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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
144/2007. (VI. 22.) Korm.

rendelete

az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekrõl  szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
41/A.  §-ában, va la mint a 85.  §-ának a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

(1) Az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 1. A) szá mú mel lék le té nek
„Alec to ris gra e ca sa xa ti lis – szir ti fo goly sa xa ti lis al fa ja”
szö veg ré sze he lyé be az „Alec to ris gra e ca – szirti fogoly”
szövegrész lép.

(2) Az R. 1. B) szá mú mel lék le té nek „Cert hia fa mi li a ris
– hosszú far kú fa kusz” szö veg ré sze he lyé be a „Cert hia fa -
mi li a ris – he gyi fa kusz” szövegrész lép.

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

(4) Az R. 14.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

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

„c) a Ta nács 2006. no vem ber 20-i 2006/105/EK
 irányelve a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga dott
79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko -
zá sá ra te kin tet tel történõ kiigazításáról.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ez zel egy ide jû leg 1. A) szá mú mel lék le té nek az
„Alec to ris gra e ca whi ta ke ri – szir ti fo goly whi ta ke ri
 alfaja” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga -
dott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko -
zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló 2006. no -
vem ber 20-i 2006/105/EK ta ná csi irány elv nek való
megfelelést szolgálja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]

2. A) számú melléklet

Közösségi jelentõségû állatfajok

Tu do má nyos név Ma gyar név

EMLÕSÖK (MAMMALIA)

ROVAREVÕK (INSECTIVORA)
Va kond fé lék (Tal pi dae)
Ga le mys py re na i cus pi re ne u si pézs ma cic kány

DENEVÉREK (CHIROPTERA)
Pat kós de ne vér-fé lék (Rhi no lop hi dae)
Rhi no lop hus bla sii Bla si us-pat kós de ne vér
Rhi no lop hus eu ry a le ke rek nyer gû pat kós de ne vér
Rhi no lop hus fer ru me qu i num nagy pat kós de ne vér
Rhi no lop hus hip po si de ros kis pat kós de ne vér
Rhi no lop hus me he lyi Mé hely-pat kós de ne vér



Si ma or rú de ne vé rek (Ves per ti li o ni dae)
Bar bas tel la bar bas tel lus pi sze de ne vér
Mi ni op te rus schre i ber sii hosszú szár nyú de ne vér
My o tis bechs te i ni nagy fü lû de ne vér
My o tis blythii he gyes or rú de ne vér
My o tis ca pac ci nii hosszú lá bú de ne vér
My o tis da syc ne me tavi de ne vér
My o tis emar gi na tus cson ka fü lû de ne vér
My o tis my o tis kö zön sé ges de ne vér
Re pü lõ ku tya-fé lék (Pte ro po di dae)
Ro u set tus aegyp ti a cus ní lu si re pü lõ ku tya

RÁGCSÁLÓK (RODENTIA)
Pe le fé lék (Gli ri dae)
My o mi mus ro a chi bol gár egér pe le
Mó kus fé lék (Sci u ri dae)
Sper mop hi lus ci tel lus kö zön sé ges ürge
Hód fé lék (Cas to ri dae)
Cas tor fi ber (ki vé ve az észt, lett, lit ván, finn
és svéd po pu lá ci ó kat) kö zön sé ges hód
Hör csög fé lék (Cri ce ti dae)
Me soc ri ce tus new to ni dob ru dzsai arany hör csög
Po cok fé lék (Mic ro ti dae)
Mic ro tus cab re rae Cab re ra-po cok
Mic ro tus tat ri cus tát rai po cok
Szöcs ke egér fé lék (Za po di dae)
Si cis ta sub ti lis csí kos szöcs ke egér

RAGADOZÓK (CARNIVORA)
Me nyét fé lék (Mus te li dae)
Lut ra lut ra vid ra
Mus te la evers man nii mol nár gö rény
Vor me la pe re gus na tig ris gö rény
Macs ka fé lék (Fe li dae)
Lynx lynx (ki vé ve az észt, lett és finn po pu lá ci ó kat) hiúz
Iga zi fó kák (Pho ci dae)
Ha li cho e rus gry pus kú pos fóka
Pho ca his pi da bott ni ca gyû rûs fó ka bott ni ca al fa ja
Pho ca vi tu li na bor jú fó ka

PÁROSUJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
Szar vas fé lék (Cer vi dae)
Ran gi fer ta ran dus fen ni cus rén szar vas fen ni cus al fa ja
Tül kös szar vú ak (Bo vi dae)
Cap ra ae gag rus (ter mé sze tes po pu lá ci ói) be zo ár kecs ke
Ovis gme li ni mu si mon (Kor zi kán és Szar dí ni án élõ
ter mé sze tes po pu lá ci ói) muf lon mu si mon al fa ja
Ovis ori en ta lis op hi on cip ru si muf lon
Ru pi cap ra ru pi cap ra bal ca ni ca bal ká ni zer ge

CETEK (CETACEA)
Pho co e na pho co e na kö zön sé ges disz nó del fin
Tur si ops trun ca tus pa lack or rú del fin
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HÜLLÕK (REPTILIA)

TEKNÕSÖK (TESTUDINES)
Szá raz föl di tek nõs-fé lék (Tes tu di ni dae)
Tes tu do gra e ca mór tek nõs
Tes tu do her man ni gö rög tek nõs
Tes tu do mar gi na ta sze gé lyes tek nõs
Mo csá ri tek nõs-fé lék (Emy di dae)
Emys or bi cu la ris mo csá ri tek nõs
Ma u re mys cas pi ca kasz pi tek nõs
Ma u re mys lep ro sa spa nyol ví zi tek nõs

GYÍKOK (SAURIA)
Nyak ör vös gyík-fé lék (La cer ti dae)
Gal lo tia gal lo ti in su la na gae ka ná ri gyík in su la na gae al fa ja
La cer ta bon na li nincs ma gyar neve
La cer ta mon ti co la ibé ri ai he gyi gyík
La cer ta schre i be ri spa nyol zöld gyík
Po dar cis lil for di Ba le ár-szi ge te ki fa li gyík
Po dar cis pi tyu sen sis Pi tyu sen-fa li gyík
Va kond gyík-fé lék (Scin ci dae)
Chal ci des si mo nyi fu er te ven tu rai ér ces gyík
Gek kó fé lék (Gek ko ni dae)
Phyl lo dacty lus eu ro pa e us le me zes uj jú gek kó

KÍGYÓK (OPHIDIA)
Sik ló fé lék (Co lub ri dae)
Elap he qu a tu or li ne a ta sza la gos sik ló
Elap he si tu la le o párd sik ló
Vi pe ra fé lék (Vi pe ri dae)
Vi pe ra ur si nii (ki vé ve a Vi pe ra ur si nii ra ko si en sis) par la gi vi pe ra

KÉTÉLTÛEK (AMPHIBIA)

FARKOS KÉTÉLTÛEK (CAUDATA)
Sza la mand ra fé lék (Sa la mand ri dae)
Chi og los sa lu si ta ni ca ibé ri ai sza la mand ra
Mer ten si el la lus cha ni li ki ai sza la mand ra
Sa la mand ri na ter di gi ta ta pá pa sze mes sza la mand ra
Tri tu rus car ni fex al pe si ta ra jos gõ te
Tri tu rus cris ta tus kö zön sé ges ta ra jos gõ te
Tri tu rus dob ro gi cus du nai ta ra jos gõ te
Tri tu rus ka re li nii bal ká ni ta ra jos gõ te
Tri tu rus mon tan do ni kár pá ti gõte
Tri tu rus vul ga ris am pe len sis pettyes gõte am pe len sis al fa ja
Tü dõt len sza la mand ra-fé lék (Plet ho don ti dae)
Hyd ro man tes amb ro sii fran cia bar lan gi sza la mand ra
Hyd ro man tes fla vus sár ga bar lan gi sza la mand ra
Hyd ro man tes ge nei bar na bar lan gi sza la mand ra
Hyd ro man tes im pe ri a lis nincs ma gyar neve
Hyd ro man tes stri na tii nincs ma gyar neve
Hyd ro man tes sup ra mon tis nincs ma gyar neve
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FARKATLAN KÉTÉLTÛEK (ANURA)
Ko rong nyel vû bé kák (Dis cog los si dae)
Bom bi na bom bi na vö rös ha sú unka
Bom bi na va ri e ga ta sár ga ha sú unka
Dis cog los sus gal ga noi (Dis cog los sus „je an ne ae”-t is be le ért ve) spa nyol ko rong nyel vû béka
Dis cog los sus mon ta len tii kor zi kai ko rong nyel vû béka
Dis cog los sus sar dus Tir rén-ten ge ri ko rong nyel vû béka
Va ló di bé ka-fé lék (Ra ni dae)
Rana la tas tei olasz bar na béka

HALAK (PISCES)

INGOLASZERÛEK (PETROMYZONIFORMES)
In go la fé lék (Pet ro my zon ti dae)
Eu don to my zon spp. in go la fa jok
Lam pet ra flu vi a ti lis (ki vé ve a finn és svéd po pu lá ci ó kat) fo lya mi in go la
Lam pet ra pla ne ri (ki vé ve az észt, finn és svéd
po pu lá ci ó kat) pa ta ki in go la
Let hen te ron za nand re ai nincs ma gyar neve
Pet ro my zon ma ri nus (ki vé ve a svéd po pu lá ci ó kat) ten ge ri in go la

HERINGALAKÚAK (CLUPEIFORMES)
He ring fé lék (Clu pe i dae)
Alo sa spp. nagy he ring fa jok

LAZACALAKÚAK (SALMONIFORMES)
Piszt ráng fé lék (Sal mo ni dae)
Hu cho hu cho (ter mé sze tes po pu lá ci ói) du nai ga ló ca
Sal mo mac ros tig ma nagy fol tú piszt ráng
Sal mo mar mo ra tus már vá nyos piszt ráng
Sal mo sa lar (csak az édes vi zi ek) (ki vé ve
a finn po pu lá ci ó kat) la zac
Póc fé lék (Umb ri dae)
Umb ra kra me ri lápi póc

PONTYALAKÚAK (CYPRINIFORMES)
Ponty fé lék (Cyp ri ni dae)
Al bur nus al bi dus déli küsz
Ana e cyp ris his pa ni ca nincs ma gyar neve
As pi us as pi us (ki vé ve a finn po pu lá ci ó kat) ba lin
Bar bus co mi za spa nyol már na
Bar bus me ri di o na lis Pe té nyi-már na
Bar bus ple be jus olasz már na
Chal cal bur nus chal co i des ál las küsz
Chond ros to ma ge nei sö tét ol dal sá vos pa duc
Chond ros to ma lu si ta ni cum nincs ma gyar neve
Chond ros to ma poly le pis (C. will kom mi-t is be le ért ve) ibé ri ai pa duc
Chond ros to ma so et ta olasz pa duc
Chond ros to ma to xos to ma fran cia pa duc
Go bio al bi pin na tus hal vány fol tú kül lõ
Go bio kess le ri ho mo ki kül lõ
Go bio ura nos co pus fel pil lan tó kül lõ
Ibe ro cyp ris pa la ci o si nincs ma gyar neve
Le u cis cus lu cu mo nis olasz csa bak
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Le u cis cus so uf fia vas kos csa bak
Pe le cus cult ra tus gar da
Pho xi nel lus spp. me di ter rán csel le fa jok
Rho de us se ri ce us ama rus szi vár vá nyos ökle
Ru ti lus al bur no i des spa nyol konc ér
Ru ti lus ar ca sii ibé ri ai konc ér
Ru ti lus fri sii me i din ge ri gyön gyös konc ér
Ru ti lus lem min gii por tu gál konc ér
Ru ti lus mac ro le pi do tus nagy pik ke lyû konc ér
Ru ti lus pi gus le ány konc ér
Ru ti lus ru bi lio olasz konc ér
Scar di ni us gra e cus gö rög ke szeg
Csík fé lék (Co bi ti dae)
Co bi tis elon ga ta nyur ga csík
Co bi tis ta e nia (ki vé ve a finn po pu lá ci ó kat) vágó csík
Co bi tis tri cho ni ca nincs ma gyar neve
Mis gur nus fos si lis réti csík
Sa ba ne je wia au ra ta tör pe csík
Sa ba ne je wia lar va ta (Co bi tis lar va ta és Co bi tis cons per sa) olasz csík

HARCSAALAKÚAK (SILURIFORMES)
Har csa fé lék (Si lu ri dae)
Si lu rus aris to te lis négy ba jusz szá las har csa

FOGASPONTYALAKÚAK (ATHERINIFORMES)
Ik rá zó fo gas ponty fé lék (Cyp ri no don ti dae)
Ap ha ni us fas ci a tus zeb ra-fo gas ponty
Ap ha ni us ibe rus spa nyol fo gas ponty

SÜGÉRALAKÚAK (PERCIFORMES)
Sü gér fé lék (Per ci dae)
Gymno cep ha lus ba lo ni szé les dur bincs
Gymno cep ha lus schra et zer sely mes dur bincs
Zin gel spp. bu có fa jok
Géb fé lék (Go bi i dae)
Kni po wits chia pa niz zae la gú na géb
Pa do go bi us nig ri cans olasz fo lya mi géb
Po ma tos chis tus ca nest ri ni csa tor na géb

SKORPIÓHALALAKÚAK (SCORPAENIFORMES)
Kö lön te fé lék (Cot ti dae)
Cot tus go bio (ki vé ve a finn po pu lá ci ó kat) bo tos kö lön te
Cot tus pe ti ti Pe tit-kö lön te

GERINCTELENEK (INVERTEBRATA)

ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA)

RÁKOK (CRUSTACEA)
Tíz lá bú rá kok (De ca po da)
Aust ro po ta mo bi us pal li pes csó ka rák
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ROVAROK (INSECTA)
Bo ga rak (Co le op te ra)
Agat hi di um pul chel lum csi nos gom ba bo gár ka
Bol be las mus uni cor nis szar vas ga néj tú ró
Bo ros schne i de ri eu ró pai bo rosz bo gár
Bup res tis splen dens pom pás dísz bo gár
Ca ra bus ham pei be re gi fut rin ka
Ca ra bus hun ga ri cus ma gyar fut rin ka
Ca ra bus va ri o lo sus vízi fut rin ka
Ca ra bus za wadsz kii zemp lé ni fut rin ka
Ce ram byx cer do nagy hõs cin cér
Cor ti ca ria pla nu la la pos pud va bo gár
Cu cu jus cin na be ri nus skar lát bo gár
Dor ca di on ful vum cer vae pusz tai gya log cin cér
Du va li us geb hard ti Geb hardt-vak fut rin ka
Du va li us hun ga ri cus ma gyar vak fut rin ka
Dy tis cus la tis si mus óri ás csík bo gár
Grap ho de rus bi li ne a tus szé les ta vi csík bo gár
Lep to di rus ho chen war ti bar lan gi pe ce bo gár
Li mo nis cus vi o la ce us kék pat ta nó bo gár
Lu ca nus cer vus szar vas bo gár
Mac rop lea pu bi pen nis finn hí nár bo gár
Me so sa my ops észa ki fol tos cin cér
Mo ri mus fu ne re us gyász cin cér
Oxy po rus man ner he i mii észa ki gom ba holy va
Pi le mia tig ri na at ra cél cin cér
Pro ba ti cus sub ru go sus rán cos gyász bo gár
Pro po mac rus cyp ri a cus cip ru si ka ro ló bo gár
Pse u do se ris ci us ca me ro ni mál tai gyász bo gár
Pyt ho kol wen sis észa ki sár kány bo gár
Rhy so des sul ca tus ke rek vál lú ál las bo gár
Step ha no pa chys li ne a ris vo na las csuk lyásszú
Step ha no pa chys subst ri a tus ro vát kás csuk lyásszú
Xy le ti nus tre mu li co la rez gõ nyár-ál szú
Po los kák (He te rop te ra)
Ara dus an gu la ris he gyes sar kú ké reg po los ka
Lep kék (Le pi dop te ra)
Ag ri a des glan don aqu i lo észa ki fe hér sze mes-bog lár ka
Aryt ru ra mus cu lus ke le ti lá pi ba goly
Ca top ta thrips sztyep lep ke
Chond ro so ma fi du ci a ri um ma gyar õszi ara szo ló
Clos si a na imp ro ba füs tös gyöngy ház lep ke
Co e nonymp ha oe dip pus ezüst sá vos szé na lep ke
Co li as myr mi do ne na rancs szí nû ké nes lep ke
Cu cul lia mix ta vér te si csuk lyás ba goly
Di o szeg hy a na schmid tii ma gyar fé sûs ba goly
Eran nis an ke ra ria An ker-ara szo ló
Ere bia cal ca ria Lor ko vic-sze re csen lep ke
Ere bia chris ti fe ke te sze re csen lep ke
Ere bia me du sa po la ris skan di náv sze re csen lep ke
Eri o gas ter ca tax sár ga gyap jas szö võ
Eup hyd ry as au ri nia lápi tar ka lep ke
Glyphip te rix lo ri ca tel la bu dai sza kál las moly
Gorty na bo re lii lu na ta nagy szi ki ba goly
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Gra ell sia isa bel lae spa nyol pá va szem
Hes pe ria com ma ca te na svéd vesszõs bu sa lep ke
Hy pod ry as mat ur na dí szes tar ka lep ke
Lep ti dea mor sei ke le ti mus tár lep ke
Lig nyop te ra fu mi da ria füs tös õszi ara szo ló
Lyca e na dis par nagy tûz lep ke
Lyca e na hel le lápi tûz lep ke
Ma cu li nea na u sit ho us sö tét han gya bog lár ka
Ma cu li nea te le i us vér fû-han gya bog lár ka
Me la nar gia arge olasz sakk táb la lep ke
Pa pi lio hos pi ton kor zi kai fecs ke far kú lep ke
Phyl lo met ra cul mi na ria csün gõ ara szo ló
Ple bi cu la gol gus Gol gus-bog lár ka
Poly mi xis ru fo cinc ta iso la ta vil lá nyi té li ba goly
Po lyom ma tus ero i des bal ká ni pöttyös bog lár ka
Pse u dop hi lo tes ba vi us nincs ma gyar neve
Xes tia bo re a lis lapp föl di ba goly lep ke
Xes tia brun ne o pic ta szi bé ri ai föl di ba goly lep ke
Fo gó lá bú ak (Man to dea)
Ap te ro man tis ap te ra nincs ma gyar neve
Szi ta kö tõk (Odo na ta)
Co e nag ri on hy las csí kos lé gi va dász
Co e nag ri on mer cu ri a le déli lé gi va dász
Co e nag ri on or na tum dí szes lé gi va dász
Cor du le gas ter he ros rit ka he gyi szi ta kö tõ
Cor du le gas ter tri nac ri ae szi cí li ai he gyi szi ta kö tõ
Gomp hus gras li nii at lan ti fo lya mi-szi ta kö tõ
Le u corr hi nia pec to ra lis lápi szi ta kö tõ
Lin de nia tet rap hyl la le ve les pot ro hú szi ta kö tõ
Mac ro mia splen dens pom pás sár kány szi ta kö tõ
Ophi o gomp hus ce ci lia er dei szi ta kö tõ
Oxy gast ra cur ti sii na rancs fol tos szi ta kö tõ
Egye nes szár nyú ak (Ort hop te ra)
Ba e ti ca us tu la ta Si er ra Ne va da-i nyer ges szöcs ke
Bra chyt ru pes me ga cep ha lus si va ta gi há zi tü csök
Isop hya cos ta ta ma gyar tar sza
Isop hya har zi nincs ma gyar neve
Isop hya stysi er dé lyi tar sza
Myr me cop hi lus ba ro nii Ba ron-han gyász tü csök
Odon to po dis ma rub ri pes vö rös lá bú he gyi sás ka
Pa ra ca lop te nus ca lop te no i des ál olasz sás ka
Pho li dop te ra trans syl va ni ca er dé lyi avar szöcs ke
Ste no both rus eu ra si us eu rá zsi ai ré ti sás ka

PÓKSZABÁSÚAK (ARACHNIDA)
Ál skor pi ók (Pse u dos cor pi o nes)
Anth re no cher nes stel lae nincs ma gyar neve

PUHATESTÛEK (MOLLUSCA)

CSIGÁK (GASTROPODA)
Ani sus vor ti cu lus kis le mez csi ga
Ca se o lus cal cu lus bor dás kö vecs ke csi ga
Ca se o lus com mix ta fe le más kö vecs ke csi ga
Ca se o lus spha e ru la göm böly ded kö vecs ke csi ga
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Chi los to ma ba na ti cum bá ná ti csi ga
Dis cu la le a coc ki a na Le a cock-gomb csi ga
Dis cu la ta bel la ta ro vá sos gomb csi ga
Dis cus gu e ri ni a nus ma de i rai disz kosz csi ga
Elo na qu im pe ri a na qu em pe ri csi ga
Ge o ma la cus ma cu lo sus ír csu pasz csi ga
Geo mit ra mo ni zi a na Mo niz-tur bán csi ga
Gib bu la ni vo sa ha va si ra gyás csi ga
Hyg ro mia ko va csi do bo zi pik ke lyes csi ga
Idi o me la subp li ca ta ma de i rai bor dás csi ga
Lam pe du sa imi tat rix nincs ma gyar neve
Le i osty la abb re vi a ta kur ta báb csi ga
Le i osty la cas si da si sa kos báb csi ga
Le i osty la cor ne o cos ta ta bor dás báb csi ga
Le i osty la gib ba du do ros báb csi ga
Le i osty la la mel lo sa le me zes báb csi ga
Sad le ri a na pan no ni ca tor nai pa tak csi ga
The o do xus trans ver sa lis sá vos bö dön csi ga
Ver ti go an gus ti or hosszú fo gú tör pe csi ga
Ver ti go ge ne sii ke rek szá jú tör pe csi ga
Ver ti go ge y e ri négy fo gú tör pe csi ga
Ver ti go mo u lin si a na ha sas tör pe csi ga

KAGYLÓK (BIVALVIA)
Na jád fé lék (Uni o no i da)
Mar ga ri ti fe ra dur ro ven sis ír gyöngy kagy ló
Mar ga ri ti fe ra mar ga ri ti fe ra fo lya mi gyöngy kagy ló
Unio cras sus tom pa fo lyam kagy ló
Ván dor kagy ló fé lék (Dre is se ni dae)
Con ge ria kus ce ri di ná ri kecs ke kö röm kagy ló

2. B) számú melléklet

Kiemelt jelentõségû közösségi állatfajok

EMLÕSÖK (MAMMALIA)

RÁGCSÁLÓK (RODENTIA)
Mó kus fé lék (Sci u ri dae)
Mar mo ta mar mo ta la ti rost ris eu ró pai mor mo ta la ti rost ris al fa ja
Pte ro mys vo lans szi bé ri ai re pü lõ mó kus
Sper mop hi lus sus li cus gyön gyös ürge
Po cok fé lék (Mic ro ti dae)
Mic ro tus oe co no mus are ni co la észa ki po cok are ni co la al fa ja
Mic ro tus oe co no mus me he lyi észa ki po cok me he lyi al fa ja

RAGADOZÓK (CARNIVORA)
Ku tya fé lék (Ca ni dae)
Alo pex la go pus sar ki róka
Ca nis lu pus (ki vé ve az észt po pu lá ci ó kat; a gö rög 
po pu lá ci ók kö zül csak a 39. szé les sé gi fok tól dél re esõ ket; 
spa nyol po pu lá ci ók kö zül csak a Du e ro tól dél re esõ ket; 
lett, litván és finn populációkat)

far kas
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Med ve fé lék (Ur si dae)
Ur sus arc tos (ki vé ve az észt, finn és svéd, po pu lá ci ó kat) bar na med ve
Me nyét fé lék (Mus te li dae)
Gulo gulo ro zso mák
Mus te la lut re o la eu ró pai nyérc
Macs ka fé lék (Fe li dae)
Lynx par di nus pár duc hi úz
Iga zi fó kák (Pho ci dae)
Mo na chus mo na chus me di ter rán ba rát fó ka
Pho ca his pi da sa i men sis gyû rûs fó ka sa i men sis al fa ja

PÁROSUJJÚ PATÁSOK (ARTIODACTYLA)
Szar vas fé lék (Cer vi dae)
Cer vus elap hus cor si ca nus tör pe gím szar vas
Tül kös szar vú ak (Bo vi dae)
Bi son bo na sus eu ró pai bö lény
Cap ra py re na i ca py re na i ca spa nyol kecs ke törzs alak ja
Ru pi cap ra py re na i ca or na ta ab ruz zói zer ge
Ru pi cap ra ru pi cap ra tat ri ca tát rai zer ge

HÜLLÕK (REPTILIA)

TEKNÕSÖK (TESTUDINES)
Ten ge ri tek nõs-fé lék (Che li ni i dae)
Ca ret ta ca ret ta ál cse re pes tek nõs
Che lo nia my das le ves tek nõs

GYÍKOK (SAURIA)
Nyak ör vös gyík-fé lék (La cer ti dae)
Gal lo tia si mo nyi El Hi er ro-i óri ás gyík

KÍGYÓK (OPHIDIA)
Sik ló fé lék (Co lub ri dae)
Co lu ber cyp ri en sis cip ru si os tor sik ló
Nat rix nat rix cyp ri a ca cip ru si ví zi sik ló
Vi pe ra fé lék (Vi pe ri dae)
Mac ro vi pe ra schwe i ze ri mí lo szi vi pe ra
Vi pe ra ur si nii ra ko si en sis rá ko si vi pe ra

KÉTÉLTÛEK (AMPHIBIA)

FARKOS KÉTÉLTÛEK (CAUDATA)
Sza la mand ra fé lék (Sa la mand ri dae)
Sa la mand ra au ro rae sár ga al pe si sza la mand ra
Ko pol tyús gõ te-fé lék (Pro te i dae)
Pro te us an gu i nus bar lan gi vak gõ te

FARKATLAN KÉTÉLTÛEK (ANURA)
Ko rong nyel vû bé kák (Dis cog los si dae)
Aly tes mu le ten sis mal lor cai ko rong nyel vû béka
Ásó bé ka fé lék (Pe lo ba ti dae)
Pe lo ba tes fus cus in sub ri cus bar na ásó bé ka in sub ri cus al fa ja
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HALAK (PISCES)

TOKALAKÚAK (ACIPENSERIFORMES)
Tok fé lék (Aci pen se ri dae)
Aci pen ser nac ca rii ad ri ai tok
Aci pen ser stu rio kö zön sé ges tok

LAZACALAKÚAK (SALMONIFORMES)
Ma ré na fé lék (Co re go ni dae)
Co re go nus oxyr hyn chus (az Észa ki-ten ger bi zo nyos 
kör ze te i nek anad rom populációi)

he gyes or rú ma ré na

PONTYALAKÚAK (CYPRINIFORMES)
Ponty fé lék (Cyp ri ni dae)
La di ge so cyp ris ghi gii nincs ma gyar neve
Pho xi nus perc nu rus mo csá ri csel le

FOGASPONTYALAKÚAK (ATHERINIFORMES)
Ik rá zó fo gas ponty fé lék (Cyp ri no don ti dae)
Va len cia his pa ni ca fe ke te fol tos fo gas ponty
Va len cia le to ur ne u xi kor fui fo gas ponty

 SÜGÉRALAKÚAK (PERCIFORMES)
 Sü gér fé lék (Per ci dae)
Ro ma nicht hys val sa ni co la ro mán bucó

GERINCTELENEK (INVERTEBRATA)

ÍZELTLÁBÚAK (ARTHROPODA)

RÁKOK (CRUSTACEA)
Tíz lá bú rá kok (De ca po da)
Aust ro po ta mo bi us tor ren ti um kövi rák
Ász ka rá kok (Iso po da)
Ar ma dil li di um ghar da la men sis déli gömb ász ka

ROVAROK (INSECTA)
Bo ga rak (Co le op te ra)
Ca ra bus me net ri e si pa cho lei fel lá pi fut rin ka
Ca ra bus olym pi ae olasz fut rin ka
Os mo der ma ere mi ta re me te bo gár
Phry ga nop hi lus ru fi col lis vö rös nya kú ko mor bo gár
Pse u do ga u ro ti na ex cel lens nagy fé mes cin cér
Ro sa lia al pi na ha va si cin cér
Lep kék (Le pi dop te ra)
Cal li morp ha qu ad ri punc ta ria csí kos med ve lep ke
Nympha lis va u al bum L-be tûs ró ka lep ke
Xy lo mo ia strix észa ki zsom bék ba goly

PUHATESTÛEK (MOLLUSCA)

CSIGÁK (GASTROPODA)
He li cop sis stri a ta aust ri a ca auszt ri ai bor dás ho mok csi ga
Lam pe du sa me li ten sis mál tai or só csi ga
Pa la dil hia hun ga ri ca ma gyar vak csi ga
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2. számú melléklet a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelethez

„3. A) számú melléklet

Közösségi jelentõségû növényfajok

HARASZTOK (PTERIDOPHYTA)
Fo dor ka fé lék (Asp le ni a ce ae)
Asp le ni um ja han di e zii ver do ni fo dor ka
Asp le ni um adul te ri num bar nás zöld fo dor ka
Bor da páf rány fé lék (Blech na ce ae)
Wo od war dia ra di cans kú szó lánc páf rány
Hó páf rány fa fé lék (Dick so ni a ce ae)
Cul ci ta mac ro car pa nincs ma gyar neve
Paj zsi ka fé lék (Dry op te ri da ce ae)
Dip la zi um si bi ri cum nincs ma gyar neve
Dry op te ris fra gans il la tos paj zsi ka
Hár tya páf rány fé lék (Hy me nop hyl la ce ae)
Tri cho ma nes spe ci o sum kü lön le ges sör te páf rány
Dur da fû fé lék (Iso e ta ce ae)
Iso e tes bo ry a na Bo ry-dur da fû
Iso e tes ma lin ver ni a na lom bar di ai dur da fû
Mé tely fû fé lék (Mar si le a ce ae)
Mar si lea ba tar dae ibé ri ai mé tely fû
Mar si lea qu ad ri fo lia négy le ve lû mé tely fû
Mar si lea stri go sa bo ros tás mé tely fû
Kí gyó nyelv fé lék (Op hi og los sa ce ae)
Bot ry chi um simp lex egy sze rû hold ru ta
Op hi og los sum polyp hyl lum apró kí gyó nyelv

ZÁRVATERMÕK (ANGIOSPERMAE)
Híd õr fé lék (Alis ma ta ce ae)
Cal de sia par nas si fo lia szí ves le ve lû híd õr
Lu ro ni um na tans le be gõ ka na las híd õr
Ama ril lisz fé lék (Ama ryl li da ce ae)
Le u co jum ni ca e en se ri vi é rai tõ zi ke
Nar cis sus as tu ri en sis apró nár cisz
Nar cis sus cal ci co la mész ked ve lõ nár cisz
Nar cis sus cyc la mi ne us bó ko ló nár cisz
Nar cis sus fer nan de sii Fer nan des-nár cisz
Nar cis sus hu mi lis tör pe nár cisz
Nar cis sus pse u do nar cis sus subsp. no bi lis pom pás csup ros nár cisz
Nar cis sus sca be ru lus ér des nár cisz
Nar cis sus tri and rus subsp. ca pax nor man di ai csün gõ nár cisz
Nar cis sus vi ri dif lo rus zöld nár cisz
Se lyem kó ró fé lék (Asc le pi a da ce ae)
Vin ce to xi cum pan no ni cum ma gyar mé reg gyi lok
Ér des le ve lû ek (Bo ra gi na ce ae)
Echi um rus si cum pi ros kí gyó szisz
My o so tis lu si ta ni ca lu zi tá ni ai ne fe lejcs
My o so tis rehs te i ne ri Rehs te i ner-ne fe lejcs
My o so tis re tu si fo lia tom pa le ve lû ne fe lejcs
Omp ha lo des ku zins ky a nae Ku zins ky-bé ka szem
So le nant hus al ba ni cus al bán eb nyel vû fû
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Ha rang vi rág fé lék (Cam pa nu la ce ae)
Ade nop ho ra li li fo lia il la tos csen gettyû vi rág
Asy ne u ma gi gan te um óri ás ha rang csil lag
Cam pa nu la ro ma ni ca nincs ma gyar neve
Cam pa nu la zo y sii csö ves ha rang vi rág
Ja si o ne cris pa subsp. ser pen ti ni ca por tu gál fod ros kék csil lag
Ja si o ne lu si ta ni ca lu zi tá ni ai kék csil lag
Szeg fû fé lék (Ca ry op hyl la ce ae)
Are na ria ci li a ta subsp.pse u dof ri gi da vé kony ka ho mok húr
Are na ria hu mi fu sa el te rü lõ ho mok húr
Are na ria pro vin ci a lis pro ven ce-i ho mok húr
Ce ras ti um di na ri cum di ná ri-hegy sé gi ma dár húr
Di ant hus are na ri us subsp. are na ri us ho mo ki szeg fû
Di ant hus cint ra nus subsp. cint ra nus por tu gál szeg fû
Di ant hus ma ri zii Ma ri zi-szeg fû
Di ant hus plu ma ri us subsp. re gis-step ha ni Szent Ist ván-szeg fû
Di ant hus ru pi co la szik la la kó szeg fû
Her ni a ria al gar vi ca al gar vei por ci ka
Her ni a ria lu si ta ni ca subsp. ber len gi a na Ber len ga-szi ge te ki por tu gál por ci ka
Her ni a ria ma ri ti ma ten ge ri por ci ka
Mo eh rin gia jan kae Jan ka-csit ri
Mo eh rin gia la te rif lo ra tég la vö rös vi rá gú csit ri
Mo eh rin gia tom ma si nii ve len cei csit ri
Mo eh rin gia vil lo sa bo zon tos csit ri
Pet ro cop tis gran dif lo ra nagy vi rá gú cso kor szeg fû
Pet ro cop tis mont sic ci a na Mont sic ci-cso kor szeg fû
Pet ro cop tis pse u do vis co sa ra ga csos cso kor szeg fü
Si le ne fur ca ta subsp. an gus tif lo ra skan di ná vi ai vil lás hab szeg fû
Si le ne hi fa cen sis Ba le ár-szi ge te ki hab szeg fû
Si le ne lon gi ci lia hosszú pil lás hab szeg fû
Si le ne ma ri a na Má ria-hab szeg fû
Szu har fé lék (Cis ta ce ae)
Cis tus pal hin hae por tu gál szu har
Ha li mi um ver ti cil la tum ör vös le ve lû ha li mi um
He li ant he mum aly po i des spa nyol nap vi rág
He li ant he mum ca put-fe lis macs ka fej-nap ra for gó
Fé szek vi rág za tú ak (Com po si tae)
Ar te mi sia cam pest ris subsp. bott ni ca skan di ná vi ai me zei üröm
Ar te mi sia oe lan di ca ölan di üröm
Car li na ono por di fo lia sza már bo gáncs le ve lû bá ba ka lács
Cen ta u rea co rym bo sa er nyõs imo la
Cen ta u rea ga do ren sis Si er ra de Ga dor-i imo la
Cen ta u rea im ma nu e lis-lo e wii nincs ma gyar neve
Cen ta u rea jan kae Jan ka-imo la
Cen ta u rea karts chi a na ve len cei imo la
Cen ta u rea mic rant ha subsp. her mi nii por tu gál út szé li imo la
Cen ta u rea pon ti ca pon tu szi imo la
Cen ta u rea pul vi na ta pár nás imo la
Cen ta u rea roth ma le ra na Roth ma ler-imo la
Cen ta u rea vi cen ti na Vin cent-imo la
Cir si um bra chy cep ha lum kis fész kû ászát
Cre pis gra na ten sis grá nát zör gõ fû
Cre pis pu sil la apró zör gõ fû
Cre pis tec to rum subsp. nig res cens fe ke te ham vas zör gõ fû
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Erig eron fri gi dus Si er ra Ne va da-i kül lõ rojt
Hy me nos tem ma pse u dant he mis nincs ma gyar neve
Hy o se ris fru tes cens nincs ma gyar neve
Le on to don mic ro cep ha lus kis fe jû orosz lán fog
Le on to don bo ryi Bo ry-orosz lán fog
Le u zea lon gi fo lia hosszú le ve lû imo la
Li gu la ria si bi ri ca szi bé ri ai ha mu vi rág
San to li na imp res sa la pí tott cip rus ka
San to li na se mi den ta ta fo gacs kás cip rus ka
Sa us su rea al pi na subsp. est ho ni ca észt ha va si tör pe bo gáncs
Se ne cio ja co bea subsp. got lan di cus svéd ja kab na pi ag gó fû
Se ne cio ne va den sis Si er ra Ne va da-i ag gó fû
Teph ro se ris lon gi fo lia subsp. mo ra vi ca mor va hosszú le ve lû ag gó fû
Ke resz tes vi rá gú ak (Cru ci fe rae)
Alys sum py re na i cum pi re ne u si ter nye
Ara bis sa di na por tu gál ik ra vi rág
Ara bis sco po li a na Sco po li-ik ra vi rág
Bis cu tel la vin cen ti na Vin cent-ko rong pár
Bo le um as pe rum nincs ma gyar neve
Bras si ca glab res cens ko pa szo dó ká posz ta
Bras si ca hi la ri o nis cip ru si ká posz ta
Bras si ca in su la ris nincs ma gyar neve
Bra ya li ne a ris szá las le ve lû ha va si zsá zsa
Cram be ta ta ria tá tor ján
Dip lo ta xis ibi cen sis ibi zai ká nya zsá zsa
Dip lo ta xis vi cen ti na Szent Vin ce-ká nya zsá zsa
Dra ba ca cu mi num csú csos da ra vi rág
Dra ba ci ne rea ham vas da ra vi rág
Dra ba dor ne ri nincs ma gyar neve
Eru cast rum pa lust re mo csá ri nyur ga szál
Ibe ris pro cum bens subsp. mic ro car pa por tu gál el te rü lõ ta tár vi rág
Jo nop si di um sa vi a num tos ca nai ál ibo lya
Rhyn cho si na pis eru cast rum subsp. cint ra na nincs ma gyar neve
Si symb ri um ca va nil le si a num mad ri di zsom bor
Si symb ri um su pi num he ve rõ zsom bor
Thlas pi jan kae Jan ka-tar só ka
Sás fé lék (Cy pe ra ce ae)
Ca rex ho los to ma nincs ma gyar neve
Ele o cha ris car ni o li ca sûrû cset ká ka
Har mat fû fé lék (Dro se ra ce ae)
Ald ro van da ve si cu lo sa ald ro van da
Lá to nya fé lék (Ela ti na ce ae)
Ela ti ne gus so nei Gus son-lá to nya
Han ga fé lék (Eri ca ce ae)
Rho do dend ron lu te um sár ga ha vas szé pe
Ku tya tej fé lék (Eup hor bi a ce ae)
Eup hor bia trans ta ga na ágas ku tya tej
Tár nics fé lék (Gen ti a na ce ae)
Gen ti a na li gus ti ca li gu ri ai tár nics
Gen ti a nel la ang li ca an gyal tár nics ka
Gó lya orr fé lék (Ge ra ni a ce ae)
Ero di um pa u la ren se gu a dar ra mai gém orr
Pá zsit fü vek (Gra mi ne ae)
Arc tag ros tis la ti fo lia szé les le ve lû sar ki tip pan
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Arc top hi la ful va nincs ma gyar neve
Ave nu la hac ke lii Hac kel-zab fû
Bro mus gros sus durva rozs nok
Ca la mag ros tis chaly ba ea nincs ma gyar neve
Cin na la ti fo lia nincs ma gyar neve
Co le ant hus sub ti lis hü velyk fû
Fes tu ca bri gan ti na por tu gál csen kesz
Fes tu ca du ri o ta ga na nincs ma gyar neve
Fes tu ca ele gans ke cses csen kesz
Fes tu ca hen ri qu e sii nincs ma gyar neve
Fes tu ca sum mi lu si ta na lu zi tá ni ai csen kesz
Ga u di nia his pa ni ca spa nyol fü zér zab
Hol cus se tig lu mis subsp. du ri en sis lu zi tá ni ai szõ rös nyel vû se lyem per je
Mic ro py rop sis tu be ro sa nincs ma gyar neve
Poa gra ni ti ca dis pa ri lis nincs ma gyar neve
Pse u darr he nat he rum pal lens fakó cso ko lá dé nö vény
Puc ci nel lia phry ga no des cser jés méz pá zsit
Puc ci nel lia pun gens szú rós méz pá zsit
Sti pa da nu bi a lis du nai ár va lány haj
Tri se tum su bal pest re al ha va si arany zab
Ví zi ló fark fé lék (Hip pu ri da ce ae)
Hip pu ris tet rap hyl la négy le ve lû ví zi ló fark
Nõ szi rom fé lék (Iri da ce ae)
Cro cus cyp ri us cip ru si sáf rány
Cro cus hart man ni a nus Hart mann-sáf rány
Gla di o lus pa lust ris mo csá ri kard vi rág
Iris ap hyl la subsp. hun ga ri ca ma gyar nõ szi rom
Iris hu mi lis subsp. are na ria ho mo ki nõ szi rom
Szittyó fé lék (Jun ca ce ae)
Jun cus val va tus ko pá csos szittyó
Lu zu la arc ti ca sar ki per je szittyó
Aja ko sak (La bi a tae)
Dra co cep ha lum aust ri a cum oszt rák sár kány fû
Ne pe ta dirp hya gö rög macs ka men ta
Ori ga num dic tam nus kré tai szu rok fû
Phlo mis bre vib rac te a ta rö vid csé szé jû macs ka he re
Phlo mis cyp ria cip ru si macs ka he re
Sal via ve ne ris Vé nusz-zsá lya
Si de ri tis cyp ria cip ru si sár mány vi rág
Si de ri tis in ca na subsp. gla u ca spa nyol szür ke sár mány vi rág
Si de ri tis ja va lamb ren sis ja va lamb rei sár mány vi rág
Si de ri tis ser ra ta fû ré szes sár mány vi rág
Te uc ri um le pi cep ha lum pik ke lyes fe jû ga man dor
Te uc ri um tur re da num spa nyol ga man dor
Thy mus car no sus fény lõ ka kukk fû
Hü ve lye sek (Le gu mi no sae)
Ant hyl lis hyst rix tüs kés nyúl sza pu ka
Ast ra ga lus cent ral pi nus al pe si csûd fû
Ast ra ga lus pe ter fii Pé ter fi-csûd fû
Ast ra ga lus tre mol si a nus Si er ra de Ga dor-i csûd fû
Ge nis ta do ryc ni fo lia dár da he re le ve lû re kettye
Ge nis ta ho lo pe ta la kraj nai re kettye
Me li lo tus se ge ta lis subsp. fal lax por tu gál ve té si som kó ró
Tri fo li um sa xa ti le szik lai here
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Ren ce fé lék (Len ti bu la ri a ce ae)
Pin gu i cu la ne va den sis Si er ra Ne va da-i hí zó ka
Li li om fé lék (Li li a ce ae)
Al li um gro sii Ba le ár-szi ge te ki hagy ma
Col chi cum are na ri um ho mo ki ki ke rics
Hy a cint ho i des vi cen ti na Vin ce-kék ha rang
Scil la li tar di e rei bal ká ni csil lag vi rág
Tu li pa cyp ria cip ru si tu li pán
Tu li pa hun ga ri ca ma gyar tu li pán
Mály va fé lék (Mal va ce ae)
Kos te letz kya pen ta car pos Kos te letz ky-mály va
Tüs kés hí nár fé lék (Na ja da ce ae)
Na jas fle xi lis haj lé kony tüs ke hí nár
Na jas te nu is si ma kar csú tüs ke hí nár
Sy rin ga jo si ka ea Jó si ka-or go na
Kos bor fé lék (Or chi da ce ae)
Ana camp tis ur vil le a na mál tai vi téz vi rág
Calyp so bul bo sa Calyp so-or chi dea
Cyp ri pe di um cal ce o lus ri gó po hár (Bol dog asszony pa pu csa)
Dacty lor hi za ka lo pis sii nincs ma gyar neve
Gymnig ri tel la ru nei svéd ha va si kos bor
Hi man tog los sum ad ri a ti cum ad ri ai sal lang vi rág
Hi man tog los sum cap ri num bí bo ros sal lang vi rág
Li pa ris lo e se lii hagy ma bu rok
Oph rys me li ten sis nincs ma gyar neve
Pla tant he ra ob tu sa ta subsp. oli gant ha ke vés vi rá gú tom pa sark vi rág
Vaj vi rág fé lék (Oro ban cha ce ae)
Oro ban che den sif lo ra tö mött vi rá gú szá dor gó
Ba zsa ró zsa fé lék (Pa e o ni a ce ae)
Pa e o nia cam bes se de sii Ba le ár-szi ge te ki ba zsa ró zsa
Pa e o nia clu sii subsp. rho dia ro do szi ba zsa ró zsa
Pa e o nia of fi ci na lis subsp. ba na ti ca bá ná ti ba zsa ró zsa
Pa e o nia par nas si ca gö rög ba zsa ró zsa
Pál ma fé lék (Pal mae)
Pho e nix the oph ras ti kré tai da to lya pál ma
Mák fé lék (Pa pa ve ra ce ae)
Co ry da lis got lan di ca got lan di kel ti ke
Pa pa ver la es ta di a num skan di náv pi pacs
Pa pa ver ra di ca tum subsp. hy per bo re um sark vi dé ki mák
Úti fû fél ék (Plan ta gi na ce ae)
Plan ta go al gar bi en sis al gar vei úti fû
Plan ta go al mog ra ven sis ibé ri ai úti fû
Kék gyö kér fé lék (Plum ba gi na ce ae)
Ar me ria ber len gen sis Ber len ga-szi ge te ki pá zsit szeg fû
Ar me ria neg lec ta apró pá zsit szeg fû
Ar me ria pse u dar me ria szé les le ve lû pá zsit szeg fû
Ar me ria so le i ro lii So le i rol-pá zsit szeg fû
Ar me ria ve lu ti na bár so nyos pá zsit szeg fû
Li mo ni um do dar tii subsp. lu si ta ni cum lu zi tá ni ai só vi rág
Li mo ni um lan ce o la tum lán dzsás só vi rág
Li mo ni um mul tif lo rum sok vi rá gú só vi rág
Ke se rû fû fé lék (Poly go na ce ae)
Per si ca ria fo li o sa dús le ve lû ke se rû fû
Poly go num pra e lon gum tö rök ke se rû fû
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Ru mex ru pest ris kövi sós ka
Kan ka lin fé lék (Pri mu la ce ae)
And ro sa ce mat hil dae Ma tild-gom ba fû
And ro sa ce py re na i ca pi re ne u si gom ba fû
Pri mu la car ni o li ca kar ni-al pok be li kan ka lin
Pri mu la nu tans bó ko ló kan ka lin
Pri mu la pa li nu ri olasz kan ka lin
Pri mu la scan di na vi ca skan di náv kan ka lin
Sol da nel la vil lo sa pi re ne u si ha rang rojt
Bog lár ka fé lék (Ra nun cu la ce ae)
Aco ni tum fir mum subsp. mo ra vi cum mor va si sak vi rág
Ado nis dis tor ta te ke re dett hé rics
Aqu i le gia ber to lo nii Ber to lo ni-ha rang láb
Aqu i le gia ki ta i be lii Ki ta i bel-ha rang láb
Pul sa til la gran dis le ány kö kör csin
Pul sa til la pa tens tá to gó kö kör csin
Pul sa til la vul ga ris subsp. got lan di ca got lan di kö zön sé ges kö kör csin
Ra nun cu lus kyk ko en sis cip ru si bog lár ka
Ra nun cu lus lap po ni cus lapp föl di bog lár ka
Ró zsa fé lék (Ro sa ce ae)
Ag ri mo nia pi lo sa szõ rös pár ló fû
Po ten til la delp hi nen sis fran cia pim pó
Po ten til la emi lii-po pii nincs ma gyar neve
Sor bus te o do rii Te o dor-ber ke nye
Ga laj fé lék (Ru bi a ce ae)
Ga li um cra co vi en se krak kói ga laj
Ga li um mol da vi cum mol do vai ga laj
Fûz fa fé lék (Sa li ca ce ae)
Sa lix sal vi fo lia subsp. aust ra lis por tu gál zsá lya le ve lû fûz
Zsel lér ke fé lék (San ta la ce ae)
The si um eb rac te a tum mur vát lan zsel lér ke
Kõ tö rõ fû fé lék (Sa xif ra ga ce ae)
Sa xif ra ga be ri ca olasz kõ tö rõ fû
Sa xif ra ga flo ru len ta al pe si kõ tö rõ fû
Sa xif ra ga hir cu lus bu cse csi kõ tö rõ fû
Sa xif ra ga os lo ën sis os lói kõ tö rõ fû
Sa xif ra ga tom be a nen sis lom bar di ai kõ tö rõ fû
Tá to ga tó fé lék (Scrop hu la ri a ce ae)
An tirr hi num cha ri de mi spa nyol orosz lán száj
Cha e norr hi num ser pyl li fo li um subsp. lu si ta ni cum lu zi tá ni ai kes keny le ve lû tátos
Euph ra sia mar che set tii Mar che set ti-szem vi dí tó fû
Li na ria al gar vi a na al gar vei gyúj to vány fû
Li na ria co u tin hoi Co u tin ho-gyúj to vány fû
Li na ria lo e se lii Lo e sel-gyúj to vány fû
Li na ria fla va sár ga gyúj to vány fû
Li na ria pse u do la xif lo ra nincs ma gyar neve
Li na ria ton zi gii Ton zig-gyúj to vány fû
Odon ti tes gra na ten sis grá nát fog fû
Rhi nant hus oe si len sis észt ka kas cí mer
Toz zia car pat hi ca kár pá ti to rok vi rág
Ver bas cum li ti gi o sum por tu gál ökör fark kó ró
Ve ro ni ca mic rant ha kis vi rá gú ve ro ni ka
Bo rosz lán fé lék (Thy me la e a ce ae)
Daph ne pet ra ea szik lai bor osz lán
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Szil fa fé lék (Ul ma ce ae)
Zel ko va abe li cea kré tai gyer tyán szil
Er nyõ sök (Um bel li fe rae)
An ge li ca pa lust ris réti an gyal gyö kér
Api um re pens kú szó zel ler
At ha man ta cor ti a na Cor ti-szem gyö kér
Eryn gi um al pi num ha va si irin gó
Hlad ni kia pas ti na ci fo lia nincs ma gyar neve
Pe tag nia sa ni cu li fo lia nincs ma gyar neve
Ro u ya poly ga ma nincs ma gyar neve
Se se li le u cos per mum ma gyar gur go lya
Tho rel la ver ti cil la ti nun da ta nincs ma gyar neve
Macs ka gyö kér fé lék (Va le ri a na ce ae)
Cent rant hus tri ner vis há rom erû sar kan tyú vi rág
Ibo lya fé lék (Vi o la ce ae)
Vi o la delp hi nant ha dél-bal ká ni ibo lya
Vi o la ja u ber ti a na Ja u bert-ibo lya
Vi o la ru pest ris subsp. re lic ta ho mo ki ibo lya

Ala cso nyabb ren dû nö vé nyek

MOHÁK (BRYOPHYTA)
Bru chia vo ge si a ca nincs ma gyar neve
Bryh nia no vae-ang li ae nincs ma gyar neve
Bux ba u mia vi ri dis zöld ko bold mo ha
Cep ha lo zia ma co u nii nincs ma gyar neve
Cy no don ti um su e ci cum nincs ma gyar neve
Di chely ma ca pil la ce um nincs ma gyar neve
Dic ra num vi ri de zöld sep rõ mo ha
Dis ti chop hyl lum ca ri na tum nincs ma gyar neve
Dre pa noc la dus ver ni co sus kar csú arany mo ha
En calyp ta mu ti ca nincs ma gyar neve
Ha ma to ca u lis lap po ni cus nincs ma gyar neve
Her zo gi el la tur fa cea nincs ma gyar neve
Hyg ro hyp num mon ta num nincs ma gyar neve
Jun ger man nia han de lii nincs ma gyar neve
Man nia tri and ra szik lai il la tos mo ha
Me e sia lon gi se ta nincs ma gyar neve
Not hot hy las or bi cu la ris nincs ma gyar neve
Ochy ra ea tat ren sis nincs ma gyar neve
Ort hot he ci um lap po ni cum nincs ma gyar neve
Ort hot ri chum ro ge ri al ha va si szõ rös sü ve gû-mo ha
Pe ta lop hyl lum ralf sii nincs ma gyar neve
Pla gi om ni um drum mon dii nincs ma gyar neve
Ric cia bre id le ri nincs ma gyar neve
Ri el la he li cop hyl la nincs ma gyar neve
Sca pa nia mas so lon gi nincs ma gyar neve
Sphag num py la i sii nincs ma gyar neve
Ta y lo ria ru dolp hi a na nincs ma gyar neve
Tor tel la ri gens nincs ma gyar neve”
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3. számú melléklet a 144/2007. (VI. 22.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelethez]

4. A) számú melléklet

Közösségi jelentõségû élõhelytípusok

1. TENGERPARTI ÉS SÓTÛRÕ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLÕHELYEK

11. Nyílt ten ge ri és ár apá lyos te rü le tek
1110 Ál lan dó an se kély ten ger víz zel fe dett ho mok pa dok
1130 Fo lyók töl csér tor ko la tai
1140 A ten ger bõl apály kor ki emel ke dõ iszap- és ho mok tur zá sok
1160 Nagy, se kély ár apály csa tor nák és -öb lök
1170 Zá to nyok
1180 Gá zok fel tö ré se ál tal ki ala kí tott ten ger alat ti kép zõd mé nyek

12. Ten ger par ti szik lák, ka vi csos és kö ves par tok
1210 Hor da lék sá vok egy éves ve ge tá ci ó ja
1220 Szik la pa dok éve lõ ve ge tá ci ó ja
1230 Az At lan ti- és a Bal ti-part vi dék nö vény zet tel bo rí tott sziklái
1240 A me di ter rán part vi dék szik lái en de mi kus só vi rág fa jok kal (Li mo ni um spp.)
1250 A ma ka ro né zi ai part vi dé ki szik lák en de mi kus flórája

13. At lan ti-part vi dé ki és szá raz föl di sós mo csa rak és ré tek
1310 Sa li cor nia és más egy éves nö vé nyek te le pei isza pon és homokon
1320 Ten ger par ti zsi neg fû gye pek (Spar ti ni on ma ri ti mae)
1330 At lan ti-part vi dé ki sós ré tek (Gla u co-Puc ci nel li e ta lia ma ri ti mae)

14. Me di ter rán és me leg at lan ti-part vi dé ki sós mo csa rak és ré tek
1410 Me di ter rán sós ré tek (Jun ce ta lia ma ri ti mi)
1420 Me di ter rán és me leg at lan ti-part vi dé ki só tû rõ cser jé sek (Sar co cor ne tea fru ti co si)
1430 Só tû rõ és nit ro gén ked ve lõ cser jé sek (Pe ga no-Sal so le tea)

16. Bo re á lis bal ti szi get vi lág, ten ger par ti és emel ke dés ben lévõ (szá raz ulat tá váló) te rü le tek
1610 Bal ti es ker szi ge tek ho mo kos, szik lás és ka vi csos par ti ve ge tá ci ó ja és part men ti növényzete
1620 Bo re á lis bal ti szi ge tecs kék és ki sebb szi ge tek
1640 Bo re á lis bal ti ho mok par tok éve lõ nö vény ze te
1650 Bo re á lis bal ti kes keny öb lök

2. TENGERPARTI HOMOKDÛNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DÛNÉK

21. At lan ti, észa ki-ten ge ri és bal ti part vi dé kek par ti dû néi
2110 Ván dor ló par ti dû ne-kez de mé nyek
2120 Part vo nal men tén ván dor ló dû nék („fe hér dû nék”) eu ró pai ho mok nád dal (Am mop hi la are na ria)
2160 Ho mok tö vis sel (Hip pop hae rham no i des) bo rí tott dûnék
2170 Ho mo ki fûz zel (Sa lix re pens subsp. ar gen tea) bo rí tott dû nék (Sa li ci on are na ri ae)
2180 Az at lan ti, kon ti nen tá lis és bo re á lis ré gió er dõs dûnéi
2190 Ned ves dû ne kö zök
21A0 Ma cha i rek (Ír or szá gon kí vül)

22. A me di ter rán part vi dék dû néi
2210 Ten ger par ti szál ka nyak kal (Cru ci a nel li on ma ri ti mae) bo rí tott álló dûnék
2220 Ku tya tej jel (Eup hor bia ter ra ci na) bo rí tott dûnék
2230 Ten ge ri vi o lás (Mal col mi e ta lia) dû ne gye pek
2240 Szál ka per jés (Bra chy po di e ta lia) dû ne gye pek egy éves növényekkel
2260 Ke mény lom bú bo zót tal bo rí tott dû nék (Cis to-La ven du le ta lia)
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23. Idõs és ki lú go zó dott szá raz föl di dû nék
2310 Szá raz, ho mo ki fe nyé rek Cal lu na- és Ge nis ta-fa jok kal
2320 Szá raz, ho mo ki fe nyé rek Cal lu na-fa jok kal és fe ke te var jú bo gyó val (Em pet rum nig rum)
2330 Szá raz föl di dû nék nyílt Co ry nep ho rus- és Ag ros tis-gye pek kel

3. ÉDESVÍZI ÉLÕHELYEK

31. Ál ló vi zek
3110 Ho mo kos sík sá gok ás vá nyi anya gok ban rend kí vül sze gény oli go tróf vi zei (Lit to rel le ta lia unif lo rae)
3120 A Nyu gat-me di ter rán ho mo kos ta la jú, ás vá nyi anya gok ban rend kí vül sze gény oli go tróf vi zei Iso e tes-

 fajokkal
3130 Oli go-me zo tróf ál ló vi zek Lit to rel le tea unif lo rae és/vagy Iso e to-Na no jun ce tea vegetációval
3140 Ke mény oli go-me zo tróf vi zek Cha ra-fa jok al kot ta üle dék la kó nö vény zet tel
3150 Ter mé sze tes eut róf ta vak Mag no po ta mi on vagy Hyd ro cha ri ti on növényzettel
3160 Ter mé sze tes disz tróf ta vak és ta vacs kák
3190 Gipsz karszt ta vak

32. Fo lyó vi zek és víz fo lyá sok ter mé sze tes vagy fél ter mé sze tes di na mi ká jú sza ka szai (kis, kö ze pes vagy nagy
me der rel), ame lyek ben a víz mi nõ sé ge nem mu tat je len tõs rom lást

3210 Fen nos kan di ai ter mé sze tes fo lyók
3220 Ma gas hegy sé gi fo lyók és part ja ik lágy szá rú nö vény ze te
3230 Ma gas hegy sé gi fo lyók és fás szá rú ve ge tá ci ó juk né met cser mely cip rus sal (My ri ca ria ger ma ni ca)
3240 Ma gas hegy sé gi fo lyók és fás szá rú ve ge tá ci ó juk par ti fûz zel (Sa lix ela e ag nos)
3250 Ál lan dó me di ter rán fo lyók sár ga sza ru mák kal (Gla u ci um fla vum)
3260 Al föl dek tõl a hegy vi dé ke kig elõ for du ló víz fo lyá sok Ra nun cu li on flu i tan tis és Cal lit ri cho-Bat ra chi on

növényzettel
3270 Isza pos par tú fo lyók rész ben Che no po di on rub ri, és rész ben Bi den ti on nö vény zet tel
3280 Ál lan dó me di ter rán fo lyók Pas pa lo-Ag ros ti di on fa jok kal, Sa lix és fe hér nyár (Po pu lus alba)

lombsátrával
3290 Idõ sza kos me di ter rán fo lyók (Pas pa lo-Ag ros ti di on)

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK
4010 Észak-at lan ti ned ves fe nyé rek ke resz tes han gá val (Eri ca tet ra lix)
4030 Eu ró pai szá raz fe nyé rek
4060 Ha va si és bo re á lis fe nyé rek
4080 Szub ark ti kus bo kor fü ze sek (Sa lix spp.)
4090 En de mi kus me di ter rán hegy vi dé ki fe nyé rek sün za nót tal
40B0 Ro do pei Po ten til la fru ti co sa cser jé sek

5. SZKLEROFIL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szub me di ter rán és mér sé kelt övi cser jé sek
5110 Szik lás lej tõk ál lan dó sult xe ro-ter mo fil for má ci ói pusz páng gal (Bu xus sem per vi rens) (rész ben Ber be -

ri di on)
5120 Hegy vi dé ki has haj tó za nót (Cy ti sus pur gans) for má ci ók
5130 Bo ró ka (Ju ni pe rus com mu nis)-for má ci ók fe nyé re ken vagy mész ked ve lõ gyepekben

52. Me di ter rán fás ma tor ral
5210 Fás ma tor ral bo ró ka fa jok kal (Ju ni pe rus spp.)

53. Me leg me di ter rán- és elõsz tyepp cser jés
5310 Ba bér (La u rus no bi lis)-cser jé sek
5320 Ala csony Eup hor bia-for má ci ók szik la fa lak mellett
5330 Me leg me di ter rán és fél si va ta gi bo zót
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54. Phry ga na
5410 Nyu gat-me di ter rán szik la te tõ-phry ga na (Ast ra ga lo-Plan ta gi ne tum su bu la tae)
5420 Tö vi ses vér fû (Sar co po te ri um spi no sum)-phry ga nák
5430 Az Eup hor bi e to-Ver bas ci on en de mi kus phry ga nái

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Ter mé sze tes gye pek
6130 Vi o le ta lia ca la mi na ri ae-gye pek
6140 Pi re ne u si Fes tu ca es kia szi li kát gye pek
6150 Ha va si és bo re á lis szi li kát gye pek
6160 Ibé ri ai hegy vi dé ki csen ke szes (Fes tu ca in di ges ta) szi li kát gyepek
6170 Ha va si és al ha va si mész ked ve lõ gyepek
6180 Ma ka ro né zi ai me zo fil gye pek
6190 Pan non szik la gye pek (Sti po-Fes tu ce ta lia pal len tis)

62. Fél ter mé sze tes szá raz gye pek és ala csony cser jé sek
6210 Me szes alap kõ ze tû fél ter mé sze tes szá raz gye pek és cser jé se dett vál to za ta ik (Fes tu co-Bro me ta lia)
62A0 Ke le ti szub me di ter rán szá raz gye pek (Scor zo ne ra ta lia vil lo sae)
62D0 Mo e si ai hegy vi dé ki mész ke rü lõ gyepek

63. Szkle ro fil le ge lõ er dõk („de he sas”)
6310 Le ge lõ er dõk örök zöld tölgy fa jok kal (Qu er cus spp.)

64. Fél ter mé sze tes, ma gas fü vû ned ves ré tek
6410 Kék per jés láp ré tek me szes, tõ ze ges vagy agyag be mo só dá sos ta la jo kon (Mo li ni on ca e ru le ae)
6420 Mo li nio-Ho los cho e ni on tí pu sú me di ter rán ma gas fü vû rétek
6430 Sík sá gok és a hegy vi dék tõl a ma gas hegy sé gig tar tó szin tek hid ro fil ma gas kó rós sze gély tár su lá sai
6440 Cni di on du bii fo lyó völ gye i nek mo csár rét jei
6450 Észa ki bo re á lis mo csár ré tek
6460 A Tro o dos-hegy ség tõ zeg gyep jei

65. Me zo fil gye pek
6510 Sík- és domb vi dé ki ka szá ló ré tek (Alo pe cu rus pra ten sis, San gu i sor ba of fi ci na lis)
6520 He gyi ka szá ló ré tek

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Sa va nyú tõ zeg mo ha lá pok
7120 Deg ra dált da ga dó lá pok, ame lyek még ké pe sek ter mé sze tes úton re ge ne rá lód ni
7130 Ta ka ró lá pok (ki vé ve az ak tí vak)
7140 Tõ zeg mo hás lá pok és in gó lá pok
7150 Tõ zeg ká kás sem lyé kek (Rhyn chos po ri on)
7160 Ás vá nyi anya gok ban gaz dag fen nos kan di ai for rá sok és for rás lá pok

72. Me szes lá pok
7230 Mész ked ve lõ üde láp- és sás ré tek

8. SZIKLÁS ÉLÕHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Szik la tör me lék-lej tõk
8110 Hegy vi dé ki szi li ká tos szik la tör me lék-lej tõk a hó ha tá rig (And ro sa ce ta lia al pi nae és Ga le op si e ta lia

 ladani)
8120 Hegy vi dé ki mész kõ- és mész pa la-tör me lék lej tõk a ha va si ré gi ó ig (Thlas pi e tea ro tun di fo lii)
8130 Nyu gat-me di ter rán és me leg szik la tör me lék-lej tõk
8140 Ke let-me di ter rán szik la tör me lék-lej tõk
8150 Kö zép-eu ró pai hegy vi dé ki szi li ká tos szik la tör me lék-lej tõk
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82. Szik lás lej tõk szik la nö vény zet tel
8210 Mész kõ szik lás lej tõk szik la nö vény zet tel
8220 Szi li kát szik lás lej tõk szik la nö vény zet tel
8230 Szi li kát szik lák a Se do-Scle rant hi on vagy a Se do-al bi-Ve ro ni ci on dil le nii pi o nír növényzetével

83. Egyéb szik lás élõ he lyek
8310 Nagy kö zön ség szá má ra meg nem nyi tott bar lan gok
8320 Lá va me zõk és ter mé sze tes üre gek
8330 El árasz tott vagy rész ben el árasz tott ten ge ri bar lan gok
8340 Ál lan dó gleccse rek

9. ERDÕK
Õs ho nos fa jok ból álló ter mé sze tes (ter mé szet kö ze li) erdõ, amely ma gas fák ból ál lo má nyo kat ké pez ti pi kus alj nö vény -
zet tel, to váb bá ele get tesz a kö vet ke zõ fel té tel nek: rit ka vagy ma rad vány és/vagy ki emelt jelentõségû fajoknak ad
otthont.

90. Eu ró pa bo re á lis er dõi
9040 Észa ki szu bal pin/szub ark ti kus er dõk moly hos nyír rel (Be tu la pu bes cens subsp. cze re pa no vii)
9050 Alj nö vény zet ben gaz dag fen nos kan di ai er dõk luc fe nyõ vel (Pi cea abi es)
9060 A gla ci of lu vi á lis es ke re ken álló, il let ve azok hoz csat la ko zó tû le ve lû erdõk
9070 Fen nos kan di ai fás le ge lõk

91. Eu ró pa mér sé kelt övi er dõi
9110 Mész ke rü lõ bük kö sök (Lu zu lo-Fa ge tum)
9120 At lan ti mész ke rü lõ bük kö sök, cser je szint ben Ilex- és néha Ta xus-fa jok kal is (Qu er ci on robori-

 petraeae vagy Ili ci-Fa ge ni on)
9130 Szub mon tán és mon tán bük kö sök (As pe ru lo-Fa ge tum)
9140 Kö zép-eu ró pai al ha va si bük kö sök Acer-fa jok kal és konty vi rág le ve lû sós ká val (Ru mex ari fo li us)
9150 A Cep ha lant he ro-Fa gi on kö zép-eu ró pai szik lai bük kö sei mészkövön
9160 A Car pi ni on be tu li szu bat lan ti és kö zép-eu ró pai töl gye sei és gyer tyá nos-töl gye sei
9170 Ga lio-Car pi ne tum gyer tyá nos-töl gye sek
9190 Idõs, mész ke rü lõ töl gye sek ko csá nyos tölggyel (Qu er cus ro bur) ho mo kos síkságokon
91A0 Idõs töl gye sek Ilex- és Blech num-fa jok kal a Brit-szi ge te ken
91B0 Me leg ked ve lõ kes keny le ve lû kõ ris (Fra xi nus an gus ti fo lia)-erdõk
91F0 Ke mény fás li get er dõk nagy fo lyók men tén Qu er cus ro bur, Ul mus la e vis és Ul mus mi nor, Fra xi nus

 excelsior vagy Fra xi nus an gus ti fo lia fa jok kal (Ul me ni on mi no ris)
91K0 Il lír bükk (Fa gus syl va ti ca)-er dõk (Are mo nio-Fa gi on)
91L0 Il lír gyer tyá nos-töl gye sek (Eryth ro ni on-Car pi ni on)
91M0 Pan non cse res-töl gye sek
91P0 En de mi kus mész ke rü lõ je ge nye feny ves Len gyel or szág ban (Abi e te tum po lo ni cum)
91Q0 A Nyu ga ti-Kár pá tok mész ked ve lõ er dei fe nyõ (Pi nus syl vest ris)-erdõi
91R0 A di ná ri-hegy sé gi do lo mit er dei fe nyõ-er dõi (Ge nis to ja nu en sis-Pi ne tum)
91S0 Nyu gat-pon tu szi bük kö sök
91T0 Kö zép-eu ró pai zuz mós er dei fe nyõ-er dõk
91U0 Szar ma ta sztyep pék feny ve sei
91V0 Dák bükk er dõk (Symp hy to-Fa gi on)
91W0 Mo e si ai bükk er dõk
91Y0 Dák töl gye sek és gyer tyá nos töl gye sek
91Z0 Mo e si ai ezürt hárs-er dõ
91BA Mo e si ai je ge nye fe nyõ-er dõk
91CA Ro do pei és bal ká ni er dei fe nyõ-er dõk

92. Me di ter rán lomb hul la tó er dõk
9230 Ga lí ci ai-por tu gál tölgy er dõk ko csá nyos és pi re ne u si tölggyel (Qu er cus ro bur és Qu er cus py re na i ca)
9240 Ibé ri a i tölgy (Qu er cus fa gi nea) és al gé ri a i tölgy (Qu er cus ca na ri en sis)-erdõk
9250 Ma ce dón tölgy (Qu er cus tro ja na)-er dõk
9260 Sze líd gesz te nyé sek (Cas ta nea sa ti va)
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9270 Hel lén bük kö sök ma ce dón je ge nye fe nyõ vel (Abi es bo ri sii-re gis)
9280 Ma gyar töl gye sek (Qu er cus fra i net to)
9290 Cip rus er dõk (Ace ro-Cup res si on)
92A0 Fe hér fûz (Sa lix alba) és fe hér nyár (Po pu lus alba)-ga lé ria er dõk
92B0 Idõ sza kos me di ter rán víz fo lyá sok par ti tár su lá sai pon tu szi han ga ró zsá val (Rho do dend ron pon ti cum),

Sa lix és egyéb fajokkal
92C0 Ke le ti pla tán (Pla ta nus ori en ta lis) és ke le ti ámb ra fa (Li qu i dam bar ori en ta lis)-er dõk (Pla ta ni on ori en -

ta lis)
92D0 Déli fo lyó par ti ga lé ria er dõk és cser jé sek (Ne rio-Ta ma ri ce te ae és Se cu ri ne gi on tinc to ri ae)

93. Me di ter rán ke mény lom bú er dõk
9310 Égei moly hos tölgy (Qu er cus bra chyp hyl la)-er dõk
9320 Olea- és Ce ra to nia-er dõk
9330 Pa ra tölgy (Qu er cus su ber)-er dõk
9340 Ma gyal tölgy (Qu er cus ilex) és ke rek le ve lû tölgy (Qu er cus ro tun di fo lia)-erdõk
9350 Nagy pik ke lyû tölgy (Qu er cus mac ro le pis)-erdõk
9380 Kö zön sé ges ma gyal (Ilex aqu i fo li um)-erdõk
93A0 Kur disz tá ni tölgy (Qu er cus in fec to ria)-er dõ sé gek (Anagy ro fo e ti dae-Qu er ce tum in fec to ri ae)

94. Mér sé kelt övi hegy vi dé ki tû le ve lû er dõk
9410 Mész ke rü lõ hegy vi dé ki lu co sok a ha va si ré gi ó ig (Vac ci nio-Pi ce e tea)
9420 Ha va si vö rös fe nyõ (La rix de ci dua) és cir bo lya fe nyõ (Pi nus cemb ra)-erdõk
9430 Al ha va si és he gyi kam pós fe nyõ (Pi nus un ci na ta)-er dõk (nem gip szen vagy mészkövön)

95. Me di ter rán és ma ka ro né zi ai hegy vi dé ki tû le ve lû er dõk
9520 An da lúz je ge nye fe nyõ (Abi es pin sa po)-erdõk
9540 Me di ter rán feny ve sek en de mi kus Me so ge an-fe nyõk kel
9550 Ka ná ri-szi ge te ki en de mi kus feny ve sek
95A0 Ma gas hegy vi dé ki me di ter rán feny ve sek

4. B) számú melléklet

Kiemelt jelentõségû közösségi élõhelytípusok

1. TENGERPARTI ÉS SÓTÛRÕ NÖVÉNYZETTEL BORÍTOTT ÉLÕHELYEK

11. Nyílt ten ge ri és ár apá lyos te rü le tek
1120 Nep tun hí nár (Po si do ni on oce a ni cae)-ál lo má nyok
1150 Par ti la gú nák

13. At lan ti-part vi dé ki és szá raz föl di sós mo csa rak és ré tek
1340 Kon ti nen tá lis sós ré tek

15. Sós és kal ci um szul fá tos kon ti nen tá lis sztyep pék
1510 Me di ter rán sós sztyep pék (Li mo ni e ta lia)
1520 Ibé ri ai kal ci um szul fá tos sztyep pék (Gypsop hi le ta lia)
1530 Pan non szi kes sztyep pék és mo csa rak

16. Bo re á lis bal ti szi get vi lág, ten ger par ti és emel ke dés ben lévõ (szá raz ulat tá váló) te rü le tek
1630 Bo re á lis bal ti ten ger par ti ré tek

2. TENGERPARTI HOMOKDÛNÉK ÉS SZÁRAZFÖLDI DÛNÉK

21. At lan ti, észa ki-ten ge ri és bal ti part vi dé kek par ti dû néi
2130 Lágy szá rú ve ge tá ci ó val meg kö tött álló dû nék („szür ke dûnék”)
2140 Ki lú go zó dott álló dû nék fe ke te var jú bo gyó val (Em pet rum nig rum)
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2150 At lan ti ki lú go zó dott álló dû nék (Cal lu no-Uli ce tea)
21A0 Ma cha i rek (Ír or szág ban)

22. A me di ter rán part vi dék dû néi
2250 Part vi dé ki dû nék Ju ni pe rus-fa jok kal
2270 Man du la fe nyõ vel (Pi nus pi nea) és/vagy ten ger par ti fe nyõ vel (Pi nus pi nas ter) bo rí tott erdõs dûnék

23. Idõs és ki lú go zó dott szá raz föl di dû nék
2340 Pan non ki lú go zó dott dû nék

3. ÉDESVÍZI ÉLÕHELYEK

31. Ál ló vi zek
3170 Me di ter rán idõ sza kos ta vacs kák
3180 Tur lo ugh-ok
31A0 Er dé lyi hõ for rá sos tün dér ró zsá sok

4. MÉRSÉKELT ÖVI FENYÉREK ÉS CSERJÉSEK
4020 Kö zép-at lan ti ned ves fe nyé rek pil lás és ke resz tes han gá val (Eri ca ci li a ris és Eri ca tet ra lix)
4040 Szá raz at lan ti-part vi dé ki fe nyé rek nyu ga ti han gá val (Eri ca va gans)
4050 En de mi kus ma ka ro né zi ai fe nyé rek
4070 Tör pe fe nyõ (Pi nus mugo) és bor zas ha vas szé pe (Rho do dend ron hir su tum) cser jé sek (Mu go-Rho do -

dend re tum hir su ti)
40A0 Szub kon ti nen tá lis pe ri pan non cser jé sek
40C0 Pon to-szar ma ta lomb hul la tó cser jé sek

5. SZKLEROFILL CSERJÉSEK (MATORRAL)

51. Szub me di ter rán és mér sé kelt övi cser jé sek
5140 Szu har (Cis tus pal hin hae)-for má ci ók ned ves ten ger par ti fe nyé re ken

52. Me di ter rán fás ma tor ral
5220 Ju ju bás (Zy zip hus) fás ma tor ral
5230 Ba bér cser jés (La u rus no bi lis) fás ma tor ral

6. TERMÉSZETES ÉS FÉLTERMÉSZETES GYEPEK

61. Ter mé sze tes gye pek
6110 Mész ked ve lõ vagy ba zo fil var jú há jas gye pek (Alys so-Se di on albi)
6120 Szá raz me szes ho mo ki gye pek

62. Fél ter mé sze tes szá raz gye pek és ala csony cser jé sek
6210 Me szes alap kõ ze tû fél ter mé sze tes szá raz gye pek és cser jé se dett vál to za ta ik (Fes tu co-Bro me ta lia) fon -

tos orchidea-lelõhelyei
6220 Psze u do-sztyepp a The ro-Bra chi po di e te á hoz tar to zó fû fé lék kel és egy éves fajokkal
6230 Faj gaz dag Nar dus-gye pek szi li ká tos alap kõ ze tû hegy vi dé ki te rü le te ken és kon ti nen tá lis eu ró pai te rü -

le tek domb- és hegyvidékein
6240 Szub pan non sztyep pék
6250 Sík sá gi pan non lösz gye pek
6260 Pan non ho mo ki gye pek
6270 Fen nos kan di ai al föl dek faj gaz dag – szá raz és üde – fü ves gyepei
6280 Észa ki „al var” és pre kamb ri u mi mész kö ves szik lap la tók
62B0 Cip rus szer pen tin gyep jei
62C0 Pon to-szar ma ta sztyep pék
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65. Me zo fil gye pek
6530 Fen nos kan di ai fás ré tek

7. DAGADÓLÁPOK, ÁTMENETI LÁPOK ÉS RÉTLÁPOK

71. Sa va nyú tõ zeg mo ha lá pok
7110 Da ga dó lá pok
7130 Ak tív ta ka ró lá pok

72. Me szes lá pok
7210 Me szes lá pok té li sás sal (Cla di um ma ris cus) és a Ca ri ci on da val li a nae fajaival
7220 Mész tu fás for rá sok (Cra to ne u ri on)
7240 A Ca ri ci on bi co lo ris-at ro fus cae ha va si pi o nír formációi

73. Bo re á lis lá pok
7310 Aa pa lá pok
7320 Pal sa lá pok

8. SZIKLÁS ÉLÕHELYEK ÉS BARLANGOK

81. Szik la tör me lék-lej tõk
8160 Kö zép-Eu ró pa domb- és hegy vi dé ki mész kõ-tör me lék lej tõi

82. Szik lás lej tõk szik la nö vény zet tel
8240 Mész kõ ha sa dé kok

9. ERDÕK
Õs ho nos fa jok ból álló ter mé sze tes (ter mé szet kö ze li) erdõ, amely ma gas fák ból ál lo má nyo kat ké pez ti pi kus alj nö vény -
zet tel, to váb bá ele get tesz a kö vet ke zõ fel té tel nek: rit ka vagy ma rad vány és/vagy ki emelt jelentõségû fajoknak ad
otthont.

90. Eu ró pa bo re á lis er dõi
9010 Nyu ga ti taj ga
9020 Epi fi to nok ban gaz dag, ter mé sze tes, idõs, lomb le ve lû er dõk (Qu er cus-, Ti lia-, Acer-, Fra xi nus- vagy

Ul mus-fa jok kal) Fen nos kan dia he mi bo re á lis régiójában
9030 Az emel ke dõ part vi dé kek el sõd le ges szuk cesszi ó ja so rán ki ala kult ter mé sze tes erdõk
9080 Fen nos kan di ai lomb hul la tó mo csár er dõk

91. Eu ró pa mér sé kelt övi er dõi
9180 Lej tõk és szik la tör me lé kek Ti lio-Ace ri on-er dõi
91C0 Ka le dó ni ai er dõk
91D0 Láp er dõk
91E0 Eny ves éger (Al nus glu ti no sa) és ma gas kõ ris (Fra xi nus ex cel si or) al kot ta li get er dõk (Al no-Pad ion,

Al ni on in ca nae, Sa li ci on al bae)
91G0 Pan non gyer tyá nos-töl gye sek Qu er cus pet ra eával és Car pi nus be tu lusszal
91H0 Pan non moly hos töl gye sek Qu er cus pu bes censszel
91I0 Eu ro-szi bé ri ai er dõs sztyepp töl gye sek tölgy fa jok kal (Qu er cus spp.)
91J0 A Brit-szi ge tek ti sza fá sai (Ta xus bac ca ta)
91N0 Pan non ho mo ki bo ró kás-nyá ra sok (Ju ni pe ro-Po pu le tum al bae)
91X0 Dob ro ge ai bükk er dõk
91AA Ke le ti fe hér töl gye sek

92. Me di ter rán lomb hul la tó er dõk
9210 Ap pen ni nek be li bük kö sök Ta xus- és Ilex-fa jok kal
9220 Ap pen ni nek be li bük kö sök kö zön sé ges je ge nye fe nyõ vel (Abi es alba) és bük kö sök szi cí li ai je ge nye fe -

nyõ vel (Abi es neb ro den sis)
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93. Me di ter rán ke mény lom bú er dõk
9360 Ma ka ro né zi ai ba bér er dõk (La u rus, Oco tea)
9370 Pho e nix-fa jok al kot ta pál ma li ge tek
9390 Cser jés és bo kor er dõ-nö vény zet éger le ve lû tölggyel (Qu er cus al ni fo lia)

94. Mér sé kelt övi hegy vi dé ki tû le ve lû er dõk
9430 Al ha va si és he gyi kam pós fe nyõ (Pi nus un ci na ta)-er dõk gip szen vagy mészkövön

95. Me di ter rán és ma ka ro né zi ai hegy vi dé ki tû le ve lû er dõk
9510 A Dél-Ap pen ni nek kö zön sé ges je ge nye fe nyõ (Abi es alba)-erdõi
9530 Me di ter rán (szub me di ter rán) fe nyõ er dõk en de mi kus fe ke te fe nyõ vel
9560 En de mi kus er dõk bo ró ka fa jok kal (Ju ni pe rus spp.)
9570 Lakk cip rus (Tet rac li nis ar ti cu la ta)-erdõk
9580 Me di ter rán ti sza fa (Ta xus bac ca ta)-erdõk
9590 Cip ru si céd rus-er dõk (Ced ro se tum bre vi fo li ae)
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
30/2007. (VI. 22.) EüM

rendelete

az egészségügyi dolgozók rendtartásáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.) 247.  § (2) be kez dé sé nek l) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá az egész ség ügyi 
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kö röm ben el jár va – fi gye lem mel az Eütv. 140/A.  §
(5) be kez dé sé ben foglaltakra – a következõket rende lem el:

1.  §

Az egész ség ügyi dol go zók rend tar tá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat jó vá ha gyom és e ren de let mel lék le te sze rin ti tar ta -
lom mal köz zé te szem.

2.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy -
ide jû leg az egész ség ügyi dol go zók rend tar tá sá ról  szóló
11/1972. (VI. 30.) EüM ren de let, to váb bá an nak mó do sí tá -
sá ról  szóló 14/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet hatályát
veszti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelethez

A Rendtartás célja

A Rend tar tás az alap ve tõ hi va tás bé li kö ve tel mé nyek
meg fo gal ma zá sá val irány mu ta tás sal szol gál az egész ség -
ügyi dol go zók szá má ra a be te gek kel és a tár sa da lom mal
szem ben, il let ve egy más kö zött kö ve ten dõ eti kus maga -
tartás sza bá lya i ról, az etikai vétségnek minõsülõ
cselekményekrõl.

A Rend tar tás elõ kí ván ja se gí te ni az egész ség ügyi dol -
go zó kat öve zõ köz bi za lom erõ sí té sét, az egész ség ügyi
dol go zók megbecsülését.

A Rend tar tás ban fog lalt ma ga tar tá si sza bá lyok vét kes
meg sze gé se eti kai vét ség nek minõsül.

I. Az etikus magatartás általános elvei

I.1. A be teg jól lé te min de nek elõtt: ezt az el vet sem a
tár sa dal mi, sem po li ti kai nyo más, sem az ad mi niszt rá ci ós
kö te le zett sé gek, sem ke res ke del mi érdekek nem sérthetik.

I.2. Az egész ség ügyi dol go zó soha nem ve het részt
kín zás ban, bár mi fé le ke gyet len, em ber te len vagy meg alá -
zó bá nás mód ban. Ilyen cse lek mé nye ket nem vé gez het,
ezek hez sem mi fé le se gít sé get nem nyújt hat, te kin tet nél -
kül arra, hogy ki ezen cse lek mé nyek ala nya, il let ve hogy
eze ket a cse lek mé nye ket mi lyen cél lal, mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött kö ve tik el; ideért ve a ha tó sá gi- és bün te tõ el já -
rást, to váb bá a há bo rút és az egyéb fegy ve res konf lik tu so -
kat is.

I.3. A be teg au to nó mi á ját az egész ség ügyi dol go zók -
nak tisz te let ben kell tar ta ni uk, mind an nak sze mé lyes ér -
tel mé ben, mind pe dig az egész ség ügyi el lá tás so rán. Az
egész ség ügyi dol go zók sze mé lyes vé le mé nyü ket, így kü -



lö nö sen vi lág né ze tü ket, val lá si, fi lo zó fi ai, po li ti kai né ze -
te i ket nem kény sze rít he tik a be teg re, an nak el lá tá sát nem
te he tik sem mi lyen ér te lem ben sem ezek tõl füg gõ vé. Ez a
ren del ke zés nem érin ti az or vos a II.2. és a II.8. pont ban
fog lalt jo ga it.

I.4. Az egész ség ügyi dol go zók nak az egész ség ügyi el -
lá tás nyúj tá sa so rán az igaz sá gos ság, az egyen lõ el bá nás
el vét kell kö vet ni ük, ide ért ve azt is, hogy a ren del ke zés re
álló for rá sok el osz tá sá ban a hoz zá fé rés egyen lõ esé lyé nek
kell ér vé nye sül nie. El kell ke rül ni ük a diszk ri mi ná ció min -
den for má ját.

I.5. Az egész ség ügyi dol go zók nak fo lya ma tos kö te les -
sé ge sa ját szak tu dá suk, il let ve az egész ség tu do má nyok
 állandó fej lesz té se, a mi nõ sé gi el lá tás biz to sí tá sá hoz szük -
sé ges szak mai tu dás meg szer zé se, fej lesz té se, át adá sa.

I.6. Az egész ség ügyi el lá tás nyúj tá sa so rán a tá jé koz ta -
tá son ala pu ló be le egye zés el vé nek – a for má lis, jog sza bá -
lyi kö te le zett sé gek be tar tá sán túl – úgy kell ér vé nye sül nie,
hogy az érin tet tek szak ma i lag va ló ban el fo gu lat lan in for -
má ci ók bir to ká ban hoz has sák meg dön té se i ket.

I.7. A ti tok tar tás el vé nek ér vé nye sí té se so rán – a for -
má lis, jog sza bá lyi kö te le zett sé gek be tar tá sán túl – az
egész ség ügyi dol go zók nak tisz te let ben kell tar ta ni uk a be -
te gek ma gán éle tét is, to váb bá min den kor alkalmazkod -
niuk kell a tu do mány és a tech ni ka fej lõ dé se  miatt fel lé põ
új kö ve tel mé nyek hez, kü lö nös te kin tet tel az elekt ro ni kus
in for má ci ós rend sze rek re és a ge ne ti kai in for má ci ók hoz -
zá fér he tõ sé gé re.

I.8. Az egész ség ügyi dol go zók nem hasz nál hat ják fel
sem szak tu dá su kat, sem hely ze tü ket arra, hogy a be teg gel
való kap cso la tuk ból sze mé lyes elõnyt tisz tes ség te le nül
sze rez ze nek. Ke rü len dõ – a szak tu dást és a hely ze tet ki -
hasz nál va – a be teg gel való olyan kap cso lat fenn tar tá sa
vagy foly ta tá sa a ke ze lést köve tõen, amely sze xu á lis, sze -
mé lyes anya gi elõny meg szer zé sé re irá nyul, vagy bár mi -
lyen egyéb ma gán jel le gû elõny ér de ké ben tör té nik.

I.9. Az egész ség ügyi dol go zók nak szak mai te vé keny -
sé gük so rán meg kell õriz ni ük szak mai füg get len sé gü ket,
egyé ni ha szon vagy bár mely sze mé lyes elõny szer zés nem
üt köz het a szak mai füg get len ség gel, az el fo gu lat lan mû kö -
dés sel. Az eset le ges össze fér he tet len ség té nyét a be teg gel
kö zöl ni ük kell, il let ve nyil vá nos ság ra kell hoz ni uk, vagy
ki kell azt kü szö böl ni ük; ide ért ve a tu do má nyos és szak -
mai ve ze tõi mun ká val kap cso la tos te vé keny sé get is.

I.10. Az egész ség ügyi dol go zók nak el kö te le zett nek
kell len ni ük szak má juk eti kai sza bá lya i nak be tar tá sa és be -
tar ta tá sa mel lett, és tö re ked ni ük kell arra, hogy ezt má sok
is tisz te let ben tart sák, ide ért ve a sza bá lyok el len vé tõk
hely re iga zí tá sát és fi gyel mez te té sét is.

II. Az orvosokra vonatkozó különös szabályok

Kapcsolat a betegekkel

II.1. Az or vos nak tisz te let ben kell tar ta nia a be teg
– jog sza bály ban elõ írt ke re tek kö zöt ti – sza bad or vos vá -
lasz tá sát.

II.2. Az or vos a ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé se i re
fi gye lem mel vál lal hat ja el, il let ve ta gad hat ja meg az adott
be teg el lá tá sát az zal, hogy az el lá tás meg ta ga dá sa ki zá ró -
lag va lós, nyo mós okon ala pul hat. A vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ba fog lalt ren del ke zé sek vét kes meg sze gé se egy ben
eti kai vét ség nek is mi nõ sül.

II.3. A va la mely szem pont ból hát rá nyos hely ze tû be te -
gek ugyan olyan ke ze lé si le he tõ sé gek re és ugyan olyan mi -
nõ sé gû el lá tás ra jo go sul tak, mint más ha son ló egész sé gi
ál la pot ban levõ sze mé lyek.

II.4. A ke ze lés el uta sí tá sa soha nem ala pul hat a be teg
val lá si, vi lág né ze ti, po li ti kai vagy er köl csi ala pú, to váb bá
a faj, a szín, a nem, a nyelv, a nem ze ti vagy tár sa dal mi
szár ma zás, a va gyo ni, a szü le té si vagy egyéb hely ze te sze -
rin ti el íté lé sén sem. Az or vos nak a szak ma i lag le het sé ges
mér ték ben figye lembe kell ven nie, ha a be teg nek sa já tos
val lá si, vi lág né ze ti vagy er köl csi ala pú ké ré sei van nak a
ke ze lés sel kap cso la to san.

II.5. A fog va tar tott vagy ha tó sá gi in téz ke dés ha tá lya
alatt álló sze mé lyek, va la mint a kény szer-, il let ve kö te le zõ
gyógy ke ze lés ha tá lya alatt álló be te gek ugyan olyan ke ze -
lé si le he tõ sé gek re és ugyan olyan mi nõ sé gû el lá tás ra jo go -
sul tak, mint más ha son ló egész sé gi ál la pot ban levõ sze mé -
lyek.

II.6. Az or vos – az egész ség ügyi in dok ból al kal ma zott
jog sze rû kor lá to zó in téz ke dé sek ki vé te lé vel – nem mû -
köd het köz re a ha tó sá gi kény szer in téz ke dé sek vég re haj tá -
sá ban ab ból a cél ból, hogy az in téz ke dés ha tá lya alatt álló
sze mély el len ál lá sát le küzd je, meg tör je, azon ban joga van
a sa ját vé del mét biz to sí tó meg fe le lõ óv in téz ke dé sek hez.

II.7. Az or vos egész sé gé re ál la po tuk nál fog va ve szélyt
je len tõ be te gek, így kü lö nö sen a fer tõ zõ és köz vet le nül ve -
szé lyez te tõ ma ga tar tást ta nú sí tók ke ze lé se csak a megfe -
lelõ óv in téz ke dé sek al kal ma zá sá nak le het in do ka, a ke ze -
lés el uta sí tá sá nak nem.

II.8. A be teg nek joga van az egész ség ügyi el lá tás fo -
lya ma tos sá gá hoz. Amíg a ke ze lés or vo si szem pont ból in -
do kolt, az or vos nem sza kít hat ja meg a be teg ke ze lé sét
anél kül, hogy meg fe le lõ idõ ben kel lõ se gít sé get nyúj ta na a 
be teg szá má ra an nak ér de ké ben, hogy el lá tá sa má sik or vos 
ál tal biz to sít ha tó le gyen.

II.9. Ha az or vos azért nem vál lal ja va la mely ke ze lés
el vég zé sét, mert az er köl csi fel fo gá sá val, lel ki is me re ti
vagy val lá si meg gyõ zõ dé sé vel el len ke zik, ak kor er rõl
meg fe le lõ idõ ben tá jé koz tat nia kell a be te get és más, az
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adott ke ze lés el vég zé sét vál la ló or vos hoz kell irányíta -
nia õt.

II.10. Az or vos nem ál lít hat ja ma gá ról és nem kelt het
olyan lát sza tot, hogy olyan szak is me re tek, ke ze lé si le he tõ -
sé gek bir to ká ban van, ame lyek kel va ló já ban nem ren del -
ke zik. Ha az or vos úgy íté li meg, hogy nem ren del ke zik
meg fe le lõ szak mai ké pes sé gek kel vagy a szük sé ges le he -
tõ sé gek kel ah hoz, hogy el vál lal ja vagy foly tas sa a be teg
ke ze lé sét, ak kor er rõl meg fe le lõ idõ ben tá jé koz tat nia kell
a be te get és más, meg fe le lõ or vos hoz kell õt át irá nyí ta nia,
ide ért ve a prog resszív kór le fo lyá sú ese te ket is.

II.11. A be teg nek joga van arra, hogy be teg sé gé rõl,
 illetve a ke ze lé si le he tõ sé gek rõl to váb bi vé le ményt, vé le -
mé nye ket kér jen. Az or vos nak ezt ak kor is le he tõ vé kell
ten nie és a be teg ké ré sé re elõ is kell se gí te nie a meg fe le lõ
szak em be rek el ér he tõ sé gé rõl  szóló fel vi lá go sí tás nyúj tá -
sá val, ha nem ért egyet a be teg gel. A to váb bi vé le ményt
adó or vos azon ban nem tö re ked het arra, hogy a be teg ke -
ze lé sét át ve gye.

II.12. Ha a be teg és az or vos kö zött fel old ha tat lan a ke -
ze lés sel kap cso la tos vé le mény kü lönb ség, ak kor az or vos -
nak se gí te nie kell a be te get ab ban, hogy el jus son egy má -
sik olyan or vos hoz, aki vel vél he tõ en meg fe le lõ együtt mû -
kö dést tud ki ala kí ta ni.

II.13. Az or vos soha nem hasz nál hat ja fel a be teg gel
való kap cso la tát vagy szak mai po zí ci ó ját arra, hogy sze -
mé lyes vagy üz le ti kap cso la tot lé te sít sen a be te gé vel, vagy 
an nak kö ze li hoz zá tar to zó já val, kü lö nö sen ha az a be teg
ki szol gál ta tott hely ze té nek ki hasz ná lá sá ra vagy az or vos
tisz tes ség te len elõny szer zé sé re irá nyul.

II.14. A kü lön le ges ke ze lé si hely ze tek kel – így kü lö nö -
sen az el sõ se gélynyúj tás sal, a ter mi ná lis ál la po tú be te gek
ke ze lé sé vel, a szerv- és szö vet át ül te tés sel, az abor tusszal
és a asszisz tált rep ro duk ci ós el já rá sok kal – kap cso la tos
jog sza bá lyi ren del ke zé sek vét kes meg sze gé se egy ben
 etikai vét ség nek is mi nõ sül.

III. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés

III.1. Az érin tet tek tá jé koz ta tá sá val kap cso la tos jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek vét kes meg sze gé se egy ben eti kai
vét ség nek is mi nõ sül.

III.2. A tá jé koz ta tást csak olyan szak em ber ad hat ja,
 illetve a be le egye zést csak olyan szak em ber je len lé té ben
te he tõ meg ér vé nye sen, aki kel lõ kép zett ség gel és ta pasz -
ta lat tal ren del ke zik ah hoz, hogy meg fe le lõ mó don fel vi lá -
go sí tást ad jon a ke ze lés lé nye gét, a ke ze lés sel el ér he tõ elõ -
nyö ket, a fel me rü lõ koc ká za to kat és az eset le ges al ter na tí -
vá kat il le tõ en.

III.3. Az érin tet te ket a ke ze lés be való be le egye zésük
elõtt, a ke ze lés alatt és után is meg fele lõen tá jé koz tat ni kell 
– ide ért ve az elõ re nem lát ha tó kö vet kez mé nyek rõl, a nem

kí vá na tos, il let ve mel lék ha tá sok ról és az el lá tás so rán be -
kö vet ke zett té ve dé sek rõl és el kö ve tett hi bák ról  szóló tá jé -
koz ta tást is.

III.4. Ab ban az eset ben, ha az or vos ban fel me rül an nak
gya nú ja, hogy az érin tett a meg fele lõen vég zett tá jé koz ta -
tás el le né re sem ér tet te meg azt, kér nie kell a be teg hoz zá -
já ru lá sát ah hoz, hogy tá jé koz ta tás ra jo go sult más sze mélyt 
tá jé koz tat has son, amennyi ben erre le he tõ ség van. Ez az el -
já rás kü lö nö sen aján lott a ko moly koc ká za to kat rej tõ, il let -
ve a be teg ál la po tát je len tõ sen érin tõ ke ze lé sek ese tén.

III.5. Az or vos nak ál ta lá ban ki kell kér nie a be teg hoz -
zá já ru lá sát fi zi ká lis vizs gá lat vég zé se elõtt, az in tim test tá -
jak vizs gá la tá nak szük sé ges sé gé hez kü lön is ma gya rá za tot 
kell fûz ni. A be teg nek kor tól és nem tõl füg get le nül fel kell
aján la ni, hogy az ál ta la meg je lölt kí sé rõ is je len le het a
vizs gá la ton.

III.6. Kü lö nös gon dot kell for dí ta ni a tá jé koz ta tás so rán 
a ér zé keny be teg cso por tok, így kü lö nö sen a gyer me kek,
idõ sek, pszi chi át ri ai be te gek, kor lá to zott be lá tá si ké pes -
ség gel ren del ke zõk és a fe nye ge tõ ma ga tar tá sú be te gek tá -
jé koz ta tá sá ra.

III.7. Ha az or vos har ma dik fél ne vé ben jár el – le gyen
az egy sze mély vagy egy in téz mény – er rõl is tá jé koz tat nia
kell a be te get.

IV. Adatkezelés, titoktartás, egészségügyi dokumentáció

IV.1. Az adat ke ze lés re, a ti tok tar tás ra és az egész ség -
ügyi do ku men tá ció ve ze té sé re, ke ze lé sé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek vét kes meg sze gé se egy ben eti kai
vét ség nek is mi nõ sül.

V. Az orvosok kapcsolata egymással 
és más egészségügyi dolgozókkal

V.1. Sú lyo san eti kát lan az olyan ma ga tar tás, amely a
be teg ke ze lé sé ben – akár az adott szol gál ta tó ke re té ben,
akár azon kí vül – részt ve võk vé le mé nyé nek, ja vas la ta i nak 
ki nyil vá ní tá sát aka dá lyoz za, ideért ve a ki sebb sé gi vé le -
ményt kép vi se lõ egész ség ügyi dol go zó val szem be ni bár -
mi lyen re tor zi ót is. A szak mai vi ták ban ki zá ró lag tárgy -
sze rû ér ve lés nek van he lye, sú lyo san eti kát lan a ki ok ta tó,
meg alá zó, sze mé lyes ke dõ hang nem.

V.2. Az or vos a be teg ér de ké ben szük ség ese tén kö te -
les kon zul tál ni és együtt mû köd ni más egész ség ügyi dol -
go zó val. A kon zí li u mot kérõ or vos nak meg kell gyõ zõd nie 
a kon zí li um ra fel kért sze mély, il let ve szol gál ta tó al kal -
mas sá gá ról. Ha a fel kért kon zi li á ri us nem tart ja ma gát
 autentikusnak, vagy a fel ké rés ben meg je lölt te vé keny sé -
get a tár gyi vagy sze mé lyi fel té te lek hi á nya  miatt nem,
vagy csak je len tõs ké se de lem mel tud ja el vé gez ni, er rõl ha -
la dék ta la nul ér te sí ti a fel ké rõ or vost.
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V.3. A kon zí li um ké rés nek va lós, lé nye ges szak mai in -
do kon kell ala pul nia. Sú lyo san eti kát lan, ha a kon zí li u mot
sze mé lyes vagy anya gi elõny ér de ké ben ké rik, kü lö nö sen
ak kor, ha ez zel a be te get fe les le ges koc ká zat nak te szik ki,
vagy bár mi lyen egyéb hát rányt okoz nak neki.

V.4. A kon zí li um ered mé nyét a ke ze lõ or vos nem kö te -
les el fo gad ni, azon ban ha a be teg hez ugyan azon kér dést
 illetõen is mé telt kon zí li u mot kér ugyan azon szak ma más
kép vi se lõ jé tõl, ak kor ezt a tényt mind a ko ráb ban, mind az
új on nan fel kért or vos sal az is mé telt kon zí li um elõtt kö zöl -
ni és in do kol ni kell.

V.5. A kon zí li um alap ján al kal ma zott ke ze lés ki me ne -
te lé rõl a ke ze lõ or vos nak a konzi li á riust ér te sí te nie kell.

V.6. A ke ze lõ or vos nak, il let ve a szol gál ta tó ve ze tõ jé -
nek biz to sí ta nia kell, hogy a be te gek ke ze lõ or vo suk tá vol -
lé té ben meg fe le lõ ke ze lés ben ré sze sül je nek. A he lyet te sí -
tés ide jén a ke ze lõ or vos fe le lõs sé ge a be teg ke ze lé sé vel
kap cso la to san nem szû nik meg tel je sen, kü lö nö sen ami a
he lyet te sí tõ or vos nak a be teg ál la po tá ról, a ke ze lés fo lya -
ma tá ról való meg fe le lõ tá jé koz ta tá sát il le ti. Eze ket a ren -
del ke zé se ket az ügye le ti idõ re, il let ve be osz tás ra meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

V.7. A ke ze lõ or vost he lyet te sí tõ or vos, il let ve a kon zi -
li á ri us nem tö re ked het arra, hogy a be te gek ke ze lé sét a he -
lyet te sí tés, il let ve a kon zí li um utá ni idõ szak ra is át ve gye
ke ze lõ or vo suk tól.

V.8. Ha az or vos tól egy má sik or vos ról re fe ren ci át kér -
nek, a tá jé koz ta tás nak tár gyi la gos nak, el fo gult ság tól men -
tes nek kell len nie és ki zá ró lag a má sik or vos szak tu dá sá val 
kap cso la tos in for má ci ók ra szo rít koz hat. Sú lyo san eti kát -
lan min den olyan alap ta lan és bi zo nyít ha tat lan in for má ció, 
amely al kal mas arra, hogy köz vet le nül vagy köz vet ve
ront sa a má sik or vos jó hír ne vét, meg in gas sa a belé ve tett
bi zal mat.

V.9. Ha az or vos bár mely más or vos te vé keny sé gé ben
szak mai hi bát ész lel, kö te les erre az érin tett or vos fi gyel -
mét fel hív ni. A vé le mény el té rést az érin tet tek kö te le sek el -
sõ sor ban egy más kö zött tisz táz ni. Szük ség ese tén – kü lö -
nö sen, ha az ész lelt hiba a be teg éle tét ve szé lyez tet he ti
vagy ál la po tát sú lyos bít hat ja – ki kell kér ni a szak mai fe -
let tes, il let ve kon zi li á ri us vé le mé nyét, en nek aka dá lyo -
zott sá ga vagy ered mény te len sé ge ese tén pe dig az ese tet az
egész ség ügyi ha tó ság nak is je len te ni kell. Ez a ren del ke -
zés nem aka dá lyoz za azt, hogy az or vos a be teg meg ke re -
sé sé re a ke ze lés rõl vé le ményt ad jon.

V.10. Más or vos szak tu dá sá nak, te vé keny sé gé nek, ké -
pes sé ge i nek, ma ga tar tá sá nak konk rét eset tõl füg get len, ál -
ta lá nos bí rá la ta sú lyo san eti kát lan, kü lö nö sen ak kor, ha a
bí rá lat be teg ke ze lé sé nek át vé te lét cé loz za vagy ered mé -
nye zi.

V.11. Sú lyo san eti kát lan a be teg ál la po tá ról és ke ze lé -
sé rõl  szóló vi tát a be teg vagy kí vül ál ló la i kus je len lé té ben
foly tat ni.

VI. Kapcsolat a természetgyógyászattal

VI.1. A ter mé szet gyó gyá sza ti és a nem-kon ven ci o ná lis 
gyó gyí tó el já rá sok kal (a továb biak ban együtt: nem-kon -
ven ci o ná lis gyó gyí tó el já rá sok) kap cso la tos jog sza bá lyi
ren del ke zé sek vét kes meg sze gé se egy ben eti kai vét ség nek 
is mi nõ sül.

VI.2. Az or vos nak a nem-kon ven ci o ná lis gyó gyí tó el -
já rá sok al kal ma zá sa kor is be kell tar ta nia az e ren de let be
fog lalt eti kai ma ga tar tá si sza bá lyo kat.

VI.3. A kon ven ci o ná lis gyó gyí tá si mód sze re ket al kal -
ma zó or vos kö te les a hoz zá for du ló, nem-kon ven ci o ná lis
gyó gyí tó el já rá sok kal vagy azok kal is ke zelt be te get is
min den ne mû meg kü lön böz te tés nél kül ke zel ni. Nem je -
len tik a be teg hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a II.2. pont -
ban, a II.8. pont ban és a II.11. pont ban fog lal tak sze rin ti el -
já rá sok.

VII. Az orvos betegsége, alkalmatlansága

VII.1. Az or vos egész sé gi al kal mas sá gá val kap cso la tos 
jog sza bá lyi ren del ke zé sek vét kes meg sze gé se egy ben eti -
kai vét ség nek is mi nõ sül.

VII.2. Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re al kal -
mas nak mi nõ sí tett or vos sem vé gez het egész ség ügyi te vé -
keny sé get, amennyi ben pil la nat nyi ál la po ta kö vet kez té ben 
a be teg szá má ra na gyobb koc ká za tot je len te ne a te vé keny -
sé gé vel, mint ame lyet an nak el ma ra dá sá val okoz na,  ide -
ért ve az or vos fer tõ zõ be teg sé gét is. Ha az or vos azt ész le -
li, hogy mun ka tár sa ak tu á li san al kal mat lan ál la pot ban
vesz részt a be te gek ke ze lé sé ben, kö te les mun ka tár sá nak a
meg fe le lõ or vo si se gít sé get meg ad ni, egy út tal pe dig fel -
szó lí ta ni az egész ség ügyi te vé keny ség ab ba ha gyá sá ra.
Amennyi ben a mun ka társ a fel szó lí tás nak nem tesz ele get,
az ész le lõ or vos kö te les ezt a tényt ha la dék ta la nul az ille té -
kes mun ka he lyi ve ze tõ nek, en nek hi á nyá ban más in téz ke -
dés re jo go sult és kö te les sze mély nek je lez ni.

VII.3. Al ko hol vagy drog ha tá sa alatt álló or vos nem
ve het részt a be te gek ke ze lé sé ben. Ha az or vos azt ész le li,
hogy mun ka tár sa al ko hol vagy drog ha tá sa alatt vesz részt
a be te gek ke ze lé sé ben, a VII.2. pont ban fog lal tak meg fe le -
lõ al kal ma zá sá val kö te les el jár ni.

VII.4. Ha az or vos egész sé gi al kal mas sá gát érin tõ fi zi -
kai vagy men tá lis rend el le nes ség fenn ál lá sát ész le li, kö te -
les a meg fe le lõ or vo si se gít sé get igény be ven ni és kö vet ni
az en nek so rán ka pott uta sí tá so kat, il let ve ja vas la to kat. Ha
az or vos azt ész le li, hogy mun ka tár sa egész sé gi leg al kal -
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mat lan ná vált, a VII.2. pont ban fog lal tak meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val kö te les el jár ni.

VIII. Az emberen végzett orvostudományi kutatások
etikai szabályai

VIII.1. Az em be ren vég zett or vos tu do má nyi ku ta tá -
sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek vét kes meg -
sze gé se egy ben eti kai vét ség nek is mi nõ sül.

VIII.2. Sú lyo san eti kát lan olyan ku ta tás vég zé se vagy
– egész ség ügyi dol go zó ként – az ab ban való rész vé tel,
amely nek kap csán a be teg ha té kony ke ze lé sét fel füg gesz -
tik vagy le ál lít ják anél kül, hogy az új ke ze lés tõl a be teg
szá má ra éssze rû en vár ha tó len ne bár mi lyen egész ség nye -
re ség.

VIII.3. Sú lyo san eti kát lan olyan ku ta tás vég zé se vagy
– egész ség ügyi dol go zó ként – az ab ban való rész vé tel,
amely nek so rán új ke ze lést – be le ért ve az in no va tív mû té ti
el já rá so kat is – al kal maz nak ter mi ná lis ál la po tú be te ge -
ken, éssze rû en re mél he tõ po zi tív ha tá sok nél kül.

VIII.4. Ha a be teg vissza uta sít ja a ku ta tás ban való rész -
vé telt, ez rá nem jár hat sem mi lyen hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés sel a to váb bi ke ze lés so rán.

IX. A tudományos közlések etikai szabályai

IX.1. Az or vos nak elõ ször – a tö meg tá jé koz ta tást meg -
elõ zõ en – szak mai la pok ban kell köz zé ten nie új tu do má -
nyos ered mé nye it, kö vet kez te té se it.

IX.2. A tu do má nyos köz lé sek ese tén a szel le mi al ko tá -
sok hoz fû zõ dõ jo gok kal kap cso la tos jog sza bá lyi rendel -
kezések vét kes meg sze gé se egy ben eti kai vét ség nek is
 minõsül.

IX.3. A tu do má nyos köz lé sek szer zõ it a meg je le nés
 helye – így tu do má nyos fo lyó ira tok és más köz lé si fó ru -
mok – ál tal a szer zõk höz in té zett fel hí vás ban meg je lölt
szer zõ sé gi kri té ri u mok nak meg fele lõen kell a köz lé sen
meg je löl ni. A szer zõ nek te kint he tõ sze mély ne vét nem le -
het mel lõz ni a szer zõk fel so ro lá sá ból, il let ve szer zõ nek
nem te kint he tõ sze mély ne vét szer zõ ként nem le het fel tün -
tet ni. Ezt a ren del ke zést a sza ba dal mi és egyéb ipar jog vé -
del mi ügyek ben meg fele lõen al kal maz ni kell.

IX.4. A nem füg get len, anya gi lag vagy egyéb mó don
tá mo ga tott ku ta tá sok ese tén a tá mo ga tás sal kap cso la tos in -
for má ci ók nak a tu do má nyos köz lé sen tör té nõ fel tün te té sé -
vel kap cso la to san kö vet ni kell a meg je le nés he lye ál tal
elõ írt sza bá lyo kat. A tá mo ga tót a tu do má nyos köz lé sen
min den eset ben fel kell tün tet ni, és a va ló ság nak meg fe le lõ 
in for má ci ó kat kell kö zöl ni. A tá mo ga tás sal kap cso la tos in -
for má ci ó kat a sa ját ki adás ban meg je le nõ köz lé se ken is fel
kell tün tet ni, ideért ve a sa ját hon la pon köz zé tet te ket is.

X. Az orvos megjelenése a tömegtájékoztatásban

X.1. A tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zök ben – ideért ve az
in ter ne tet is – való meg je le nést, köz lést sza bá lyo zó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek vét kes meg sze gé se egy ben eti kai
vét ség nek is mi nõ sül, ideért ve a rek lá mo zás sal kap cso la -
tos sza bá lyok vét kes meg sze gé sét is.

X.2. Az or vos nak tá jé koz tat nia kell a nyil vá nos sá got a
fe nye ge tõ je len le gi és jö võ be li egész ség prob lé mák ról, ve -
szé lyek rõl, fel kell hív nia a fi gyel met az egész ség ügyi el -
lá tás mi nõ sé gé nek vagy az or vo sok szak mai füg get len sé -
gé nek hi á nyos sá ga i ra.

X.3. A nyil vá nos ság nak adott in for má ci ók nak vi lá gos -
nak, tény sze rû nek és el fo gu lat lan nak kell len ni ük. Nem
kelt het nek sem alap ta lan fé lel met, sem nyug ta lan sá got a
tár sa da lom ban, sem egyes cso por tok ban, sze mé lyek ben,
nem okoz hat nak és éb reszt het nek meg ala po zat lan el vá rá -
so kat, re mé nye ket.

X.4. A köz lés tár sa dal mi hasz nos sá gá nak lé nye ge sen
meg kell ha lad nia az or vos, il let ve an nak a hasz nát, amely -
nek vagy aki nek a ne vé ben az or vos nyi lat ko zik: a köz lés
bur kol tan sem szol gál hat jog el le nes rek lá mo zá si, beteg -
toborzási esz köz ként.

X.5. Sú lyo san eti kát lan más or vos vagy szol gál ta tó
szak mai vagy sze mé lyes jó hír ne vé nek alap ta lan ron tá sá ra
al kal mas bár mi lyen köz lés. Amennyi ben más or vos ma ga -
tar tá sá ról, te vé keny sé gé rõl, hi bá i ról kér nek nyi lat ko za tot,
a nyi lat ko zó or vos nem mi nõ sít he ti a fel té te le zett szak mai
hi bát vagy eti kai vét sé get az azt vizs gá ló el já rás be fe je zé se 
elõtt. Egye bek ben a más or vos ról tett nyi lat ko zat ra az
V.1. pont, az V.8. pont és az V.10. pont sze rin ti ren del ke -
zé se ket is meg fele lõen al kal maz ni kell.

X.6. Az e fe je zet be fog lalt ren del ke zé se ket az or vos,
 illetve az egész ség ügyi szol gál ta tó sa ját, a nyil vá nos ság -
nak szánt ki ad vá nya i ra és in ter ne tes hon lap já ra is meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

XI. Az orvos és a társadalom

XI.1. A gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö zök is -
mer te té sé re és rek lá mo zá sá ra, va la mint a gyógy sze rek és
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ren de lé se kap csán a be te gek
tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek vét -
kes meg sze gé se, to váb bá jog sza bály sér tõ rek lá mo zás
meg va ló su lá sa egy ben eti kai vét ség nek is mi nõ sül.

XI.2. Ha az or vos nak anya gi vagy sze mé lyes ér de kelt -
sé ge van olyan egész ség ügyi szol gál ta tó ban, nem-kon ven -
ci o ná lis gyó gyí tó el já rást nyúj tó szol gál ta tó ban, gyógy -
szer tár ban vagy bár mi lyen egyéb szer ve zet ben (a továb -
biakban együtt: szer ve zet), aho vá be te ge ket utal ke ze lés re, 
egész ség ügyi vagy egyéb szol gál ta tá sok igény be vé te lé re,
kö te les ér de kelt sé gé rõl tá jé koz tat ni a be te get.
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XI.3. Az or vos nem fo gad hat el köz ve tí té si dí jat vagy
bár mi lyen más anya gi vagy sze mé lyes elõnyt má sik or vos -
tól, más sze mély tõl vagy szer ve zet tõl a be teg kon zul tá ci ó -
ra vagy ke ze lés re uta lá sa fe jé ben. Az or vos nem ajánl hat
fel vagy fi zet het köz ve tí té si dí jat, nem nyújt hat bár mi lyen
más anya gi vagy sze mé lyes elõnyt má sik or vos nak, más
sze mély nek vagy szer ve zet nek an nak fe jé ben, hogy hoz zá
utal ja nak be te get kon zul tá ci ó ra vagy ke ze lés re.

XI.4. Az or vos eti ká val össze egyez tet he tet len, ha az or -
vos be te gé vel olyan köz vet len vagy köz ve tett ke res ke del -
mi kap cso la tot lé te sít, ami a be te get ki szol gál ta tott hely -
zet be hoz za, il let ve az or vos szak mai el fo gu lat lan sá gát be -
fo lyá sol hat ja.

XII. A gyógyszertárban szakmai feladatot ellátó
személyekre vonatkozó különös szabályok

XII.1. A gyógy sze rész, il let ve a gyógy szer tár ban szak -
mai fel ada tot el lá tó sze mély min den olyan vét kes cse -
lekménye, mu lasz tá sa, amely a be te gek, a fo gyasz tók
(a továb biak ban együtt: be te gek) meg té vesz té sé nek vagy
in do ko lat lan meg kü lön böz te té sé nek mi nõ sül, tisz tes ség te -
len pi a ci ma ga tar tást, jog el le nes ver seny kor lá to zást, il let -
ve ár kép zést va ló sít meg, to váb bá a gyógy sze rek és gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök ki szol gál ta tá sá val és he lyet te sí té -
sé vel kap cso la tos jog sza bá lyi ren del ke zé sek be üt kö zik,
egy ben eti kai vét ség nek is mi nõ sül.

XII.2. A gyógy sze rész a maga, il let ve gyógy szer tá rat
mû köd te tõ ne vé ben sem köt het olyan szer zõ dést, il let ve
nem fo gad hat el olyan elõnyt, amely a be te gek ha té kony és 
biz ton sá gos gyógy szer el lá tá sát sér ti vagy ve szé lyez te ti.

XII.3. A gyógy szer tár ban szak mai fel ada tot el lá tó sze -
mély nem vál lal hat olyan szer zõ dé ses kö te le zett sé get,
 illetve nem fo gad hat el olyan elõnyt, amely kor lá toz hat ja
vagy aka dá lyoz hat ja szak mai füg get len sé gét, kü lö nös te -
kin tet tel a be te gek kel szem ben fenn ál ló pár tat lan és tárgy -
sze rû ta nács adá si kö te le zett ség tel je sí té sé re.

XII.4. A gyógy sze rész tár sa dal mi funk ci ó ját, tiszt sé gét
nem hasz nál hat ja fel a gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz -
köz for gal má nak nö ve lé sé re.

XII.5. Egye bek ben a gyógy sze ré szek re és a gyógy szer -
tár ban szak mai fel ada tot el lá tó sze mé lyek re az or vo sok ra
vo nat ko zó kü lö nös sza bá lyo kat kell ér te lem sze rû en al kal -
maz ni.

XIII. Az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó 
különös szabályok

XIII. Az egész ség ügyi szak dol go zók ra és az egész ség -
ügyi te vé keny ség ben köz re mû kö dõ egész ség ügyi szak ké -
pe sí tés sel nem ren del ke zõ sze mély re az or vo sok ra vo nat -
ko zó kü lö nös sza bá lyo kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
33/2007. (VI. 22.) IRM

rendelete

az igazságügyi szakértõi testületek szervezetérõl
és mûködésérõl

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény 31.  §-a (6) be kez dé sé nek c) és d) pont -
já ban, va la mint 32.  §-ának (9) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  §-ának h) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben
– egyet ér tés ben az egész ség ügyi mi nisz ter rel az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban, a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ában fog -
lalt, va la mint a pénz ügy mi nisz ter rel a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kör éré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) és g) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

Az Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let, az Ál -
lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let, az Egész -
ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let,
va la mint a Pénz- és Tõ ke pi a ci Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let 
(a továb biak ban együtt: szak ér tõi tes tü let) szer ve ze té re és
mû kö dé sé re e ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni.

A szakértõi testület feladatai

2.  §

A szak ér tõi tes tü let fel ada ta, hogy bí ró ság és más ha tó ság
ki ren de lé sé re vagy meg bí zás alap ján a szak te rü le té hez tar to -
zó szak kér dé sek ben szak vé le ményt ad jon. A szak ér tõi tes tü -
let a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
111.  §-ának (5) be kez dé se sze rint szak vé le ményt ad hat.

A szakértõi testület szervezete

3.  §

(1) A szak ér tõi tes tü let tag ja i nak ki ne ve zé se a kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik.
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(2) Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) a ki ne ve zést meg elõ zõ en a ta gok sze mé -
lyé re vo nat ko zó an vé le ményt kér a Ma gyar Igaz ság ügyi
Szak ér tõi Ka ma rá tól és az adott szak ér tõi tes tü let hez tar to -
zó szak te rü let nek meg fe le lõ kép zést foly ta tó egye te mek -
tõl. A be ér ke zett vé le mé nyek nem kö te le zik a ki ne ve zés
so rán a mi nisz tert.

4.  §

Ha a szak ér tõi tes tü let tag jai kö zül a ta gok va la me lyi ké -
nek ki ne ve zé se – an nak le jár tát meg elõ zõ en – meg szû nik,
az új on nan ki ne ve zett tag meg bí za tá sa az ere de ti leg ki ne -
ve zett tag meg bí za tá si ide jé nek hát ra lé võ idõ tar ta má ra
szól.

5.  §

A szak ér tõi tes tü let nem igaz ság ügyi szak ér tõ tag ja a ki -
ne ve zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a kü lön tör vény ben fog -
lal tak sze rint es küt tesz.

6.  §

(1) A szak ér tõi tes tü let tag já nak meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha

a) a meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma le jár,

b) a meg bí za tá sát a mi nisz ter a szak ér tõi tes tü let szak -
te rü le té nek ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben vissza von ja,

c) tag sá gá ról le mond.

(2) A szak ér tõi tes tü let igaz ság ügyi szak ér tõ tag já nak a
meg bí za tá sa az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en
ak kor is meg szû nik, ha tö röl ték az igaz ság ügyi szak ér tõi
név jegy zék bõl.

(3) A meg bí za tás vissza vo ná sá ra ak kor ke rül het sor, ha
a tag az egész sé gi ál la po ta  miatt, vagy más ok ból a fel ada -
tá nak el lá tá sá ra tar tó san al kal mat lan ná vált.

7.  §

(1) A szak ér tõi tes tü let el nö két és el nök he lyet te sét a mi -
nisz ter a szak ér tõi tes tü let szak te rü le té nek ága za ti irá nyí -
tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben öt évre ne ve zi ki
a szak ér tõi tes tü let tag jai kö zül.

(2) A szak ér tõi tes tü le tet az el nök kép vi se li és irá nyít ja.
Tá vol lé te, aka dá lyoz ta tá sa, össze fér he tet len sé ge vagy az
ese ti bi zott ság ban való rész vé te le ese tén fel ada ta it az el -
nök he lyet tes lát ja el.

8.  §

(1) A szak ér tõi tes tü let tit ká rát (a továb biak ban: tit kár)
– a szak ér tõi tes tü let el nö ké nek ja vas la tá ra – öt évre a mi -
nisz ter a szak ér tõi tes tü let szak te rü le té nek ága za ti irá nyí -
tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben ne ve zi ki a szak -
ér tõi tes tü let tag jai kö zül.

(2) A tit kár
a) el lát ja a szak ér tõi tes tü let ügy vi te li fel ada ta it,
b) kap cso la tot tart, a ki ren de lõ bí ró ság gal, ha tó ság gal

és a meg bí zó val (a továb biak ban együtt: meg ke re sõ), va la -
mint a szak ér tõi tes tü let tag ja i val,

c) nyil ván tart ja, el szá mol ja a szak ér tõi tes tü let dí ját, és
az el nök dön té se alap ján gon dos ko dik a szak ér tõ ket meg il -
le tõ díj ki fi ze té sé rõl.

9.  §

A szak ér tõi tes tü let el nö két, el nök he lyet te sét és tit ká rát
fel ada ta i nak el lá tá sá ért tisz te let díj il le ti meg.

10.  §

A szak ér tõi tes tü let el nö ké nek, el nök he lyet te sé nek és
tit ká rá nak a tiszt sé gé re vo nat ko zó meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha

a) tiszt ség vi se lõi meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma le jár,
b) tiszt ség vi se lõi meg bí za tá sát a mi nisz ter a szak ér tõi

tes tü let ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben vissza von ja,

c) tiszt ség vi se lõi meg bí za tá sá ról le mond,
d) tes tü le ti tag sá gá ra vo nat ko zó meg bí za tá sa a 6.  §-ban 

fog lal tak alap ján meg szû nik.

A szakértõi testület mûködése

11.  §

(1) A szak ér tõi tes tü let éven te leg alább egy szer tel jes
ülést tart. A tel jes ülést a szak ér tõi tes tü let el nö ke hív ja
össze és ve ze ti.

(2) A tel jes ülés
a) el fo gad ja és mó do sít ja a szak ér tõi tes tü let ügy rend -

jét,
b) jó vá hagy ja a szak ér tõi tes tü let el nö ke ál tal ké szí tett,

a szak ér tõi tes tü let éves mun ká já ról  szóló be szá mo lót
(a továb biak ban: éves be szá mo ló),

c) dönt a szak ér tõi tes tü let el nö két, el nök he lyet te sét és
tit ká rát meg il le tõ tisz te let díj mér té ké rõl,

d) el lát ja az ügy rend ben meg ha tá ro zott egyéb felada -
tokat.
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(3) Az ügy rend el fo ga dá sá hoz és mó do sí tá sá hoz, to váb -
bá az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sá hoz a tes tü le ti ta gok leg -
alább fe lé nek egyet ér té se szük sé ges.

12.  §

(1) A szak ér tõi tes tü let a ta gok ál tal el fo ga dott és a mi -
nisz ter ál tal jó vá ha gyott ügy rend sze rint mû kö dik. Az
ügy ren det meg kell kül de ni a szak ér tõi tes tü let szak te rü le -
té nek ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter nek.

(2) A szak ér tõi tes tü let el nö ke az éves be szá mo lót be -
nyújt ja a mi nisz ter nek, to váb bá tá jé koz ta tá sul meg kül di a
szak ér tõi tes tü let szak te rü le té nek ága za ti irá nyí tá sá ért fe -
le lõs mi nisz ter nek, a Leg fel sõbb Bí ró ság, és az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ké nek, va la mint a leg -
fõbb ügyész nek.

(3) A szak ér tõi tes tü let tag ja i nak név so rát, ügy rend jét és 
az éves be szá mo lót az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um és a szak ér tõi tes tü let szak te rü le té nek ága za ti irá -
nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi -
va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.

13.  §

A szak ér tõi tes tü le tek az 1. szá mú mel lék let ben meg je -
lölt szék he lyen mû köd nek.

A szakértõi testület eljárása

14.  §

(1) A szak ér tõi tes tü let ne vé ben a szak ér tõi vé le ményt a
szak ér tõi tes tü let el nö ke ál tal ki je lölt há rom tag ból álló
ese ti bi zott ság (a továb biak ban: ese ti bi zott ság) adja. In do -
kolt eset ben, kü lö nö sen több szak te rü le tet érin tõ ki ren de -
lés vagy meg bí zás, va la mint az ügy meg íté lé sé nek bo nyo -
lult sá ga ese tén öt tag ból álló ese ti bi zott ság is ki je löl he tõ.

(2) Az ese ti bi zott ság el nö két, to váb bá az ügyet az ese ti
bi zott ság ülé sé re elõ ké szí tõ elõ adót a szak ér tõi tes tü let el -
nö ke je lö li ki.

(3) A szak ér tõi tes tü le tet az egyes ügyek ben az ese ti bi -
zott ság el nö ke vagy az ál ta la ki je lölt tag ja kép vi se li.

15.  §

(1) Ha a szak ér tõi vé le mény ki ala kí tá sá hoz – a fel tett
kér dé sek össze tett sé ge foly tán – rész ben olyan kü lön le ges
szak ér te lem szük sé ges, amellyel a szak ér tõi tes tü let tag jai
nem ren del kez nek, a szak ér tõi tes tü let el nö ké nek uta sí tá sa
alap ján a tit kár tá jé koz tat ja a meg ke re sõt ar ról, hogy az

egyes kér dé sek meg vá la szo lá sá hoz más szak ér tõ (a továb -
biak ban: be vont szak ér tõ) igény be vé te le is szük sé ges.

(2) Ha a meg bí zó a be vont szak ér tõ igény be vé te lé hez
hoz zá já rul, il let ve a ki ren de lõ bí ró ság vagy más ha tó ság az 
(1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás alap ján a be vont szak ér -
tõt ki ren de li, a szak ér tõi tes tü let és a be vont szak ér tõ a
szak vé le mé nyét egye sít he ti.

16.  §

A szak ér tõi tes tü let el sõ sor ban a meg ke re sõ ál tal fel tett
kér dé sek és a be nyúj tott ira tok, va la mint a ko ráb ban ke let -
ke zett szak vé le mé nyek alap ján ala kít ja ki a szak ér tõi vé le -
mé nyét; szük ség ese tén vizs gá la tot vé gez het, és to váb bi
ada tok szol gál ta tá sát kér he ti a meg ke re sõ tõl.

17.  §

(1) Az ese ti bi zott ság elé ke rü lõ ügyek in té zé sé ben
és tár gya lá sá ban nem ve het részt a szak ér tõi tes tü let azon
tag ja,

a) aki re az adott ügy ben az el já rá si tör vényekben és az
igaz ság ügyi szak ér tõk re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott ki zá ró ok áll fenn,

b) aki olyan gaz da sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény
vagy egyéb ál la mi szerv, in téz mény, szer ve zet tag ja vagy
al kal ma zott ja, amely az adott ügy ben fél ként vagy ha tó -
ság ként vesz vagy vett részt,

c) aki az adott ügy ben ko ráb ban már szak vé le ményt
adott.

(2) A ki zá ró ok fenn ál lá sát az érin tett kö te les a szak ér tõi 
tes tü let el nö ké nek be je len te ni. A szak ér tõi tes tü let el nö ke
hi va tal ból biz to sít ja, hogy ki zárt szak ér tõ ne ve gyen részt
a szak ér tõi vé le mény ki ala kí tá sá ban.

18.  §

(1) A szak ér tõi tes tü let hez ér ke zõ bí ró sá gi, ha tó sá gi ki -
ren de lé se ket és az egyéb meg bí zá so kat – a tit kár ál tal tör -
té nõ elõ ké szí tést köve tõen – a szak ér tõi tes tü let el nö ke fo -
gad ja el és az el nök uta sí tá sá nak meg fele lõen a tit kár iga -
zol ja vissza.

(2) Az ese ti bi zott ság a szak ér tõi vé le ményt zárt ülé sen
ala kít ja ki. A be vont szak ér tõ az ülé sen ta nács ko zá si jog -
gal részt ve het. Az ülés rõl em lé kez te tõ ké szül, me lyet az
ese ti bi zott ság el nö ke ír alá.

(3) Az ese ti bi zott ság dön té sét egy sze rû szó több ség gel
hoz za meg. Az ese ti bi zott ság a szak vé le ményt a sa ját
szak mai fe le lõs sé ge mel lett, a szak ér tõi tes tü let ne vé ben
adja. A szak ér tõi vé le ményt az ese ti bi zott ság va la mennyi
tag ja alá írá sá val lát ja el.
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(4) Az ese ti bi zott ság el nö ké nek fel ter jesz té sé re a szak -
ér tõi tes tü let el nö ke – ha a szak ér tõi tes tü let el nö ke tag ja
volt az ese ti bi zott ság nak, ak kor a szak ér tõi tes tü let el nök -
he lyet te se – az írás ba fog lalt vé le ményt el len jegy zi, és el -
lát ja a szak ér tõi tes tü let bé lyeg zõ jé vel, to váb bá azt az ál ta -
la alá írt díj jegy zék kel, va la mint a ren del ke zés re bo csá tott
ira tok kal együtt meg kül di a meg ke re sõ nek.

(5) Az ülé sen ké szí tett vagy rög zí tett, a szak ér tõi tes tü -
let dön té sé nek meg ala po zá sát szol gá ló adat nyil vá nos sá -
gá ra a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
19/A.  §-ának ren del ke zé sei irány adó ak.

A szakértõi testület díjazása

19.  §

(1) A szak ér tõi tes tü le tet a szak vé le mény el ké szí té sé ért
a bí ró ság és más ha tó ság ki ren de lé se ese tén e ren de let
2. szá mú mel lék le te sze rin ti, meg bí zás ese tén a meg bí zó és
a szak ér tõi tes tü let kö zöt ti sza bad meg ál la po dás sze rin ti
dí ja zás il le ti meg.

(2) Ki vé te les eset ben a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott nál leg fel jebb 50%-kal ma ga sabb alap díj is meg ál la -
pít ha tó, ha az ügy hosszabb tu do má nyos vizs gá ló dást igé -
nyel, vagy az alap díj fel eme lé sét a szak vé le mény el ké szí -
té sé nek mun ka igé nye in do kol ja. Az alap díj eme lé sé re vo -
nat ko zó ja vas la tot a szak ér tõi tes tü let leg ké sõbb a díj jegy -
zék ben te szi meg.

(3) A szak ér tõi tes tü let bí ró ság és más ha tó ság ki ren de -
lé se ese tén az el já rá sá val kap cso la to san fel me rült iga zolt
kész ki adá sa it az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló
3/1986. (II. 21.) IM ren de let (a továb biak ban: díj ren de let)
alap ján szá mít hat ja fel.

(4) Ha az ese ti bi zott ság el nö ke vagy ki je lölt tag ja idé -
zés alap ján meg je le nik a bí ró ság vagy más ha tó ság elõtt, a
szak ér tõi tes tü le tet az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt dí jon és
a (3) be kez dés ben fog lalt kész ki adá son fe lül je len lé ti díj
il le ti meg, amit a díj ren de let sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(5) A szak ér tõi tes tü let dí já nak e ren de let ben meg ha tá -
ro zott össze ge az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség el len -
ér té két ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze gét nem tar tal -
maz za, azt a díj össze gén, mint adó ala pon fe lül kell fel szá -
mí ta ni, ha a szak ér tõi tes tü let az ál ta lá nos for gal mi adó ról
 szóló 1992. évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.)
ren del ke zé sei alap ján ál ta lá nos for gal mi adó fel szá mí tás ra 
kö te le zett. Ha a szak ér tõi tes tü let az Áfa tv. sze rint le vo ná -
si jog gal ren del ke zik, a szám lá val iga zolt költ ség nek csak
a net tó össze ge nö ve li az adó ala pot.

20.  §

A szak ér tõi vé le mény el ké szí té sé ért az ese ti bi zott ság
tag ja it díj il le ti meg. E díj mér té két a szak ér tõi tes tü let ügy -

rend jé ben kell meg ha tá roz ni és azt a szak ér tõi tes tü let hez
be folyt díj ból kell meg fi zet ni.

II. Fejezet

AZ EGYES SZAKÉRTÕI TESTÜLETEKRE
VONATKOZÓ ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEK

Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértõi Testület

21.  §

Az Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let az
igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint az azok -
hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te lek rõl
 szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let (a továb biak ban: R.)
4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott me zõ- és er dõ gaz -
da sá gi, va la mint élel mi szer-ipa ri szak te rü le te ken – ki vé ve
a 2. és 6. pont ban meg je lölt szak te rü le te ket – fel me rült
szak kér dé sek ben jár el.

22.  §

Az Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let leg -
fel jebb 55 tag ból áll.

Az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértõi Testület

23.  §

Ál lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let
az R. 4. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott
ál lat egész ség ügy és 6. pont já ban meg ha tá ro zott élel -
miszer-biztonság szak te rü le ten fel me rült szak kér dés ben
jár el.

24.  §

Az Ál lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let
leg fel jebb 15 tag ból áll.

Az Egészségügyi Területen Mûködõ Igazságügyi
Szakértõi Testület

25.  §

Az Egész ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ Igaz ság ügyi Szak -
ér tõi Tes tü let az R. 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
or vo si, to váb bá egyes pszi cho ló gi ai és bi o ló gi ai szak te rü -
le te ken fel me rült szak kér dé sek ben jár el.
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26.  §

(1) Az Egész ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ Igaz ság ügyi
Szak ér tõi Tes tü let kü lön jog sza bály sze rint az Egész ség -
ügyi Tu do má nyos Ta nács szer ve ként mû kö dik.

(2) Az Egész ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ Igaz ság ügyi
Szak ér tõi Tes tü let lét szá ma leg fel jebb 40 fõ le het.

27.  §

(1) Az Egész ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ Igaz ság ügyi
Szak ér tõi Tes tü let ese té ben két el nök he lyet tes ke rül ki ne -
ve zés re.

(2) Az el nök tá vol lé te, aka dá lyoz ta tá sa, össze fér he tet -
len sé ge vagy az ese ti bi zott ság ban való rész vé te le ese tén
fel ada ta it az ál ta la ki je lölt el nök he lyet tes lát ja el. Ha az el -
nök a ki je lö lés ben tar tó san aka dá lyoz tat va van, az el nök
fel ada ta it el lá tó el nök he lyet test a mi nisz ter je lö li ki.

28.  §

Az Egész ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ Igaz ság ügyi Szak -
ér tõi Tes tü let ese té ben az ese ti bi zott ság leg alább egy tag -
já nak igaz ság ügyi or vos tan szak vizs gá val kell rendel -
keznie.

A Pénz- és Tõkepiaci Igazságügyi Szakértõi Testület

29.  §

A Pénz- és Tõ ke pi a ci Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let az
R. 10. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott
biz to sí tás, 5. pont já ban meg ha tá ro zott pénz pi ac és 6. pont -
já ban meg ha tá ro zott tõ ke pi ac szak te rü le te ken fel me rült
szak kér dé sek ben jár el.

30.  §

A Pénz- és Tõ ke pi a ci Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let
leg fel jebb 50 tag ból áll.

III. Fejezet

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Záró és átmeneti rendelkezések

31.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha tály ba. Azok ban az

ügyek ben, ame lyek ben a már mû kö dõ szak ér tõi tes tü let ki -
ren de lé sé re, meg bí zá sá ra e ren de let hatályba lépését meg -
elõ zõ en ke rült sor, a szak ér tõi tes tü let a ki ren de lés, meg bí -
zás idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bály ban fog lal tak sze rint
jár el.

(2) E ren de let hatályba lépése nem érin ti a már mû kö dõ
szak ér tõi tes tü let tag ja i nak ki ne ve zé sét.

(3) E ren de let 33.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

32.  §

A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
 veszti

a) az egész ség ügyi te rü le ten mû kö dõ igaz ság ügyi
szak ér tõi tes tü let szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló
8/2006. (II. 22.) IM ren de let,

b) az Ál lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü -
let, va la mint az Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi Szak ér tõi
Tes tü let szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szó ló 17/2006.
(VIII. 14.) IRM ren de let,

c) a díj ren de let 10.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon -
data,

d) az Igaz ság ügyi Könyv szak ér tõi Bi zott ság mû kö dé -
sé rõl  szóló 139/1965. (PK 35.) PM–IM együt tes uta sí tás.

33.  §

A díj ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és e § a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(2) Az igaz ság ügyi szak ér tõi tes tü le tek ál tal adott
szak vé le mény dí ja zá sá ra kü lön jog sza bály az irány adó.

(3) Ha az igaz ság ügyi szak ér tõ, az igaz ság ügyi szak ér -
tõi te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa ság, az igaz ság -
ügyi szak ér tõi in téz mény és az egye tem igaz ság ügyi or -
vos ta ni in té ze te szá má ra a szak ér tõi díj – tör vény sze rint –
az ál ta la be je len tett díj alap ján jár, a díj meg ál la pí tás a ki -
ren de lés idõ pont já nak meg fe le lõ évre be je len tett díj figye -
lembe véte lével tör té nik.

(4) Az elsõ, tárgy év re vo nat ko zó be je len té si jo gá val
a) az igaz ság ügyi szak ér tõ és az igaz ság ügyi szak ér tõi

te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa ság az igaz ság ügyi
szak ér tõi név jegy zék be való fel vé te lé rõl  szóló jog erõs ha -
tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül,

b) igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény és az egye tem igaz -
ság ügyi or vos ta ni in té ze te az ala pí tá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül
él het.”

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. számú melléklet
a 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelethez

A szakértõi testületek székhelye

1. Az Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let
szék he lye: 2103 Gö döl lõ, Pá ter Ká roly u. 1.

2. Az Ál lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü -
let szék he lye: 1078 Bu da pest, Ist ván u. 2.

3. Az Egész ség ügyi Te rü le ten Mû kö dõ Igaz ság ügyi
Szak ér tõi Tes tü let szék he lye: 1051 Bu da pest, Arany Já -
nos u. 6–8.

4. A Pénz- és Tõ ke pi a ci Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let 
szék he lye: 1051 Bu da pest, Jó zsef ná dor tér 2–4.

2. számú melléklet 
a 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelethez

A szakértõi testület díjazása

Há rom ta gú 
ta nács ese tén

Öt ta gú ta nács
ese tén

A szak ér tõi vé le mény alap dí ja 
(egy ülés ala pulvé te lé vel)

90 000 Ft 150 000 Ft

A Be. 111.  §-ának
(5) be kez dé se alap ján
ké szí tett szak ér tõi vé le mény
alap dí ja

60 000 Ft 100 000 Ft

A to váb bi ülé sek pót dí ja
(ülé sen ként)

30 000 Ft 50 000 Ft

Költ ség áta lány az alap díj
45%-a

az alap díj
45%-a

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
22/2007. (VI. 22.) KvVM

rendelete

az európai közösségi jelentõségû 
természetvédelmi rendeltetésû területekkel érintett

földrészletekrõl  szóló 
45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
41/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 85.  §-ának
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a következõket
rendelem el:

1.  §

Az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl  szóló
45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let az eu ró pai kö zös sé gi je -
len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin -
tett te le pü lé sek be tû ren des fel so ro lá sát tar tal ma zó 4. szá -
mú mel lék le té nek Nem ze ti park-igaz ga tó sá gok mû kö dé si
te rü le tén lévõ Natura 2000 területek listája (regiszterhez)
címû táblázata hatályát veszti.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
15/2007. (MK 78.) KvVM

u t a s í t á s a
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról  szóló 

17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um szer ve -
ze ti fel épí té sé rõl és mû kö dé sé rõl, a köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit -
ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény
65.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök jó vá ha -
gyá sá val, fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm ren de let 10.  §-ának
(4) be kez dé sé re, a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 17/2006. 
(MK 94.) KvVM uta sí tás mel lék le te ként köz zé tett Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len uta sí tás mel lék le te
sze rint mó do sí tom.

2.  §

(1) Ez az uta sí tás 2007. jú ni us 22-én lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 1.  §-ának (5)–(6) be kez dé se,
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19.  §-ának (8)–(11) be kez dé se, 29.  §-a fe let ti al cím és a
29.  §-a, 32.  §-ának d) pont ja, va la mint a 33.  §-ának
k)–n) pont ja ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

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

Melléklet
a 15/2007. (MK 78.) KvVM utasításhoz

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI

SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 17/2006. 
(MK 94.) KvVM uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály zat (a továb biak ban: Sza bály zat)
2.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló te rü le ti köz igaz ga -
tá si szer vek re – kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség re, nem ze ti park igaz ga tó ság ra, va la -
mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság ra
(a továb biak ban együtt: te rü le ti szer vek) –, az Or szá gos
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség re (a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség), a Víz ügyi
és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság ra (a továb -
biak ban: VKKI), az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ra
(a továb biak ban: OMSZ) és a Mi nisz té ri um Fej lesz té si
Igaz ga tó sá gá ra (a továb biak ban: FI) a Sza bály zat ha tá lya
csak ak kor ter jed ki, ha ar ról a Sza bály zat így rendel -
kezik.”

2.  §

(1) A Sza bály zat 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter]
„c) irá nyít ja az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok, a ka bi -

net fõ nök és az alá ren delt szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek
te vé keny sé gét,”

(2) A Sza bály zat 3.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mi nisz ter
a) az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -

kör ében a mi nisz té ri um ve ze té sét – a Sza bály zat ban meg -
ál la pí tott rend sze rint – az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok
és a ka bi net fõ nök,

b) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében a szer ve zet irá nyí tást a Fõ fel ügye lõ ség, a VKKI és 
a te rü le ti szer vek te kin te té ben – a ka bi net fõ nök ko or di ná -
lá sá val – a szak ál lam tit ká rok
köz re mû kö dé sé vel lát ja el.”

3.  §

A Sza bály zat 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4.  § (1) Az ál lam tit kár – a köz tár sa sá gi el nök in téz ke -
dé sé nek kez de mé nye zé se és in téz ke dé se el len jegy zé sé nek 
ki vé te lé vel – tel jes jog kör rel he lyet te sí ti a mi nisz tert.

(2) Tá vol lé té ben he lyet te sí ti a mi nisz tert az Or szág gyû -
lés és az ille té kes bi zott sá gok ülé se in.

(3) Az ál lam tit kár kép vi se li a tár cát az Ál lam tit ká ri Ér -
te kez le ten, amely rõl be szá mol a mi nisz ter nek, ille tõ leg tá -
jé koz tat ja a szak ál lam tit ká ro kat, és meg ha tá roz za az eb bõl 
kö vet ke zõ el vég zen dõ fel ada to kat.

(4) Fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben a szak ál lam tit ká rok tól
tá jé koz ta tást kér, ré szük re szük ség sze rint meg be szé lést
tart és fel ada tot ha tá roz meg.

(5) Az ál lam tit kár el jár a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
egyes ki emelt ügyek ben.

(6) A mi nisz ter egye di meg bí zá sa alap ján az ál lam tit kár
több szak ál lam tit kárt érin tõ vi tás ügy ben a vita ren de zé sét
elõ se gí ti, szük ség ese tén el dön ti vagy mi nisz ter elé ter -
jesz ti dön tés re.

(7) Az ál lam tit kár köz vet le nül irá nyít ja az Ál lam tit ká ri
tit kár ság ve ze tõ jé nek, valamint a fel adat kö ré be tar to zó
szak mai fel ada tot el lá tó fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek te -
vé keny sé gét. E kör ben az ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén – el té rõ ese ti meg ha tal ma zás hi á nyá ban – az Állam -
titkári tit kár sá got ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes he lyet -
te sí ti.”

4.  §

A Sza bály zat 5.  §-a a kö vet ke zõ új (3)–(4) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa 
(5) be kez dés re mó do sul:

„(3) A mi nisz ter a Sza bály zat 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti
szer ve zet irá nyí tást

a) az FI te kin te té ben, amely szer ve zet a Mi nisz té rium
szer ve ze ti egy sé ge i vel együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban
rög zí tet tek sze rint mû kö dik együtt – a szak ál lam tit ká rok
be vo ná sá val – a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár,

b) a nem ze ti park igaz ga tó sá gok te kin te té ben – a szak -
ál lam tit ká rok be vo ná sá val – a ter mé szet- és kör nye zet -
meg õr zé si szak ál lam tit kár,

c) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok és a
VKKI te kin te té ben, amely szer ve zet a Mi nisz té rium szer -
ve ze ti egy sé ge i vel együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög -
zí tet tek sze rint mû kö dik együtt – a szak ál lam tit ká rok be -
vo ná sá val – a víz ügyi szak ál lam tit kár

köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(4) Köz igaz ga tá si el já rás ban a Fõ fel ügye lõ ség fe let tes
szer ve ként a jogi szak ál lam tit kár jár el.”
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5.  §

A Sza bály zat 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § (1) A ka bi net fõ nök
a) köz vet le nül ve ze ti a mi nisz te ri ka bi ne tet, és
b) köz vet le nül irá nyít ja a mi nisz te ri tit kár ság ve ze tõ jé -

nek, va la mint az irá nyí tá sa alá tar to zó fõ osz tá lyok ve ze tõ i -
nek tevékenységét.

(2) A ka bi net fõ nö köt a mi nisz te ri ka bi net ál ta la ki je lölt
köz tiszt vi se lõ je helyettesíti.

(3) A ka bi net fõ nök – kü lön mi nisz te ri uta sí tás ban (ügy -
rend) meg ha tá ro zot tak sze rint – ko or di nál ja a szak ál lam -
tit ká rok tevékenységét.

(4) A ka bi net fõ nök
a) szer ve zi és irá nyít ja a fel adat kö ré be tar to zó ese tek -

ben a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel való kap -
csolattartást;

b) biz to sít ja a Mi nisz té ri um kép vi se le tét az irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek fel adat kö ré be tartozó
ügyekben.”

6.  §

A Sza bály zat 14.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § (1) Az ügy el in té zé sé ért a mi nisz ter, az ál lam tit -
kár, a ka bi net fõ nök vagy a Sza bály zat sze rint ille té kes
szak ál lam tit kár ál tal ki je lölt szer ve ze ti egység vezetõje
felelõs.

(2) Több szak ál lam tit kárt érin tõ ügy ese tén a mi nisz ter,
az ál lam tit kár vagy a ka bi net fõ nök je lö li ki az ügy in té zés
ko or di ná lá sá ra jo go sult és köteles vezetõt.”

7.  §

A Sza bály zat 17.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A te rü le ti szer vek összes sé gét érin tõ in téz ke dés
(uta sí tás) ki ad má nyo zá sa elõtt an nak tar tal mát egyez tet ni
kell a kabinetfõnökkel.”

8.  §

A Sza bály zat 19.  § (2) be kez dés A) pont b)–c) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek:
A) Mi nisz te ri ka bi net, amely nek ve ze tõ je, a ka bi net fõ -

nök ál tal köz vet le nül irá nyí tott szer ve ze ti egységek:]
„b) Stra té gi ai fõ osz tály
ba) Kör nye zet po li ti kai osz tály
bb) Szak ma po li ti kai kap cso la tok osz tály
bc) Nem zet kö zi kap cso la tok osz tá lya
c) Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály

ca) Saj tó osz tály
cb) Tár sa dal mi kap cso la tok osz tály
cc) Par la men ti tit kár ság
cd) Hu mán po li ti kai osz tály
ce) Tu laj do no si osz tály”

9.  §

A Sza bály zat 19.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egységek:

a) Ál lam tit ká ri tit kár ság
b) Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai ko or di -

ná ci ós fõosztály
ba) Ága za ti in for ma ti kai ko or di ná ci ós osztály
bb) Ûr ku ta tá si iro da
bc) Ku ta tá si, ok ta tá si és in no vá ci ós osztály”

10.  §

A Sza bály zat 19.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze ti egységek:

a) Jogi szak ál lam tit ká ri tit kár ság
b) Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály
ba) Jog sza bály elõ ké szí tõ osz tály
bb) Köz igaz ga tá si és ha tó sá gi osz tály
bc) Szer ve zé si és ügy ke ze lé si osz tály
c) Euró pai kö zös sé gi jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály
ca) EU osz tály
cb) Bi o di ver zi tás osz tály”

11.  §

A Sza bály zat 19.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kör nye zet gaz da sá gi ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to -
zó szer ve ze ti egy sé gek:]

„d) Költ ség ve té si és be ru há zá si fõ osz tály
da) Fe je ze ti költ ség ve té si osz tály
db) Pénz ügyi és szám vi te li osz tály
dc) Be ru há zá si osz tály”

12.  §

(1) A Sza bály zat 19.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja a
kö vet ke zõ bd) pont tal egé szül ki:

[A ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egységek:

b) Ter mé szet meg õr zé si fõ osz tály]
„bd) Ter mé szet vé del mi in for ma ti kai osz tály”
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(2) A Sza bály zat 19.  § (6) be kez dés d) pont ja dc) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

d) Kör nye zet meg õr zé si fõ osz tály]
„dc) Kör nye zet vé del mi in for ma ti kai osz tály”

13.  §

A Sza bály zat 20.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Mi nisz te ri ka bi net
a) ki ala kít ja a mi nisz té ri um in téz mé nyi stra té gi á ját,

egy sé ges mód szer tan biz to sí tá sá val gon dos ko dik a szak -
po li ti kai stratégiák összhangjáról;

b) in téz ke dé se ket kez de mé nyez a köz vet le nül mi nisz -
ter hez cím zett be ad vá nyok kal kap cso lat ban (fe le lõs ki je -
lö lés, feladatmeghatározás);

c) ki ala kít ja a mi nisz té ri um és tár sa sá ga i ra, in téz mé -
nye i re vo nat ko zó szer ve zet kor sze rû sí té si irány el ve ket,
valamint a HR stratégiáját;

d) szer ve zi a mi nisz ter Or szág gyû lé si (ple ná ris és bi -
zott sá gi ülé sek) és kor mány za ti tevékenységét;

e) gon dos ko dik a mi nisz té ri um tár sa sá ga i nak, in téz mé -
nye i nek va gyon gaz dál ko dá si, -hasz no sí tá si és -ke ze lé si
stra té gi á já nak ki dol go zá sá ról, va la mint ezen szer ve ze tek
ve ze tõ i re és kü lön bö zõ tes tü le te i re vonatkozó személyi
döntések elõkészítésérõl;

f) sze mé lyi ja vas la to kat tesz va la mennyi, a miniszté -
rium ál tal kü lön bö zõ tes tü le tek be de le gá lan dó tagokra
vonatkozóan;

g) elõ ké szí ti a mi nisz ter szak mai és po li ti kai tár gya lá -
sa it, prog ram ja it, ren del ke zé sé re bo csát ja a szük sé ges
háttéranyagokat;

h) kép vi se li a mi nisz ter ér de ke it a szak mai és po li ti kai
egyez te té sek során;

i) kap cso la tot tart a po li ti kai pár tok kal és egyéb – szak -
mai – szer ve ze tek kel;

j) egyez te tést kez de mé nyez szak mai és po li ti kai kér dé -
sek ben a Mi nisz té ri um ál la mi vezetõinél;

k) össze ál lít ja a mi nisz té ri u mi ese mény nap tárt
(a  Minisztérium szá má ra je len tõs ese mé nyek me net rend -
je), és fi gye lem mel kíséri a meg va ló su lást;

l) el lát ja mind azon egye di leg meg ha tá ro zott fel ada to -
kat, ame lyek kel a mi nisz ter, il let ve a ka bi net fõ nök meg -
bíz za, és ame lyek nem so rol ha tók egyet len fõ osz tály
feladatkörébe sem.”

14.  §

(1) A Sza bály zat 22.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Stra té gi ai Fõ osz tály ha zai, kö zös sé gi és nem zet -
kö zi szak po li ti kai kap cso la tok feladatkörében:

a) össze han gol ja a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó, több
szak te rü le tet érin tõ kö zös sé gi szak po li ti kai prog ra mok kal
– kü lö nö sen az EU kör nye zet vé del mi ak ció prog ram já val
és fenn tart ha tó fej lõ dé si stra té gi á já val –, nem zet kö zi prog -
ra mok kal, in téz mé nyek kel és fó ru mok kal kap cso la tos
 európai uni ós egyez te té si fo lya mat ban, dön tés ho za tal ban
való rész vé tel re vo nat ko zó tár ca ál lás pont ki ala kí tá sát,
 illetve az ezekbõl adódó feladatok vég re haj tá sát, együtt -
mû köd ve az érintett szervezeti egységekkel;

b) részt vesz a mi nisz té ri um nak az Eu ró pai Kö zös sé gi
Tár ca kö zi Bi zott ság ban való rész vé te lé vel kap cso la tos
kép vi se le ti fel ada tok el lá tá sá ban, együtt mû köd ve a mi -
nisz té ri um érintett szervezeti egységeivel;

c) köz re mû kö dik a mi nisz té ri um kép vi se le té nek biz to -
sí tá sá ban a két- és több ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés
testületeiben;

d) köz re mû kö dik a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó egyes 
szak po li ti kák kal össze füg gõ kö zös sé gi és nem zet kö zi fel -
ada tok el lá tá sá ban, az ezek re vo nat ko zó hazai álláspont
kialakításában;

e) köz re mû kö dik a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó te rü -
le te ken a szak mai, szak po li ti kai ér de kek kép vi se le té ben és 
ér vé nye sí té sé ben a tár ca kö zi, kö zös sé gi és nemzetközi
együttmûködésben;

f) köz re mû kö dik a ha zai do nor po li ti ka mi nisz té ri u mot
érin tõ fel ada ta i nak tel je sí té sé ben, össze han gol ja a Glo bá -
lis Kör nye ze ti Alappal kapcsolatos teendõket;

g) köz re mû kö dik az a)–f) pont sze rin ti fel ada tok te kin -
te té ben a kor mány za ti és nem kor mány za ti szer vek kel
való együtt mû kö dé si fel ada tok végrehajtásában.

(2) A Sza bály zat 22.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A Stra té gi ai Fõ osz tály nem zet kö zi ko or di ná ci ós
fel adat kör ben:

a) össze han gol ja a nem zet kö zi együtt mû kö dés ben való 
rész vé telt és át fo gó an elõ se gí ti a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi ér de kek kép vi se le tét a nem zet kö zi
szer ve ze tek ben és a két ol da lú kap cso la tok ban;

b) el ké szí ti és el fo ga dás ra elõ ter jesz ti a mi nisz té ri um
nem zet kö zi együtt mû kö dé si stra té gi á ját;

c) elõ se gí ti, szer ve zi, ille tõ leg el lát ja a Mi nisz té ri um
két- és több ol da lú nem zet kö zi kap cso lat tar tás ból adó dó
fel ada to kat, biz to sít ja az össze köt te tést a kül föl di, il let ve
nem zet kö zi in téz mé nyek kel, az itt ho ni és kül föl di dip lo -
má ci ai kép vi se le tek kel;

d) szer ve zi és elõ ké szí ti a Mi nisz té ri um ve ze tõ i nek a
nem zet kö zi kap cso lat tar tás ke re té ben meg va ló su ló itt ho ni
és kül föl di prog ram ja it, el ké szí ti, il let ve elõ se gí ti a tár gya -
lá sok ered mé nye i nek do ku men tá lá sát, kü lö nös te kin tet tel
a Kor mány ré szé re ké szü lõ tar tal mi és ope ra tív je len té sek -
re;

e) szer ve zi és irá nyít ja a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó
két ol da lú kor mány- és tár ca kö zi egyez mé nyek, meg ál la -
po dá sok, va la mint más, két- és több ol da lú együtt mû kö dé si 
do ku men tu mok lét re ho zá sát, a ha zai és nem zet kö zi elõ ké -
szí té si és egyez te té si fel ada tok vég re haj tá sát;
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f) szak ma i lag ko or di nál ja a nem zet kö zi egyez mé nyek -
bõl a Mi nisz té ri um ra há ru ló fel ada tok össze han golt vég re -
haj tá sát;

g) el lát ja a nem zet kö zi kap cso lat tar tás sal össze füg gõ
pénz ügyi ter ve zé si, elem zõ és össze fog la ló fel ada to kat,
va la mint ke ze li a nem zet kö zi tag díj ke ret ter ve zé sét és fel -
hasz ná lá sát, to váb bá elem zé se ket ké szít a nem zet kö zi
együtt mû kö dés fej lesz té sé hez biz to sí tott erõ for rá sok fel -
hasz ná lá sá ról;

h) el lát ja a hi va ta los kül föl di ki kül de té sek kel járó uta -
zás szer ve zé si fel ada to kat; to váb bá el lát ja a nem zet kö zi
kap cso lat tar tás sal össze füg gõ ren dez vény szer ve zé si fel -
ada to kat, és szer ve zi a tol má cso lá si és for dí tá si mun ká kat;

i) mû köd te ti és fej lesz ti a nem zet kö zi együtt mû kö dé si
ta pasz ta la tok, in for má ci ók és ered mé nyek szé les körû
meg is mer te té se ér de ké ben a Mi nisz té ri um Nem zet kö zi In -
for má ci ós Rend sze rét.”

15.  §

(1) A Sza bály zat 23.  §-a fe let ti al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Kommunikációs és koordinációs fõosztály”

(2) A Sza bály zat 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„23.  § (1) A Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály
ál ta lá nos kom mu ni ká ci ós fel adat kör ében

a) ki dol goz za a Mi nisz té ri um kom mu ni ká ci ós straté -
giáját;

b) el ké szí ti a mi nisz té ri u mi ja vas la tok hoz, elõ ter jesz -
tésekhez kap cso ló dó kom mu ni ká ci ós ter vet;

c) köz re mû kö dik a mi nisz té ri u mi ja vas la tok hoz, elõ -
ter jesz tésekhez kap cso ló dó kom mu ni ká ci ós ter vek el ké -
szí té sé ben;

d) köz re mû kö dik
da) kül sõ mar ke ting kom mu ni ká ci ós ta nács adó cé gek -

kel kö ten dõ meg ál la po dá sok elõ ké szí té sé ben, va la mint
db) kom mu ni ká ci ós té má jú pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá -

ban és a szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben;
e) ja vas la tot tesz a Mi nisz té ri um ar cu la tát érin tõ kér dé -

sek ben, és vég zi a gra fi kai és nyom dai ter mé kek kel kap -
cso la tos fel ada to kat;

f) irá nyít ja és ko or di nál ja a mi nisz ter ci vil stra té gi á já -
nak, a gaz da sá gi szfé rá val, va la mint az ön kor mány za tok -
kal való kap cso lat tar tás stra té gi á já nak ki dol go zá sát és
meg va ló sí tá sát, va la mint fel ügye li, se gí ti azok meg va ló -
su lá sát;

g) ko or di nál ja a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to -
zó ok ta tás sal, szak kép zés sel, szak irá nyú ké pe sí tés sel, va -
la mint az Er dei Is ko la Prog ram mal kap cso la tos felada -
tokat.

(2) A Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály saj tó -
kap cso la tok fel adat kör ében elõ ké szí ti és el lát ja a Mi nisz -
té ri um va la mennyi saj tó val kap cso la tos fel ada tát

a) az egy sé ges kor mány za ti kom mu ni ká ció ér de ké ben
szer ve zi az együtt mû kö dést a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor -
mány za ti kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs ál lam tit ká ra irá nyí tá sa
alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek kel;

b) szer ve zi és irá nyít ja a Mi nisz té ri um és a fel ügye le te
alá tar to zó szer vek mé di á val kap cso la tos te vé keny sé gét;

c) napi kap cso la tot tart a mé di á val, tá jé koz tat ja a saj tó
kép vi se lõ it a Mi nisz té ri um te vé keny sé gé rõl;

d) hír fi gye lést vé gez, hír ar chí vu mot hoz lét re és üze -
mel tet;

e) saj tó ter ve ket ké szít, saj tó tá jé koz ta tó kat és egyéb saj -
tó ese mé nye ket szer vez, köz le mé nye ket, saj tó anya go kat
ké szít;

f) fo lya ma to san fris sí ti saj tó hí rek kel a Mi nisz té ri um
hon lap ját;

g) szer ve zi és bo nyo lít ja a Mi nisz té ri u mot érin tõ kor -
mány za ti pro to koll ese mé nye ket, fo ga dá so kat;

h) a szak mai fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve szer kesz ti
a Mi nisz té ri um hon lap ját, és gon dos ko dik ar cu la tá nak,
tar tal má nak fo lya ma tos fris sí té sé rõl;

i) szer ve zi és bo nyo lít ja a Mi nisz té ri um kül sõ és bel sõ
ren dez vé nye it (ün nep sé gek, tár ca szin tû – nagy ren dez -
vény nek mi nõ sü lõ – bel- és kül föl di szak ki ál lí tá sok);

j) szer ve zi a Mi nisz té ri um ál la mi ve ze tõ i nek a nyil vá -
nos ság elõtt tör té nõ meg je le né sét, el lát ja a tv- és rá dió rek -
lá mok, -szpo tok gyár tá sá val, a saj tó hir de té sek meg je len te -
té sé vel kap cso la tos tech ni kai és szer ve zé si te en dõ ket. Fe -
le lõs a mi nisz té ri um meg je le né se kor an nak ar cu la tá ért
(ren dez vé nyek, ki ad vá nyok, szó ró anya gok, hir de té sek
stb.);

k) ki ad ja a saj tó ban és más mé di á ban meg je lent va lót -
lan vagy va lós tényt ha mis szín ben fel tün te tõ köz le mé -
nyek kel kap cso la tos, kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
hely re iga zí tá si ké rel me ket.

(3) A Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály tár sa -
dal mi kap cso la tok fel adat kör ében elõ ké szí ti a Miniszté -
rium va la mennyi la kos sá gi tá jé koz ta tó kam pá nyát és mû -
köd te ti a Zöld Pont Szol gá la tot, kap cso la tot tart a tár sa dal -
mi, szak mai, ön kor mány za ti szer ve ze tek kel, egyéb
érdek- képviseleti szer vek kel, mely fel ada tok ke re té ben

a) meg szer ve zi a „Zöld-Pont” iro dák or szá gos há ló za -
tát, köz re mû kö dik mû köd te té sük ben, fo lya ma tos kap cso -
la tot tart fent azok kal, to váb bá a zöld ha tó sá gok kal, va la -
mint a szak tár cák és a ci vil szer ve ze tek ha son ló fel ada tot
el lá tó szer ve ze ti egy sé ge i vel, há ló za ta i val;

b) a szak mai fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve kap cso la -
tot tart a tár sa dal mi szer ve ze tek kel, in té zi, ki elem zés re és
hasz no sí tás ra al kal mas mó don össze sí ti a kü lön bö zõ tár sa -
dal mi szer ve ze tek tõl ér ke zõ és a la kos sá gi köz ér de kû be je -
len té se ket, ja vas la to kat és pa na szo kat;

c) igény sze rint lét re hoz és fo lya ma to san fris sít, il let ve
szol gál tat te ma ti kus adat bá zi so kat, ugyan ezen cél ból kon -
cent rál ja és rend sze re zi a szak fõ osz tá lyok ál tal gyûj tött ak -
tu á lis kör nye ze ti ada to kat, in for má ci ó kat és ki ad vá nyo kat, 
mû köd te ti a Mi nisz té ri um hon lap ján lét re ho zott Zöld Fó -
ru mot és a Mi nisz té ri um éves ki emelt fel ada ta i hoz, il let ve
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a zöld je les na pok hoz szo ro san kö tõ dõ in gye nes „for ró
drót”-ot, to váb bá kap cso ló dó te ma ti kus, in for má ci ós la -
kos sá gi fó ru mo kat szer vez;

d) meg ter ve zi és mû köd te ti a Zöld Ga lé ria ki ál lí tá sa it
és mé dia ese mé nye it;

e) részt vesz a kör nye ze ti ügyek ben a tár sa da lom rész -
vé te lé vel és in for má ci ó hoz való hoz zá ju tá sá val kap cso la -
tos nem zet kö zi egyez mé nyek vég re haj tá sa stra té gi á já nak
ki dol go zá sá ban, és köz re mû kö dik vég re haj tá sá ban;

f) köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um és a tár cák, va la mint a
tár sa dal mi szer ve ze tek kö zöt ti meg ál la po dá sok meg kö té -
sé ben és vég re haj tá sá ban;

g) el lát ja a hát rá nyos hely ze tû tár sa dal mi ré te gek esély -
egyen lõ sé gé nek nö ve lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

h) szer ve zi és ko or di nál ja a lob bi-te vé keny ség gel össze -
füg gõ – a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó – fel ada to kat.

(4) A Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály el lát ja
az Or szág gyû lés tör vényalkotási és kor mány za ti mun kát
el len õr zõ sze re pé bõl adó dó an a Mi nisz té ri u mot érin tõ fel -
ada to kat, ezen be lül

a) ko or di nál ja a vá laszt igény lõ meg ke re sés re adan dó
vá lasz el ké szí té sét, el ké szí ti a szak mai és köz éle ti szem -
pon tok nak meg fele lõen – szük ség sze rint szak mai kom -
men tár ral és vál to za tok kal el lá tott – vá lasz ter ve ze tet, va la -
mint gon dos ko dik a vá lasz adó fel ké szí té sé rõl;

b) az Or szág gyû lés és a par la men ti bi zott sá gok ülé se in
gon dos ko dik a Mi nisz té ri um kép vi se le té nek meg szer ve -
zés érõl;

c) a mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ en fi gye lem mel kí sé ri,
és az ügy ben érin tett ön ál ló szer ve ze ti egy ség nek el jut tat ja 
az Or szág gyû lés és a bi zott sá gok ülé se i nek na pi rend jén
sze rep lõ tár gya lá si anya go kat, ügye ket;

d) az Or szág gyû lés és az ille té kes or szág gyû lé si bi zott -
sá gok ha tá ro za ti ja vas la tai és más ha son ló do ku men tu mok 
ese té ben az Or szág gyû lés dön té sé ig, és a dön tés ki hir de té -
sé ig el lát ja a Mi nisz té ri um ra há ru ló össze han go ló, egyez -
te tõ fel ada to kat;

e) szak mai és szer ve zé si tá mo ga tást nyújt a mi nisz ter,
az ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok par la men ti mun ká já -
hoz;

f) szer ve zi és el ké szí ti a kép vi se lõi fo ga dó órá ra ér ke zõ
kér dé sek re a vá la szo kat.

(5) A Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály hu -
mán po li ti kai fel adat kör ében:

a) vég zi a Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõi és mun ka vi -
szony ban lévõ al kal ma zot tai, to váb bá a mi nisz ter ki ne ve -
zé si jog kö ré be kü lön jog sza bály alap ján tar to zó más sze -
mé lyek ese té ben a jog vi szony lé te sí té sé vel, meg szün te té -
sé vel, mó do sí tá sá val kap cso la tos sze mély ügyi fel ada to -
kat, ar ról a jog sza bály ban elõ írt nyil ván tar tást ve zet;

b) ki ala kít ja a Mi nisz té ri um hu mán erõ for rá sok kal
kap cso la tos stra té gi á ját, in té zi a köz tiszt vi se lõk után pót lá -
sá val, a ve ze tõk ki vá lasz tá sá val – pá lyáz ta tá sá val – kap -
cso la tos szer ve zé si, kap cso lat tar tá si ügye ket, el lát ja a ki -
emelt fõ tiszt vi se lõi kar ba ki ne ve zett köz tiszt vi se lõk kel
kap cso la tos fel ada to kat;

c) gon dos ko dik a Mi nisz té ri um mal mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony ban ál lók al kal ma zá sá ról;

d) köz re mû kö dik a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló tör vény ben elõ írt nem zet biz ton sá gi el len õr zé sek le -
bo nyo lí tá sá ban, a Ktv.-ben elõ írt va gyon nyi lat ko zat-té tel -
lel, il let ve tel je sít mény ér té ke lés sel kap cso la tos fel ada tok
el lá tá sá ban;

e) el ké szí ti az éves lét szám ter vet, ez alap ján vég zi a lét -
szám gaz dál ko dás sal össze füg gõ fel ada to kat, fel ügye li és
el len õr zi a stá tusz be töl té sek hely ze tét, en ge dé lye zi az üres 
stá tu szok be töl té sét;

f) el ké szí ti az éves sze mé lyi jut ta tá si ke ret jog cí men -
kén ti fel hasz ná lá si ter vét, nyo mon kö ve ti és el len õr zi a
sze mé lyi jut ta tá si ke ret év kö zi fel hasz ná lá sát, elõ ter jesz -
téseket ké szít a mi nisz ter nek a sza bad pénz esz kö zök cél -
irá nyos fel hasz ná lá sá ra;

g) kü lön sza bály zat alap ján in té zi a köz tiszt vi se lõk
mun ka vég zé sé vel, jut ta tá sa i val és ked vez mé nye i vel, a ve -
ze tõk pi he nõ ide jé vel, to váb bá ju tal ma zá sá val kap cso la tos
ügye ket, részt vesz a Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõ it és
mun ka vál la ló it érin tõ en az éves sza bad sá go lá si terv el ké -
szí té sé ben;

h) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint gon dos ko dik
a mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó ki tün te té sek, egyéb el is -
me ré sek rend sze ré nek össze han golt mû köd te té sé rõl és fej -
lesz té sé rõl;

i) biz to sít ja a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat mû -
kö dé sét, ko or di nál ja a Mi nisz té ri um egész ség ügyi, jó lé ti,
szo ci á lis te vé keny sé gét, mû köd te ti a Szo ci á lis Bi zott sá -
got;

j) ko or di nál ja a Mi nisz té ri um szak te rü le te it érin tõ
szak mai tan fo lya mok, to vább kép zé sek és kon fe ren ci ák
szer ve zé sét, in té zi a Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõ i vel kö -
tött ta nul má nyi szer zõ dé sek kel kap cso la tos ügye ket, köz -
re mû kö dik az ügy ke ze lõi és köz igaz ga tá si alap vizs ga, va -
la mint a köz igaz ga tá si szak vizs ga meg szer ve zé sé ben;

k) ko or di nál ja, szer ve zi az ide gen nyel vi és in teg rá ci ós
kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé get, és részt vesz a tag ál -
la mi mû kö dés sze mé lyi fel té te le i nek biz to sí tá sá ban;

l) elõ ké szí ti a Mi nisz té ri u mon be lü li és kül sõ kép vi se -
le té ben el lá tott tiszt sé gek kel kap cso la tos, va la mint a Mi -
nisz té ri um ban mû kö dõ bi zott sá gok kül sõ kép vi se lõ i nek
fel ké ré sé vel, ki ne ve zé sé vel kap cso la tos ügye ket, to váb bá
ezek rõl nyil ván tar tást ve zet.

(6) A Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály az
(1)–(4) be kez dés ben fog lal ta kon túl:

a) a mi nisz ter tu laj do no si jo ga i nak gya kor lá sa ér de ké -
ben el lát ja a va gyon gaz dál ko dá si és va gyon ke ze lé si fel -
ada to kat, elõ ké szí ti az ala pí tói ha tás kör be tar to zó dön té se -
ket és ha tá ro za to kat;

b) a fe je zet költ ség ve té si szer ve i nek több sé gi vagy ki -
sebb sé gi tu laj do ná ban álló gaz da sá gi tár sa sá gok va gyon -
gaz dál ko dá si és va gyon ke ze lé si fel ada tai te kin te té ben
irány el ve ket ké szít, ja vas la to kat fo gal maz meg;

c) a gaz dál ko dás ered mé nyé nek fel hasz ná lá sá ra, il let ve 
a tár sa sá gok költ ség ve té si tá mo ga tá sá ra azon gaz da sá gi
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tár sa sá gok ese té ben, me lyek tu laj do no si jo ga it köz vet le -
nül a mi nisz ter gya ko rol ja, ja vas la tot tesz, más gaz da sá gi
tár sa sá gok ese té ben vé le mé nye zi a ja vas la to kat;

d) kez de mé nye zi gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sát és
meg szün te té sét, il let ve vé le mé nye zi az erre vo nat ko zó ja -
vas la to kat.”

16.  §

A Sza bály zat 25.  §-a fe let ti al cím, va la mint a 25.  § he -
lyé be a kö vet ke zõ al cí mek és ren del ke zé sek lép nek:

„AZ ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATA

Államtitkári titkárság

25.  § Az Ál lam tit ká ri tit kár ság se gí ti az ál lam tit kárt te -
vé keny sé gé nek el lá tá sá ban, en nek ke re té ben

a) gon dos ko dik az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol -
go zá sá ról, in té zé sé rõl, a tit kár sá gi ügy vi te li mun ka el lá tá -
sá ról;

b) to váb bít ja az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada -
to kat, el len õr zi azok vég re haj tá sát, e jog kö ré ben el jár va a
ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást kér het;

c) fi gye lem mel kí sé ri az ál lam tit kár napi prog ram já nak
ala ku lá sát, a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek biz to sí tá sát;

d) az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott té ma kö rök ben vé -
le mé nye zõ, ja vas lat te võ, il let ve dön tés-elõ ké szí tõ te vé -
keny sé get vé gez;

e) el lát ja az ál lam tit kár te vé keny sé gé vel össze füg gõ
ope ra tív fel ada to kat;

f) szer ve zi az ál lam tit kár ál tal ve ze tett mi nisz té ri u mi
mun ka ér te kez le te ket.”

17.  §

A Sza bály zat a kö vet ke zõ al cím mel és 25/A.  §-sal egé -
szül ki:

„Környezetkutatási, oktatási és informatikai
koordinációs fõosztály

25/A.  § (1) A Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti -
kai ko or di ná ci ós fõ osz tály ága za ti in for ma ti kai fel adat -
kör ében:

a) ki ala kít ja az ága za ti in for ma ti kai stra té gi át és in for -
ma ti kai biz ton sá gi stra té gi át, ja vas la tot tesz az in for ma ti -
ká ra for dít ha tó bel sõ és kül sõ erõ for rá sok meg ter ve zé sé re
és el osz tá sá ra;

b) irá nyít ja a szak te rü le ti in for má ci ós rend sze rek fej -
lesz té sét és mû köd te té sét;

c) ko or di nál ja a kör nye zet po li ti kát, a dön tés ho za talt és
a tá jé koz ta tást szol gá ló mu ta tók ki fej lesz té sét, ko or di nál ja 
a mi nisz ter Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj tõ prog ram mal
kap cso la tos fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

d) el lát ja a köz pon ti (KEOP) és egyéb in for ma ti kai pá -
lyá za ti prog ra mok szak mai elõ ké szí té sét, il let ve irá nyít ja
azok meg va ló sí tá sát;

e) ko or di nál ja a ma gyar or szá gi EI O NET-há ló zat ki ala -
kí tá sát, va la mint az Eu ró pai Kör nye zet vé del mi Ügy nök -
ség gel tör té nõ együtt mû kö dést;

f) össze han gol ja a mi nisz ter táv ér zé ke lés sel össze füg -
gõ fel ada ta it;

g) össze han gol ja a kör nye ze ti vo nat ko zá sú nem zet kö zi 
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sét;

h) gon dos ko dik a g) pont sze rint szol gál ta tott ada tok
köz pon ti tá ro lá sá ról, rend sze res köz zé té te lé rõl;

i) biz to sít ja a kör nye ze ti ada tok nyil vá nos ság ra ho za ta -
lá nak in for ma ti kai hát te rét;

j) GRID Bu da pest né ven – együtt mû köd ve a Kör nye -
zet vé del mi in for ma ti kai osz tállyal és a Ter mé szet vé del mi
in for ma ti kai osz tállyal – Kör nye ze ti In for ma ti kai Köz -
pont ként mû kö dik;

k) ko or di nál ja az Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má -
ci ós Rend szer és a Ter mé szet vé del mi In for má ci ós Rend -
szer mû köd te té sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada -
to kat;

l) ko or di nál ja az emisszió-ke res ke del mi in for ma ti kai
rend szer mû köd te té sét;

m) el lát ja a más tár cák ál tal gyûj tött kör nye ze ti vo nat -
ko zá sú ada tok Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má ci ós
Rend szer be tör té nõ be kap cso lá sát.

(2) A Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai ko or -
di ná ci ós fõ osz tály ku ta tá si, ok ta tá si és in no vá ci ós fel adat -
kör ében:

a) köz re mû kö dik az or szá gos ku ta tás-fej lesz té si, ne ve -
lé si, ok ta tá si, kép zé si kon cep ci ók és vég re haj tá si ter vek
ki dol go zá sá ban, to váb bá el lát ja az ez zel kap cso la tos tár ca -
kép vi se le tet;

b) ko or di nál ja a kör nye ze ti ne ve lés sel kap cso la tos or -
szá gos és nem zet kö zi prog ra mok meg va ló sí tá sát, va la mint 
köz re mû kö dik di ák pá lyá za tok, or szá gos ta nul má nyi ver -
se nyek elõ ké szí té sé ben, le bo nyo lí tá sá ban;

c) el lát ja a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ok -
ta tás sal, szak kép zés sel, szak irá nyú ké pe sí tés sel kap cso la -
tos fel ada to kat;

d) köz re mû kö dik a Kor mány kö zép tá vú tu do mány- és
tech no ló gia po li ti kai stra té gi á já nak és ak ció ter ve i nek ki -
dol go zá sá ban;

e) el lát ja a tár ca ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó prog ra mok
tu do má nyos meg ala po zá sá nak ko or di ná ci ó ját, az irá nyí -
tott szak te rü le tek ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si fõ irá nya i -
nak to vább fej lesz té sét és a tár ca szem pont rend sze ré nek
ér vé nye sí té sét a ha zai tu do mány- és in no vá ci ós po li ti ká -
ban;

f) köz re mû kö dik a Nem ze ti Kör nye zet tech no ló gi ai
Ak ció terv (ETAP) K+F fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban;

g) ko or di nál ja a nem zet kö zi tu do má nyos és tech no ló -
gi ai két- és több ol da lú együtt mû kö dé sek vég re haj tá sát,
szer ve zi és elõ se gí ti az Euró pai Unió Ku ta tá si, Fej lesz té si
és De monst rá ci ós Ke ret prog ram já ban, az Euró pai Ku ta tá -
si Tér ség fej lesz té sé ben való ha zai rész vé telt;
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h) el lát ja az Er dei Is ko la Prog ram mal kap cso la tos fel -
ada to kat;

i) kör nye ze ti tu dás bá zist és in for má ci ós te ret lé te sít és
tart fenn a ha zai és nem zet kö zi in no va tív tech no ló gi ák ról,
fej lesz té si pro jek tek rõl és pi a ci in for má ci ók ról;

j) a ha tá ron túli ma gyar ság szer ve ze te i vel együtt mû -
köd ve egy Kár pát-me den cei kör nye ze ti tu dás bá zist és in -
for má ci ós plat for mot hoz lét re és tart fenn a kör nye zet- és
ter mé szet vé de lem mel, kör nye zet gaz dál ko dás sal, ha tár
men ti pro jek tek kel kap cso la tos in for má ci ók és ta pasz ta la -
tok meg osz tá sa cél já ból (Ma gyar-Ma gyar Öko Fó rum);

k) se gí ti és ösz tön zi a ma gyar kör nye zet vé del mi ipar
kül föl di szak ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé te lét, kül pi a ci
meg je le né sét, illetve a kül föl di be fek te té se ket, prog ra mok, 
part ner sé gi (PPP) mo del lek ki dol go zá sát és megvalósí -
tását;

l) kap cso la tot tart in no vá ci ós üz le ti ta ná csok kal;
m) a kör nye ze ti ex port prog ram ke re té ben együtt mû kö -

dik az ille té kes mi nisz té ri u mok kal és más kor mány za ti
szer vek kel, va la mint szak mai szö vet sé gek kel.

(3) A Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai ko or -
di ná ci ós fõ osz tály el lát ja a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da ûr ku -
ta tás sal és ûr ku ta tá si te vé keny ség gel kap cso la tos kü lön
jog sza bály sze rin ti fel ada ta it.”

18.  §

A Sza bály zat 26.  §-a fe let ti al cí mek, to váb bá a 26.  § fel -
ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ al cí mek, il let ve ren -
del ke zés lép:

„A JOGI SZAKÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ
TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI

Jogi szakállamtitkári titkárság

26.  § A Jogi szak ál lam tit ká ri tit kár ság se gí ti a jogi szak ál -
lam tit kárt te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban, en nek ke re té ben”

19.  §

A Sza bály zat 27.  §-a fe let ti al cím, to váb bá a 27.  §-a
 helyébe a kö vet ke zõ al cím, il let ve ren del ke zés lép:

„Közigazgatási és jogi fõosztály

27.  § A Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály”

20.  §

A Sza bály zat 28.  §-a fe let ti al cím, to váb bá a 28.  § he lyé -
be a kö vet ke zõ al cím, il let ve ren del ke zés lép:

„Európai közösségi jogi és koordinációs fõosztály

28.  § (1) Az Euró pai kö zös sé gi jogi és ko or di ná ci ós fõ -
osz tály

a) ki ala kít ja az eu ró pai uni ós dön tés ho za tal va la -
mennyi fó ru mán kép vi se len dõ tár ca ál lás pon tot;

b) az a) pont sze rin ti te vé keny sé ge ke re té ben fel ügye li
a dön tés ho za tal lal kap cso la tos mi nisz té ri u mon be lü li, tár -
ca kö zi és a nem kor mány za ti szer ve ze tek kel való ko or di -
ná ci ót;

c) ko or di nál ja a mi nisz té ri um nak az Unió va la mennyi
szer vé vel, így kü lö nö sen az Eu ró pai Bi zott ság gal, a Ta -
náccsal és az Eu ró pai Par la ment tel való kap cso lat tar tá sát;

d) biz to sít ja a tár ca kép vi se le tét az Eu ró pai Ko or di ná -
ci ós Tár ca kö zi Bi zott ság ban;

e) eu ró pai uni ós szak po li ti kai ügyek ben biz to sít ja a tár -
ca kép vi se le tét, il let ve a kép vi se let meg fe le lõ szak mai elõ -
ké szí té sét az Or szág gyû lés bi zott sá ga i ban;

f) irá nyít ja és fel ügye li a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
szak at ta sék te vé keny sé gét;

g) tár cán be lül és – a vo nat ko zó kor mány za ti mun ka -
meg osz tás nak meg fele lõen – az érin tett tár cák kö zött
 koordinálja az eu ró pai kö zös sé gi jog al kal ma zá sá val kap -
cso la tos va la mennyi kér dést, kü lö nös te kin tet tel a jog sér -
tés meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló (inf rin ge ment) el já rá sok ra;

h) eu ró pai kö zös sé gi jogi szem pont ból vé le mé nye zi a
tár ca ha tás kö ré be tar to zó jog sza bály ter ve ze te ket és jog -
har mo ni zá ci ós ja vas la to kat;

i) ko or di nál ja a nem zet kö zi ter mé szet vé del mi egyez -
mé nyek ha zai vég re haj tá sát és el lát ja az ez zel kap cso la tos
nem zet kö zi fel ada to kat;

j) el lát ja a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat és nö vény fa -
jok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény
(CITES) sze rin ti en ge dé lye zé si és nyil ván tar tá si fel ada to -
kat;

k) el lát ja a ge ne ti ka i lag mó do sí tott szer ve ze tek (GMO)
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé vel és sza bá lyo zá sá val
kap cso la tos ha tó sá gi, il let ve szak ha tó sá gi fel ada tok szak -
mai elõ ké szí té sét, va la mint az ezek kel kap cso la tos mi nisz -
té ri u mi fel ada to kat.”

21.  §

A Sza bály zat 33.  §-a fe let ti al cím, to váb bá a 33.  § fel ve -
ze tõ mon da ta he lyébe a kö vet ke zõ al cím, il let ve ren del ke -
zés lép:

„Költségvetési és beruházási fõosztály

33.  § A Költ ség ve té si és be ru há zá si fõ osz tály”

22.  §

A Sza bály zat 34.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[A Ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit ká ri

tit kár ság se gí ti a ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál -
lam tit kárt te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban, en nek ke re té ben]

„f) el lát ja a ter mé szet vé del mi szak könyv tár felügye -
letét.”
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23.  §

A Sza bály zat 35.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A ter mé szet meg õr zé si fõ osz tály]
„e) el lát ja a Ter mé szet vé del mi In for má ci ós Rend szer

mû köd te té sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada to kat,
valamint a ter mé szet vé del mi in for má ci ós és mo ni to ro zá si
fel ada tok szak mai fel ügye le tét és irá nyí tá sát, to váb bá ve -
ze ti a vé dett ter mé sze ti te rü le tek, a Na tu ra 2000 te rü le tek
és vé dett ter mé sze ti ér té kek törzs köny vét;”

24.  §

A Sza bály zat 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„37.  § (1) A Kör nye zet meg õr zé si fõ osz tály
a) el lát ja az in teg rált szennye zés meg elõ zés sel és -csök -

ken tés sel, valamint az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dé lye zé si el já rás sal kap cso la tos mi nisz té ri u mi fel ada to kat;

b) el lát ja a nuk le á ris biz ton ság gal a le ve gõ be és víz be
tör té nõ ra dio ak tív ki bo csá tá sok kal és azok el len õr zé sé vel
kap cso la tos, a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat;

c) el lát ja a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó környezet-
 egészségügyi fel ada to kat;

d) irá nyít ja a be ru há zá sok kör nye ze ti ha tás vizs gá la tá -
ra, valamint a ter vek, prog ra mok (stra té gi ai) kör nye ze ti
vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás fej lesz té sét;

e) irá nyít ja a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és a (stra té gi ai)
kör nye ze ti vizs gá la ti sza bá lyo zás al kal ma zá sá val kap cso -
lat ban fel me rü lõ mi nisz té ri u mi fel ada tok el lá tá sát;

f) ko or di nál ja az or szág ha tá ron át ter je dõ kör nye ze ti ha -
tá sok vizs gá la tá ról  szóló ENSZ EGB egyez mény bõl
(Espoo i egyez mény bõl) és a hoz zá csa tolt Stra té gi ai kör -
nye ze ti vizs gá la ti jegy zõ könyv bõl fa ka dó fel ada tok vég re -
haj tá sát;

g) át fo gó an ér té ke li a kör nye zet ál la po tát;
h) irá nyít ja és el lát ja a kör nye zet irá nyí tá si rend sze rek -

kel és kör nye zet vé del mi szem pon tú ter mék mi nõ sí tés sel
kap cso la tos, a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat;

i) el lát ja a kör nye zet ba rát ter mék mi nõ sí tés sel kap cso -
la tos mi nisz té ri u mi fel ada to kat;

j) köz re mû kö dik a sú lyos ipar i bal ese tek el le ni vé de ke -
zés kö ve tel mény rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban;

k) el lát ja a mi nisz ter vé de lem-igaz ga tá si ko or di ná ci ós
fel ada ta it;

l) el lát ja és ko or di nál ja a tûz- és mun ka vé de lem tár ca -
szin tû és ága za ti fel ada ta it.

(2) A Kör nye zet meg õr zé si fõ osz tály az (1) be kez dés ben 
fog lal ta kon túl

a) el lát ja az Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má ci ós
Rend szer mû köd te té sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos
fel ada to kat;

b) gon dos ko dik az emisszió-ke res ke del mi in for ma ti kai 
rend szer mû köd te té sé rõl;

c) gon dos ko dik a más tár cák ál tal gyûj tött kör nye ze ti
vo nat ko zá sú ada tok Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má -
ci ós Rend szer be tör té nõ be kap cso lá sá ról;

d) fej lesz ti a tel jes in teg rált szennye zõ anyag-ki bo csá -
tá si adat bá zist (PRTR);

e) el lát ja a fõ osz tály fel ada ta i hoz kap cso ló dó ha zai és
nem zet kö zi adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek kel kap cso la -
tos fel ada to kat.”

25.  §

(1) A Sza bály zat 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be je len 
mó do sí tó sza bály zat 1. és 2. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Sza bály zat 17.  §-a (4) és (6) be kez dé sé ben, a 18.  §
(4) be kez dé sé ben és a 2. szá mú mel lék le te IV. pont já nak
fel ve ze tõ szö ve gé ben a „a jogi és ko or di ná ci ós szak ál lam -
tit kár” szö veg rész he lyé be a „jogi szak ál lam tit kár” szö -
veg rész lép.

(3) A Sza bály zat 7. szá mú mel lék le te he lyé be a je len
sza bály zat 3. szá mú mel lék le te lép.

(4) A Sza bály zat 9. szá mú mel lék le te he lyé be a je len
sza bály zat 4. szá mú mel lék le te lép.

1. számú melléklet a módosító szabályzathoz

[1. számú melléklet]

„A Minisztérium létszámkerete

A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egysé -
gek: 14

A ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek: 70

Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek: 20

A jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek: 65

A kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze ti egy sé gek: 101

A ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek: 78

A víz ügyi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze ti egy sé gek: 51”

2. számú melléklet a módosító szabályzathoz

[2. számú melléklet]

„Fõosztályok, ahol osztályt nem vezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes mûködhet

Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály
Stra té gi ai fõ osz tály
Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály
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Eu ró pai kö zös sé gi jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály

Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály

Kör nye zet fej lesz té si fõ osz tály

Költ ség ve té si és be ru há zá si fõ osz tály

Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály”

3. számú melléklet a módosító szabályzathoz

[7. számú melléklet]

„Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkakörök

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 22/A.  § (8) be kez dé sé nek e)–h) pont jai alap ján az
egyes szer ve ze ti egy sé gek va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett ség gel járó mun ka kö rei:

Mi nisz ter, il let ve a ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek

Mi nisz te ri ka bi net

– va la mennyi mun ka kör

Mi nisz te ri tit kár ság

– va la mennyi mun ka kör

Stra té gi ai fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk mun ka kö rei

Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

El len õr zé si fõ osz tály

– I. be so ro lá si osz tály ba tar to zó köz tiszt vi se lõk

Ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

Ál lam tit ká ri tit kár ság

– va la mennyi mun ka kör

Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai koordiná -
ciós fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti
egy sé gek

Jogi szak ál lam tit ká ri tit kár ság

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dök mun ka kö rei

Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk

Euró pai kö zös sé gi jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

Kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit ká ri tit kár ság
– mun ka kö ri le írás alap ján a pénz esz kö zök fel hasz ná -

lá sá ra, a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök
Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Kör nye zet fej lesz té si fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Költ ség ve té si és be ru há zá si fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit kár irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

Ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit ká ri tit -
kár ság

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk mun ka kö rei

Ter mé szet meg õr zé si Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk mun ka kö rei, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá -
sá ra, a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Nem ze ti par ki és táj vé del mi fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk mun ka kö rei
Kör nye zet meg õr zé si fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk mun ka kö rei

Víz ügyi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze ti egy sé gek

Víz ügyi szak ál lam tit ká ri tit kár ság
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk mun ka kö rei
Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tá si fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Víz gaz dál ko dá si Fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök”
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4. számú melléklet a módosító szabályzathoz

[9. számú melléklet]

„A Minisztérium ellenõrzési nyomvonala

Az el len õr zé si nyom vo nal je len tõ sé ge a Mi nisz té ri um
mû kö dé sé ben

Az el len õr zé si nyom vo nal a fo lya ma tok ra vo nat ko zó
egyes te vé keny sé ge ket, a te vé keny sé gek jogi alap ját, fe le -
lõ sét, el len õr zé sét, nyo mon kö ve té sét, a kap cso ló dó do ku -
men tu mo kat öle li fel:

– a Mi nisz té ri um mû kö dé sé nek, egyes te vé keny sé ge i -
nek egy más ra épü lõ el já rás rend je it egy sé ges fo lya mat ként
mu tat ja, tel jes egé szé ben tar tal maz za az el len õr zé si pon -
tok (tí pu sok) összes sé gét;

– ki ala kí tá sá val a Mi nisz té ri um ra jel lem zõ va la mennyi 
te vé keny ség, va la mennyi „sze rep lõ”, funk ció együt tes
 koordinálására ke rül sor;

– va la mennyi részt ve võ szá má ra írott és át lát ha tó for -
má ban vá lik (kö ve ten dõ el já rás ként) fel adat tá az el já rá sok
és mód sze rek be tar tá sa, mi köz ben a re fe ren ci ák, do ku -
men tum tí pu sok és ma guk az el já rá sok is stan dar di zál tak ká 
vál nak;

– meg mu tat ja a Mi nisz té ri um fo lya mat ba épí tett el len -
õr zé si rend sze ré nek hi á nyos sá ga it, így fel gyor sít ja a pénz -

ügyi irá nyí tás fo lya ma ta i nak meg fe le lõ át ala kí tá sát, és a
mû köd te tés szín vo na lá nak, a nyúj tott szol gál ta tá sok ér ték -
nö ve ke dé sét se gí ti elõ.

A fe le lõs sé gi szin tek te rén:

– az el len õr zé si nyom vo nal egy stan dar dot je lent, el já -
rá sok együt te sét, ame lyek alap ján meg ha tá roz ha tók va la -
mennyi fo lya mat ban a fe le lõ sök, el len õr zé si pon tok,

– az el len õr zé si nyom vo nal se gít sé gé vel könnyen és
gyor san azo no sít ha tó a hi bás mû kö dés, a hoz zá tar to zó fe -
le lõs,

– meg mu tat ja, hogy a tel jes fo lya mat mi nõ sé ge az
egyes rész te vé keny sé ge kért fe le lõs köz re mû kö dõ kön is
mú lik.

Az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá nál al kal ma zott
te vé keny ség cso por tok meg ha tá ro zá sa

Az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá nál, mo dell jé nek
fel épí té sé nél alap kö ve tel mény olyan te vé keny ség cso por -
tok ki ala kí tá sa, me lyek több ele mi te vé keny sé get össze -
fog la ló an ké pe sek le ír ni.

Az egyes gaz da sá gi ese mé nyek kel kap cso la tos el len õr -
zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá nak gya kor la ti meg va ló sí tá sa a
ter ve zés, vég re haj tás és be szá mo lás fo lya ma ta i hoz iga zo -
dó an ha tá roz za meg azo kat a fo lya ma to kat, me lyek a rend -
szer alap já ul szol gál nak.
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A tervezésre vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A fo lya mat lé pé sei Hi vat ko zás Do ku men tum Fel adat gaz da El len õr zõ El len õr zé si mód

1. Költ ség ve té si
kon cep ció ké szí tés

Áht., Ámr., PM
irány elv

kal ku lá ci ók Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

fe lül vizs gá lat 
– ve ze tõi
el len õr zés

2. For rá sok
fel osz tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

bel sõ kal ku lá ci ók Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

fe lül vizs gá lat 
– ve ze tõi
el len õr zés

3. Költ ség ve té si
ja vas lat el ké szí té se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

bel sõ kal ku lá ci ók,
sza bály za tok elõ zõ 
évi tel je sí té sek

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

fe lül vizs gá lat 
– ve ze tõi
el len õr zés

4. Költ ség ve té si
ja vas lat el fo ga dá sa

jog sza bá lyok ja vas lat tel jes
anya ga

mi nisz ter mi nisz ter fe lül vizs gá lat
jó vá ha gyás sal

Rö vi dí té sek jegy zé ke:

Áht. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény

Ámr. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let



A végrehajtásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A fo lya mat lé pé sei Hi vat ko zás Do ku men tum Fel adat gaz da El len õr zõ El len õr zé si mód

1. Rend sze res és nem 
rend sze res
sze mé lyi
jut ta tá sok
fo lyó sí tá sá nak
elõ ké szí té se

Áht., Ámr., Ktv.,
Mt., bel sõ
sza bá lyo zá sok

ki ne ve zé si ok irat Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi
el len õr zés

2. Meg bí zá sok kal
kap cso la tos
fel ada tok

Áht., Ámr. meg bí zá si
szer zõ dés

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

fe lül vizs gá lat 
– ve ze tõi
el len õr zés

3. Do lo gi jel le gû
ki adá sok
tel je sí té se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

meg ren de lés
szer zõ dés

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

fe lül vizs gá lat 
– ve ze tõi
el len õr zés

4. Köz be szer zé sek
le bo nyo lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

tel jes irat anyag Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

fe lül vizs gá lat 
– ve ze tõi
el len õr zés

5. Be ru há zá sok,
fel újí tá sok
le bo nyo lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

tel jes irat anyag Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

fe lül vizs gá lat 
– ve ze tõi
el len õr zés

6. Va gyon-
gaz dál ko dás sal
össze füg gõ
fel ada tok
el vég zé se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

tel jes irat anyag és
ana li ti ka

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

7. Va gyon-
nyil ván tar tás sal
össze füg gõ
fel ada tok

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
KVI út mu ta tók

tel jes irat anyag és
ana li ti ka

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

8. Kö te le zett ség vál -
la lás, utal vá -
nyo zás, ér vé nye -
sí tés sza bá lya i nak
be tar tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

tel jes irat anyag és
ana li ti ka

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

9. Kö te le zett ség vál -
la lás nyil ván -
tar tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

alap bi zony la tok Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

10. Köny ve lés,
szám vi te li
te vé keny ség

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
(szám vi te li
po li ti ka)

alap bi zony la tok Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

11. Ban ki pénz ügyi
te vé keny ség

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
(pénz ke ze lé si
sza bály zat)

alap bi zony la tok,
be val lá sok

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

12. Pénz tá ri
te vé keny ség

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
(pénz ke ze lé si
sza bály zat)

alap bi zony la tok Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

13. Pénz ügyi
(pénz tá ri)
te vé keny ség és a
könyv vi tel
kap cso la ta,
egyez te té sek
el vég zé se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
ügy rend

alap bi zony la tok,
köny ve lé si nap lók, 
ana li ti kus
nyil ván tar tá sok

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés
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Ssz. A fo lya mat lé pé sei Hi vat ko zás Do ku men tum Fel adat gaz da El len õr zõ El len õr zé si mód

14. Bér szám fej tés és
TB ügy in té zés

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

alap bi zony la tok,
be val lá sok

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

15. Bér szám fej tés és
köny ve lés
kap cso la ta,
egyez te té sek
el vég zé se

bel sõ sza bály za tok 
(ügy rend)

alap bi zony la tok,
bér fel adás,
köny ve lé si nap lók

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

16. Sze mély ügyi
ügy in té zés

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

alap bi zony la tok Kom mu ni káci ós
és ko or di ná ci ós
fõ osz tály ve ze tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

Rö vi dí té sek jegy zé ke:

Áht. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény

Ámr. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let

Ktv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény

Mt. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény

A beszámolásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonala

Ssz. A fo lya mat lé pé sei Hi vat ko zás Do ku men tum Fel adat gaz da El len õr zõ El len õr zé si mód

1. Fõ köny vi ki vo nat
egyez te té se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
(szám vi te li
po li ti ka, ügy rend)

köny ve lé si nap lók, 
alap bi zony la tok

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

2. Lel tá ro zás,
egyez te tés, lel tár
jó vá ha gyá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
(lel tá ro zá si)

ana li ti kák lis tái,
lel tá ro zás
bi zony la tai

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

3. Könyv vi te li
mér leg
össze ál lí tá sa,
jó vá ha gyá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
(szám vi te li
po li ti ka, ügy rend)

fõ köny vi ki vo nat,
lel tár, mér leg

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

4. Pénz for gal mi
je len tés
össze ál lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
(szám vi te li
po li ti ka, ügy rend)

fõ köny vi ki vo nat,
pénz for gal mi
je len tés

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

5. A pénz for gal mi
je len tés
tá jé koz ta tó ada tai

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

fõ köny vi ki vo nat,
be val lá sok,
ana li ti kák

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

6. Ki egé szí tõ
mel lék le tek
össze ál lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok

tel jes irat anyag,
ana li ti kák,
fõ köny vi ki vo nat

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

7. A be szá mo ló
szö ve ges
in dok lá sá nak
össze ál lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
fel ügye le ti
irány el vek

tel jes be szá mo ló Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

kör nye zet-
gaz da sá gi
szak ál lam tit kár

mun ka fo lya mat ba
épí tett ve ze tõi
el len õr zés

8. A be szá mo ló
jó vá ha gyá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za tok 
fel ügye le ti
irány el vek

tel jes be szá mo ló
és szö ve ges
in dok lás

Költ ség ve té si és
be ru há zá si
fõ osz tály ve ze tõ je

mi nisz ter a be szá mo ló
jó vá ha gyá sa

”
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A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága
(6721 Szeged, Deák Ferenc u. 17.)

h i r d e t m é n y e

A Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga – a föld ren de zõ és föld -
kiadó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi II. törvény 4/B.  §-ának (5) be kez dé se, 9.  §-a alapján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a már té lyi Ti sza Me zõ gaz da sá gi és Szol gál ta tó Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek kiadása céljából.

A sor so lás he lye: Már tély, Fõ u. 45–47., Fa lu ház, osz tály te rem

A sor so lás ide je: 2007. jú li us 31. (kedd), 9 óra.

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

Te le pü lés: Hód me zõ vá sár hely (kül te rü let)

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

Arany ko ro na Meg jegy zés

0861/10 szán tó 0,3093 5,10

0918/4 szán tó 0,3726 9,05

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

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

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

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

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont hoz cí -
mez ve, de a Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságához.

Tas ná di Gá bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
közleménye

 A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. § (1) be -
kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát
te szi köz zé:

856717C
642300D
166247A
906955F
505687A
369529F
676302G
261030F
908085B
523210E

886880D
205894E
146659D
061238H
332739F
801860E
313065F
633160E
622779E
389900F

993906F
536118D
810071A
457724B
605487C
558630G
313236G
251993D
156685B
166059E
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332869D
791970A
218221G
002257A
541456F
022379D
509187F
623477B
009329C
106031F
085859D
181083B
508713B
796020C
330935C
170175G
037478F
614476F
303323E
125032E
176372H
437636D
490496D
110711C
172360D
093373D
189497G
981485A
860780F
420593E
643683D
862431B
126957A
188012E
534263E
921960G
909340E
683833B
162421E
441662F
199132A
820592F
088345E
028376A
318524B
509609A
143018B
016866A
844408F
261552C
715713F
033694B
551642F
264079C
665296A
398553G

752839A
723443G
951696E
619762D
825116C
909692B
747418F
899451F
979857C
666961A
534543E
725492B
119665D
217122D
283863C
893976G
351965B
926628E
970941D
705895F
914434B
314201C
628313A
737062E
956899D
649295A
955354F
671082B
509771B
567149B
820544E
200827F
478611D
781626F
615963B
578693B
503114B
831415F
601096B
201830A
245704D
516108E
632318B
070129D
376562A
278808C
749593G
895144D
233759A
492057B
710650A
145680H
881558B
910528F
325408A
629329C

665303G
869810E
160855A
181990A
141428E
637192G
524790F
879436A
675811B
913576B
858045E
978973F
365210F
371481E
454230C
127765H
369999F
688412E
325506E
590074B
698432F
417546G
060284B
692274D
823885E
193960G
313125D
674442G
562394G
906298F
404717G
511530G
787877F
001188F
684380B
915303D
895727C
799807F
342334D
085613D
387001D
121378E
540247A
464839B
585808D
521760C
027947D
752673G
684666F
407267E
595864A
479823D
137632D
044325F
480071F
979068F
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514324F
556571D
792432C
434258C
828021G
115321G
652370G
919903G
771846D
898112C
415329B
569750E

756101E
540379D
499587A
764921C
911031F
265826D
216979F
040607G
069201A
167208H
646598G
009508D

182298A
647994B
767845B
664253D
766074E
976333D
487003B
688730D
610393B
565074A
128278C
131392G

Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

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

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

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

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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