi nisz té ri u mot.
Az ide ig le nes úti ok mány ki ál lí tá sá val össze füg gõ kon zu li
díj te kin te té ben a ma gyar ál lam pol gá rok ha za té ré sé hez
szük sé ges ok má nyok ki ál lí tá sa ese té re irány adó sza bá lyo -
kat kell al kal maz ni.

(3) A ma gyar kon zu li szol gá lat az ide ig le nes úti ok mány 
ki ál lí tá sá val össze füg gés ben ke let ke zett ira to kat az ide ig -
le nes úti ok mány ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá tól szá mí -
tott egy évig õrzi meg, ezt köve tõen azo kat az irat ke ze lés re 
irány adó jog sza bá lyok sze rint se lej te zi.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 16.  §-sal egé szül ki:
„16.  § Ez a ren de let a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001.

évi XLVI. tör vénnyel együtt a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu -
sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a tag ál la mok kor má nya i nak a Ta nács ke re té ben ülé -
se zõ kép vi se lõi ál tal el fo ga dott 1995. de cem ber 19-i ha tá -

ro zat az Eu ró pai Unió pol gá ra i nak dip lo má ci ai és kon zu li
kép vi se le tek ál ta li vé del mé rõl (95/553/EK) (a ren de let
14/A–14/H.  §-ai),

b) a tag ál la mok kor má nya i nak a Ta nács ke re té ben ülé -
se zõ kép vi se lõi ál tal el fo ga dott 1996. jú ni us 25-i ha tá ro zat
egy ide ig le nes úti ok mány lét re ho zá sá ról (96/409/KKBP)
(a ren de let 14/H. §-a).”

3.  §

Az R. ki egé szül az e ren de let 1–3. mel lék le te sze rin ti
2–4. mel lék le tek kel, ez zel egy ide jû leg az R. mel lék le té -
nek meg ne ve zé se 1. mel lék let re vál to zik.

4.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. pre am bu lu má ban az „ér de kelt mi nisz te rek kel

egyet ér tés ben” szö veg rész he lyé be „az érin tett mi nisz te -
rek kel egyet ér tés ben” szö veg rész lép, to váb bá az R. 7.  §
(2) be kez dé sé ben a „mel lék le té ben” szö veg rész he lyé be
az „1. mel lék le té ben” szö veg rész lép,

b) az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

5.  §

Ez a ren de let a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi
XLVI. tör vénnyel együtt a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a tag ál la mok kor má nya i nak a Ta nács ke re té ben ülé -
se zõ kép vi se lõi ál tal el fo ga dott 1995. de cem ber 19-i ha tá -
ro zat az Eu ró pai Unió pol gá ra i nak dip lo má ci ai és kon zu li
kép vi se le tek ál ta li vé del mé rõl (95/553/EK),

b) a tag ál la mok kor má nya i nak a Ta nács ke re té ben ülé se -
zõ kép vi se lõi ál tal el fo ga dott 1996. jú ni us 25-i ha tá ro zat egy
ide ig le nes úti ok mány lét re ho zá sá ról (96/409/KKBP).”

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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1. melléklet az 5/2006. (X. 2.) KüM rendelethez

[2. mel lék let a 17/2001. (XI. 15.) KüM ren de let hez]

(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 lett ers) .............................................................................................................

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

hol der of Pass port No ............................... Is su ed at .......................................................................................................

he re by ack now led ge re ce ipt from the Em bas sy/Con su la te of ..........................................................................................

........................................................................................... at ...........................................................................................

of the sum of .....................................................................................................................................................................

as an ad van ce for the pur po se of.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. (inc lu ding any app li cab le con su lar fee)

and I un der ta ke and pro mi se to re pay on de mand the Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs/Go vern ment of .................................

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

in ac cor dan ce with the na ti o nal law of that co unt ry the equ i va lent of the said sum in (cur ren cy)
.............................................................................................. at the rate of ex chan ge pre va i ling on the day on which the
ad van ce was made.

My add ress (*) (in block ca pi tals)      (co unt ry) ..............................................................................................

is: .......................................................................................................................................................................................

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

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

Date .......................................................................... Sig na tu re ....................................................................................

(*) If you have no per ma nent add ress, ple a se give a con tact add ress.

I. Név (nyom ta tott be tû vel): .............................................................................................................................................

út le vél szá ma: ............................................................ ki adá sá nak he lye: .......................................................................

el is me rem a ................................................................................................................ nagy kö vet sé gé tõl/kon zu lá tu sá tól
cím: ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ összeg át vé te lét elõ leg ként

................................................................................................................................................................................ cél já ra

........................................................... (be le ért ve bár mi lyen fel szá mít ha tó kon zu li dí jat),

to váb bá vál la lom és ígé rem, hogy ké rés re vissza fi ze tem a ..............................................................................................
kül ügy mi nisz té ri u má nak/kor má nyá nak az or szág bel sõ joga sze rint az em lí tett összeg gel egyen ér té kû össze get
................................ (pénz nem)-ben az elõ leg nyúj tá sá nak nap ján ér vé nyes át vál tá si ár fo lya mon.

Cí mem* (nyom ta tott be tûk kel) (je löl je meg az or szá got is): ..............................................................................................

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

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

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

Dá tum: ...................................................................... Alá írás: ......................................................................................

* Ha nincs ál lan dó lak cí me, adja meg ér te sí té si cí mét.
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2. melléklet az 5/2006. (X. 2.) KüM rendelethez

[3. mel lék let a 17/2001. (XI. 15.) KüM ren de let hez]

(IDEIGLENES ÚTI OKMÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM)

APPLICATION FOR EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT

DEMANDE DU TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE

I re qu est the dip lo ma tic or con su lar rep re sen ta ti on of the Re pub lic of Hun ga ry for is su ing me an Emer gen cy Tra vel
 Document. / Je de man de la rép re sen ta ti on dip lo ma ti que ou con su la i re de la Ré pub li que de Hong rie á dé liv rer un Tit re de
Vo y a ge  Provisoire. / Ké rem a Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le tét, hogy ide ig le nes úti ok mányt ál lít son ki ré szem re.

Per so nal data / Don né es per so nel les / Ada ta im:
Sur na me / Nom / Csa lá di név .......................................................................................................

Gi ven name(s) / Pré nom(s) / Utó név .......................................................................................................

Date of birth / Date de na is san ce / Szü le té si idõ .......................................................................................................

Pla ce of birth / Lieu de na is san ce / Szü le té si hely .......................................................................................................

He ight / Ta il le / Ma gas ság .......................................................................................................

Na ti o na lity / Na ti o na li té / Ál lam pol gár ság .......................................................................................................

Per ma nent and tem po ra ry ad ress / Add res se per ma -
nen te ou tem po ra i re / Ál lan dó és ide ig le nes lak cím .......................................................................................................

Fa mily sta tus / Si tu a ti on fa mi li a le / Csa lá di ál la pot .......................................................................................................

Co lo ur of the eyes / Co u le ur des yeux / Szem szí ne .......................................................................................................

Ot her data used for iden ti fi ca ti on / Aut res don né es
 d’identification / Azo no sí tás ra al kal mas egyéb ada tok .......................................................................................................

Re qu i red pe ri od of va li dity of the Emer gen cy Tra vel
Do cu ment / Pé ri o de de va li di té de man dé du Tit re de 
Vo y a ge Pro vi so i re / Az ide ig le nes úti ok mány kért
ér vé nyes sé gi ide je .......................................................................................................

Cir cums tan ces jus ti fy ing the is su an ce of the Emer gen cy Tra vel Docu ment / Cir cons tan ces jus ti fi ent la dé liv ran ce du Tit -
re de Vo y a ge Pro vi so i re / Az ide ig le nes úti ok mány ki ál lí tá sa irán ti ké rel me met in do ko ló kö rül mé nyek:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

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

.................................................... ....................................................
app li cant/de man de ur/ké rel me zõ con su lar of fi cer/of fi ci er con su la i re/

kon zu li tiszt vi se lõ
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3. melléklet az 5/2006. (X. 2.) KüM rendelethez

[4. mel lék let a 17/2001. (IX. 15.) KüM ren de let hez]

(IDEIGLENES ÚTI OKMÁNY)

EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT

TITRE DE VOYAGE PROVISOIRE

The Em bas sy/Con su la te of ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
at ........................................................................................................................................................................................
has is su ed this Emer gen cy Tra vel Do cu ment to the hol der who is a ci ti zen of the Eu ro pe an Un ion [the fol lo wing are par -
ti cu lars of the hol der (Glos sa ry see page 4)]:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
L’am bas sa de/le con su lat de ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
B .........................................................................................................................................................................................
a dé liv ré le pré sent Tit re de Voy a ge Pro vi so i re au ti tu la i re su i vant, ci to y en de l’U ni on eu ro pé en ne (pour remp lir les
 rubriques, se re por ter B la page 4):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(1) Sur na me / Nom
............................................................................................................................................................................................
(2) Gi ven name(s) / Pré nom(s)
............................................................................................................................................................................................
(3) Date of birth / Date de na is san ce
............................................................................................................................................................................................
(4) Pla ce of birth / Lieu de na is san ce
............................................................................................................................................................................................
(5) He ight / Ta il le                 (6) Na ti o na lity / Na ti o na li té
............................................................................................................................................................................................
(7) Sig na tu re of the hol der / Sig na tu re du ti tu la i re
............................................................................................................................................................................................
(8) For one jo ur ney to-via / Pour un vo y a ge vers-via
............................................................................................................................................................................................
(9) Date of ex pi ry / Date d’ex pi ra ti on
............................................................................................................................................................................................
(10) Date of is sue / Date de dé liv ran ce
............................................................................................................................................................................................
(11) Re gist ra ti on num ber / No° d’en re gist re ment
............................................................................................................................................................................................
(12) Sig na tu re of the is su ing of fi cer / Sig na tu re du fonc to in na i re ha bi li té

(13) Seal of the is su ing aut ho rity / Sce au de l’a u to ri té
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1096/2006. (X. 2.) Korm.

határozata

bizalmi szavazás kezdeményezésérõl

A Kor mány, élve a Kor mány ügy rend jé rõl szó ló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. ha tá ro zat 71. pont já ban biz to sí tott le he -
tõ ség gel, – ülé sen kí vül – úgy ha tá roz, hogy az Al kot mány 39/A. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján, a mi nisz ter -
el nök út ján, az Or szág gyû lés nél bi zal mi sza va zást kez de mé nyez.

En nek ér de ké ben fel ha tal maz za a mi nisz ter el nö köt a vo nat ko zó or szág gyû lé si ha tá ro za ti ja vas lat nak az Ország -
gyûléshez tör té nõ so ron kí vü li be nyúj tá sá ra, és egy ide jû leg – az Al kot mány 22. §-ának (3) be kez dé se sze rint – az
 Országgyûlés rend kí vü li ülé se 2006. ok tó ber 6-ára tör té nõ össze hí vá sá nak in dít vá nyo zá sá ra.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(6721 Szeged, Deák F. u. 17.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Csong rád Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló 1993. évi
II. tör vény 4/B. §-a (5) be kez dé se, 9. § alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a bor dá nyi Elõ re Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Bor dány, Park tér 1., Fa lu ház

A sor so lás ide je: 2006. no vem ber 7., 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Bor dány (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

04/38 szán tó 0,1776 1,42

04/43 szán tó 0,6003 4,80 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

04/47 szán tó 0,1631 1,30 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

06/49 szán tó 0,2635 2,11

06/62 szán tó 0,3369 2,70 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

06/64 gyep (rét), szán tó 11,0210 138,79 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

06/65 szán tó (gyep), rét 2,5954 41,64 Ki ad ha tó: 21,64 AK
Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

06/71 szán tó 0,9680 7,74

06/81 szán tó, anyag gö dör 1,3150 2,80

06/90 szán tó 0,9445 3,97 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

06/123 gyep (rét), szán tó 1,1932 10,33 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

06/131 gyep (rét) 1,2418 19,37

06/136 szán tó 0,8545 6,84 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

06/141 szán tó 0,1187 0,95 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

011/82 szán tó 0,1901 0,80

011/126 szán tó 0,0200 0,08

013/1 gyep (rét) 0,3598 5,61

013/17 szán tó 0,0835 0,67

013/22 szán tó 0,2086 1,67

013/24 gyep (rét) 0,0185 0,02

015/60 szán tó 0,2564 3,13

015/61 gyep (rét) 0,6800 5,92

015/71 szán tó, gyep (le ge lõ), ná das 0,6704 5,59

015/77 szán tó 0,1805 2,20 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz
Ve ze ték jog, MATÁV Rt.

015/100 gyep (rét) 2,6520 36,87 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

015/101 gyep (rét), szán tó 3,1140 44,82 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

015/111 gyep (rét) 7,1363 111,33 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

015/118 szán tó 0,0383 0,47 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

019/2 gyep (rét) 0,3713 1,93

019/52 szán tó 0,0750 0,60 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz

019/59 szán tó 0,1691 2,06

019/65 szán tó, gyep (le ge lõ) 0,2187 2,27

019/67 szán tó 0,0787 0,96

019/75 szán tó 0,4487 5,47

023/1 gyep (rét), szán tó 4,4016 57,22

023/7 szán tó 0,5089 4,07

023/17 szán tó 0,2063 1,65

023/24 szán tó 0,9271 11,31

025/1 szán tó 0,6067 4,85

025/75 gyep (rét) 0,2060 3,21

025/76 gyep (rét) 0,1505 2,35

027/3 szán tó, gyü möl csös 0,8543 13,36

032/3 szán tó 0,1241 0,99

032/14 szán tó 0,5771 7,04

033/1 szán tó 1,4216 11,37

033/2 gyep (le ge lõ) 0,2446 1,86

033/7 gyep (rét) 1,1776 18,37

033/15 gyep (rét) 4,5271 65,42
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

033/16 szán tó 0,3147 2,52

035/1 gyep (rét), szán tó 6,4080 46,76

035/5 gyep (rét) 0,1298 1,13

035/22 gyep (rét) 1,3543 10,17

039/1 gyep (rét) 0,8669 13,52 Ve ze ték jog, MATÁV Rt.

041/26 szán tó 0,0232 0,19

041/29 gyep (rét) 0,1744 1,52

041/30 gyep (rét), szán tó 7,3018 55,59 Ve ze ték jog, Dé mász

041/53 szán tó 0,4359 3,49

043/90 gyep (le ge lõ) 0,1351 1,84 Bá nya szol gal mi jog, Dé gáz
Ve ze ték jog, Dé mász

047/1 gyep (rét) 0,0832 1,30

047/4 gyep (rét) 1,4380 22,43 Ve ze ték jog, MATÁV Rt.

050/50 szán tó, gyep (rét) 1,8965 24,20

050/135 gyep (rét) 0,6396 9,98

054/10 gyü möl csös 0,1194 2,59

054/40 szán tó 0,1865 2,28

055/12 gyep (rét) 0,1008 2,37

055/19 szán tó 0,1295 1,04

056/18 gyü möl csös 0,0360 0,78

056/78 szán tó 0,7536 6,03

064/33 szán tó, gyep (rét) 4,0591 22,58

064/57 szán tó 0,2988 2,39

072/14 szán tó 0,6041 7,37

072/20 szán tó 0,2141 2,61

074/8 erdõ 0,1086 0,28

074/13 szõ lõ 0,0180 0,53

074/44 gyep (rét), szán tó 1,3627 26,23 Ve ze ték jog, Dé gáz
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

079/14 szõ lõ 0,0645 2,69

079/93 szán tó 1,1430 13,94

081/15 szán tó 0,1477 1,18

085/31 szán tó 0,0484 0,39

088/68 gyü möl csös, szán tó 0,4159 5,94

088/76 gyü möl csös 0,7375 16,00

090/15 szán tó 0,0938 1,71

090/21 szán tó 0,6596 5,28

090/24 szõ lõ 0,0539 2,25

090/32 gyü möl csös 0,2698 5,85 Bá nya szol gal mi jog,
 MOL Rt.

090/48 szõ lõ, gyü möl csös 0,3813 12,26

090/49 szán tó, gyep (rét) 10,8102 167,17 Ki ad ha tó: 158,71 AK
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

090/51 szán tó 7,6419 96,71 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

090/99 szán tó, gyep (rét) 4,9307 72,31 Ki ad ha tó: 45,36 AK
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

090/101 szán tó 0,8316 15,14

090/102 szán tó 0,0561 1,02

090/106 szán tó 0,3528 6,42

090/113 gyü möl csös 0,2556 5,55

090/125 szán tó 0,2530 3,09 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

090/136 gyep (rét) 1,4626 34,37 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

090/142 szán tó 1,0679 13,03

090/151 szán tó 0,1601 1,95

090/155 szán tó 0,1248 2,27

099/30 szõ lõ 0,1075 4,48

099/33 gyep (rét), szán tó 4,8670 70,03

099/34 szán tó, gyü möl csös 0,3161 5,05

099/38 gyep (rét), szán tó 2,6419 36,13

099/41 szán tó 0,4222 3,38 Ve ze ték jog, Dé mász

099/45 szán tó 0,2468 3,01

099/49 szán tó 0,6020 7,34

099/57 szán tó 0,0712 1,30

099/58 szán tó 0,4702 8,56

099/59 szán tó 0,1524 1,86

099/65 szán tó 0,0235 0,29

099/80 gyep (rét) 0,0525 0,46

099/85 szán tó 0,1134 1,38

099/98 szán tó 0,0107 0,13

099/102 szán tó 0,0542 0,66

0100/104 szán tó 1,5003 12,00

0100/130 szán tó 0,3251 2,60

0100/136 szán tó 0,6190 7,55

0100/142 szán tó 1,2383 9,91

0100/145 szán tó 0,3652 4,46

0100/148 szán tó 0,6524 5,22

0100/195 szán tó 0,1707 1,37

0100/198 szán tó 1,2043 9,63 Ki ad ha tó: 0,38 AK

0102/1 gyep (rét) 0,0902 2,12

0102/9 szõ lõ 0,0683 2,85

0103/1 szán tó, gyep (rét) 5,1934 98,72

0103/3 szán tó 0,4802 3,84 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0103/14 szán tó 0,1741 1,39
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

0103/16 szán tó 0,0253 0,20

0103/17 szán tó 0,0778 0,62

0103/30 gyep (rét), szán tó 6,3159 112,41

0103/31 gyep (rét) 0,3000 4,68

0104/5 gyep (rét), szán tó 19,0560 142,66 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0104/21 gyep (rét) 5,5758 5,02 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0104/35 gyep (rét) 0,4433 3,86 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0106/52 gyep (rét) 1,4731 5,02

0108 szán tó 0,0190 0,15

0113/3 szán tó 0,0201 0,08

0117/25 szõ lõ 0,0935 3,90

0117/56 szán tó, gyep (rét) 1,7627 17,01

0117/69 szán tó 0,1908 1,53

0117/73 gyep (rét) 0,0612 0,95

0117/75 gyep (rét) 0,2864 4,47

0117/96 szán tó 0,5677 4,54

0117/109 gyep (rét), szán tó, ná das 0,9970 12,64

0119/5 gyep (rét) 0,3643 3,17

0120/21 szán tó 0,3021 0,73

0120/22 szán tó, ta nya hely 0,2878 1,17

0120/82 gyep (rét) 0,9966 15,55

0120/105 szán tó 0,1360 1,09

0120/126 gyep (rét) 6,4964 101,34

0120/127 szán tó, gyep (rét) 2,1256 31,90

0120/142 gyü möl csös 0,2282 4,95

0120/157 szán tó 0,2142 0,90

0120/193 szán tó 0,1035 0,43

0120/194 szán tó 0,0314 0,13

0120/199 gyep (rét) 3,0579 47,70

0120/201 szán tó 0,6913 1,66

0120/204 ná das, gyep (rét) 0,3536 4,43

0124/1 szán tó 0,1359 1,09 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0124/2 szán tó 0,1144 0,92 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0124/5 szán tó 0,0205 0,16 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0124/27 szõ lõ 0,0837 3,49
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

0124/119 szán tó 0,6597 5,28 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0124/134 szán tó, gyü möl csös 1,7179 19,56 Ki ad ha tó: 12,63 AK
Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0140/1 szán tó, gyep (rét), ná das 0,9270 7,81 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0140/7 gyep (rét) 0,3232 2,81 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0140/19 szán tó, gyep (rét) 0,5673 4,65

0140/42 gyep (le ge lõ) 0,0200 0,15 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0144/44 szõ lõ 0,2875 11,99

0144/46 szán tó 0,6488 1,56

0144/62 szán tó 0,4791 1,15

0144/64 szán tó 0,0177 0,04

0144/90 szán tó 0,6597 1,58

0144/111 gyü möl csös 0,1709 3,71

0144/138 szán tó 0,3790 0,91

0145/3 szán tó, gyep (rét) 2,3461 11,71

0145/6 szán tó 0,1364 0,33

0147/7 gyü möl csös 0,1922 4,17

0149/2 szán tó 1,4726 3,53

0155/2 gyü möl csös 0,7154 5,66

0155/44 szán tó 0,4318 1,04

0155/60 szán tó 0,0803 0,19

0155/72 szõ lõ 0,4532 13,37

0155/80 szõ lõ 0,0755 2,23

0160/25 gyü möl csös, szán tó 0,9832 10,71

0160/37 szán tó 0,4581 1,92

0160/42 szõ lõ 0,1654 4,88

0160/98 gyü möl csös 0,0885 1,92

0160/99 szán tó 0,0860 0,69

0160/107 szán tó 0,0870 0,70

0160/125 szán tó 0,0863 0,69

0160/164 szán tó 0,2854 2,28

0160/182 szán tó 0,1683 0,40

0160/193 szán tó 0,0679 0,54 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0160/197 gyü möl csös 0,3647 7,91 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

0160/198 szán tó 0,0610 0,15

0165/30 szán tó 0,1146 1,40

0167/26 gyep (rét), szán tó 9,9336 116,86

0167/27 gyep (rét) 0,1905 2,97

0167/52 szán tó, gyep (rét) 1,6077 18,93

0167/89 szán tó 0,0666 0,53

0167/90 gyep (rét) 0,8312 12,97

0167/124 gyep (rét) 0,2190 3,42

0167/126 gyep (rét) 0,1406 2,19

0167/127 gyep (rét) 0,2217 3,46

0167/128 szán tó 0,2020 1,62

0167/132 szán tó, gyep (rét) 0,9477 9,19

0168/10 gyep (rét) 0,9099 14,19

0168/23 szán tó 1,0340 8,27

0168/63 gyep (rét) 0,6703 10,46

0168/71 szán tó 0,1316 0,32

0168/98 szán tó 0,1548 1,24

0168/133 gyep (rét), víz ál lás 4,7038 64,80 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0168/198 szán tó 0,2605 0,63

0168/215 szán tó 0,2811 2,25

0168/232 szán tó 0,0892 0,37

0168/236 szán tó 4,3921 10,54 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0170/4 szán tó, gyep (rét) 6,0171 79,99 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0170/14 szán tó 0,0681 0,16 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0176/1 gyep (rét) 1,7809 15,49

0178/21 gyep (rét) 2,0064 31,30 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0178/26 szán tó 0,3622 0,87 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0180/20 szán tó 0,8314 6,65

0180/63 szán tó 0,1354 1,08 Föld mé ré si je lek hasz ná la ti
jog,  Csongrád Me gyei Föld -
hi va tal
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

0180/103 szán tó 0,8819 7,06

0180/128 gyep (rét) 3,2454 50,63

0183/1 gyep (rét), mo csár 2,2043 17,31

0185/28 szán tó 0,0788 0,63
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

0185/29 gyep (rét) 2,5054 39,08 Ki ad ha tó: 32,15 AK
Föld mé ré si je lek hasz ná la ti
jog, Sze ged, Vá ro si Be ru há -
zá si Vál la lat

0185/30 gyep (rét) 0,2986 4,66

0185/39 szán tó, gyü möl csös 1,1227 10,89

Te le pü lés: For rás kút (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

041/54 szán tó 0,1852 3,37

044/2 szán tó, gyep (rét) 0,7603 7,99

044/53 szán tó 1,0477 19,07

044/54 gyep (rét), szán tó 2,4250 30,73

044/60 szán tó 0,2885 5,25

044/67 szán tó, gyep (rét) 0,6324 7,28

044/90 szán tó 0,5522 4,42

044/119 szán tó 0,2878 5,24

070/22 szõ lõ, szán tó 0,5729 7,60

070/39 szán tó 1,4092 5,92 Ki ad ha tó: 1,80 AK

Te le pü lés: Szaty maz (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

093/10 szán tó 0,1259 1,01

Te le pü lés: Ül lés (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

017/38 szán tó 0,1211 0,29

031/49 szán tó 0,4580 1,10 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

031/59 szõ lõ 0,0665 2,77 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

031/70 szán tó, szõ lõ 1,0696 9,60 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

031/85 szán tó 0,2989 0,72 Ve ze ték jog, MOL Rt.
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

033/13 szán tó 0,1292 1,03 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

037/5 gyep (rét), szán tó 1,6970 13,52

037/6 szán tó, gyep (rét) 13,8440 188,33 Ki ad ha tó: 52,70 AK
Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

037/31 gyep (rét) 3,3630 39,51 Bá nya szol gal mi jog,
MOL Rt.

093/75 szán tó 0,2914 2,33

Te le pü lés: Zsá kány szék (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

081/21 gyep (rét), szán tó 15,7843 120,57 Ki ad ha tó: 102,10 AK

081/67 gyep (rét), szán tó 4,4635 64,37

087/1 gyep (rét) 4,5199 56,71

087/2 gyep (rét) 4,9295 36,13

087/6 gyep (rét) 0,1671 2,61

087/8 gyep (rét), szán tó 3,2673 35,66

088/9 gyep (rét) 15,2159 90,80

0358/4 szán tó 0,1813 1,45

0360/3 szán tó 0,0939 0,39

Te le pü lés: Zsom bó (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na Meg jegy zés

067/9 szán tó 0,4852 3,88

0118/58 szán tó 0,1956 3,56

0124/52 szán tó 0,2940 2,35

0124/66 szán tó 0,3152 3,85

0124/88 szán tó 0,1949 1,56

0153/10 szán tó 0,0069 0,06

0153/76 szán tó 0,0567 0,45

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va -
tal nak cí mez ve, de a Csong rád Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz.

Tas ná di Gá bor s. k.,

hi va tal ve ze tõ
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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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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 el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle 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 (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

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 fax-
számán.
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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
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 szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, 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 fax-
számán.

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 kézhez-
vétele 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.

HU ISSN 0076—2407

06.3090 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.


