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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
212/2006. (X. 27.) Korm.
rendelete
a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott
hitel igénybevételének feltételeirõl
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
103. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
Kormány a „Pályamódosító hitelprogram” (a továbbiakban: Hitelprogram) keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeirõl a következõket rendeli el:
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) közszférában foglalkoztatott:
aa) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) hatálya alá tartozó
köztisztviselõ és ügykezelõ,
ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) hatálya alá tartozó
közalkalmazott,
ac) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó szolgálati jogviszonyban álló személy,
ad) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) hatálya alá tartozó szolgálati
jogviszonyban álló személy,
ae) a többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnél, a közalapítványnál, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
XII. fejezete alapján közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló;
b) pályakezdõ: az a közszférában foglalkoztatott, aki
elõször létesített az aa)–ae) pontban felsorolt jogviszonyt,
és a jogviszony létesítésekor a huszonötödik életévét – felsõfokú végzettségû személy esetén a harmincadik életévét – még nem töltötte be;
c) nyugdíjas: az a közszférában foglalkoztatott, aki a
jogviszonya megszûnésekor megfelel az Mt. 87/A. §-a
(1)–(2) bekezdésében foglaltaknak;
d) gazdasági társaság: a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti korlá-
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tolt felelõsségû társaság és a zártkörûen mûködõ részvénytársaság;
e) egyéni vállalkozó: az 1990. évi V. törvény hatálya
alá tartozó vállalkozó, aki vállalkozói igazolványát e rendelet kihirdetését követõen váltotta ki;
f) többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezet: az
olyan gazdasági társaság, közhasznú társaság, amelyben
az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a
tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései
alapján számítva – legalább ötven százalék;
g) tõkeemelés: korlátolt felelõsségû társaságban törzstõke, illetõleg zártkörûen mûködõ részvénytársaságban
alaptõke emelés;
h) beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történõ elõállítása, a beszerzett tárgyi
eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerû használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerû
használatbavételig végzett tevékenység. Beruházás a meglévõ tárgyi eszköz bõvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítõképességének
közvetlen növelését eredményezõ tevékenység is;
i) ügyfél: az a jogviszonya megszûnéséig a közszférában foglalkoztatott, aki a Hitelprogram keretében a kedvezményes hitelt igénybe veszi, illetve annak igénybevételét kezdeményezi;
j) finanszírozó hitelintézet: az – a hitelintézetekrõl és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
5. §-ában meghatározott – pénzügyi intézmény, amely az
ügyfél számára – a Hitelprogram keretében – a Magyar
Fejlesztési Bank Részvénytársaság (a továbbiakban:
MFB Rt.) által nyújtott refinanszírozott forrásból kedvezményes kamatozású hitelt nyújt;
k) kedvezményes kamatozású hitel: a Kormány által elfogadott Hitelprogram keretében a finanszírozó hitelintézet által nyújtott, a Magyar Állam készfizetõ kezességvállalásával biztosított hitel.

2. §
(1) Az ügyfélnek nyújtható kedvezményes hitel összege
a (2) bekezdésben meghatározott célra fordítandó összeg,
de legfeljebb 3 millió forint, lejárata legfeljebb tíz év, a türelmi idõ legfeljebb három év.
(2) A kedvezményes kamatozású hitelt kizárólag
a) gazdasági társaság alapításához nyújtott pénzbeli
hozzájáruláshoz,
b) gazdasági társaságban történõ tõkeemeléshez,
c) egyéni vállalkozó részére a vállalkozás indításához
szükséges beruházáshoz
lehet felhasználni.
(3) A hitelbõl szerzett üzletrész vagy részvény futamidõ
alatti értékesítése esetén a hitel fennálló teljes összegét egy
összegben vissza kell fizetni.
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3. §

(1) A hitelkérelmet az ügyfél a foglalkoztatási jogviszonya megszûnését követõ egy éven belül és abban az esetben nyújthatja be, ha a foglalkoztatási jogviszonya megszûnését közvetlenül megelõzõen megszakítás nélkül legalább egy évig – pályakezdõk esetén legalább hat hónapig – a közszférában állt alkalmazásban, a felmentése (rendes felmondása) munkáltató általi közlésére 2006. július 1.
és 2008. december 31. között került sor, és arra a felmentési (felmondási) okirat tanúsága szerint
a) a Ktv. 17. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontja, (2) bekezdésének a), illetve c)–d) pontja,
b) a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének a)–c) pontja,
c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló esetén a
munkáltató mûködésével összefüggõ ok,
d) a Hszt. 56. §-a (1) bekezdésének a)–b) és d) pontja,
illetve (2) bekezdésének c) pontja, vagy
e) a Hjt. 59. §-a (1) bekezdésének a)–b) és d) pontja
alapján került sor, feltéve, hogy a jogviszony megszûnéséig nem minõsül nyugdíjasnak.
(2) Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki
a) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában lejárt
esedékességû adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában hitelszerzõdésbõl eredõ lejárt tartozással rendelkezik,
c) ellen a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában
végrehajtási eljárás van folyamatban.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételnek való
megfelelést a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszûnésekor kiadott munkáltatói igazolással, az
adóhatóság által kiadott igazolással, illetõleg a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell
igazolni.
(4) A kedvezményes hitel iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben foglalt okiratokon túlmenõen – eredetiben vagy
hiteles másolatban be kell nyújtani
a) új gazdasági társaság alapítása esetén a közjegyzõ
által készített közokiratba, vagy ügyvéd, illetve az alapító
jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba foglalt társasági szerzõdést, alapszabályt vagy alapító okiratot,
b) tõkeemelés esetén az(oka)t a határozato(ka)t,
amely(ek)ben a gazdasági társaság legfõbb szerve a tõkeemelés elhatározásáról, valamint arról dönt, hogy az ügyfelet jogosítja fel a tõkeemeléshez szükséges vagyoni szolgáltatás nyújtására, továbbá a Gt. 156. §-ának (2) bekezdésében foglalt nyilatkozatot,
c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványt.
(5) A kedvezményes hitel igénybevételére vonatkozó
hitelkérelmeket a finanszírozó hitelintézetekhez folyamatosan,
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a) a Kvtv. 44. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
tõkeösszeg teljes felhasználásának idõpontjáig, de
b) legkésõbb 2009. december 31-éig
lehet benyújtani.

4. §
(1) A kedvezményes hitelhez a Kvtv. 44. §-ának (2) bekezdésében foglalt feltételekkel az állam készfizetõ kezességet vállal. Az állami kezességvállalás további feltételeire és a kezesség beváltásának rendjére az állam által vállalt
kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A hitel folyósításának feltétele, hogy a hitelfelvevõ a
Kvtv. 44. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti – a hitel
tõkeösszege 2%-ának megfelelõ – kezességvállalási díjat a
Magyar Államkincstár 10032000-01034066 számú,
„Kincstár Pályamódosító hitelprogram kezességvállalási
díj” elnevezésû számlájára befizesse.

5. §
(1) Az MFB Rt. feladata a Kvtv. 44. §-ának (3) bekezdése szerinti 20 000,0 millió forintos állami kezességvállalási keret és ügyfelenként a 3,0 millió forintos hitelösszeg
túllépésének megakadályozása.
(2) Az MFB Rt. a kezességvállalási keret igénybevételének alakulásáról hitelintézetek szerinti bontásban a
tárgynegyedévet követõ 30. napig tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot.

6. §
A Hitelprogram keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve
kedvezményes kamatozású hitelnek minõsül. A támogatás
kategóriája: „D. Csekély összegû támogatás”. A hitelt kizárólag az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély
összegû támogatásokra való alkalmazására szóló
69/2001/EK bizottsági rendelettel összhangban lehet nyújtani. Az egy vállalkozásnak csekély összegû támogatás
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három
év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100 000 eurót.

7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
213/2006. (X. 27.) Korm.
rendelete
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló
2005. évi XV. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 20. §-a (5) bekezdésének a) és c) pontjában és a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 36. §-ban kapott felhatalmazás alapján a
Kormány a következõket rendeli el:
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ja szerinti – telephelyen mûködtetni kívánt több tevékenység esetén az üzemeltetõ kérheti egyetlen kibocsátási engedély kiadását. A kérelemben a 2. melléklet szerinti adatokat valamennyi, technológiailag nem egybe tartozó tevékenységre külön-külön kell megadni.
(7) A kibocsátási engedélyt a környezetvédelmi hatóság
rendszeresen, de legalább ötévente felülvizsgálja. Ha a
környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredménye
alapján megállapítja, hogy
a) az engedély kiadásakor megállapított feltételek
megváltoztak, az engedélyt megfelelõen módosítja, illetõleg
b) ha az engedély kiadásához szükséges valamely feltétel nem áll fenn, a kibocsátási engedélyt visszavonja.

[Az Üht. 4. §-ához]

[Az Üht. 5. § (1) bekezdéséhez]

A kibocsátási engedély

A kibocsátások nyomon követése, jelentéstétel

1. §

2. §

(1) Az 1. mellékletben meghatározott üvegházhatású
gázkibocsátással járó tevékenység (ideértve a próbaüzemet is) csak az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) által kiadott kibocsátási engedély
alapján végezhetõ.

(1) Az üzemeltetõ köteles a kibocsátási engedély hatálya alá tartozó üvegházhatású gázkibocsátását az 5. mellékletben foglaltakra tekintettel, a Bizottság 2004/156/EK
határozata és a kibocsátási engedély szerint nyomon követni és arról a környezetvédelmi hatóság részére a tárgyévet követõ március 31-ig külön jogszabály szerint hitelesített jelentést tenni, a (2) bekezdés szerinti adatlapok felhasználásával.

(2) A kibocsátási engedély iránti kérelem részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet állapítja meg. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a kibocsátási engedély iránti kérelemre vonatkozó
adatlapokat és a kitöltési útmutatót közleményben teszi
közzé a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, valamint honlapján.
(3) A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetén a kibocsátási engedély iránti kérelmet az egységes környezethasználati engedély jogerõre emelkedését
követõen kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
(4) A (3) bekezdés alá nem tartozó tevékenységek esetén a kibocsátási engedély iránti kérelmet a környezethasználat feltételeit megállapító engedély jogerõre emelkedését követõen kell benyújtani.
(5) A környezetvédelmi hatóság a kibocsátási engedélyt
a környezethasználat feltételeit megállapító engedélyben
foglaltakra tekintettel kiadja, ha megállapítja, hogy az üzemeltetõ képes az üvegházhatású gázok kibocsátásait a 2. §
szerint nyomon követni és arról jelentést tenni. A kibocsátási engedély részletes tartalmi követelményeit a 3. melléklet állapítja meg.
(6) Ugyanazon üzemeltetõ által egy – a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 33. pont-

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti hitelesített jelentésre, valamint a (4) bekezdés szerinti változás-bejelentésre vonatkozó adatlapokat és a kitöltési útmutatót közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában,
valamint honlapján.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a környezetvédelmi hatóság jogosult – az engedélyben meghatározott tevékenységekre vonatkozóan, az engedélyben és
az alkalmazandó jogszabályokban foglalt követelmények
teljesítéséhez szükséges – további rendszeres, illetve eseti
információkat kérni.
(4) Az üzemeltetõ köteles a 4. mellékletben meghatározott adatok megváltozását, és a tevékenység végzéséhez
kapcsolódó eseményeket az ott megjelölt határidõvel – a
(2) bekezdés szerint közzétett adatlapok felhasználásával – bejelenteni.
(5) A környezetvédelmi hatóság a 4. melléklet 1., 3. és
4. pontja szerinti esetben ugyanazon engedélyazonosító
alatt új kibocsátási engedélyt ad ki, vagy a módosítás iránti
kérelmet elutasítja.
(6) A 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint bezáró létesítmény üzemeltetõje a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a tevékenység folytatásának idejére vonatkozóan, külön jogszabály
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szerint hitelesített jelentést tenni. Ha a bezárás évére vonatkozó kibocsátási jelentés benyújtásának határideje korábban van, mint március 31., akkor az (1) és az e bekezdés
szerinti jelentéstétel együttesen teljesítendõ.

leményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában,
valamint honlapján. Ezen közleményben egyúttal a miniszter közzéteszi a 8. § (2) bekezdés, valamint a 11. §
(2) bekezdés szerinti nyomtatványokat is.

[Az Üht. 6. § (1)–(2) bekezdéséhez]

(2) A miniszter a Kiosztási Terv tervezetét – a gazdasági
és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a kereskedési
idõszak kezdetét megelõzõ második év március 31-ig véleményezés céljából közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján.

A Nemzeti Kiosztási Terv
3. §
(1) A Kormány a Nemzeti Kiosztási Tervet (a továbbiakban: Kiosztási Terv) e rendelet 3–7. §-ai szerinti eljárásban fogadja el.
(2) A Kiosztási Terv elkészítése során a Kormány figyelembe veheti különösen
a) a kibocsátási engedélyezés során benyújtott adatokat;
b) a kibocsátási engedéllyel rendelkezõ létesítmények
hitelesített kibocsátási jelentésében benyújtott adatokat;
c) az e rendeletnek megfelelõen elõírt kiegészítõ adatszolgáltatás során benyújtott egyéb adatokat;
d) a Magyar Energia Hivatal szakvéleményét;
e) a rendelkezésre álló makrogazdasági és technológiai
adatokat, valamint elõrejelzéseket.

4. §
(1) Az Üht. 2. mellékletében megjelölt alapelvekkel
összhangban a kibocsátási egységek kiosztásának tervezett elveit a miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a kereskedési idõszak kezdetét megelõzõ második év január 1-jéig véleményezés céljából
közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján.
(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett kiosztási elvekre a
közzétételt követõ január 31-ig írásban vagy elektronikus
úton bárki észrevételt tehet.
(3) A miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszterrel együtt – mérlegeli a véleményezõk észrevételeit, és az
észrevételekrõl, valamint elutasított észrevételek esetén – a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet
a minisztérium honlapján az 5. § (1) bekezdés szerinti közleménnyel egyidejûleg közzétesz. A minisztert egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

5. §
(1) A kibocsátási egységek kiosztásának elveit, kiválasztásuk indokaival együtt a miniszter – a gazdasági és
közlekedési miniszterrel egyetértésben – a kereskedési
idõszak kezdetét megelõzõ második év február 28-ig köz-

(3) A Kiosztási Terv (2) bekezdés szerint közzétett tervezetére a közzétételt követõ április 30-ig írásban vagy
elektronikus úton bárki észrevételt tehet.
(4) A kereskedési idõszak alatt tervezett új beruházások
felmérése érdekében a kereskedési idõszak kezdetét megelõzõ harmadik év október 1-jétõl a Kiosztási Terv tervezetének közzétételéig a miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszterrel együtt – valamennyi érintett ágazat bevonásával konzultációt tart. Az ágazati konzultációk helyét
és idejét a miniszter a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján teszi közzé.
(5) A (3) bekezdés szerint benyújtott észrevételeket, továbbá a (4) bekezdés szerinti konzultációk eredményeit a
miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együtt – mérlegeli a Kiosztási Terv véglegesítése során. A
miniszter az észrevételekrõl, valamint elutasított észrevételek esetében – a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít,
amelyet a Kiosztási Terv tartalmát megállapító, a (6) bekezdés szerint elfogadott kormányhatározattal egyidejûleg
a minisztérium honlapján közzétesz. A minisztert egyedi
válaszadási kötelezettség nem terheli.
(6) A Kormány a Kiosztási Terv tartalmáról, valamint annak az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) és az
Európai Gazdasági Térség tagállamai részére történõ megküldésérõl a kereskedési idõszak kezdetét megelõzõ második
év június 30-ig határozatban rendelkezik. A Kiosztási Terv
továbbításáról a miniszter gondoskodik. A kormányhatározatot a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi.

6. §
(1) Amennyiben a Bizottság a Kiosztási Tervet részben
vagy egészben elutasítja, azt a miniszter az elutasítás kézhezvételétõl számított harminc napon belül a Bizottság észrevételeinek megfelelõen, a gazdasági és közlekedési miniszterrel
egyetértésben átdolgozza, és az átdolgozott változatot – a
módosítás tartalmát és indokait összefoglaló tájékoztatóval
együtt – a minisztérium honlapján közzéteszi.
(2) A Kiosztási Terv (1) bekezdés szerint átdolgozott
változatára a közzétételt követõ tizenöt napon belül írásban vagy elektronikus úton bárki észrevételt tehet.
(3) A miniszter mérlegeli a véleményezõk észrevételeit,
és az észrevételekrõl, valamint elutasított észrevételek ese-
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tén – a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével – az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amelyet
a Kiosztási Terv tartalmát megállapító, a (4) bekezdés szerint elfogadott kormányhatározattal egyidejûleg a minisztérium honlapján közzétesz. A minisztert egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.
(4) A (2) bekezdés szerinti észrevételek benyújtási határidejének lejártát követõ harminc napon belül a Kormány a Kiosztási Terv tartalmáról, valamint annak a Bizottság és az Európai Gazdasági Térség tagállamai részére
történõ ismételt megküldésérõl határozatban rendelkezik.
A Kiosztási Terv továbbításáról a miniszter gondoskodik.
(5) A Kormány a Kiosztási Tervet – a Bizottság által
történt jóváhagyását követõ harminc napon belül – rendeletben hirdeti ki.

[Az Üht. 6. § (3) bekezdéséhez]
A Nemzeti Kiosztási Lista
7. §
(1) A Nemzeti Kiosztási Lista (a továbbiakban: Kiosztási Lista) tételesen, éves bontásban meghatározza a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét
minden olyan létesítmény számára, mely a kereskedési
idõszakra vonatkozó Kiosztási Terv 5. § (6) bekezdése
szerinti elfogadása idején jogerõs kibocsátási engedéllyel
rendelkezik.
(2) A Kiosztási Lista elkészítése során – a Kiosztási
Terv által megállapított keretszámoknak és kiosztási alapelveknek megfelelõen – a Kormány figyelembe veheti különösen:
a) a hitelesített kibocsátási jelentéseket;
b) a (3) bekezdés szerint szolgáltatott kiegészítõ adatokat.
(3) A Kiosztási Lista megalapozása céljából a kibocsátási engedéllyel rendelkezõ létesítmények üzemeltetõitõl a
miniszter legkésõbb a kereskedési idõszak kezdetét megelõzõ második év június 30-ig e rendelet 6. mellékletének
1. pontjában szereplõ – az 5. § (1) bekezdés szerinti közlemény részeként közzétett – adatok megadását kérheti.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás hiányos
vagy 30 napot meghaladó késedelmes teljesítése esetén a
miniszter a be nem nyújtott információkat a rendelkezésre
álló adatok alapján állapítja meg.

8. §
(1) A Kiosztási Lista tervezetét a miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a Kiosztási
Terv 6. § (5) bekezdés szerinti kihirdetését követõ 15 na-
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pon belül észrevételezés céljából közleményben teszi közzé a minisztérium hivatalos lapjában, valamint honlapján.
(2) A Kiosztási Lista tervezetében az egyes létesítmények részére kiosztani tervezett kibocsátási egységek
mennyiségére vonatkozóan az érintett létesítmény üzemeltetõje a miniszternél számítási hibára vagy egyéb elírásra
hivatkozva az (1) bekezdés szerinti közzétételt követõ
30 napon belül írásban észrevételt tehet. Az észrevételhez
csatolni kell a hiba fennállását megalapozó számításokat
és dokumentumokat.
(3) E rendelet vonatkozásában elírásnak vagy számítási
hibának minõsül különösen, ha
a) a Kiosztási Tervben a létesítmény vonatkozásában
feltüntetett termelési és kibocsátási adatok nem egyeznek
meg az üzemeltetõ által szolgáltatott adatokkal;
b) az adott létesítmény részére a kibocsátási egységek
kiosztani tervezett mennyisége nem egyezik meg a szolgáltatott és ellenõrzött adatoknak a Kiosztási Tervben
megjelölt képletekbe történõ behelyettesítése után számolt
eredménnyel.
(4) A miniszter a (2) bekezdés szerint benyújtott észrevételeket a Nemzeti Kiosztási Lista véglegesítése során
megfelelõen figyelembe veszi. A számítási hibára vagy
egyéb elírásra vonatkozó észrevételek kapcsán a minisztert egyedi válaszadási kötelezettség terheli.
(5) A Kiosztási Listát a Kormány a kereskedési idõszak
kezdetét megelõzõ második év december 31-ig rendeletben hirdeti ki. A miniszter egyidejûleg gondoskodik a
2216/2004/EK bizottsági rendelet XIV. mellékletének
megfelelõ kiosztási terv táblának a Bizottság részére történõ megküldésérõl.

[Az Üht. 10. § (1) bekezdéséhez
és a 7. § (2)–(3) bekezdéséhez]
A kibocsátási egység jóváírása és törlése
9. §
(1) A jegyzékkezelõ a kibocsátási egységek esedékes
éves mennyiségét minden év február 28-ig írja jóvá az üzemeltetõ számláján.
(2) A jegyzékkezelõ törli a kibocsátási egységet:
a) a kibocsátási egység jogosultjának a jegyzék kezelõjéhez eljuttatott nyilatkozata alapján bármikor;
b) a visszaadást követõen az adott év június 30-án;
c) a kereskedési idõszak végét követõ év május 1-jén,
ha a kibocsátási egység még nem került törlésre az a) vagy
b) pont szerint.
(3) A második és az azt követõ kereskedési idõszakot
követõen a (2) bekezdés c) pontja szerint törölt kibocsátási
egységek helyett a jegyzék kezelõje a kibocsátási egység
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jogosultjának számláján a törölt egységekkel megegyezõ
mennyiségû új kibocsátási egységet ír jóvá.
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[Az Üht. 9. § (3) bekezdéséhez]

belépõ tartalék felhasználására vonatkozó szabályoknak
megfelelõen – termelõi engedélyköteles tevékenységek
esetén a Magyar Energia Hivatal szakvéleményének
figyelembevételével határozatban állapítja meg a kérelem
benyújtását követõ év február 28-ig.

Vis maior-kiosztás

(4) A (3) bekezdés szerinti határozatot a miniszter haladéktalanul megküldi a jegyzékkezelõ részére.

10. §
[Az Üht. 13. §-hoz]
(1) Vis maior-kiosztás vonatkozásában elháríthatatlan
külsõ oknak minõsül különösen a létesítmény kibocsátásának növekedését közvetlenül eredményezõ, olyan elõre
nem látható esemény vagy akadály – így természeti katasztrófa, rongálás, fegyveres cselekmény –, melynek kiküszöbölése az üzemeltetõtõl fokozott gondosság mellett
sem várható el.
(2) Vis maior-kiosztásra irányuló kérelmet az üzemeltetõ az elháríthatatlan külsõ ok felmerülését követõ év január 15-ig nyújthat be két példányban a környezetvédelmi
hatósághoz. A kérelemben meg kell jelölni, hogy az elháríthatatlan külsõ ok milyen mértékû többletkibocsátást
eredményezett, továbbá a kérelemhez csatolni kell a vis
maior-kiosztást megalapozó dokumentumokat.
(3) A környezetvédelmi hatóság a kérelmet haladéktalanul továbbítja a miniszterhez. A miniszter a kérelmet jóváhagyás céljából haladéktalanul, de legkésõbb a kézhezvételtõl számított tizenöt napon belül továbbítja a Bizottság
részére.
(4) A miniszter a vis maior-kiosztás iránti kérelem Bizottság általi jóváhagyását követõ tizenöt napon belül a
megállapított kibocsátási egységek mennyiségét határozatba foglalja, és egyidejûleg értesíti a jegyzékkezelõt a kibocsátási egységeknek az üzemeltetõ számláján történõ
jóváírására érdekében.

[Az Üht. 10. § (3) bekezdéséhez]
Új belépõk
11. §
(1) A Kiosztási Terv szerint az új belépõ tartalékból kibocsátási egységekre jogosult üzemeltetõk a kibocsátási
egységek térítésmentes kiosztását az e jogosultságot megalapozó eseményt követõ december 31-ig kérhetik a minisztertõl. Ezen határidõ elmulasztása jogvesztõ.

Közös teljesítés
12. §
(1) Az 1. melléklet szerint azonos tevékenységet folytató, magyarországi székhellyel rendelkezõ létesítmények
üzemeltetõi írásban megállapodhatnak, hogy a kibocsátási
egységek visszaadására az Üht. 11. §-a szerint fennálló kötelezettségüket az elsõ, illetve a második kereskedési idõszak alatt az általuk kiválasztott teljesítési megbízott útján
teljesítik (közös teljesítés).
(2) A teljesítési megbízott:
a) jogosult a közös teljesítésben részt vevõ üzemeltetõk számára megállapított kibocsátási egységek együttes
mennyisége feletti rendelkezésre;
b) köteles valamennyi üzemeltetõ nevében a kibocsátási egységek visszaadására;
c) viseli a visszaadási kötelezettség elmulasztásából
egyébként az üzemeltetõt terhelõ jogkövetkezményeket.
(3) Teljesítési megbízottként az a gazdasági társaság jelölhetõ ki, akinek:
a) nincsen magyarországi köztartozása, és
b) nem áll csõdeljárás, végelszámolás vagy felszámolás alatt.
(4) A megállapodásban a részt vevõ üzemeltetõk nyilatkoznak arról, hogy a közös teljesítés tartama alatt kibocsátási egységeik és üzemeltetõi számláik felett a rendelkezési jogot teljes mértékben a teljesítési megbízott gyakorolja.
A megállapodás tartama alatt az üzemeltetõk kibocsátási
egységei olyan összességet alkotnak, amely felett a teljesítési megbízott jelen jogszabály megkötéseivel, szabadon
rendelkezhet anélkül, hogy a közös teljesítéshez szükséges
egységek a teljesítési megbízott tulajdonába (számlájára)
kerülnének. A közös teljesítésen kívüli, egyéb tranzakciók
tekintetében a teljesítési megbízott a megbízás szabályai
szerint jár el.

(2) A kérelemhez csatolni kell a 6. mellékletében szereplõ adatokat is, az 5. § (1) bekezdés szerinti nyomtatványok felhasználásával.

(5) Közös teljesítésre irányuló megállapodás legfeljebb
egy kereskedési idõszakra köthetõ. Ezen belül a megállapodás tartamát a felek naptári években szabadon állapítják
meg.

(3) A miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszter
véleményének figyelembevételével – a kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét a Kiosztási Tervben az új

(6) A megállapodás jóváhagyására irányuló kérelmet a
közös teljesítéssel érintett idõszak elsõ évét megelõzõ
szeptember 1-jéig kell a környezetvédelmi hatóság részére
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két példányban benyújtani. A kérelmet a részt vevõ üzemeltetõk felhatalmazása alapján a kijelölt teljesítési megbízott nyújtja be.
(7) A kérelemben meg kell jelölni a közös teljesítésben
részt vevõ létesítményeket és azok üzemeltetõit, a teljesítési megbízottat, valamint a közös teljesítés tartamát. A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:
a) a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást magyar nyelven, illetve a megállapodás magyar nyelvû hiteles fordítását;
b) a teljesítési megbízottra vonatkozó három hónapnál
nem régebbi cégkivonatot, továbbá a cégbíróságon iktatott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem hiteles másolatát; külföldi székhellyel rendelkezõ teljesítési
megbízott esetén a regisztrációt megfelelõen igazoló dokumentum hiteles másolatát;
c) a cég képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyzõ
által hitelesített másolatát;
d) igazolást a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésérõl.
(8) Amennyiben a megállapodás, illetve a kérelem az e
rendeletben foglalt követelményeknek megfelel, a környezetvédelmi hatóság a kérelmet az annak alátámasztására
szolgáló adatokkal együtt a miniszter útján haladéktalanul,
de legkésõbb a kézhezvételtõl számított tizenöt napon belül továbbítja a Bizottság felé.
(9) Amennyiben a Bizottság a kézhezvételtõl számított
három hónapon belül a kérelem ellen nem emel kifogást, a
környezetvédelmi hatóság a közös teljesítésben részt vevõ
üzemeltetõk körét, a teljesítési megbízott személyét, továbbá a részt vevõ üzemeltetõket együttesen megilletõ kibocsátási egységek mennyiségét a határidõ lejártát követõ
tizenöt napon belül határozatban állapítja meg. A Bizottság jóváhagyásáról vagy a kérelem elutasításáról a miniszter a határidõ lejártát követõen haladéktalanul értesíti a
környezetvédelmi hatóságot.
(10) A közös teljesítésre irányuló jóváhagyott megállapodásokról a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.

2006/131. szám

(3) Amennyiben a teljesítési megbízott a kibocsátási
egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségének
részben vagy egészben nem tesz eleget, az Üht. 17. §
(1)–(4) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények – ideértve az e rendelet 19. §-a szerinti bírságot is – a teljesítési
megbízott vonatkozásában megfelelõen alkalmazandók.

14. §
(1) A közös teljesítésre irányuló megállapodás megszûnik:
a) a megállapodásban meghatározott idõtartam lejártával;
b) a felek közös megegyezése alapján, a következõ év
január 1-jei hatállyal;
c) bármelyik fél felmondó nyilatkozatával, a következõ
év január 1-jei hatállyal;
d) a részt vevõ üzemeltetõk személyében történõ minden olyan változás eredményeképpen, mely érinti a közös
teljesítésbe bevont kibocsátási egységek teljes mennyiségét, azonnali hatállyal;
e) a teljesítési megbízott megszûnése, összeolvadása
esetén, illetve a 12. § (3) bekezdés szerinti alkalmassági
feltételek megszûnése esetén azonnali hatállyal; valamint
f) a visszaadási kötelezettség elmulasztása után kirótt
bírság meg nem fizetése esetén azonnali hatállyal.
(2) A felek személyében történõ valamennyi változásról
a teljesítési megbízott haladéktalanul értesíti a környezetvédelmi hatóságot. A megállapodás megszûnésérõl – az
(1) bekezdés f) pont szerinti eset kivételével – a teljesítési
megbízott haladéktalanul értesíti a környezetvédelmi hatóságot.
(3) A közös teljesítésre irányuló megállapodás megszûnése esetén valamennyi részt vevõ üzemeltetõ felelõs a saját kibocsátásainak megfelelõ kibocsátási egységek visszaadására, illetve a saját mulasztása utáni bírság
megfizetésére. A teljesítési megbízott a részt vevõ üzemeltetõk részére okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

13. §
[Az Üht. 15. § (1)–(3) bekezdéséhez]
(1) A teljesítési megbízott köteles a közös teljesítésben
részt vevõ üzemeltetõk javára, ezen üzemeltetõk tárgyévi
együttes kibocsátásának megfelelõ mennyiségû kibocsátási egységet a tárgyévet követõ április 30-ig visszaadni.
(2) Amennyiben a közös teljesítésben részt vevõ bármely üzemeltetõ a hitelesített kibocsátási jelentés benyújtására az Üht. 5. § (1) bekezdése alapján fennálló kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a
megfelelõen hitelesített jelentés benyújtásáig a teljesítési
megbízott nem jogosult kibocsátási egységek átruházására. A jegyzékkezelõ a hitelesített jelentés benyújtásáig zárolja a részt vevõ üzemeltetõk számláját.

A forgalmi jegyzék közhitelessége és nyilvánossága
15. §
(1) A forgalmi jegyzék a bejegyzett adatok és tények
fennállását közhitelesen tanúsítja. Ha valamely adatot
vagy tényt a forgalmi jegyzékbe bejegyeztek, senki sem
hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott.
A forgalmi jegyzékben feltüntetett adatokkal és tényekkel
szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adat vagy tény
fennállását vagy helyességét vitatja.
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(2) A számlabirtokos jóhiszemû személlyel szemben nem
hivatkozhat arra, hogy valamely általa bejelentett és a forgalmi jegyzékben bejegyzett adat nem felel meg a valóságnak.
Ellenkezõ bizonyításig jóhiszemûnek kell tekinteni azt, aki a
forgalmi jegyzékben szereplõ adatban bízva ellenérték fejében szerez kibocsátási egységet vagy egyéb jogot.
(3) A forgalmi jegyzékben szereplõ adatok a Bizottság
2216/2004/EK rendeletének XVI. mellékletében foglaltak
szerint nyilvánosak.

Számlavezetési díj
16. §
(1) A kibocsátási egységek közhiteles nyilvántartásáért
és kezeléséért e rendelet 7. mellékletében meghatározott
mértékû számlavezetési díjat (a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.
(2) A számlavezetési díjat a környezetvédelmi hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200000287261-00000000 elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
(3) A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetõi
számla és a személyi számla esetében a számlavezetési díjat – a 17. §-ban meghatározott kivétellel – a számla tulajdonosa évente a tárgyév január 31-ig köteles megfizetni a
környezetvédelmi hatóság által a tárgyév január 5-ig kiállított és a számlatulajdonos részére megküldött számla
alapján.
(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton
kell befizetni.
(5) A számlavezetési díj az eljáró közigazgatási szerv
bevétele. A számlavezetési díjat a környezetvédelmi hatóság a forgalmi jegyzék mûködtetésére fordítja.
(6) A környezetvédelmi hatóság a számlavezetési díjakról nyilvántartást vezet.
17. §
(1) A számlavezetési díjat, amennyiben a számla nyitására év közben kerül sor, a számla nyitását követõ tizenöt
napon belül kell befizetni a környezetvédelmi hatóság által
a számla nyitásával egyidejûleg kiállított és a számlatulajdonos részére megküldött számla alapján.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben számlavezetési
díjat a számlanyitást követõ naptól a tárgyév december
31-ig terjedõ idõszakra kell fizetni.
(3) A számlavezetési díj mértéke az (1) bekezdésben
foglalt esetben e rendelet 7. mellékletében meghatározott
éves díjnak a (2) bekezdésben meghatározott idõszakra
esõ arányos része.
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(4) Ha a forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetõi
számlát és személyi számlát a számlatulajdonos év közben
megszünteti, a környezetvédelmi hatóság a számla megszüntetését követõ tizenöt napon belül visszautalja a számlatulajdonos részére a számla megszüntetését követõ naptól a tárgyév december 31-ig terjedõ idõszakra esõ számlavezetési díjat.

18. §
(1) Ha a számlatulajdonos díjfizetési kötelezettségének
határidõben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni, a jegyzékkezelõ pedig – a kibocsátási egységek törlését és visszaadását kivéve – letilt minden további olyan
átruházást, amely a számlán lévõ kibocsátási egységek
mennyiségét csökkentené (a továbbiakban: zárolás).
A jegyzékkezelõ a zárolás tényérõl értesíti az érintetteket.
(2) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a
felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék.
(3) A jegyzékkezelõ a számla zárolását a számlavezetési
díj és a késedelmi pótlék befizetése után oldja fel. A számla zárolásának feloldásáról a jegyzékkezelõ értesíti az érintetteket.

[Az Üht. 17. § (1) bekezdéséhez]
Bírság
19. §
(1) Amennyiben az üzemeltetõ az 1. mellékletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátással járó tevékenységet kibocsátási engedély nélkül folytatja, a környezetvédelmi hatóság – a kötelezettségszegés súlyát és az érintett
létesítmény kapacitását figyelembe véve – az üzemeltetõt
a kibocsátási engedély iránti kérelem beadásáig terjedõ
idõszakra határozatban napi húszezertõl százezer forintig
terjedõ bírság megfizetésére kötelezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményt kell alkalmazni akkor is, ha az üzemeltetõ a 4. melléklet 1. pontja
szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztva, a tevékenységet módosított kibocsátási engedély nélkül folytatja
tovább.
(3) Amennyiben az üzemeltetõ az üvegházhatású gázok
nyomon követését és jelentését nem e rendeletnek, a Bizottság 2004/156/EK határozatának, illetve a kibocsátási
engedélynek megfelelõen végzi, a környezetvédelmi hatóság – a kötelezettségszegés súlyát és az érintett létesítmény
kapacitását figyelembe véve – az üzemeltetõt határozatban
ötvenezertõl ötszázezer forintig terjedõ egyszeri bírság
megfizetésére kötelezi.
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(4) Amennyiben az üzemeltetõ a 2. § (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság – a kötelezettségszegés súlyát és az
érintett létesítmény kapacitását figyelembe véve – az üzemeltetõt határozatban ötvenezertõl ötszázezer forintig terjedõ egyszeri bírság megfizetésére kötelezi. A (2) bekezdésen alapuló bírság kiszabásával egyidejûleg ezen jogkövetkezmény nem alkalmazható.
(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen a bezárás bejelentésének
elmulasztása esetén külön jogszabályban meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazandók.
(6) Amennyiben az üzemeltetõ a kibocsátási egységek
visszaadására irányuló kötelezettségének határidõre részben vagy egészben nem tesz eleget, a környezetvédelmi
hatóság az üzemeltetõt határozatban a mulasztással érintett minden egyes tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelõ kibocsátás után 100 eurónak megfelelõ forintösszeg
egyszeri megfizetésére kötelezi.
(7) A bírság összegének megállapítása során a Magyar
Nemzeti Bank által megállapított, a visszaadás napján közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

[Az Üht. 18. § (1) bekezdéséhez]
Nemzetközi jelentéstétel
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(4) Az 1. mellékletben meghatározott üvegházhatású
gázkibocsátással járó tevékenységet kibocsátási engedély
nélkül folytató létesítmény esetén a kibocsátási engedély
iránti kérelmet e rendelet hatálybalépését követõ 45 napon
belül kell benyújtani.
(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen az ipari koromgyártás,
hõbontás (pirolízis, krakkolás) és a kõzetgyapot gyártása
esetén a kibocsátási engedély iránti kérelmet e rendelet
hatálybalépését követõ 30 napon belül kell benyújtani.
(6) E rendelet 10. §-a 2008. június 1-jén hatályát veszti.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az egyes
létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezésérõl, nyomon követésérõl és jelentésérõl szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet és az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló
2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl
szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 308/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, továbbá
a 2005–2007 közötti idõszakban az üvegházhatású gázok
kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetésérõl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes
szabályairól szóló 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §
(3) bekezdése hatályát veszti.

20. §
A miniszter az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének
létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó jelentések alapjául szolgáló
kérdõív létrehozásáról szóló 2005/381/EK bizottsági határozatnak megfelelõen évente jelentést készít a kibocsátási
egységkereskedelmi rendszer mûködésérõl. A jelentést a
miniszter a tárgyévet követõ év június 30-ig küldi meg a
Bizottság részére.

Átmeneti és záró rendelkezések
21. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
(2) Az elsõ kereskedési idõszak alatt a 19. § (6) bekezdés szerinti bírság összege 40 eurónak megfelelõ forintösszeg a mulasztással érintett minden egyes tonna széndioxid-egyenértéknek megfelelõ kibocsátás után.
(3) A jegyzékkezelõ az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség. A jegyzékkezelõ a 2216/2004/EK bizottsági rendelet szerint jár el.

22. §
(1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv
módosításáról (az Üht.-vel együtt);
b) a Bizottság 2004/156/EK határozata (2004. január
29.) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak
nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról.
(2) Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek
egységesített és biztonságos rendszerérõl szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének, 38. cikke (1) és (2) bekezdésének,
44. cikke (1) és (2) bekezdésének, valamint 74. cikkének a
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok
A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységi kategóriák és üvegházhatású gázok,
valamint a tevékenységi kategóriák IPCC és egységes környezethasználati engedélyezés szerinti (EKH) sorszámai

Tevékenység

Üvegházhatású
gáz

Tevékenység
IPCC kódja

Tevékenység IPCC megnevezése

Tevékenység
EKH sorszáma
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1. melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

Tevékenység EKH megnevezése

Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek
1.A.1.a

Közcélú villamosenergia- és hõtermelés

1.A.2.e

Élelmiszer-ipari hõtermelés

1.1

Tüzelõberendezések

1.A.2.f

Egyéb ipari hõtermelés

1.A.4.a

Intézményi hõtermelés

II.

Ásványolaj-feldolgozás

Szén-dioxid

1.A.1.b Olajfinomítás

1.2

Ásványolaj- és gázfeldolgozók

III.

Kokszolás

Szén-dioxid

1.A.1.c

Szilárd tüzelõanyag-elõállítás

1.3

Kokszolókemencék

Fémérc (beleértve a szulfid ércet)
pörkölése és zsugorítása

Szén-dioxid

1.A.2.a

Vas- és acélgyártás – hõtermelés

2.1

2.C.1.

Vas- és acélgyártás – technológia

Fémérc (beleértve a szulfidércet) pörkölõ
és szinterelõ létesítmények

Vas vagy acél termelése (elsõdleges vagy
másodlagos olvasztás), beleértve a
folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra
kapacitás felett

Szén-dioxid

2.2

Vas és acél termelésére szolgáló
létesítmények (elsõdleges vagy
másodlagos olvasztás), beleértve a
folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra
kapacitás felett

3.1

Cement-klinkernek forgókemencében
történõ gyártására szolgáló létesítmények
500 tonna/nap termelési kapacitás felett

3.1

Mésznek forgókemencében történõ
gyártására szolgáló létesítmények
50 tonna/nap kapacitás felett

3.1

Egyéb égetõkemencék 50 tonna/nap
kapacitás felett

3.3

Üveg gyártására szolgáló létesítmények,
beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson felül

Fémek termelése és feldolgozása
IV.
V.

1.A.2.a

Vas- és acélgyártás – hõtermelés

2.C.1.

Vas- és acélgyártás – technológia

Cement-klinker gyártása
Szén-dioxid
forgókemencében, 500 tonna/nap termelési
kapacitáson felül

1.A.2.f

Egyéb ipari hõtermelés

2.A.1.

Cement/klinker gyártás – technológia

Mész gyártása forgókemencében,
50 tonna/nap kapacitáson felül

1.A.2.f

Egyéb ipari hõtermelés

2.A.2.

Mészgyártás – technológia

Mész gyártása egyéb égetõkemencében,
50 tonna/nap kapacitáson felül

1.A.2.f

Egyéb ipari hõtermelés

2.A.2.

Mészgyártás – technológia

1.A.2.f

Egyéb ipari hõtermelés

2.A.7.

Üveggyártás – technológia
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Szén-dioxid
Tüzelõberendezések 20 MWth-ot
meghaladó bemenõ hõteljesítménnyel
(kivéve a veszélyes hulladék- és települési
hulladékégetõ létesítményeket, az
atomerõmûvekben szükségáramforrásként
használt dízelgenerátorokat)

I.

Ásványanyagipar
VI.a

VI.b

VI.c
VII.

Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is,
20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül

Szén-dioxid
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Üvegházhatású
gáz

Tevékenység
IPCC kódja

Tevékenység IPCC megnevezése

Tevékenység
EKH sorszáma

Tevékenység EKH megnevezése
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Tevékenység

Kerámia termékek égetéssel történõ gyártása
VIII.a Tetõcserép, tégla, tûzálló tégla gyártása
75 tonna/nap termelési kapacitáson felül
és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m3 és
abban az árusûrûség a 300 kg/m3-t
meghaladja

Szén-dioxid

VIII.b Csempe, kõáru vagy porcelán gyártása
75 tonna/nap termelési kapacitáson felül
és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m3 és
abban az árusûrûség a 300 kg/m3-t
meghaladja

1.A.2.f

Egyéb ipari hõtermelés

2.A.7.

Kerámiaégetés – technológia

3.5

Kerámiatermékek égetéssel történõ
gyártására szolgáló létesítmények,
különösen csempék, téglák, tûzálló téglák,
kõáruk vagy porcelánok gyártása
75 tonna/nap kapacitáson felül és/vagy
ahol a kemence térfogata 4 m3 és abban az
árusûrûség a 300 kg/m3-t meghaladja

Egyéb tevékenységek
a) faanyagból származó pép (cellulóz)
vagy egyéb szálas anyagok gyártása

Szén-dioxid

1.A.2.d Cellulózgyártás

6. a)

Ipari üzemek faanyagból származó pép
(cellulóz) vagy egyéb szálas anyagok
gyártására

X.

b) papír és karton gyártása 20 tonna/nap
termelési kapacitáson felül

Szén-dioxid

1.A.2.d Papírgyártás

6. b)

Ipari üzemek papír és karton gyártására
20 tonna/nap termelési kapacitáson felül

Értelmezõ rendelkezések:
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a) IPCC kód: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének szerve, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által elõírt közös jelentéstételi
formátum szerinti kódok.
b) EKH sorszám: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében az egyes tevékenységekhez rendelt sorszámok.
c) Küszöbértékek értelmezése: a megadott küszöbértékek maximális kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy üzemeltetõ több, azonos római számmal jelölt tevékenységhez tartozó berendezést üzemeltet egy telephelyen, a küszöbérték megállapítása során ezen berendezések kapacitásának összegét kell figyelembe
venni. Oktatási intézmények és egészségügyi szolgáltatók esetén a tüzelõ berendezések küszöbértékének számítása során nem kell figyelembe venni a biztonsági
tartalék tüzelõberendezések kapacitását, melyek kizárólag az általánosan használatban lévõ tüzelõberendezés meghibásodása esetén mûködnek.
d) Tüzelõberendezés (I): idetartozik minden olyan, a teljesítményhatárt a fenti c) pont szerint elérõ berendezés, amelyben tüzelõanyag oxidációja folyik az így
termelt hõ hasznosítása céljából, függetlenül attól, hogy a termelt hõt energetikai (hõ- vagy villamos energiatermelés) vagy technológiai célra hasznosítják. 2008.
január 1-jétõl idetartozik az ipari koromgyártás, a hõbontás (pirolízis, krakkolás) és a kõzetgyapot gyártása is.
e) Ásványolaj-feldolgozó (II): idetartoznak a katalizátorok regenerálása, petrolkokszgyártás és a kõolaj-feldolgozáshoz kapcsolódó hidrogéntermelés technológiai kibocsátásai.
f) Vas és acél termelése (V): idetartoznak az integrált acélmûvek, valamint a vas-, illetve acéltermelés és technológiailag a hozzá kapcsolódó vas-, illetve acéltermékek gyártása. 2008. január 1-jétõl nem tartozik ide a vas- és acéltermékek gyártása, amennyiben a létesítményben nincs vas-, illetve acéltermelés.
g) Üveggyártás (VII): 2008. január 1-jétõl az üveggyártást folytató létesítmény esetén a telephelyen az üveg kidolgozásakor keletkezõ tüzelési eredetû kibocsátásokat is figyelembe kell venni. Nem minõsül üvegkidolgozásnak az üveggyártásból kikerülõ félkész vagy késztermék olyan megmunkálása, melynek eredményeképpen az üveg alkatrészként kerül beépítésre a termékbe.

MAGYAR KÖZLÖNY

IX.

2006/131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez
A kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi
követelményei
A kibocsátási engedély iránti kérelemben kötelezõ megadni
– valamennyi létesítmény számára a lenti A., illetve
C. pontban felsorolt adatokat,
– az 1. melléklet I. tevékenységi kategóriájába tartozó,
illetve bármely más kategóriába tartozó, de technológiai
hõt is elõállító létesítmény számára a lenti B.1.1 pontban
felsorolt adatokat és információkat,
– az 1. melléklet II–V. tevékenységi kategóriájába tartozó létesítmény számára – az üzemeltetõ választásának
megfelelõen – a lenti B.1.2 vagy B.1.3 pontban felsorolt
adatokat és információkat,
– az 1. melléklet VI–X. tevékenységi kategóriájába tartozó létesítmény számára a lenti B.1.2 pontban felsorolt
adatokat és információkat.
Amennyiben az üzemeltetõ a kibocsátások közvetlen
mérését választja, úgy kötelezõ megadni a B.2 pontban felsorolt adatokat és információkat is.
A. AZ AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK
A.1 AZ ÜZEMELTETÕ AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK
A.1.1 Az üzemeltetõ (engedélykérõ) neve; cégjegyzékszáma; adószáma; számlavezetõ bankjának neve; számlaszáma;
címe; telefon- és faxszáma; e-mail címe; KÜJ száma; KSH
száma, valamint képviselõjének neve és beosztása;
A.1.2 a 2. § szerinti adatszolgáltatásért felelõs személy
neve és beosztása, telefon- és faxszáma, e-mail címe.
A.2 A LÉTESÍTMÉNY AZONOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK
A.2.1 A létesítmény megnevezése (azonosítója);
A.2.2 a telephely neve; címe; KTJ száma és földrajzi
(EOV) koordinátái;
A.2.3 a létesítmény egységes környezethasználati engedélyének, környezetvédelmi engedélyének vagy a környezethasználat feltételeit is megállapító engedélyének kiállító hatósága, száma, kiadásának dátuma és az engedély jogerõre emelkedésének dátuma;
A.2.4 a létesítmény telephelye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség
megnevezése;
A.2.5 a létesítményben végzett 1. melléklet szerinti tevékenység megnevezése;
A.2.6 a létesítmény mûködésének kezdete (év, hónap,
nap);
A.2.7 a berendezések üzemóraszáma (óra/év) és a létesítményben megtermelt termékek mennyisége az engedélykérelem beadását megelõzõ 5 évben;
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A.2.8 a berendezések várható üzemóraszámai (óra/év)
és a létesítmény várható termelési adatai az engedélykérelem beadását követõ 5 évben;
A.2.9 a berendezések állapota az engedélykérelem beadásakor: próbaüzem elõtt vagy alatt álló, szakaszosan
mûködõ, tartalék, folyamatosan mûködõ;
A.2.10 a létesítményben végzett fõtevékenység megnevezése és TEÁOR száma;
A.2.11 annak megjelölése, hogy az üzemeltetõ rendelkezik-e 76/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti, a 74/2003. (V. 28.) Korm. rendeletnek megfelelõen nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási
(EMAS), ISO 14001 környezetirányítási, ISO 9001 minõségbiztosítási, valamint egyéb minõségbiztosítási rendszerrel; amennyiben igen, úgy a rendszer rövid leírása.
A.3 A LÉTESÍTMÉNYBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG(EK)RE VONATKOZÓ ADATOK
A.3.1 A kibocsátási engedélyköteles tevékenység megnevezése e rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységi kategóriák, az IPCC valamint az EKH kódok szerint. Abban
az esetben, ha az egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó létesítményben az 1. melléklet szerinti római számmal jelölt tevékenység nem egyezik meg a létesítményben az egységes környezethasználati engedély
szerint végzett fõtevékenységgel, akkor a fõtevékenység
megnevezése és EKH kódjának megadása szükséges;
A.3.2 összefoglaló a létesítményben végzett, az 1. melléklet szerinti vagy azokhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekrõl, mely megjelöli az 1. melléklet szerinti tevékenységet végzõ berendezés(ek)et, azok névleges bemenõ hõteljesítményét vagy termelési kapacitását, valamint leírja
– a tüzelésbõl származó kibocsátások esetén az alkalmazott tüzelési módo(ka)t, tüzelõberendezésenkénti bontásban, amennyiben a tüzelõberendezéseknél más technológiát alkalmaznak vagy különbözõ tüzelõanyagokat használnak,
– technológiai kibocsátások esetén az 1. mellékletben
megjelölt üvegházhatású gázok kibocsátásával járó technológiá(ka)t, berendezésenkénti bontásban, amennyiben a
berendezések különbözõ technológiával mûködnek,
– a CO2-kibocsátás meghatározására választott megközelítést (számítás vagy közvetlen kibocsátásmérés) és
a folyamatos kibocsátásmérés esetén annak bizonytalanságát;
A.3.3 a létesítményben felhasznált olyan anyagok bemutatása, amelyek az 1. mellékletben megjelölt üvegházhatású gázok kibocsátását eredményezik, így különösen
1. a tüzelésbõl származó kibocsátások esetén a létesítményben használatos tüzelõanyagok megjelölése tüzelõberendezésenkénti bontásban, amennyiben a tüzelõberendezések különbözõ tüzelõanyagokat használnak,
2. a technológiai kibocsátások esetén a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú, illetve keletkezõ alkáli- és alkáli-földfém-oxidot tartalmazó anyagok megnevezése,
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B. A KIBOCSÁTÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ADATOK ÉS MÓDSZEREK
A B.1.1 és a B.1.2 alatt szereplõ adatokat és információkat az adott tevékenységet végzõ minden létesítményre és
tevékenységtípusra külön-külön, azon belül pedig az eltérõ technológiát alkalmazó vagy eltérõ tüzelõanyagot használó berendezésekre külön-külön kell megadni.
Az adatok adatmeghatározási szintjét a Bizottság
2004/156/EK határozata (a továbbiakban: határozat)
iránymutatásai alapján kell megjelölni.
B.1 KIBOCSÁTÁSOK SZÁMÍTÁSA ESETÉN MEGADANDÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK
B.1.0 Létesítmény tervezett összes CO2-kibocsátása
(CO2 kt/év)
B.1.1 A tüzelési eredetû kibocsátás számítással való
megállapítása
Amennyiben az üzemeltetõ a tüzelésbõl (mind a hõ- és
villamosenergia-termelés céljából történõ tüzelésbõl,
mind a technológiai tüzelésbõl) származó kibocsátásainak
számítására e rendelet 5. mellékletének 1.1.1 pontja szerinti számítási módot választja, a következõ adatok megadása szükséges:
B.1.1.1 a létesítményben a különbözõ tüzelõanyagot
felhasználó berendezések és az ott használt tüzelési technológia megnevezése;
B.1.1.2 a felhasználásra kerülõ tüzelõanyagok megnevezése, a tárgyévben felhasználásra kerülõ mennyiség mérésének módszere és annak adatmeghatározási szintje;
B.1.1.3 a felhasználásra kerülõ tüzelõanyagok fûtõértékének megállapításához használt módszer és annak adatmeghatározási szintje;
B.1.1.4 a felhasználásra kerülõ tüzelõanyagok kibocsátási tényezõjének megállapításához használt módszer és
annak adatmeghatározási szintje;
B.1.1.5 a felhasználásra kerülõ tüzelõanyagok oxidációs
tényezõjének megállapításához használt módszer és annak
adatmeghatározási szintje;
B.1.1.6 a felhasználásra kerülõ tiszta biomassza-tüzelõanyagok megnevezése; felhasználásra kerülõ mennyiség,
a fûtõérték, a kibocsátási tényezõ és az oxidációs tényezõ
meghatározására használt módszer és annak adatmeghatározási szintje;
B.1.1.7 a felhasználásra kerülõ biomassza-tartalmú tüzelõanyagok biomassza-hányadának meghatározására
használt eljárás pontos leírása; felhasználásra kerülõ
mennyiség, a fûtõérték, a kibocsátási tényezõ és az oxidációs tényezõ meghatározására használt módszer és annak
adatmeghatározási szintje;
B.1.1.8 a felhasználásra kerülõ tüzelõanyagok tüzelési
eredetû szén-dioxid kibocsátásának megállapítására alkalmazott módszer rövid szöveges leírása;
B.1.1.9 a létesítménybõl továbbhasznosításra átadott
széntartalmú anyagok megnevezése, mennyiségének és
szén-dioxid-tartalmának meghatározására használt módszer leírása.
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Megjegyzések:
– a B.1.1.1–B.1.1.8 pontokat szükség szerint berendezésenként, míg a B.1.1.3–B.1.1.8 pontokat szükség szerint
tüzelõanyagonként ismételni kell;
– hulladékégetés esetén a tüzelõanyagként használatos
hulladékok típusát a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben
meghatározott Európai Hulladék Katalógus szerinti osztályozás (EWC kódszám) alkalmazásával is meg kell jelölni;
– csak azokat az anyagokat kell megjelölni mint továbbhasznosításra átadott anyagok, amelyek a határozat
I. mellékletének 4.2.2.1.2 pontja alatt szerepelnek.
B.1.2 A technológiai eredetû kibocsátás megállapítása
nem anyagmérlegen alapuló számítással
Amennyiben az üzemeltetõ a technológiai eljárásból
eredõ kibocsátásainak számítására az 5. melléklet
1.1.1 pontja szerinti számítási módokat választja, a következõ adatok megadása szükséges:
B.1.2.1 a létesítményben a különbözõ technológiákat
alkalmazó berendezések megnevezése;
B.1.2.2 a létesítményben alkalmazott üvegházhatású
gázkibocsátással járó technológiá(k) megnevezése;
B.1.2.3 a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú vagy a keletkezõ alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag(ok) megnevezése, mennyisége megállapításának módszere és annak adatmeghatározási szintje;
B.1.2.4 a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú vagy a keletkezõ alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag(ok) százalékos karbonát-,
illetve oxid-tartalmának meghatározási módja;
B.1.2.5 a technológiá(k)ban használatos karbonát-tartalmú vagy a keletkezõ alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag(ok) kibocsátási tényezõje (tCO2/t vagy
tCO2/ezer m3) megállapításának módszere és annak adatmeghatározási szintje;
B.1.2.6 a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú vagy a keletkezõ alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag(ok) konverziós tényezõje
megállapításának módszere és annak adatmeghatározási
szintje;
B.1.2.7 a felhasználásra kerülõ tiszta biomassza-anyagok megnevezése; mennyiség-, a kibocsátási tényezõ- és a
konverziós tényezõ meghatározására használt módszer és
annak adatmeghatározási szintje;
B.1.2.8 a felhasználásra kerülõ biomassza-tartalmú
anyagok biomassza-hányadának meghatározására használt eljárás pontos leírása; mennyiség-, a kibocsátási tényezõ- és a konverziós tényezõ meghatározására használt
módszer és annak adatmeghatározási szintje;
B.1.2.9 a technológiá(k)ban használatos karbon- és karbonát-tartalmú vagy a keletkezõ alkáli- és alkáli földfém-oxidot tartalmazó anyag technológiai szén-dioxid kibocsátásának megállapítására alkalmazott módszer rövid
szöveges leírása;
B.1.2.10 a létesítménybõl továbbhasznosításra átadott széntartalmú anyagok megnevezése, mennyiségé-
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nek és szén-dioxid-tartalmának meghatározására használt módszer.
Megjegyzések:
– a B.1.2.1–B.1.2.9 pontokat szükség szerint az eltérõ
technológiát használó berendezésenként, a B.1.2.3–
B.1.2.9 pontokat pedig szükség szerint alapanyagonként
vagy anyagonként ismételni kell;
– a termékek oxid tartalmánál figyelembe kell venni a
bemenõ anyagok oxidtartalmát;
– a cementgyártás kemence-pora mint termék számolandó;
– a fenti B.1.2 pont szerint kell megadni a karbonát alapú füstgáztisztításból származó kibocsátás nyomon követésére tervezett adatokat is;
– hulladék alap- vagy segédanyagként való felhasználása esetén a hulladékok típusát a 16/2001. (VII. 18.) KöM
rendeletben meghatározott Európai Hulladék Katalógus
(EWC kódszám) szerinti osztályozás alkalmazásával is
meg kell jelölni;
– csak azokat az anyagokat kell megjelölni mint továbbhasznosításra átadott anyagok, amelyek a határozat
I. mellékletének 4.2.2.1.2 pontja alatt szerepelnek.
B.1.3 A kibocsátás anyagmérlegen alapuló számítása
Amennyiben az üzemeltetõ a technológiai eljárásból
eredõ kibocsátásainak számítására az 5. melléklet
1.1.2 pontja szerinti számítási módot választja, a következõ adatok megadása szükséges:
B.1.3.1 a létesítménybe beszállított vagy a technológiába beadott széntartalmú anyag(ok) megnevezése, mennyisége megállapításának módszere és annak adatmeghatározási szintje;
B.1.3.2 a létesítménybe beszállított vagy a technológiába beadott széntartalmú anyag(ok) százalékos széntartalmának megállapítási módja;
B.1.3.3 a létesítménybõl vagy a technológiából távozó
széntartalmú anyag(ok) megnevezése, a távozó mennyiség
megállapítási módszere és annak adatmeghatározási szintje;
B.1.3.4 a létesítménybõl vagy a technológiából távozó
széntartalmú anyag(ok) százalékos széntartalmának megállapítási módszere;
B.1.3.5 a létesítményben készletként megmaradó széntartalmú anyag(ok) megnevezése, a megmaradó mennyiség megállapítási módszere és annak adatmeghatározási
szintje;
B.1.3.6 a létesítményben készletként megmaradó széntartalmú anyag(ok) százalékos széntartalmának megállapítási módszere;
B.1.3.7 a kibocsátás anyagmérleg alapú számítási módszerének rövid szöveges leírása.
B.1.4 Tüzelési vagy technológiai eredetû kibocsátás
nem anyagmérleg-alapú, méréssel alátámasztott számítása
Akár a tüzelési, akár a technológiai eredetû kibocsátások nem anyagmérleg alapú számítása esetén, ha az üzemeltetõ a felhasznált mennyiségeket tömegméréssel, a fû-
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tõértéket, a kibocsátási, az oxidációs és a konverziós tényezõket pedig laboratóriumi analitikai vizsgálatokkal határozza meg, úgy a vonatkozó fenti B.1.1, a B.1.2, illetve a
B.1.3 pontok alatt szereplõ adatokon és információkon felül meg kell adnia a méréssel megállapított tényezõk meghatározására szolgáló mérõmûszerek és eljárások leírására
vonatkozó adatokat is, melyek a következõk:
B.1.4.1 az egyes üvegházhatású gáz-kibocsátással járó
anyagok mennyiségének, fûtõértékének, széntartalmának,
kibocsátási tényezõjének meghatározásához használt mintavételi és analitikai szabványok és mérési módszerek, a
mérõmûszerek típusa, helye és mûszaki jellemzõi, valamint az adatgyûjtési- és tárolási eljárások ismertetése;
B.1.4.2 a méréseket végzõ laboratórium megnevezése
és akkreditációs száma, a mintavétel pontos helye, gyakorisága, a kalibrációs eljárások, valamint az adatgyûjtési- és
tárolási eljárások ismertetése;
B.1.4.3 a bizonytalansági elemzés során használandó
adatok és a megbízhatóságra vonatkozó információk és eljárás tüzelõanyag-típus szerint csoportosítva, összhangban
a határozat I. mellékletének 4.3.2–3 pontjával.
B.2 KIBOCSÁTÁS KÖZVETLEN MÉRÉSE ESETÉN
MEGADANDÓ ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK
Amennyiben az üzemeltetõ a létesítmény kibocsátásait
az 5. melléklet 2.1.2 pontja szerinti közvetlen méréssel állapítja meg, a vonatkozó fenti B.1.1, a B.1.2 és a B.1.3 alatt
szereplõ adatokon és információkon kívül a további adatok megadása szükséges:
B.2.1 a mérésen alapuló nyomon követési rendszer választásának indoklása, melynek során az üzemeltetõ bemutatja,
hogy a mért eredmény pontosabb, mint a legmagasabb adatmeghatározási szint esetében alkalmazott számítás;
B.2.2 a folyamatos mérõrendszer részletes mûszaki leírása, ezen belül
– az egyes üvegházhatású gázkibocsátási források kibocsátásainak mérésére használni kívánt mérõmûszerek típusa, mûszaki jellemzõi, illetve
– a mintavétel pontos helye, gyakorisága, a kalibrációs
eljárások, valamint az adatgyûjtési- és tárolási eljárások ismertetése;
B.2.3 a bizonytalansági elemzés során használandó adatok, a megbízhatóságra vonatkozó információk és eljárások tüzelõanyag-típus szerint csoportosítva, összhangban
a határozat I. mellékletének 4.3.2–3 pontjával.
C. A MÛKÖDÉSI ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ
ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK
C.1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TANÚSÍTÁSI RENDSZER
C.2 HITELESÍTÉSI, ADATGYÛJTÉSI ÉS -TÁROLÁSI,
VALAMINT IRATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK
C.3 AZ ÜZEMELTETÕ BELSÕ AUDITJÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
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C.4 AZ ADATMINÕSÉG BIZTOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
C.5 ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK ARCHIVÁLÁSÁRA
VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK
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4. melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez
A 2. § (4) bekezdés alapján bejelentésköteles
tények és események

C.6 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
D. A NYOMON KÖVETÉSI DOKUMENTUMTERV
KÖZÉRTHETÕ, NEM TECHNIKAI JELLEGÛ SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓJA

3. melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez
A kibocsátási engedély tartalmi követelményei
A kibocsátási engedélynek tartalmaznia kell különösen
az alábbiakat:
a) engedélyazonosító;
b) az üzemeltetõ azonosító adatai;
c) a létesítmény azonosító adatai;
d) az engedélyezett üvegházhatású gáz(ok) megjelölése;
e) a környezethasználat feltételeit megállapító, alapul
szolgáló engedély megnevezése;
f) a létesítményben folytatott tevékenység leírása;
g) az engedélyezett kibocsátási kategória (TIER A;
TIER B; TIER C)1;
h) az engedélyezett üvegházhatású gázkibocsátások
nyomon követésére jóváhagyott általános és létesítményspecifikus módszertan és intézkedések:
ha) berendezések, berendezéscsoportok,
hb) kibocsátási források (tüzelõanyagok, alap-, segéd- és adalékanyagok),
hc) kibocsátási adatok meghatározásának szintjei
(TIER szintek),
hd) mérõberendezések,
he) analitikai vizsgálatok,
hf) a határozat által elõírt minimális adatmeghatározási szinttõl való egyedi eltérések (ha van
ilyen),
hg) az átadott CO2 mennyiségének meghatározása
(ha van ilyen),
hi) a jóváhagyott adatkezelõ és adatminõség-ellenõrzési rendszer;
i) az eseti adatszolgáltatási kötelezettség megállapítása;
j) az üzemeltetõ azon kötelezettségének megállapítása, mely szerint minden év április 30-ig köteles a nyomon követett elõzõ évi kibocsátásainak megfelelõ
mennyiségû kibocsátási egységet – külön jogszabály
szerint – visszaadni.

1
A Bizottság 2004/156/EK határozata I. mellékletének 1. táblázatában
meghatározott adatmeghatározási szintek szerint.

1. Az üzemeltetõ köteles a kibocsátási engedély 3. melléklet f) és h) pontjában foglalt adatok tervezett megváltozását – a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelemben – legalább 45 nappal elõre a környezetvédelmi hatóság részére bejelenteni.
2. Az üzemeltetõ köteles az alábbiakat 15 napon belül
bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére:
a) a 3. melléklet b), c), e) pontjában foglalt adatok megváltozása;
b) a létesítmény külön jogszabály szerinti bezárása;
c) mûszaki okokból adódó eltérés a kibocsátási engedélyben megállapított adatmeghatározási szinttõl, kivéve,
ha a jóváhagyott adatmeghatározási szint visszaállítása a
bejelentési határidõn belül igazolhatóan megtörténik. Ebben az esetben az üzemeltetõnek az éves kibocsátási jelentésben kell az átmeneti eltéréseket jelentenie;
d) a kibocsátási engedélyben elõírt egyéb eseti adatszolgáltatás körébe tartozó információk;
e) az 1. ponttól eltérõen, amennyiben 3. melléklet f)
és h) pontjában foglalt adatok tervezett módosítása a
tárgyévben a létesítmény kibocsátását kevesebb, mint
2%-kal növeli.
3. Az üzemeltetõ – a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelemben – haladéktalanul köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére, amennyiben a
tárgyévi kibocsátásai az engedélyezett kibocsátási kategória [a 3. melléklet g) pont] felsõ határát meghaladják.
4. Az üzemeltetõ – a kibocsátási engedély módosítása
iránti kérelemben – haladéktalanul köteles bejelenteni a
környezetvédelmi hatóság részére, amennyiben a kibocsátások a kibocsátási engedélyben elõírt, illetve a jóváhagyott adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál
nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitelesítõ a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javaslatot.

5. melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez
A kibocsátások nyomon követésére vonatkozó
szabályok
A kibocsátások nyomon követése során e rendelet 2. §
(1) bekezdése, a Bizottság 2004/156/EK határozata

2006/131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(a továbbiakban: határozat), valamint a következõ szabályok szerint kell eljárni:
1. A kibocsátások megállapítása
A kibocsátás megállapítása történhet: (i) a kibocsátás
számításával vagy (ii) a kibocsátás közvetlen, folyamatos
mérésével. A kibocsátást folyamatos méréssel akkor lehet
megállapítani, ha bizonyítható, hogy a közvetlen mérés
pontosabb eredményt ad, mint a határozatban megjelölt
legmagasabb adatmeghatározási szint alapján történõ kibocsátásszámítás.
1.1 A kibocsátások számítása
A számításokat minden létesítményre, s azon belül minden egyes anyagáramra vagy terméktípusra külön-külön
kell elvégezni az alábbiak szerint:
1.1.1 Kibocsátások számítása nem anyagmérleg alapján
A számítás a lenti általános képlet alkalmazásával történik. Ha a technológiai eljárás része a tüzelés, akkor az abból eredõ kibocsátást mint tüzeléseredetû kibocsátást kell
számítani, függetlenül attól, hogy a tüzelés célja nem elsõdlegesen a hõ- és villamos energiatermelés, hanem a
technológiai eljárás kiszolgálása.
Tüzeléseredetû kibocsátás esetén:
CO2-kibocsátás [tCO2] = tüzelõanyag-áram [t vagy
Nm3] × nettó fûtõérték [TJ/t vagy TJ/Nm3] × kibocsátási
tényezõ [tCO2/TJ] × oxidációs tényezõ
Technológiai eredetû kibocsátás esetén:
CO2-kibocsátás [tCO2] = tevékenységi adat [t vagy
Nm3] × kibocsátási tényezõ [tCO2/t vagy tCO2/Nm3] ×
konverziós tényezõ,
ahol:
Tüzelõanyag-mennyiség: a tárgyévben a létesítmény által
igazolhatóan felhasználásra került tüzelõanyag mennyisége,
amelybõl a létesítmény kibocsátása származik.
Technológiai tevékenységi adat: a tárgyévben a létesítmény által igazolhatóan felhasználásra került azon anyagok mennyisége (anyagáram, a felhasznált kiindulási
anyagok vagy a megtermelt termék), amelyekbõl a létesítmény kibocsátása származik. A kerámia termékek égetéssel történõ gyártása során az agyagban található szerves és
szervetlen szénbõl származó kibocsátással egyaránt számolni kell.
Kibocsátási tényezõ: a tüzelõanyag tüzelése során, illetve az alap-, segéd- vagy adalékanyag kémiai reakciói során a bemenõ anyag szerves és szervetlen karbontartalmához viszonyítottan képzõdõ szén-dioxid aránya. A kibocsátási tényezõt tCO2/TJ (tüzelésbõl származó kibocsátások) vagy tCO2/t vagy tCO2/Nm3 (technológiai kibocsátások) mértékegységben kell megadni. Amennyiben valamely tüzelõanyag esetében az üzemeltetõ rendelkezésére
állnak MSZ EN ISO 17025 szabvány szerint akkreditált laborvizsgálati eredménynek a tüzelõanyag karbontartalmára vonatkozóan, akkor az üzemeltetõnek a tüzelõanyag ki-
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bocsátási tényezõjét tCO2/t vagy tCO2/Nm3-ben kell megadnia. Mindazonáltal ilyen esetben az üzemeltetõ köteles
meghatározni és jelenteni a tüzelõanyag nettó fûtõértékét,
valamint a kibocsátási tényezõjét tCO2/TJ mértékegységben is.
Oxidációs tényezõ: a tüzelõanyagból kiégett és a tüzelõanyaggal bevitt szén aránya. Csak akkor kell oxidációs tényezõt alkalmazni, ha a kibocsátási tényezõ nem veszi
figyelembe, hogy a tüzelõanyag egy része nem oxidálódik.
Amennyiben a határozat tevékenység-specifikus iránymutatásai nem tartalmaznak az adott tevékenységre jellemzõ
oxidációs tényezõt, akkor az e melléklet 2. táblázatában
megadott alapértelmezett oxidációs tényezõket kell alkalmazni, kivéve, ha az üzemeltetõ bizonyítani tudja, hogy a
saját tevékenység-specifikus oxidációs tényezõi pontosabbak.
Konverziós tényezõ: a technológiai folyamatok során, a
bevitt anyagokból kémiai reakciók útján képzõdõ széndioxid részeként távozó karbon mennyiségének és a folyamatba bevitt összes karbon mennyiségének aránya.
Amennyiben a kibocsátás nem tüzelés során, hanem egyéb
kémiai folyamat eredményeképpen keletkezik, úgy konverziós tényezõt kell alkalmazni.
N (gáz normál állapot): a gáztérfogatot minden esetben
a gáz normál állapotára vonatkoztatva kell meghatározni
(gáz normál állapotának értékei: T = 15 °C; p = 101325 Pa,
ahol T: hõmérséklet; p: nyomás).
1.1.1.1 Dokumentációval alátámasztott számítás
A kibocsátási számításokat kizárólag akkor lehet dokumentációra alapozni, ha mûbizonylatok, számlák vagy irodalmi adatok formájában
– a tüzelõanyagok, alap-, segéd- és alapanyagok
mennyiségére;
– a tüzelõanyagok, alap-, segéd- és alapanyagok minõségi paramétereire (pl. CaCO3- és MgCO3-tartalom, széntartalom vagy fûtõérték);
– a kibocsátási tényezõre; illetve
– az oxidációs vagy konverziós tényezõre
vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, valamint a környezetvédelmi hatóság a számítás alapjaként ezeket az engedélyben jóváhagyta.
1.1.1.2 Méréssel alátámasztott számítás
Tömegmérésen vagy analitikai vizsgálati eredményeken alapuló számítás esetében az üzemeltetõ hiteles méréssel határozhatja meg
– a tüzelõanyagok, alap-, segéd- és alapanyagok
mennyiségét;
– a tüzelõanyagok, alap-, segéd- és alapanyagok karbon- és karbonát-tartalmát, fûtõértékét;
– a kibocsátási tényezõt;
– az oxidációs tényezõt és a konverziós tényezõt; illetve
– a termékek oxid-tartalmát.
Amennyiben az üzemeltetõ hiteles mérésen alapuló számítással állapítja meg kibocsátását, úgy meg kell adnia a
méréssel megállapított tevékenység-specifikus értékek
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meghatározására szolgáló mérõmûszerekre vonatkozó
adatokat, a mintavételek helyét, gyakoriságát, a minták
elõkészítésére használt eljárásokat, az alkalmazott eljárásokat és szabványokat, a vizsgálatokat végzõ laboratóriumok adatait.
A mintavételeket, a mintavételek gyakoriságát, a minták elõkészítését, valamint a méréseket CEN, ezek hiányában ISO vagy nemzeti szabványok szerint kell elvégezni,
mindezek hiányában pedig a legjobb ipari gyakorlat iránymutatásait kell alapul venni.
1.1.2 Anyagmérleg alapú számítás
A jelen rendelet 1. mellékletében a II–V. számmal jelölt
tevékenységek, valamint a hõbontási eljárások esetében a
kibocsátás számítása történhet anyagmérleg készítésével
is, figyelembe véve a határozat megfelelõ elõírásait. Az
anyagmérleg alapú megközelítés akkor alkalmazható, ha
az üzemeltetõ bizonyítani tudja, hogy ez a létesítmény
egészére nézve pontosabb eredményt ad, mint az egyes
anyagfajtáknál, illetve technológiai eljárásoknál elvégzett
számítás. Az üzemeltetõ dönthet úgy is, hogy anyagmérleg
alapú megközelítést alkalmaz a technológiai eljárások jól
meghatározott részhalmazára vonatkozóan és egyéni számításokat a létesítmény többi technológiai eljárására vonatkozóan, de szintén csak abban az esetben, ha bizonyítani tudja, hogy ez pontosabb a létesítmény egészére nézve,
mint az egyes technológiai eljárásokra elvégzett számítás.
A tevékenységre vonatkozó adatokat ebben az esetben
is hiteles méréssel kell meghatározni.
1.2 A kibocsátások közvetlen mérése
A kibocsátások közvetlen folyamatos mérése esetén
meg kell határozni a füstgáz, illetve a véggáz térfogatáramát, és e rendelet 1. mellékletében megadott üvegházhatású gáz koncentrációját.
A kibocsátás közvetlen mérése esetén szükséges:
– a közvetlen mérésen alapuló nyomon követési rendszer választásának indoklása, amely során az üzemeltetõ
igazolja, hogy a mért eredmény pontosabb, mint a legmagasabb adatmeghatározási szinttel alkalmazott számítás;
– a folyamatos mérõrendszer részletes mûszaki leírása;
– a mérési módszerek megbízhatóságára vonatkozó információk megadása.
2. A határozat alkalmazására vonatkozó rendelkezések
2.1 Alapértelmezett kibocsátási tényezõk
A kibocsátás meghatározásának elérhetõ legnagyobb
pontossága érdekében technológia-, illetve tüzelõanyag-specifikus kibocsátási tényezõket kell alkalmazni. Abban az esetben, ha az üzemeltetõ nem rendelkezik
saját, egyedi kibocsátási tényezõkkel, és a vonatkozó
minimális adatmeghatározási szinten a határozat sem
írja elõ a kibocsátási tényezõ egyedi meghatározását,
akkor az alapértelmezett tényezõket kell figyelembe
venni. Ha a határozat az adott tevékenység-specifikus
számítási módszertannal kapcsolatban nem rendelkezik
külön az alkalmazandó fûtõértékrõl és kibocsátási tényezõkrõl, akkor tüzelési technológia esetében a határo-
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zat szerinti 1. és 2. adatmeghatározási szint esetében elsõdlegesen a jelen melléklet 1. táblázatában foglalt
alapértelmezett értékeket kell alkalmazni. Az 1. adatmeghatározási szinten a táblázatban nem található
egyéb tüzelõanyagok fûtõértékét és kibocsátási tényezõjét a határozat I. mellékletének 8. pontja alatt szereplõ
4. táblázat értékeit figyelembe véve kell meghatározni.
Amennyiben egy adott tüzelõanyagra sem az alábbi
1. táblázat, sem a határozat idézett táblázata nem tartalmaz vonatkozó értékeket, úgy azokat egyedileg kell
meghatározni.
1. táblázat: Tüzelõanyag fûtõértékek és alapértelmezett
kibocsátási tényezõk
(nem tartalmazza az oxidációs tényezõket)
Tüzelõanyag megnevezése

Tüzelõanyag
kódjele
(LAIR)

Fûtõérték
MJ/kg

Kibocsátási
tényezõ
tCO2/TJ

17
18
12
19
13
51
52
15
16

24
26
12
16
7
29,8
35
16
16

94,6
94,6
96,1
94,6
113,2
108,17
100,8
(109,63)2
(109,63)2

53

21

94,6

60
61
61

42
42
42

74,07
74,07
74,07

70

41

77,37

71
72
73
74
75

41
41
41
40
39,5

77,37
77,37
77,37
77,37
77,37

76

40

77,37

77

39,5

77,37

90
90

44
42

69,3
74,07

1. Szilárd tüzelõanyagok
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Hazai feketeszén
Import feketeszén
Hazai barnaszén
Import barnaszén
Lignit
Koksz
Petrolkoksz
Tûzifa és fahulladék
Biobrikett és egyéb bio
tüzelõanyagok
1.1.0 Brikett
2. Cseppfolyós tüzelõanyagok
2.1 Tüzelõolajok
2.1.2 TÜ 5/20 tüzelõolaj
2.1.2 Erõmûvi tüzelõolaj
2.1.3 Gázturbina olaj (GTO)
2.2 Fûtõolajok
2.2.1. FA 60/80 extra könnyû
fûtõolaj
2.2.2 FA 60/120 fûtõolaj
2.2.3 FA 60/130 fûtõolaj
2.2.4 F 60/130 fûtõolaj
2.2.5 F 90/160 fûtõolaj
2.2.6 F 100/200 nehéz
fûtõolaj
2.2.7 FA 90/160 kis kéntartalmú fûtõolaj
2.2.8 FA 100/200 nehéz
fûtõolaj
2.3 Egyéb cseppfolyós
tüzelõanyagok
2.3.1 Benzin
2.3.2 Dízelolaj
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Tüzelõanyag
kódjele
(LAIR)

Fûtõérték
MJ/kg

Kibocsátási
tényezõ
tCO2/TJ

31
35
37
33
34
36
38

341
45,7
45,7
171
3,121
22,651
16,291

56,1
63,07
63,07
47,67
242
(54,9)2
56,13

3. Gáznemû tüzelõanyagok
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Földgáz
PB-gáz
LPG
Kamragáz (kokszolásból)
Kohógáz
Biogáz
Csökkentett
metántartalmú földgáz
(inert gáz)3

1
A fûtõérték dimenziója nem MJ/kg, hanem MJ/m3 (földgáz és inert gáz
esetében ez MJ/gNm3).
2
Az 1.8, az 1.9 és a 3.6 sz. tüzelõanyagokat nulla kibocsátási tényezõvel
kell figyelembe venni.
3
Az inert gáz eredeti CO2 tartalmát a kibocsátás számításánál nem lehet
figye lembe ven ni, csak az inert gáz me tán tar tal má ból szár ma zó
kibocsátásokat.

2.2 Alapértelmezett oxidációs tényezõk
A tüzelési eredetû kibocsátások 1. adatmeghatározási
szintû számításánál a következõ alapértelmezett oxidációs
tényezõket kell figyelembe venni, amennyiben a határozat
tevékenység-specifikus iránymutatásai másképp nem rendelkeznek:

c) a létesítmény termelési szintjét jellemzõ adatok (így
például a közbensõ és a végsõ termék mennyiségi adatai, a
termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok
mennyiségi adatai);
d) a kereskedési idõszakra tervezett termelési szint;
e) a kereskedési idõszak alatt felhasználni tervezett
anyagok és tüzelõanyagok, továbbá ezeknek a szén-dioxid
kibocsátást befolyásoló jellemzõi.
2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok
a) 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
b) a kibocsátási engedély másolata, az egységes környezethasználati engedély másolata (ha van);
c) az 1. c) pont szerinti termelési szintek, valamint a termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok mennyiségét igazoló dokumentumok, elsõsorban termék eladási
és tüzelõanyag beszerzési szerzõdések;
d) a létesítmény berendezéseinek az 1. d) pont szerinti
technológiai jellemzõit igazoló dokumentumok, elsõsorban a létesítmény berendezéseinek gyártója által kiadott
mûszaki dokumentumok és a létesítmény mûszaki tervei;
e) a felhasználni kívánt anyagok szén-dioxid kibocsátását befolyásoló jellemzõit igazoló dokumentumok, elsõsorban független laboratóriumi mérések, valamint a szállító által végzett mérések.

7. melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

2. táblázat: Oxidációs tényezõk
Tüzelõanyag

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó
számlavezetési díj megállapítása

Oxidációs tényezõ

Szilárd

0,99

Folyékony

0,995

Gáz

0,995

1. A számlavezetési díj mértéke és alapja
Sorszám
(fõ)/alszám

6. melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Az új belépõ tartalékba tartozó kibocsátási egységek
kiosztása iránti kérelem tartalmi elemei
és a csatolandó dokumentumok köre
2.

1. A kérelem tartalma
a) A kérelmezõ üzemeltetõ azonosító adatai (név, székhely, levelezési cím, cégjegyzék szám, adóazonosító jel,
telefonszám, faxszám, email cím, a cég jegyzésére jogosult képviselõ neve és beosztása);
b) a kiosztási kérelem által érintett létesítmény azonosító adatai (létesítmény neve, levelezési címe, a környezethasználat feltételeit megállapító engedély száma, a kibocsátási engedély száma);

9603

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó
számlák
(kibocsátásegység mennyiség/év)

Üzemeltetõi számla
–10 000
10 001–100 000
100 001–1 000 000
1 000 001–3 000 000
3 000 001 kibocsátástól
Személyi számla

A számlavezetési
díj mértéke
(Ft/év)

20 000
61 000
142 000
285 000
610 000
35 000

2. A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó üzemeltetõi
számlavezetési díj alapja
Az üzemeltetõi számla esetében a díjfizetés alapja a
Nemzeti Kiosztási Listában a tárgyévre kiosztott kibocsátási egység mennyisége [kibocsátásiegység-mennyiség(t)/év] létesítményenként.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter,
valamint a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
40/2006. (X. 27.) EüM–FVM
együttes rendelete
a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetõ
növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról
Az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
20. §-ának (10) bekezdésében, valamint a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeljük el:
1. §
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl
szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet mellékletének 1., 3., 5–6., 8. és 19. pontja
2007. január 21-én lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 3. §-a
(4) bekezdésének
a) b) pontja a „2006/4/EK” szövegrészt követõen a
„2006/60/EK” szövegrésszel,
b) c) pontja a „2006/9/EK” szövegrészt követõen a
„2006/60/EK” szövegrésszel
egészül ki.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet
módosításáról szóló 55/2005. (XI. 23.) EüM–FVM együttes rendelet melléklete 2. pontjának „fenamidon” szövegrészei helyébe a „122. fenamidon” szövegrész, 3. pontjá-
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nak „izoxaflutol” és „izoxaflutol(64)” szövegrészei helyébe
a „202. izoxaflutol(64)” szövegrész, 4. pontjának „karfentrazon-etil” és „karfentrazon-etil(65)” szövegrészei helyébe
a „212. karfentrazon-etil(65)” szövegrész, 5. pontjának „maleinsav-hidrazid” szövegrészei helyébe a „249. maleinsav-hidrazid” szövegrész, 6. pontjának „mekoprop (mekoprop-P)” és „mekoprop (mekoprop-P)(66)” szövegrészei
helyébe „256. mekoprop (mekoprop-P)(66)” szövegrész,
7. pontjának „propizamid” szövegrészei helyébe a
„331. propizamid” szövegrész, 8. pontjának „trifloxistrobin” szövegrészei helyébe a „387. trifloxistrobin” szövegrész lép;
b) az R.-nek a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetõ növényvédõszer-maradék mértékérõl szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról szóló 8/2006. (II. 27.)
EüM–FVM együttes rendelet melléklete 14. pontjával
megállapított, 2007. április 21-én hatályba lépõ, a glifozát hatóanyaghoz tartozó kultúra-határérték elõírásai a
„tea (szárított) 2” szövegrészt követõen a „cikória 10”
elõírással egészülnek ki.
(5) Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2005/48/EK irányelve (2005. augusztus 23.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK
tanácsi irányelvnek a gabonafélékben, valamint egyes
állati és növényi eredetû termékekben, illetve azok felületén található egyes peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértéke vonatkozásában történõ
módosításáról;
b) a Bizottság 2005/76/EK irányelve (2005. november
8.) a 90/642/EGK és a 86/362/EGK tanácsi irányelvnek a
bennük a krezoxim-metilre, a ciromazinra, a bifentrinre, a
metalaxilra és az azoxistrobinra vonatkozóan meghatározott megengedett legmagasabb szermaradvány-értékek
tekintetében történõ módosításáról;
c) a Bizottság 2006/30/EK irányelve (2006. március
13.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek a benomil-csoport és a karbofurán megengedett legmagasabb határértékei tekintetében történõ módosításáról;
d) a Bizottság 2006/60/EK irányelve (2006. július 7.) a
90/642/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek trifloxistrobinra, tiabendazolra, abamektinre, benomilra, karbendazimre, tiofanát-metilre, miklobutanilre, glifozátra, trimetil-szulfóniumra, fenpropimorfra és klórmekvátra vonatkozó maximális maradékanyag-szintek tekintetében történõ módosításáról.

Dr. Molnár Lajos s. k.,

Gráf József s. k.,

egészségügyi miniszter

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
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Melléklet
a 40/2006. (X. 27.) EüM–FVM együttes rendelethez

[Sorszám

Hatóanyag

1.

Határérték
mg/kg

Hatóanyag

Kultúra

abamektin]

„málna, szeder

*0,1

egyéb ehetõ héjú
kabakosok

*0,02

görögdinnye

0,01

KH”

2. Az R. 1. számú mellékletének 30. benomil hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következõ
szövegrész lép:
[Sorszám

„30.

Hatóanyag

benomil

Kultúra

almatermésûek
cseresznye, meggy
kajszibarack, nektarin,
õszibarack
ringló, szilva
egyéb csonthéjasok
szõlõ (csemege)
szõlõ (bor)
ribiszke, málna,
köszméte, szamóca
egyéb bogyós
gyümölcsûek
dió, mandula,
mogyoró, gesztenye
kókuszdió, makadám
dió, pisztácia, kesudió,
pekándió
citromfélék
papaya
déligyümölcsök
(kivéve citromfélék,
papaya)
paprika
paradicsom, padlizsán
okra
egyéb solanacea
(kivéve burgonya)
uborka, cukkini
görögdinnye
egyéb kabakosok
zöldbab (hüvellyel),
zöldborsó (hüvellyel)
egyéb friss hüvelyes
zöldségek

Határérték
mg/kg]

0,2
0,5
0,2
0,5
*0,1
0,3
0,5
0,1

KH

KH

*0,1

KH

*0,1

KH

0,1

KH

0,1
0,2
0,1

KH

0,1
*0,5
*2
*0,1

KH

0,1
0,1
*0,1
*0,2

KH
KH
KH

*0,1

KH

KH

KH

Kultúra

Határérték
mg/kg]

száraz hüvelyes
*0,1
zöldségek
gyökér- és gumós
0,1
zöldségek (kivéve
burgonya)
hagymafélék
*0,1
kelbimbó
*0,5
káposztafélék (kivéve
*0,1
kelbimbó)
leveles zöldségek
*0,1
szárukért termesztett
*0,1
zöldségek
termesztett, vadon
*0,1
termõ gombák
csemegekukorica
0,1
búza (szem), rozs
0,1
(szem), tritikálé (szem)
árpa (szem), zab
2
(szem)
kukorica (áru)
0,01
cirok
0,01
egyéb gabonafélék
*0,01
rizs
0,01
cukorrépa
***1
burgonya
0,1
napraforgómag
0,1
szójabab
0,2
*0,1
olajos magvúak
(kivéve földimogyoró,
kakaóbab, nyerskávé,
szezámmag,
napraforgómag,
szójabab)
földimogyoró,
0,1
kakaóbab, nyerskávé,
szezámmag
lucerna
***1
komló (szárított)
*0,1
tea (szárított)
0,1
menta, orvosi csucsor, ***1
gyûszûvirág
édeskömény,
***1”
levendula, kistélizöld

1. Az R. 1. számú melléklete 1. abamektin hatóanyaga
az alábbi kultúra-határérték elõírásokkal egészül ki:
[Sorszám
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KH
KH

KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH

KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH

KH

KH
KH

3. Az R. 1. számú mellékletének 177. sorában a „glifozát és izopropilamin sója” hatóanyag megnevezés helyébe
a „glifozát” hatóanyagnév lép, valamint a sor az alábbi
kultúra-határérték elõírással egészül ki:
[Sorszám

177.

Hatóanyag

glifozát]

Kultúra

„cikória

Határérték
mg/kg

10”
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4. Az R. 1. számú mellékletének 208. karbendazim hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következõ
szövegrész lép:
[Sorszám

Hatóanyag

,,208. karbendazim(36)

Kultúra

alma
almatermésûek (kivéve
alma)
cseresznye
meggy
õszibarack, nektarin,
kajszibarack
ringló, szilva
egyéb csonthéjasok
szõlõ (csemege)
szõlõ (bor)
bogyós gyümölcsûek
dió, mandula,
mogyoró, gesztenye
kókuszdió, makadám
dió, pisztácia, kesudió,
pekándió
citromfélék
papaya
déligyümölcsök
(kivéve citromfélék,
papaya)
paprika
paradicsom, padlizsán
okra
egyéb solanacea
(kivéve burgonya)
kabakosok
zöldbab (hüvellyel)
zöldborsó (hüvellyel),
takarmányborsó
egyéb friss hüvelyes
zöldségek
száraz hüvelyes
zöldségek
gyökér- és gumós
zöldségek (kivéve
burgonya)
hagymafélék
kelbimbó
káposztafélék (kivéve
kelbimbó)
leveles zöldségek
szárukért termesztett
zöldségek
termesztett, vadon
termõ gombák
csemegekukorica
búza (szem), rozs
(szem), tritikálé (szem)

[Sorszám

Hatóanyag

0,2
*0,2
*0,5
0,5
*0,2

KH

KH
KH

0,1

KH

0,1
0,2
0,1

KH

Kultúra

árpa (szem), zab
(szem)
kukorica (áru, siló)
egyéb gabonafélék
rizs
cukorrépa
burgonya
napraforgómag,
repcemag, mustármag
szójabab
gyapotmag, mákszem,
lenmag, tökmag,
olajtök, olajretek
földimogyoró,
kakaóbab, nyerskávé,
szezámmag
komló (szárított)
tea (szárított)
búza (szalma), árpa
(szalma)

Határérték
mg/kg]

*0,5
*0,1
0,3
0,5
*0,1
*0,1
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Határérték
mg/kg]

2
0,01
*0,01
*0,01
***0,1
*0,1
0,1

KH
KH
KH
KH
KH

*0,2
*0,1

KH

0,1

KH

*0,1
0,1

KH
KH
”

***0,5

5. Az R. 1. számú melléklete 277. miklobutanil hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírással egészül ki:

KH
[Sorszám

Hatóanyag

Kultúra

Határérték
mg/kg

*0,1
*0,5
*2
*0,1

KH

277.

KH

6. Az R. 1. számú melléklete 369. tiabendazol hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírással egészül ki:

*0,1
*0,2
0,2

KH

*0,1

KH

*0,1

KH

*0,1

KH

[Sorszám

369.

KH

*0,1
*0,1

KH
KH

*0,1

KH

0,1
0,1

KH
KH

KH

Hatóanyag

Kultúra

tiabendazol] „cikória

*0,3”

Határérték
mg/kg

*1”

7. Az R. 1. számú mellékletének 374. tiofanát-metil hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következõ
szövegrész lép:
[Sorszám

*0,1
*0,5
*0,1

miklobutanil] „zöldbab (hüvellyel)

Hatóanyag

Kultúra

„374. tiofanát-metil almatermésûek
cseresznye, meggy
õszibarack, nektarin,
kajszibarack
ringló, szilva
egyéb csonthéjasok
szõlõ (csemege)
szõlõ (bor)
ribiszke, málna,
köszméte, szamóca
egyéb bogyós
gyümölcsûek

Határérték
mg/kg]

0,5
0,3
2
*0,3
*0,1
0,1
3
0,1
*0,1

KH
KH
KH
KH

2006/131. szám
[Sorszám

Hatóanyag

MAGYAR KÖZLÖNY
Kultúra

Határérték
mg/kg]

dió, mandula,
*0,2
mogyoró, gesztenye
kókuszdió, makadám
0,2
dió, pisztácia, kesudió,
pekándió
citromfélék
0,1
papaya
1
déligyümölcsök
0,1
(kivéve citromfélék,
papaya)
paprika
*0,1
paradicsom, padlizsán
*2
okra
*1
egyéb solanacea
*0,1
(kivéve burgonya)
uborka
0,1
egyéb ehetõ héjú
*0,1
kabakosok
dinnyefélék,
*0,3
tökfélék
hüvelyes zöldségek
*0,1
gyökér- és gumós
*0,1
zöldségek (kivéve
burgonya)
hagymafélék
*0,1
kelbimbó
*1
káposztafélék (kivéve
*0,1
kelbimbó)
fejessaláta
*0,1
spenót, sóska,
0,1
petrezselyem-,
zellerlevél, kapor
egyéb leveles
*0,1
zöldségek
szárukért termesztett
*0,1
zöldségek
csemegekukorica
*0,1
termesztett, vadon
*0,1
termõ gombák
búza (szem), rozs
0,05
(szem), tritikálé (szem)
árpa (szem), zab
0,3
(szem)
egyéb gabonafélék
*0,01
rizs
*0,01
cukorrépa
***1
burgonya
0,1
szójabab
*0,3
napraforgómag
0,1
*0,1
olajos magvúak
(kivéve szójabab,
napraforgómag,
földimogyoró,
kakaóbab, nyerskávé,
szezámmag)

[Sorszám

Hatóanyag

KH

[Sorszám

KH

Hatóanyag

23.

Hatóanyag

azoxistrobin]

KH

KH

Kultúra

trifloxistrobin] „ringló, szilva
zöldbab (hüvellyel)

KH

KH
KH

0,1

KH

*0,1
0,1

KH
KH”

Határérték
mg/kg

0,2
0,5”

9. Az R. 1. számú melléklete 23. azoxistrobin hatóanyaga
az alábbi kultúra-határérték elõírásokkal egészül ki:
[Sorszám

KH
KH

Határérték
mg/kg]

8. Az R. 1. számú melléklete 387. trifloxistrobin hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírásokkal egészül ki:

387.

KH
KH

Kultúra

földimogyoró,
kakaóbab, nyerskávé,
szezámmag
komló (szárított)
tea (szárított)

KH
KH
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Kultúra

„mangó, papaya
retek
egyéb fejképzõ
káposztafélék
egyéb leveles
káposztafélék
kínai kel

Határérték
mg/kg

0,2
*0,2
*0,3
*5
5”

10. Az R. 1. számú melléklete 38. bifentrin hatóanyaga
az alábbi kultúra-határérték elõírással egészül ki:
[Sorszám

Hatóanyag

Kultúra

Határérték
mg/kg

KH

38.

KH
KH

11. Az R. 1. számú melléklete 64. ciromazin hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírásokkal egészül ki:
[Sorszám

64.

bifentrin]

Hatóanyag

ciromazin]

KH
KH
KH
KH
KH

„ribiszke

Kultúra

„zöldbab (hüvellyel),
zöldborsó (hüvellyel)
sárgarépa

*0,5”

Határérték
mg/kg

*5
*1”

12. Az R. 1. számú melléklete 119. etofumezát hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírásokkal egészül ki:
[Sorszám

Hatóanyag

Kultúra

119. etofumezát(23)] „petrezselyemlevél,
zellerlevél,
metélõhagyma,
sáfrány, turbolya

Határérték
mg/kg

*1
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Hatóanyag

Kultúra

köménymag,
borókamag,
szerecsendió, bors
(fekete, fehér), vanília
hüvelyek
egyéb fûszerek

Határérték
mg/kg

*0,5

*0,5”

13. Az R. 1. számú melléklete 242. kresoxim-metil hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírással egészül ki:
[Sorszám

242.

Hatóanyag

kresoxim-metil]

Kultúra

„póréhagyma

Határérték
mg/kg

*5”

14. Az R. 1. számú melléklete 259. metalaxil hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírással egészül ki:
[Sorszám

259.

Hatóanyag

metalaxil]

Kultúra

„torma, retek

Határérték
mg/kg

*0,1”

15. Az R. 1. számú melléklete 260. metalaxil-M hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírással egészül ki:
[Sorszám

260.

Hatóanyag

Kultúra

metalaxil-M(42)] „torma, retek

Határérték
mg/kg

*0,1”

16. Az R. 1. számú melléklete 303. pimetrozin hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírással egészül ki:
[Sorszám

303.

Hatóanyag

pimetrozin]

Kultúra

„leveles kel

Határérték
mg/kg

*0,1”

17. Az R. 1. számú melléklete 369. tiabendazol hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték elõírásokkal egészül ki:
[Sorszám

369.

Hatóanyag

tiabendazol]

Kultúra

„gránátalma
édes burgonya,
jamgyökér, manióka

Határérték
mg/kg

0,05
*15”

KH

18. Az R. 1. számú melléklete a következõk szerint módosul:
a) a 23. azoxistrobin hatóanyag
aa) ,,déli gyümölcsök (kivéve: citromfélék, banán)
0,05 KH” szövegrésze helyébe a „déli gyümölcsök (kivéve
citromfélék, banán, mangó, papaya) 0,05 KH” szövegrész
lép;
ab) ,,gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya,
sárgarépa, pasztinák, petrezselyemgyökér, zellergumó,
torma, bakszakáll) *0,05 KH” szövegrésze helyébe a
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„gyökér- és gumós zöldségek (kivéve burgonya, sárgarépa, pasztinák, petrezselyemgyökér, retek, zellergumó, torma, bakszakáll) *0,05 KH” szövegrész lép;
ac) ,,kelkáposzta, kínai kel 5” szövegrésze helyébe a
„kelkáposzta 0,3” szövegrész lép;
ad) ,,kelbimbó 0,1” szövegrésze helyébe a „kelbimbó
0,3” szövegrész lép;
ae) ,,egyéb virágzatukért termesztett és fejképzõ káposztafélék *0,05 KH” szövegrésze helyébe „egyéb virágzatukért termesztett káposztafélék *0,5” szövegrész lép;
b) a 64. ciromazin hatóanyag
ba) ,,hüvelyes zöldségek *0,05 KH” szövegrésze helyébe a „hüvelyes zöldségek [kivéve zöldbab (hüvellyel),
zöldborsó (hüvellyel)] *0,05 KH” szövegrész lép;
bb) „gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya)
*0,05 KH” szövegrésze helyébe a „gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya, sárgarépa) *0,05 KH” szövegrész lép;
bc) ,,egyéb solanacea (kivéve: burgonya) *0,05 KH”
szövegrész helyébe az „egyéb solanacea (kivéve: burgonya) *1” szövegrész lép;
bd) ,,petrezselyemlevél, zellerlevél, metélõhagyma,
sáfrány, turbolya *0,05 KH” szövegrésze helyébe a „petrezselyemlevél, zellerlevél, metélõhagyma, sáfrány, turbolya *15” szövegrész lép;
c) a 119. etofumezát hatóanyag „leveles zöldségek
*0,05 KH” szövegrésze helyébe a „leveles zöldségek (kivéve petrezselyemlevél, zellerlevél, metélõhagyma, sáfrány, turbolya) *0,05 KH” szövegrész lép;
d) a 233. klórmekvát hatóanyag „körte *0,3” szövegrésze helyébe a „körte *0,2” szövegrész lép;
e) a 242. kresoxim-metil hatóanyag „hagymafélék
*0,05 KH” szövegrésze helyébe a „hagymafélék (kivéve
póréhagyma) *0,05 KH” szövegrész lép.
f) a 243. lambda-cihalotrin hatóanyag „egyéb spenótfélék *0,02 KH” szövegrésze helyébe a „egyéb spenótfélék
*0,5” szövegrész lép;
g) a 269. metomil hatóanyag „paprika 0,05 KH” szövegrésze helyébe a „paprika 0,2” szövegrész lép;
h) a 369. tiabendazol hatóanyag
ha) ,,gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya)
*0,05 KH” szövegrésze helyébe a „gyökér- és gumós zöldségek (kivéve: burgonya, édes burgonya, jamgyökér, manióka) *0,05 KH” szövegrész lép;
hb) ,,papaya, gránátalma” szövegrésze helyébe a „papaya” szövegrész lép;
19. Az R. 1. számú melléklete a következõk szerint módosul:
a) a 387. trifloxistrobin hatóanyag
aa) ,,bogyós gyümölcsûek (kivéve köszméte, ribiszke)
*0,02 KH” szövegrésze helyébe a „bogyós gyümölcsûek
(kivéve köszméte, ribiszke, szamóca) *0,02 KH” szövegrész lép;
ab) ,,hüvelyes zöldségek *0,02 KH” szövegrésze helyébe a „hüvelyes zöldségek [kivéve zöldbab (hüvellyel)]
*0,02 KH” szövegrész lép;
b) a 369. tiabendazol hatóanyag „leveles zöldségek
*0,05 KH” szövegrésze helyébe a „leveles zöldségek (kivéve cikória) *0,05 KH” szövegrész lép;
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c) az 1. abamektin hatóanyag
ca) ,,bogyós gyümölcsûek (kivéve szamóca) *0,01
KH” szövegrésze helyébe a „bogyós gyümölcsûek (kivéve
málna, szamóca, szeder) *0,01 KH” szövegrész lép;
cb) ,,uborka, görögdinnye 0,01 KH” szövegrésze helyébe az „uborka 0,02” szövegrész lép;
cc) ,,kabakosok (kivéve uborka, görögdinnye) *0,01
KH” szövegrésze helyébe az „egyéb nem ehetõ héjú kabakosok *0,01 KH” szövegrész lép;
d) a 277. miklobutanil hatóanyag „hüvelyes zöldségek
*0,02 KH” szövegrésze helyébe a „hüvelyes zöldségek
[kivéve zöldbab (hüvellyel)] *0,02 KH” szövegrész lép;
e) a 177. glifozát hatóanyag
ea) ,,grapefruit, citrom, mandarin 0,1” szövegrésze helyébe a „mandarin 0,5” szövegrész lép;
eb) ,,déli gyümölcsök [kivéve citromfélék, olívabogyó
(olajextrakció)] 0,05 KH” szövegrésze helyébe a „déli
gyümölcsök [kivéve citromfélék, olívabogyó (olajextrakció)] 0,1 KH” szövegrész lép;
f) a 401. trimetil-szulfónium kation (glifozát felhasználás) hatóanyag
fa) ,,narancs 0,5” szövegrésze helyébe a „narancs,
mandarin 0,5” szövegrész lép;
fb) ,,citromfélék (kivéve narancs) 0,05 KH” szövegrésze helyébe a „citromfélék (kivéve narancs, mandarin)
0,05 KH” szövegrész lép;
g) a 136. fenpropimorf hatóanyag „póréhagyma *0,5”
szövegrésze helyébe a „póréhagyma *1” szövegrész lép.
20. Az R. 1. számú melléklete MAGYARÁZAT részének (36) pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„(36) karbendazim, benomil + karbendazim együttes
mennyisége karbendazimban kifejezve”
21. Az R. 1. számú mellékletének MAGYARÁZAT része a következõ (68)–(75) pontokkal egészül ki:
„(68) mezotrion, mezotrion + MNBA (4-metil-szulfonil-2-nitrobenzoesav) együttes mennyisége mezotrionban
kifejezve
(69) flufenacet, a flufenacet – egyenértékben kifejezett
N fluorofenil-N-izopropil molekula tartalmazó vegyületek
összessége
(70) jodoszulfuron-metil Na, a jodoszulfuron-metil sói
jodoszulfuron-metilben kifejezve
(71) klórprofám, klórprofám + 3-klór-anilin együttes
mennyisége klórprofámban kifejezve, burgonyában, szermaradék-meghatározása kizárólag klórprofámra
(72) dimetenamid-P, dimetenamid és izomérjeinek
együttes mennyisége
(73) ioxinil, ioxinil + észtereinek együttes mennyisége,
ioxinilben kifejezve
(74) mepanipirim, mepanipirim + (2-anilin-4-hidroxi-propil)-6-metilpirimidin metabolit együttes mennyisége, mepanipirimben kifejezve
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(75) propoxikarbazon, propoxikarbazon + sói + 2-hidroxi-propoxi-propoxikarbazon, propoxikarbazonban kifejezve”

A pénzügyminiszter
25/2006. (X. 27.) PM
rendelete
a számla, egyszerûsített számla
és nyugta adóigazgatási azonosításáról,
valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép
és taxaméter alkalmazásáról szóló
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény 71. §-ának (5) bekezdésében, valamint az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
A számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási
azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.)
PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következõ új
címmel és 1/A., 1/B. §-okkal egészül ki:
„Számla- és nyugta nyomtatványok elõállítása,
forgalmazása
1/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt bizonylatok kizárólag az állami adóhatóság által a nyomtatvány
elõállítója részére kijelölt sorszámtartományba illeszkedõ
nyomtatott sorszám alkalmazásával, az adott sorszám egyszeri felhasználása mellett állíthatók elõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti sorszámtartományt az állami adóhatóság az adóalany írásos kérelmére jelöli ki.
(3) A forgalmazó kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelõ bizonylatot forgalmazhat.
Sorszámtartományok közzététele
1/B. § (1) Az állami adóhatóság a nyomtatvány-elõállítók részére kijelölt sorszámtartományokat honlapján rendszeresen közzéteszi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat az állami adóhatóság nyomtatvány-elõállítónként, bizonylatfajtánként és
idõszakonkénti bontásban teszi közzé.”

2. §
(1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépése elõtt elõállított számla,
egyszerûsített számla és nyugta nyomtatványtömböket
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a nyomtatványforgalmazó 2007. június 30-ig forgalmazhatja, a bizonylat kibocsátójánál azok 2007. december
31-éig használhatók fel. A megkezdett nyomtatványtömböket 2007. december 31. napjával le kell zárni. A fel nem
használt nyomtatványtömböket utólag is ellenõrizhetõ
módon, bizonylattal alátámasztottan 2008. január 31-éig
selejtezni kell.
(3) 2007. elsõ félévében a nyomtatványértékesítésrõl
kibocsátott számlában a nyomtatvány értékesítõje, a Rendelet 1. § (2) bekezdésében tárgyalt adatokon túl a nyomtatvány elõállításának évét is köteles a számlában feltüntetni.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
7/A. §-a, valamint 2. számú melléklete hatályát veszti.
Dr. Veres János s. k.,
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a Környezetvédelmi bizottságba
Hunvald György korábban megüresedett helyére
dr. Nagy Imrét,
a Sport- és turisztikai bizottságba
Nagy Sándor helyett
Lasztovicza Jenõt
a bizottság tagjává
megválasztja.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Kis Zoltán s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK
Az Országgyûlés határozatai
Az Országgyûlés
46/2006. (X. 27.) OGY
határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
a Sport- és turisztikai bizottságba
Lasztovicza Jenõ helyett
Bánki Eriket

Az Országgyûlés
47/2006. (X. 27.) OGY
határozata
az Állami Számvevõszék 2005. évi tevékenységérõl
szóló jelentés elfogadásáról*
1. Az Országgyûlés megállapítja, hogy az Állami Számvevõszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, az intézmény
2005. évi tevékenységérõl szóló – független könyvvizsgáló
által hitelesnek minõsített pénzügyi beszámolóval alátámasztott – jelentését elfogadja.
2. Az Országgyûlés megerõsíti, hogy az Állami Számvevõszék megvalósította a 2002–2006. évekre szóló stratégiájában meghatározott feladatait és teljesítette a
35/2003. (IV. 9.) OGY határozatban foglaltakat, így
a) az intézmény kiemelt feladatként kezelve az általa
vállalt körben teljes körûvé tette a költségvetési beszámolók és elszámolások megbízhatóságát minõsítõ zárszámadási ellenõrzéseket;
b) a 2006. évvel bezárólag megvalósul a jelentõs pénzösszeggel és vagyonnal gazdálkodó önkormányzatok átfogó ellenõrzése, és az elmúlt négy évben minden helyi önkormányzatot érintett számvevõszéki ellenõrzés.

a bizottság elnökévé,
a Gazdasági és informatikai bizottságba
Bánki Erik helyett
Nagy Sándort,

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. október 24-i ülésnapján fogadta el.

3. Az Országgyûlés egyetért az Állami Számvevõszék
2006–2010. évi stratégiájának célkitûzéseivel, s azokkal
összhangban támogatja azt, hogy
a) ellenõrzéseivel kiemelten segítse a közigazgatás
korszerûsítését, az államháztartás hatékony mûködését;
* A határozatot az Országgyûlés a 2006. október 24-i ülésnapján fogadta el.
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b) átfogó minõsítõ véleményt nyilvánítson a központi
költségvetés
zárszámadásának
megbízhatóságáról,
amennyiben a fejezetek feladatkörébe utalt megbízhatósági ellenõrzések teljeskörûen megvalósulnak;
c) alakítsa át és korszerûsítse az állami költségvetés fejezeteinek és a jelentõs nagyságrendû költségvetéssel rendelkezõ önkormányzatok átfogó ellenõrzését;
d) járuljon hozzá az EU-tagságból származó források
mind teljesebb hasznosításához.
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A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
176/2006. (X. 27.) KE
határozata
kitüntetéses doktorrá avatásról

4. Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy az Állami
Számvevõszék
a) a 2005. évi CXVIII. törvény 7. §-ának (17) bekezdésében – a központi költségvetés által az önkormányzatokhoz
út- és szennyvízcsatorna-építés címén utalt közmûfejlesztési
támogatások igénylésének és felhasználásának jogszerûségét
érintõen – meghatározott ellenõrzéseket végrehajtotta;
b) javasolta a pénzügyminiszternek a jogosulatlanul
igénybe vett támogatási összegek visszafizettetésének
kezdeményezését, illetve a további jogosulatlan igénybevételek megakadályozását.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Kis Zoltán s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy a Szegedi Tudományegyetem rektora Röst Gergelyt Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitüntetéssel doktorrá avassa.
Budapest, 2006. július 24.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. augusztus 3.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: V-2/3220/2006.

Az Országgyûlés
48/2006. (X. 27.) OGY
határozata
a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések
tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos
tapasztalatairól,
valamint a 2005. január 1.–december 31. közötti
idõszakban végzett tevékenységérõl szóló
beszámoló elfogadásáról*
Az Országgyûlés a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos
tapasztalatairól, valamint a 2005. január 1.–december 31.
közötti idõszakban végzett tevékenységérõl szóló beszámolóját elfogadja.

A Köztársasági Elnök
177/2006. (X. 27.) KE
határozata
vezérezredesi elõléptetésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Borsits László nyugállományú altábornagyot 2006.
október 23-ai hatállyal vezérezredessé elõléptetem.
Budapest, 2006. október 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Kis Zoltán s. k.,

Németh Zsolt s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. október 12.
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. október 24-i ülésnapján fogadta el.

KEH ügyszám: V-5/4617/2006.
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A Köztársasági Elnök
178/2006. (X. 27.) KE
határozata

A Köztársasági Elnök
180/2006. (X. 27.) KE
határozata

vezérezredesi elõléptetésrõl

nyugállományú altábornagyi elõléptetésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Márton András nyugállományú altábornagyot 2006.
október 23-ai hatállyal vezérezredessé elõléptetem.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére dr. Ungvár Gyula nyugállományú mk. vezérõrnagyot 2006. október 23-ai hatállyal nyugállományú altábornaggyá elõléptetem.

Budapest, 2006. október 10.

Budapest, 2006. szeptember 28.

Sólyom László s. k.,

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. október 12.

Budapest, 2006. október 6.

Dr. Szekeres Imre s. k.,

Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/4614/2006.

A Köztársasági Elnök
179/2006. (X. 27.) KE
határozata
altábornagyi elõléptetésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Pallós Ferenc nyugállományú vezérõrnagyot 2006.
október 23-ai hatállyal altábornaggyá elõléptetem.
Budapest, 2006. október 10.

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/4291/2006.

A Köztársasági Elnök
181/2006. (X. 27.) KE
határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Kovács Sándor nyugállományú dandártábornokot
2006. október 23-ai hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.
Budapest, 2006. október 10.

Sólyom László s. k.,

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. október 12.

Budapest, 2006. október 12.

Dr. Szekeres Imre s. k.,

Dr. Szekeres Imre s. k.,

honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/4615/2006.

KEH ügyszám: V-5/4616/2006.
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A Köztársasági Elnök
182/2006. (X. 27.) KE
határozata

A Köztársasági Elnök
184/2006. (X. 27.) KE
határozata

nyugállományú vezérõrnagyi elõléptetésrõl

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Terecskei Tibor nyugállományú dandártábornokot
2006. október 23-ai hatállyal nyugállományú vezérõrnaggyá elõléptetem.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Gyenes István ezredest 2006. október 23-ai hatállyal
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. október 5.

Budapest, 2006. szeptember 26.
Sólyom László s. k.,
Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. október 10.

Budapest, 2006. október 2.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/4484/2006.

KEH ügyszám: V-5/4197/2006.

A Köztársasági Elnök
183/2006. (X. 27.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Dinnyés László nyugállományú ezredest 2006. október 23-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. október 10.

A Köztársasági Elnök
185/2006. (X. 27.) KE
határozata
nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján az igazságügyi
és rendészeti miniszter elõterjesztésére Heizer György nyugállományú határõr ezredest 2006. október 23-ai hatállyal
nyugállományú határõr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. október 5.

Sólyom László s. k.,

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2006. október 12.

Budapest, 2006. október 9.

Dr. Szekeres Imre s. k.,

Dr. Petrétei József s. k.,

honvédelmi miniszter

igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/4618/2006.

KEH ügyszám: V-5/4486/2006.
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A Köztársasági Elnök
186/2006. (X. 27.) KE
határozata

A Köztársasági Elnök
188/2006. (X. 27.) KE
határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

nyugállományú büntetés-végrehajtási
dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesztésére Lackner Pál Sámuel ezredest 2006. október 23-ai
hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. október 17.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Dr. Szekeres Imre s. k.,

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
foglalt jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére dr. Sunyál
Ottó nyugállományú büntetés-végrehajtási ezredest, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet nyugalmazott parancsnokát, 2006. október 23-ai hatállyal nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. szeptember 11.

honvédelmi miniszter

Sólyom László s. k.,
KEH ügyszám: V-5/4731/2006.

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

A Köztársasági Elnök
187/2006. (X. 27.) KE
határozata

Budapest, 2006. szeptember 11.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

nyugállományú rendõr dandártábornoki
kinevezésrõl
KEH ügyszám: V-5/3815/2006.
Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére dr. Pajcsics
József nyugállományú rendõr ezredest 2006. október 23-ai
hatállyal nyugállományú rendõr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. szeptember 26.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Köztársasági Elnök
189/2006. (X. 27.) KE
határozata
nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. szeptember 28.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/4248/2006.

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére dr. Újhelyi
János nyugállományú határõr orvos ezredest 2006. októ-
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A Kormány határozatai

Budapest, 2006. október 5.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Kormány
1100/2006. (X. 27.) Korm.
határozata
a Pályamódosító Hitelprogramhoz kapcsolódó
árfolyam-garanciáról

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. október 9.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/4488/2006.

A Köztársasági Elnök
190/2006. (X. 27.) KE
határozata
nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

1. A Kormány a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan a
külön jogszabályban meghatározott Pályamódosító Hitelprogram finanszírozásához 20 milliárd forintos mértékig
– a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 36. §-ának (3) bekezdésében
meghatározott keret terhére – a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
5. §-ának (2) bekezdése alapján árfolyam-garanciát vállal.
A program futamideje a garancia szempontjából 13 év. Az
árfolyam-garancia a jelen kormányhatározat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére dr. Zándoki
Géza nyugállományú határõr orvos ezredest 2006. október
23-ai hatállyal nyugállományú határõr dandártábornokká
kinevezem.
Budapest, 2006. október 5.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. október 9.
Dr. Petrétei József s. k.,

miniszterelnök

A Kormány
1101/2006. (X. 27.) Korm.
határozata
az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány
1. megtárgyalta és elfogadta az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
szóló elõterjesztést;

igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/4487/2006.

2. felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert,
hogy a Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
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ügyében az alapító képviseletében az illetékes bíróságnál
eljárjon;
Határidõ: azonnal
3. elrendeli a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat közzétételét a Magyar Közlönyben, a
bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre
emelkedését követõen.
Felelõs:

Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló
határozat jogerõre emelkedését követõen:
azonnal
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VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elnökének
közleménye
a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó
földterületek értékesítésére irányuló pályázati
és bírálati szabályzat módosításáról
(egységes szerkezetben)
I. Fejezet

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1102/2006. (X. 27.) Korm.
határozata
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
A Kormány
1. módosítja a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban:
Közalapítvány) Alapító Okiratát, és elfogadja annak egységes szerkezetû változatát;
2. felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert,
hogy a Közalapítvány Alapító Okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az Alapító nevében eljárjon;
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: azonnal
3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántartásba vételt követõen – a Magyar Közlönyben történõ közzétételét.

AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZATI
ÉS BÍRÁLATI, VALAMINT ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT
CÉLJA ÉS HATÁLYA
A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló pályázati és bírálati, valamint
árverési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja,
hogy a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvényben (a továbbiakban: NFA tv.) foglaltakat figyelembe
véve szabályozza a földterületek értékesítésének módját,
az értékesítés elõkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat, biztosítsa az ajánlattevõk számára az értékesítési feltételek kiírása során az azonos és egyenlõ feltételeket, s érvényesítse az esélyegyenlõség elvét.
A Szabályzat hatálya kiterjed:
a) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetre (a továbbiakban: Kiíró),
b) minden természetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre (a továbbiakban együtt: Személy), akit/amelyet az NFA szerzõdéssel
megbíz az értékesítésben történõ közremûködéssel,
c) a Nemzeti Földalapba tartozó termõföld, volt zártkerti ingatlan, valamint azok használatához szükséges mûvelés alól kivett terület (a továbbiakban: földterület) értékesítésére irányuló pályázati és bírálati eljárásra,
d) a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó egyéb
mûvelés alól kivett területek értékesítésére, amennyiben a
terület nagysága, értéke és a felhasználás célja ezt indokolja,
e) az ajánlattevõkre.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az értékesítés
részletes feltételeit az egyes hirdetményekben, illetve kiírásokban eltérõ módon szabályozza.

Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal

II. Fejezet
ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. Az NFA tv. alapján a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületeket – jogszabályban meghatáro-
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zott kivételekkel – nyilvános pályázat keretében vagy nyilvános árverés útján kell értékesíteni. A nyilvános pályázat
lebonyolítására jelen Szabályzat III. fejezetének, az árverés lebonyolítására jelen Szabályzat IV. fejezetének rendelkezései irányadóak.
2. A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló eljárás lefolytatására az
NFA elnökének jóváhagyása alapján kerülhet sor.
3. A Kiíró a meghirdetett minimális árat a Nemzeti
Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és
hasznosításának részletes szabályairól szóló 254/2002.
(XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

III. Fejezet
ÉRTÉKESÍTÉS PÁLYÁZTATÁSSAL
A pályázat formája és fõbb elõírásai
1. A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére vonatkozó pályázatot az NFA írja ki.
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4.4. Összeférhetetlenségi és elfogultsági kérdésben az
NFA elnöke vagy az általa erre felhatalmazott helyettese
dönt és jelöli ki a továbbiakban eljáró személyt.
5. A pályázat elbírálásába véleményezési jogkörrel be
kell vonni a földterület helye szerint illetékes birtokhasznosítási bizottságot. A pályázat elbírálásának nem akadálya, hogy az adott településen birtokhasznosítási bizottság
nem alakult meg, vagy határidõn belül nem nyilatkozott.

A pályázati hirdetmény és kiírás
6. A pályázati hirdetményt és a kiírást az NFA elnöke
hagyja jóvá.
7. A pályázati hirdetményt, valamint benne az értékesítésre kerülõ földrészletek jegyzékét az NFA székhelyén az
ügyfélforgalom elõtt nyitva álló helyiségben, internetes
honlapján, a földterület fekvése szerinti Területi Irodájának ügyfélforgalom elõtt nyitva álló helyiségében, valamint a földterület fekvése szerinti települési (fõvárosban a
kerületi) önkormányzat hirdetõtábláján legalább harminc
napra hirdetmény formájában kell közzétenni. A pályázat
meghirdetésének kezdõ idõpontja az önkormányzatnál
történt kifüggesztés napját követõ nap.

2. A pályáztatást nyilvános eljárással kell lebonyolítani.
3. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati regisztráció, amely díj ellenében történik. A regisztrált pályázók a regisztrációs díj megfizetése után, az errõl szóló
igazolás ellenében pályázati hirdetményben, illetve kiírásban meghatározott módon és helyen pályázati dokumentációt kapnak.
4. A pályázat elbírálásánál be kell tartani az összeférhetetlenségi szabályokat.
4.1. A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet köztisztviselõi, továbbá a más jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói a pályázaton pályázóként, illetve meghatalmazottként nem vehetnek részt.
4.2. A pályázat elbírálásában nem vehet részt az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet, illetve azok képviselõje, aki
maga az ajánlatot benyújtó pályázó, vagy annak
a) közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],
b) munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
c) más szerzõdéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja,
d) akitõl az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból
nem várható el.
4.3. A pályázat elbírálásában részt vevõ köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.

8. Értékesítési egységnek az egy pályázati azonosító
szám alatt szereplõ földrészletek tekintendõk.
9. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a Kiíró megnevezését, székhelyét,
b) az értékesítendõ földterület megjelölését (pályázati
azonosító, település, helyrajzi szám, mûvelési ág, értékesítésre kerülõ tulajdoni illetõség, térmérték, aranykorona érték), valamint a területet érintõ terheket,
c) az NFA által meghirdetett minimális ajánlati árat,
amelynél kisebb összegû ajánlat nem tehetõ,
d) azt, hogy pályázni csak teljes értékesítési egységre
lehet,
e) a regisztráció, a pályázati csomag átvételének, valamint a pályázat benyújtásának helyét, módját, határidejét,
f) a pályázat elbírálásának határidejét.
10. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) a Kiíró megnevezését, székhelyét,
b) a regisztráció, a pályázati csomag átvételének, valamint a pályázat benyújtásának helyét, módját, határidejét,
c) a pályázaton való részvételre és az értékesítésre vonatkozó részletes feltételeket,
d) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit,
e) a szerzõdéskötésre vonatkozó lényeges feltételeket,
kötelezettségeket és jogokat,
f) annak rögzítését, hogy a pályázat elkészítésével és a
pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az aján-
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lat érvényességétõl, illetve a pályázat eredményességétõl
függetlenül az ajánlattevõt terhelik,
g) hogy a földterület adásvételére kötött szerzõdés tartalmából közérdekû adatnak minõsül a személyes adatok
közül a vevõ neve, lakcíme; a földterület helyrajzi száma
és a vételár összege.

Az ajánlattételi határidõ, a pályázati hirdetmény
visszavonása
11. A Kiíró nyilvános pályázat esetében az ajánlatok
benyújtására vonatkozó határidõt nem határozhatja meg a
pályázati hirdetmény közzétételétõl számított harminc
(30) naptári napnál rövidebb idõtartamban. Az ajánlattételi határidõ kezdõ idõpontja az önkormányzatnál történt kifüggesztés napját követõ nap.
12. A Kiíró az ajánlattételi határidõt egy alkalommal,
legfeljebb harminc (30) naptári nappal meghosszabbíthatja. Ezt a tényt – az indok megjelölésével – a pályázati hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken, az eredeti benyújtási határidõ lejárta elõtt legalább öt (5) nappal köteles
hirdetményben megjelentetni.
13. A Kiíró jogosult a pályázati hirdetményt az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt visszavonni, errõl a pályázati
hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt öt (5) nappal köteles hirdetményt
megjelentetni.
14. A pályázati hirdetmény visszavonása esetén a Kiíró
köteles a regisztrációs díjat visszafizetni.

Az ajánlati kötöttség, az ajánlati biztosíték
15. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártát követõ napon kezdõdik.
16. Az ajánlattevõ köteles legalább százhúsz (120) napos ajánlati kötöttséget vállalni.
17. Ha az ajánlattevõ az ajánlati kötöttségének ideje
alatt ajánlatát visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.
18. A pályázati hirdetményben, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték megfizetéséhez kell kötni. Az
ajánlati biztosíték összege az NFA által meghirdetett minimális ajánlati ár – ezer forintra kerekített – tíz (10) százaléka, de legalább 10 000 (tízezer) Ft.
19. A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati hirdetményben vagy kiírásban
meghatározott visszafizetési határidõt elmulasztja, amely
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esetben a késedelmi kamat mértéke a késedelembe eséskor
érvényes jegybanki alapkamat.
20. A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati egységre
vonatkozó hirdetmény visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetve a szerzõdéskötésre jogosult személyének megállapítására vonatkozó döntés
meghozatalát követõ tíz (10) munkanapon belül köteles az
érdekeltek részére visszafizetni.
21. A nyertes ajánlattevõ esetében a befizetett ajánlati
biztosítékot a Kiíró a vételárba beszámítja. Ha a szerzõdés
megkötése a nyertes ajánlattevõ érdekkörében felmerült
okból hiúsul meg, a biztosíték összegét elveszíti, az a Kiírót illeti meg.

Az ajánlatok benyújtása
22. Az ajánlattevõk ajánlataikat zárt csomagolásban a
pályázati hirdetményben, illetve kiírásban elõírt módon és
példányszámban, példányonként összefûzve nyújthatják
be. Az ajánlattevõ meghatalmazottja köteles közokirattal
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni
képviseleti jogosultságát, és annak terjedelmét.

A pályázati ajánlatok felbontása
23. Az ajánlatok felbontására az ajánlatok benyújtására
nyitva álló határidõ lejártát követõen a Kiíró hivatalos helyiségében a bíráló bizottság tagja elõtt kerül sor.
24. A Kiíró hiánypótlást biztosíthat a pályázat benyújtását követõen a pályázati kiírásban megjelölt módon és
feltételekkel.
25. Érvénytelen az ajánlat,
a) amelyet olyan személy nyújtott be, aki a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény alapján a pályázat tárgyát
képezõ termõföldet vagy ingatlant nem vásárolhatja meg;
b) amely nem határozza meg egyértelmûen a megajánlott vételárat, vagy több vételár ajánlatot tartalmaz, vagy
az ajánlat egy másik pályázó ajánlati árához kötött, vagy a
megajánlott vételár a Kiíró által meghirdetett minimális árnál kisebb;
c) amelyet nem a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerûen meghosszabbított határidõben, vagy nem az
ott megjelölt helyen nyújtottak be;
d) amelyet nem zárt csomagolásban nyújtottak be, a pályázati kiírásban megjelölt példányszámban;
e) azt olyan ajánlattevõ nyújtotta be,
– akinek vagy közeli hozzátartozójának, illetve az érdekeltségi körükbe tartozó gazdasági társaságnak a Kiíróval szemben lejárt tartozása van,
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– aki az NFA-val vagy jogelõdjével földhasználattal
összefüggésben perben áll.
Fentiekrõl az ajánlattevõnek külön is nyilatkoznia kell;
f) az ajánlattevõ az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem
az elõírtaknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre;
g) amelyben a közölt tények, adatok, információk részben, vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
h) az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevõ külön írásos nyilatkozatát a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló pályázati és bírálati szabályzat elfogadásáról;
i) az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevõ külön írásos nyilatkozatát a hozzájárulásáról ahhoz, hogy a jelen
szabályzatban foglaltak szerint a pályázati anyagát a helyi
birtokhasznosítási bizottság is megismerje véleményezés
céljából.

A pályázati ajánlatok elbírálása
26. A Kiíró az érvényes ajánlatok megismerése céljából átadja a pályázat tárgyát képezõ földterület helye szerinti település birtokhasznosítási bizottság elnökének az
ajánlatok egy példányát véleményezésre, melyet a birtokhasznosítási bizottság a Kiíró hivatalos helyiségében is
megtárgyalhat. Az ajánlatokról további másolat nem készíthetõ. A megismert adatokra vonatkozóan a birtokhasznosítási bizottság tagjait titoktartási kötelezettség terheli.
A birtokhasznosítási bizottság a véleményével egyidejûleg, de legkésõbb a véleményezési határidõ lejártát követõ
napon köteles az ajánlatokat dokumentáltan visszaküldeni
a Kiírónak.
27. A birtokhasznosítási bizottság a pályázat kézhezvételét követõ tizenöt (15) napon belül jogosult a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban véleményt nyilvánítani. A pályázatot csak a birtokhasznosítási bizottság részére nyitva álló véleményezési határidõ leteltét követõen lehet elbírálni.
28. A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés elõkészítése érdekében bíráló bizottságot hoz
létre. A bíráló bizottság tagjait az NFA elnöke írásban nevezi ki, a bíráló bizottság elnökének és titkárának egyidejû
megnevezésével.
29. A pályázatok értékelésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet az értékelésben részt vevõ legalább három
bíráló bizottsági tag aláírásával hitelesít.
30. A bíráló bizottság döntését a pályázatok benyújtására nyitva álló határidõ lejártát követõ negyvenöt (45) napon belül hozza meg.
31. A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontok alapján értékeli és rangsorolja a pályázatokat.
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32. A pályázat nyertese az, aki a pályázati hirdetményben, illetve kiírásban rögzített feltételek teljesítése mellett
a legjobb ajánlatot tette.
33. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
a) nem érkezett pályázati ajánlat,
b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
c) egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati hirdetményben, illetve kiírásban foglaltaknak megfelelõ ajánlatot.
34. Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázati eljárás jogszabályt vagy jelen pályázati szabályzat elõírásait
sérti, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi
szabályokat megsértették, illetve egyéb körülmények
figyelembevételével a Kiíró a pályázati eljárás teljes vagy
részleges érvénytelenítésérõl dönt. Az érvénytelenségrõl
szóló döntést a pályázati kiírás közlésével megegyezõ helyeken és módon, hirdetmény formájában kell közzétenni.
A Kiíró a pályázati eljárás érvénytelenítésérõl a szerzõdéskötés idõpontjáig dönthet.
35. A pályázatok értékelésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet az értékelésben részt vevõ bíráló bizottsági
tagok aláírásukkal hitelesítenek.

A pályázati eljárás eredményének közlése
és a szerzõdés megkötése
36. A Kiíró a pályázat eredményérõl a döntést követõ
tizenöt (15) napon belül tájékoztatja a pályázókat. Az értesítésében tájékoztatni kell az ajánlattevõket a pályázati eljárás elõvásárlással kapcsolatos jogosultságokkal összefüggõ rendelkezéseirõl.
37. A Kiíró az elfogadott vételi ajánlatot a 16/2002.
(II. 18.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõen megküldi a földterület helye szerint illetékes település jegyzõjének.
38. A jegyzõ által megküldött jognyilatkozatokat a Kiíró a kézhezvételtõl számított 10 napon belül értékeli, és az
eredményrõl haladéktalanul tájékoztatja a jognyilatkozatot tevõ személyeket és a pályázat nyertesét, egyúttal felszólítja a szerzõdéskötésre jogosultat az adásvételi szerzõdés megkötésére.
39. Több, azonos helyen álló elõvásárlásra jogosult közül a Kiíró az alábbi sorrend szerint választja ki, hogy kivel
köt adásvételi szerzõdést:
a) a nyertes pályázó,
b) érvényes ajánlatot tett pályázó, a földterület fekvése
szerinti település birtokhasznosítási bizottsága véleményének figyelembevételével,
c) a pályázaton nem indulók közül a sorsolással kiválasztott személy. A sorsolás az NFA hivatalos helyiségé-
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ben legalább 3 tagú, a Kiíró által meghatalmazott sorsolási
bizottság jelenlétében történik.
40. A Kiíró a nyertes visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni, a
nyertes pályázó által vállalt feltételekkel.
41. Vevõ tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésének feltétele a teljes vételár megfizetése. A
birtokba adásról az adásvételi szerzõdésben rendelkeznek
a felek.
42. Amennyiben az értékesítésre kerülõ ingatlan használatára vonatkozóan érvényes szerzõdés vagy engedély
van, és a szerzõdéskötésre az adott év szeptember 15. napja után kerül sor, az éves díj teljes összege az NFA-t illeti
meg.
43. A Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzõkönyveket, dokumentumokat köteles öt (5) évig megõrizni, továbbá ellenõrzés esetén az ellenõrzést végzõ szerv,
személyek rendelkezésére bocsátani. Más, harmadik személy számára a betekintés nem engedélyezhetõ.
44. Az ajánlattevõ a pályázat eredményérõl szóló értesítés idõpontjáig köteles a Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely módon rendelkezésére bocsátott
minden tényt, információt, adatot bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed ki a finanszírozó bankkal való kapcsolattartásra.
45. A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig
titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevõknek nem ad. Ez alól
kivételt képeznek a pályázati eljárás keretein belül megtartott, a birtokhasznosítási bizottságok részére rendelkezésre bocsátott információk.

IV. Fejezet
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4. Az árverést az árverés napja elõtt legalább 30 nappal
hirdetmény közzétételével kell kitûzni. A 30 napos határidõt az önkormányzat hirdetõtábláján történt kifüggesztés
napját követõ naptól kell számítani.
5. A hirdetményt jelen szabályzat III. fejezet 7. pontjában foglaltak szerint kell közzétenni.
6. A hirdetményben fel kell tüntetni:
a) az árverést Kiíró (árvereztetõ) megnevezését,
b) az árverés helyét és idejét,
c) az árverésre kerülõ földterületek megjelölését (árverési azonosító, település, helyrajzi szám, mûvelési ág, értékesítésre kerülõ tulajdoni illetõség, térmérték, AK érték),
valamint a földterületre vonatkozó terheket,
d) a Kiíró által meghatározott bruttó kikiáltási árat,
e) az árverési elõleg összegét, befizetésének módját,
határidejét,
f) az árverésen történõ részvétel feltételeit.
7. Az árverésen az egyéb feltételeknek való megfelelés
esetén az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott
árverési elõleget a hirdetményben megjelölt módon és idõben befizette.
8. Az NFA a bruttó kikiáltási árat a Nemzeti Földalap
vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 254/2002. (XII. 13.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.
9. Az árverésre történõ jelentkezés feltételei:
a) személyazonosság igazolása, képviselet esetén közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba
foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása;
b) az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy neki,
közeli hozzátartozójának, illetve az érdekeltségi körükbe
tartozó gazdasági társaságnak nincs a Kiíróval szemben
fennálló fizetési kötelezettsége;
c) igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget a kitûzött árverés napján, az árverés megkezdéséig készpénzben befizette a Kiíró pénztárába.

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRVERÉSSEL
1. A 10 ha-t meg nem haladó térmértékû földterületeket
elsõsorban árverés útján kell értékesíteni. Ettõl a Kiíró
döntése alapján el lehet térni.
2. A földterület értékesítésére irányuló árverést a Kiíró
írja ki.
3. A pályázati eljárásra jelen Szabályzatban meghatározott elõírásokat, az ingatlan árverés keretében történõ értékesítése során jelen fejezetben foglalt eltérésekkel, értelemszerûen kell alkalmazni.

10. Az árverést a Kiíró megbízásából eljáró ügyvéd, illetve közjegyzõ, vagy az NFA jogtanácsosa jelenlétében
kell lebonyolítani.
11. Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni
és az árverési elõleget befizetni.
12. Az árverezõ az árverés megkezdésekor ismerteti az
árverés részletes feltételeit, technikai részleteit.
13. Az árverés megkezdésekor az árverezõkkel közölni
kell az árverésre kerülõ földterület bruttó kikiáltási árát.
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14. Az árverést addig kell folytatni, amíg az árverezõk
ajánlatot tesznek. Azonos ajánlat tételére nincs lehetõség.
Ha nincs tovább árajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követõen ki kell jelenteni, hogy a
földterületet a legmagasabb vételárat ajánló árverezõ veheti meg.
15. Az árverési elõleg a vételárba beszámít. A többi letevõnek az árverési elõleget az árverés befejezése után, az
árverés napján vissza kell fizetni, illetve amennyiben erre
nincs lehetõség, haladéktalanul vissza kell utalni.
16. Az árverési elõleg után a Kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
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Jelen Szabályzat rendelkezéseit a Magyar Közlönyben
történõ közzétételt követõen meghirdetett földrészletek értékesítési eljárása során kell alkalmazni.
Tömör László s. k.,
a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elnöke

* * *

A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló pályázati és bírálati szabályzat
módosítása és egységes szerkezetben történõ közzétételérõl szóló szabályzatot a 2001. évi CXVI. törvény 15. § felhatalmazása alapján jóváhagyom.

17. A Kiíró az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított tizenöt (15) napon belül szerzõdést köt. A
szerzõdéskötés feltétele a teljes vételár megfizetése.

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

18. Az árverésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet
az árverés levezetõje, a jegyzõkönyvvezetõ, az árverési
vevõ, az árverésen második legjobb ajánlatot tevõ ír alá, és
a Kiíró megbízásából az árverésen jelenlevõ ügyvéd, illetve közjegyzõ vagy az NFA jogtanácsosa hitelesít.

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

19. Az árverés eredménytelen, ha
a) az árverezõk nem tettek érvényes ajánlatot;
b) csak a kikiáltási ár alatti ajánlatot tettek;
c) az árverési eljárás tisztaságát vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelenítésérõl kell dönteni;
d) a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén az árverés
soron következõ helyezettjével szerzõdéskötésre nem kerül sor.
20. A Kiíró fenntartja jogát arra, hogy az árverést érvénytelennek nyilvánítsa.
21. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,
melyet a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken és
módon hirdetmény formájában tesz közzé. Az árverési hirdetményt nem lehet az árverés idõpontjának napján visszavonni.
22. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést a nyertes ajánlattevõ által
megajánlott vételáron. Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg, vagy az elõírt határidõn belül a
teljes vételárat nem fizeti meg, vagy ajánlatát írásban
visszavonja. Ebben az esetben az árverési vevõ a befizetett
árverési elõleget elveszti.

Gráf József s. k.,

A Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet
73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
191871B
863978C
168051E
007368D
387414B
767599A
329090D
104899F
997256A
878444F
760026F
977176C
163937B
208849D
823787A
586784B
747237C
752947A
809674C
192083C
930445A
377664B
564596C
063155F
990788C
363058F
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049756E
423986E
724617E
058831B
129276F
208847F
776369E
071820E
992958A
320410C
386596B
892063A
058431D
399735A
286247D
782869E
200355A
930060A
384817F
026582F
715860E
975970C
976493F
496293G
564197C
122813C
011168F
501672E
133382E
686212B
843773A
254871B
714103B
886708E
219864E
641106F
127942D
062830E
363009E
215637E
377524D
877786C
363803G
052359F
820443B
066369A
530685B
648888F
257749F
246374E
497713F
189915A
909085E
059579D
477174E
683931E
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962315D
328479E
180893E
752325B
621695F
063202B
931400C
249351B
343655F
846471B
800204A
351994F
524717A
405313C
811423B
577610D
037150D
538970A
572457E
530249D
559656D
393204B
105405B
768959D
719434B
344052F
261851B
911375C
062485D
693990D
782891C
679703A
746637F
383808A
819297D
054723D
020244B
805465A
107567A
556072B
933084C
156747F
175690D
923443C
731080E
365256A
065929A
878277C
665542D
845783E
588506D
174657A
034287C
186255C
712841B
612297E
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563038B
454000D
093207D
370701B
130535E
775414E
179010F
534949D
088433F
531595F
748132A
791570C
955669F
708054D
247919C
575232F
925135B
685927F
882216F
197732B
995990E
994786F
015317B
008221A
543352C
685869F
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167043C
052047E
541844B
685767F
206784D
733959C
697635F
531211D
495085A
733469C
988578A
767816C
398017C
399832C
429441D
350881C
360433C
742763D
649853E
927406F
510734D
264349A
971318D
534451E

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 102. számában kihirdetett, a felsõoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet
36. §-a (10) bekezdése a) pontjának szövege helyesen:
[(10) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti]
,,a) az egyetemi és fõiskolai hallgatók által fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható támogatásokról szóló 51/2002. (III. 26.) Korm.
rendelet, és az azt módosító 80/2004. (IX. 22.) Korm. rendelet és 197/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet;”
(Kézirathiba)
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Jogtanácsadó
15 372 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
22 932 Ft/év Közlekedési Értesítõ
5 544 Ft/év Kulturális Közlöny
18 900 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
4 788 Ft/év Munkaügyi Közlöny
25 452 Ft/év Oktatási Közlöny
22 176 Ft/év Pénzügyi Közlöny
27 720 Ft/év Sportértesítõ
3 528 Ft/év Statisztikai Közlöny
18 396 Ft/év Szociális Közlöny
23 436 Ft/év Turisztikai Értesítõ
6 552 Ft/év Ügyészségi Közlöny
18 648 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
15 876 Ft/év Pénzügyi Szemle

6 804 Ft/év
15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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