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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelete

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában és a 110.  § (7) be kez dé -
sé nek a), f) és i) pont já ban, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 174/A.  § a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
te lek kel – azok ra a te vé keny sé gek re, lé te sít mé nyek re ter -
jed ki, ame lyek kör nye ze ti zajt, il let ve rez gést okoz nak
vagy okoz hat nak.

(2) Nem ter jed ki a ren de let ha tá lya:
a) köz te rü le ti ren dez vény re,
b) a mun ka he lyi zaj és rez gés ál tal oko zott fog lal koz ta -

tá si ve szély re,
c) a ma gán sze mé lyek ház tar tá si igé nye it ki elé gí tõ te vé -

keny ség re,
d) köz le ke dé si jár mû ve ken be lü li zaj ra és rez gés re,
e) az egész ség ügyi men té si te vé keny ség, a tûz ol tá si

fel ada tok, a mû sza ki men tés és bûn ül dö zé si te vé keny ség
ál tal kel tett zaj ra és rez gés re, va la mint

f) a val lá si te vé keny ség vég zé sé re.

Fogalommeghatározások

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) vé den dõ (vé dett) kör nye zet: vé den dõ te rü let és vé -

den dõ épü let, he lyi ség, amely em ber i tar tóz ko dás ra, te vé -
keny ség vég zé sé re szol gál, és ahol az em ber i te vé keny ség
za va rá sá nak meg aka dá lyo zá sa vagy az em ber i egész ség
vé del me ér de ké ben a kör nye ze ti zaj, rez gés mér té két kor -
lá toz ni kell;

b) kör nye ze ti zaj: a le ve gõ nek olyan mér té kû és mi nõ -
sé gû nyo más in ga do zá sa, amely a vé den dõ kör nye zet ben
ész lel he tõ;

c) kör nye ze ti rez gés: kör nye ze ti rez gés for rás tól szár -
ma zó, a szi lárd test olyan mér té kû és mi nõ sé gû is mét lõ dõ
ru gal mas alak vál to zá sa, amely a vé den dõ kör nye zet ben
levõ épü let szer ke ze tén ke resz tül hat az ott tar tóz ko dó em -
ber re;

d) kör nye ze ti zaj- vagy rez gés for rás: üze mi, épí té si,
sza bad idõs, köz le ke dé si és egyéb lé te sít mény, gép, be ren -
de zés, ille tõ leg olyan te vé keny ség, amely a vé den dõ kör -
nye zet ben kör nye ze ti zajt vagy kör nye ze ti rez gést okoz;

e) épí té si zaj- vagy rez gés for rás: olyan épí tõ ipa ri te vé -
keny ség, amely kör nye ze ti zajt vagy rez gést okoz;

f) köz le ke dé si zaj- vagy rez gés for rás: köz le ke dé si út -
vo nal (köz út, köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán út, vas úti 
pá lya, vízi út, va la mint a re pü lõ tér) üze mel te té se, keze -
lése;

g) kör nye ze ti zaj- és rez gés for rás üze mel te tõ je: a vas úti 
pá lya há ló za tot és an nak tar to zé ka it, vas úti üze mi lé te sít -
ményt mû kö de tõ vas úti tár sa ság, a köz út ke ze lõ je, a vízi út 
fenn tar tó ja, a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja, az üze mi vagy
sza bad idõs zaj-, il let ve rez gés for rást je len tõ lé te sít ményt,
gé pet, be ren de zést mû köd te tõ sze mély;

h) sza bad idõs zaj- vagy rez gés for rás: kör nye ze ti zajt,
rez gést elõ idé zõ kul tu rá lis, szó ra koz ta tó, ven dég lá tó vagy
sport lé te sít mény, és az elõb bi célú te vé keny ség, va la mint
az elõb bi cél ra hasz nált be ren de zés, gép;

i) üze mi zaj- vagy rez gés for rás: az e), f) és h) pon tok -
ban fel so rolt te vé keny sé gek ki vé te lé vel a kör nye ze ti zajt,
rez gést elõ idé zõ, ter me lõ, szol gál ta tó te vé keny ség, vagy
az ilyen te vé keny ség hez hasz nált, kör nye ze ti zajt, rez gést
elõ idé zõ te lep hely, gép, be ren de zés, ide ért ve a ter me lõ,
szol gál ta tó te vé keny ség hez kap cso ló dó, te lep he lyen be lü -
li – köz le ke dé si célú te vé keny ség nek nem mi nõ sü lõ – jár -
mû hasz ná lat, jár mû moz gás, ra ko dás;

j) ve szé lyes mér té kû kör nye ze ti zaj:

ja) olyan kör nye ze ti zaj, amely meg ha lad ja a kü lön
jog sza bály ban meg ál la pí tott zaj szennye zett ség (a továb -
biak ban: zaj ter he lés), ille tõ leg zaj ki bo csá tás meg en ge dett
ha tár ér té két,

jb) olyan sza bad idõs zaj for rás tól szár ma zó zaj, amely re 
jel le gé bõl adó dó an ha tár ér té ket meg ál la pí ta ni nem le het,
mert azo nos kö rül mé nyek kö zött nem is mé tel he tõ és ér -
zék szer vi ész le lés sel meg ál la pít ha tó an a ha tás te rü le ten élõ 
la kos ság nyu gal mát za var ja;

k) ve szé lyes mér té kû kör nye ze ti rez gés: olyan kör nye -
ze ti rez gés, amely meg ha lad ja a rez gés-szennye zett ség
(a továb biak ban: rez gés ter he lés) meg en ge dett ha tár ér té -
két;

l) hát tér ter he lés: a kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le tén
a vizs gált for rás mû kö dé se nél kül, de a for rás tí pu sá nak
meg fe le lõ zaj ter he lés;

m) meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé de lem: az épü le tek
vé den dõ hely isé ge i re vo nat ko zó bel sõ té ri zaj ha tár ér ték
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 kielégítését biz to sí tó épü let szer ke ze tek ki ala kí tá sa, szer -
ke ze ti ele mek be épí té se;

n) köz le ke dé si vo na las lé te sít mény: köz út, köz for ga -
lom elõl el nem zárt ma gán út és vas úti pá lya;

o) táv la ti for ga lom: a köz le ke dé si lé te sít mény ter ve zé -
sé nek évé hez ké pest 15 év múl va elõ re be csült for ga lom
nagy sá ga;

p) vé den dõ (vé dett) te rü let: a te le pü lés ren de zé si terv
sze rin ti

pa) la kó-, üdü lõ-, ve gyes te rü let,
pb) kü lön le ges te rü le tek kö zül az ok ta tá si lé te sít mé -

nyek te rü le tei, az egész ség ügyi te rü le tek és te me tõk te rü -
le tei,

pc) zöld te rü let (köz kert, köz park),
pd) gaz da sá gi te rü let nek az a ré sze, ame lyen zaj tól vé -

den dõ épü let he lyez ke dik el;
q) vé den dõ (vé dett) épü let, he lyi ség:
qa) kór ter mek és be teg szo bák,
qb) tan ter mek és elõ adó ter mek ok ta tá si in téz mé nyek -

ben, fog lal koz ta tó ter mek és há ló he lyi sé gek böl csõ dék -
ben, óvo dák ban,

qc) la kó szo bák la kó épü le tek ben,
qd) la kó szo bák szál lo dák ban és szál ló jel le gû épü le -

tek ben,
qe) ét ke zõ kony ha, ét ke zõ he lyi ség la kó épü le tek ben,
qf) szál lo dák, szál ló jel le gû épü le tek, kö zös sé gi la kó -

épü le tek kö zös he lyi sé gei,
qg) ét ter mek, eszp resszók,
qh) ke res ke del mi, ven dég lá tó épü let el adó te rei, il let ve

ven dég lá tó he lyi sé gei, vá ró ter mek;
r) köz üze mi lé te sít mény: víz ter me lést, -ke ze lést, -el lá -

tást, szenny víz gyûj tést, -ke ze lést, hul la dék gyûj tést, -ke ze -
lést, -ár tal mat la ní tást, vil la mos ener gia- és gáz el lá tást, táv -
hõ szol gál ta tást vég zõ lé te sít mény;

s) vé den dõ hom lok zat: zaj tól vé den dõ épü let nek az
a hom lok za ta, amely zaj tól vé den dõ he lyi sé get ha tá rol;

t) csen des öve zet: ren del te té se  miatt zaj el len kü lö nös
vé del met igény lõ lé te sít mé nyek zaj tól való fo ko zott meg -
óvá sa ér de ké ben ki je lölt te rü let;

u) fo ko zot tan vé dett te rü let: a sza bad ban el töl tött csen -
des pi he nés re, ki kap cso ló dás ra al kal mas köz te rü let,
amely re fo ko zott zaj vé del mi kö ve tel mé nyek ér vé nye sek.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Ti los a vé den dõ kör nye zet ben ve szé lyes mér té kû
kör nye ze ti zajt vagy rez gést okoz ni.

(2) A ki bo csá tá si vagy a ter he lé si ha tár ér té kek túl lé pé -
sét a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek rõl  szóló kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell je len tõs nek
mi nõ sí te ni.

(3) A 4.  §-ban ki je lölt kör nye zet vé del mi ha tó ság
(a továb biak ban: kör nye zet vé del mi ha tó ság) a zaj vé del mi
kö ve tel mé nyek el len õr zé se ér de ké ben mé rést, szá mí tást,
vizs gá la tot vé gez het vagy vé gez tet het, il let ve mé rés, szá -
mí tás vég zé sé re kö te lez he ti a zaj for rás üze mel te tõ jét.

Környezetvédelmi hatóság kijelölése

4.  §

(1) Zaj- és rez gés vé del mi ügyek ben az el sõ fo kú ha tó sá -
gi jog kört – a (3)–(4) be kez dé sek ben fog lalt ki vé te lek kel – 
a kis tér sé gek rõl  szóló kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott 
kis tér ség szék he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat jegy -
zõ je, a fõ vá ros ese té ben a ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je
gya ko rol ja az aláb bi ese tek ben:

a) az 1. szá mú mel lék let sze rin ti te vé keny sé gek; to váb bá
b) a vé den dõ épü le tek vé den dõ he lyi sé ge i nek bel sõ

 terére elõ írt zaj vé del mi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re vo nat -
ko zó ügyek ben; va la mint

c) a vé den dõ épü le tek vé den dõ he lyi sé ge i nek bel sõ
 terére elõ írt rez gés kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re vo nat ko zó
ügyek ben

ca) va la mennyi, az adott épü le ten be lü li, il let ve
cb) az adott épü le ten kí vü li rez gés for rás okoz ta rez gés -

ter he lés ese tén az 1. szá mú mel lék let sze rin ti
te vé keny sé gek nél.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ügyek ben a má sod fo kú
ha tó sá gi jog kört a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi,
víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek
ki je lö lé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ ség (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) gya ko rol ja.

(3) A fel ügye lõ ség gya ko rol ja az elsõ fokú ha tó sá gi jog -
kört

a) az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó min den
egyéb lé te sít mény, be ren de zés és te vé keny ség, to váb bá az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt és az egyéb te vé keny sé gek 
ugyan azon a te lep he lyen tör té nõ együt tes vég zé se ese tén,

b) va la mennyi elõ ze tes vizs gá lat kö te les, kör nye ze ti
ha tás vizs gá lat kö te les vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
en ge dély kö te les te vé keny ség zaj- és rez gés vé del mi ügyé -
ben,

c) a fo ko zot tan za jos te rü le tek kel kap cso la tos el já rá -
sok ban.

(4) A hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek vonat -
kozásában az elsõ fokú ha tó sá gi jog kört a Közép-Tisza-
 vidéki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség gya ko rol ja.

1 A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló
2004. évi CVII. tör vény.

2 A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si
fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren -
de let.
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Hatásterület

5.  §

(1) Amennyi ben jog sza bály ha tás te rü let be mu ta tá sát
írja elõ, a ha tás te rü le tet az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott sza -
bá lyok sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(2) A kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le tét a 6.  § sze rin ti
mé rés sel, szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni

a) elõ ze tes vizs gá la ti el já rás ban,
b) kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rás ban,
c) egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás -

ban,
d) kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti el já rás ban,
e) az a)–d) pon tok ban fel so rolt el já rá so kat kö ve tõ lé te -

sí té si, hasz ná lat ba vé te li, il let ve for ga lom ba he lye zé si el já -
rá sok ban, vagy

f) ha a kör nye zet vé del mi ha tó ság elõ ír ja.

(3) A (2) be kez dés ben fel nem so rolt ese tek ben a kör -
nye ze ti zaj for rás vé lel me zett ha tás te rü le te a kör nye ze ti
zaj for rást ma gá ba fog la ló te lek in gat lan és an nak ha tá rá tól
szá mí tott 100 mé te res tá vol sá gon be lü li te rü let.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság ab ban az eset ben írja
elõ a ha tás te rü let mé rés, il let ve szá mí tás sze rin ti meg ha tá -
ro zá sát, ha a ren del ke zé sé re álló ada tok alap ján va ló szí nû -
sít he tõ, hogy a zaj for rás ha tás te rü le te na gyobb, mint a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott, vé lel me zett ha tás te rü let.

(5) Ha a (2) be kez dés c) pont já ban fog lalt el já rást a
(2) be kez dés b) pont já ban fog lalt el já rás elõ zi meg, ak kor a 
ko ráb bi el já rás ban meg ál la pí tott ha tás te rü le tet kell figye -
lembe ven ni.

(6) A kör nye zet vé del mi ha tó ság nak – a te vé keny ség,
 illetve lé te sít mény jel le gé tõl füg get le nül – a 6.  § sze rint
mért, szá mí tott te rü le tet kell ha tás te rület nek te kin te ni, ha
en nek nagy sá gát az el já rás so rán a ké rel me zõ be mu tat ja.

6.  §

(1) A lé te sít mény zaj vé del mi szem pon tú ha tás te rü le té -
nek (a kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le té nek) ha tá ra az
a vo nal, ahol a zaj for rás tól szár ma zó zaj ter he lés:

a) 10 dB-lel ki sebb, mint a zaj ter he lé si ha tár ér ték, ha
a hát tér ter he lés is leg alább 10 dB-lel ala cso nyabb, mint
a ha tár ér ték,

b) egyen lõ a hát tér ter he lés sel, ha a hát tér ter he lés ki -
sebb a zaj ter he lé si ha tár ér ték nél, de ez az el té rés nem
 nagyobb, mint 10 dB,

c) egyen lõ a zaj ter he lé si ha tár ér ték kel, ha a hát tér ter he -
lés na gyobb, mint a ha tár ér ték,

d) zaj tól nem vé den dõ kör nye zet ben – gaz da sá gi te rü -
le tek ki vé te lé vel – egyen lõ a zaj for rás ra vo nat ko zó, üdü lõ -
te rü let re meg ál la pí tott zaj ter he lé si ha tár ér ték kel,

e) gaz da sá gi te rü le tek zaj tól nem vé den dõ ré szén nap -
pal (6:00–22:00) 55 dB, éj jel (6:00–22:00) 45 dB.

(2) A kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le té nek megállapí -
tása so rán

a) be épí tet len te rü le ten a szá mí tást, il let ve a mé rést
más fél mé te res ma gas ság ra kell el vé gez ni,

b) be épí tett te rü le ten a szá mí tást, il let ve a mé rést arra a
ma gas ság ra kell el vé gez ni, ahol a leg na gyobb ha tás te rü let
mér he tõ, il let ve szá mít ha tó, és van zaj tól vé den dõ hom -
lok zat.

(3) A kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le té nek le ha tá ro lá -
sa kor azt a nap sza kot kell figye lembe ven ni, amely alap ján 
a leg na gyobb ha tás te rü let mér he tõ, il let ve szá mít ha tó.

7.  §

(1) Új te vé keny ség te le pí té sé hez és meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges szál lí tá si te vé keny ség ha tás te rü le te az a szál lí tá -
si út vo na lak kal szom szé dos, zaj tól vé den dõ te rü let, ame -
lyen a szál lí tá si, fu va ro zá si te vé keny ség leg alább 3 dB
mér té kû já ru lé kos zaj ter he lés-vál to zást okoz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tás te rü le tet azok ra a szál -
lí tá si, fu va ro zá si te vé keny sé gek re kell meg ha tá roz ni,
ame lyek

a) or szá gos köz úton vagy he lyi köz utak kö zül bel te rü -
le ti el sõ- és má sod ren dû fõ uta kon va ló sul nak meg, és

b) az alap te vé keny ség kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te -
les, vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély kö te les.

(3) Az (1) bekezdés sze rin ti ha tás te rü let meg ál la pí tá sá -
hoz a já ru lé kos zaj ter he lést a szál lí tá si út vo na lak men tén
az alap tevékenység meg va ló sí tá si hely szí né tõl leg fel jebb
25 km tá vol sá gon be lül kell vizs gál ni.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tás te rü le tet a köz út ke ze lõ 
ál tal nyil ván tar tott, leg utol só ren del ke zés re álló, éves át la -
gos napi for gal mi ada tok alap ján és a szál lí tá si, fu va ro zá si
te vé keny ség vár ha tó leg na gyobb napi for gal ma alap ján
kü lön jog sza bály sze rin ti szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni.

8.  §

A kör nye ze ti rez gés for rás ha tás te rü le te az a te rü let, ahol 
a for rás tól szár ma zó kör nye ze ti rez gés – kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott – rez gés ter he lés-nö ve ke dést okoz.

Létesítéssel kapcsolatos zaj és rezgés elleni
védelmi követelmények

9.  §

(1) A kör nye zet be zajt vagy rez gést ki bo csá tó lé te sít mé -
nye ket úgy kell ter vez ni és meg va ló sí ta ni, hogy a vé den dõ
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te rü le ten, épü let ben és he lyi ség ben a zaj- vagy rez gés ter -
he lés fe lel jen meg a zaj- és rez gés ter he lé si kö ve tel mé -
nyek nek.

(2) A vé den dõ te rü le te ket úgy kell ki je löl ni, hogy a kü -
lön jog sza bály sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér té kek tel je sül je -
nek. A vé den dõ épü le tet, he lyi sé get úgy kell meg ter vez ni
és meg épí te ni, hogy a kü lön jog sza bály sze rin ti bel sõ téri
zaj ter he lé si ha tár ér té kek a hasz ná lat ba vé tel idõ pont já ra
tel je sül je nek.

(3) Ha a lé te sít mény ha tás te rü le tét e ren de let vagy ha tó -
sá gi ha tá ro zat sze rint mé rés sel vagy szá mí tás sal kell meg -
ha tá roz ni, ak kor – a ter ve zés so rán – meg kell ál la pí ta ni
a ter ve zett ál la po tot meg elõ zõ hát tér ter he lés mér té két, és
e vizs gá lat ered mé nyét csa tol ni kell a lé te sí tés irán ti ké re -
lem hez.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a hát tér ter he lés mér té -
ké re vo nat ko zó, ren del ke zé sé re álló ada to kat ké re lem re
a lé te sít mény ter ve zõ jé nek vagy tu laj do no sá nak ren del ke -
zé sé re bo csát ja.

(5) A lé te sí té sé re irá nyu ló en ge dé lye zé si terv ben sze -
rep lõ zaj- és rez gés vé del mi in téz ke dé se ket és a rez gés -
csök ken tõ mû sza ki meg ol dá so kat a zaj- és rez gés for rás
üzem be he lye zé sé nek, il let ve hasz ná lat ba vé te lé nek idõ -
pont já ra meg kell va ló sí ta ni.

(6) Azok ban a zaj jal járó te vé keny sé gek re irá nyu ló ha -
tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban, ahol a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság szak ha tó ság ként jár el, az el já rás hoz be nyúj tott 
do ku men tá ci ó nak zaj el le ni vé de lem rõl  szóló mun ka részt
kell tar tal maz nia. A mun ka rész tar tal mi kö ve tel mé nye it
a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(7) A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat vagy egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dély kö te les te vé keny sé gek lé te sí té sé -
hez és meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó szál lí tá si, fu va ro zá si
út vo na la kat úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy ha tás te rü le tük
a le he tõ leg ki sebb le gyen. A kap cso ló dó szál lí tás, fu va ro -
zás zaj ter he lé sé re te kin tet tel a kör nye zet vé del mi ha tó ság
kez de mé nyez he ti a köz le ke dé si ha tó ság nál meg ha tá ro zott
út vo nal elõ írását.

Üzemi vagy szabadidõs zajforrásra vonatkozó
szabályok

10.  §

(1) Kör nye ze ti zajt elõ idé zõ üze mi vagy sza bad idõs zaj -
for rás ra vo nat ko zó an a te vé keny ség meg kez dé se elõtt a
kör nye ze ti zaj- és rez gés for rás üze mel te tõ je – a (3) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – kö te les a kör nye zet vé del mi
 hatóságtól kör nye ze ti zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí -
tá sát kér ni, és a ha tár ér ték be tar tá sá nak fel té te le it meg te -
rem te ni.

(2) Ha az üze mel te tõ az (1) be kez dé se sze rin ti kö te le -
zett sé gét el mu laszt ja, a kör nye zet vé del mi ha tó ság – meg -
fe le lõ ha tár idõ tû zé se mel lett – fel hív ja an nak tel je sí té sé re.

(3) Nem kell kör nye ze ti zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg -
ál la pí tá sát kér ni, ha

a) a ter ve zett kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le tén nincs
vé den dõ te rü let, épü let vagy he lyi ség, vagy

b) a ter ve zett kör nye ze ti zaj for rás ha tás te rü le té nek ha -
tár vo na la a szá mí tá sok, il let ve mé ré sek alap ján a kör nye -
ze ti zaj for rást ma gá ba fog la ló te lek in gat lan ha tár vo na lán
be lül re esik és a te lek in gat lant a zaj for rás üze mel te tõ jén
kí vül más sze mély nem hasz nál ja.

(4) A kör nye ze ti zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket a kü lön jog -
sza bály ban elõ ír tak sze rint – ha tó sá gi ha tá ro zat ban – kell
meg ál la pí ta ni.

(5) Ha a ké rel me zõ a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la -
pí tá sá ra vo nat ko zó – az (1) be kez dés sze rin ti – ké rel mét
vissza von ja, a kör nye zet vé del mi ha tó ság a ha tár ér ték
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rást hi va tal ból foly tat ja, ki -
vé ve, ha a ké rel me zõ a lé te sí tés re irá nyu ló ké rel mét is
vissza von ta.

11.  §

(1) Amennyi ben a zaj for rás üze mel te tõ je olyan in téz ke -
dé se ket hajt vég re, amely  miatt a 10.  § (3) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott fel té te lek a te vé keny ség foly ta tá sa so rán már 
nem áll nak fenn, ak kor az üze mel te tõ nek zaj ki bo csá tá si
ha tár ér ték meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met kell be nyúj ta nia
a kör nye zet vé del mi ha tó ság hoz.

(2) A ké re lem alap ján a kör nye zet vé del mi ha tó ság:
a) kör nye ze ti zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket ál la pít meg és

elõ ír ja an nak tel je sí té si ha tár ide jét,
b) rez gés ter he lés oko zó ja ré szé re elõ ír ja a rezgéster -

helési ha tár ér ték tel je sí té sé nek ha tár ide jét.

(3) Ha a kör nye zet vé del mi ha tó ság olyan té nyek bir to -
ká ba jut, amely a ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sát
 teszi szük sé ges sé, ak kor hi va tal ból in dult el já rás ke re té -
ben meg ál la pít ja a ki bo csá tá si ha tár ér té ket, és az üze mel -
te tõt az el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges ada tok szol gál ta -
tá sá ra kö te le zi.

(4) Ha a ké rel me zõ a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la -
pí tá sá ra vo nat ko zó – az (1) be kez dés sze rin ti – ké rel mét
vissza von ja, a kör nye zet vé del mi ha tó ság a ha tár ér ték
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rást hi va tal ból foly tat ja.

(5) A kör nye ze ti zaj for rást üze mel te tõ (a kör nye ze ti zaj -
for rás nak mi nõ sü lõ te vé keny sé get vég zõ) a kör nye ze ti
zaj for rás te rü le tén és ha tás te rü le tén be kö vet ke zõ min den
olyan vál to zást, amely ha tár ér ték-túl lé pést okoz hat, 30 na -
pon be lül, kü lön jog sza bály ban fog lalt el já rás sze rint (be -
je len tõ la pon) kö te les be je len te ni a kör nye zet vé del mi ha -
tó ság nak. A kör nye zet vé del mi ha tó ság a vál to zás je len tés
alap ján, amennyi ben szük sé ges, a meg lé võ ha tá ro za tot
mó do sít ja vagy vissza von ja, il let ve új ki bo csá tá si ha tár ér -
té ket ál la pít meg.
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(6) Az üze mel te tõ te vé keny sé gé nek meg szün te té sét, az
új üze mel te tõ te vé keny sé gé nek meg kez dé sét kö te les be je -
len te ni a kör nye zet vé del mi ha tó ság nak a vál to zást kö ve tõ
30 na pon be lül.

Építési zaj- és rezgésforrás mûködtetésével kapcsolatos
elõ írások

12.  §

A ki vi te le zõ a zaj- és rez gés vé del mi kö ve tel mé nye ket
az épí tõ ipa ri te vé keny ség ide je alatt kö te les be tar ta ni.

13.  §

(1) A ki vi te le zõ fel men tést kér het a kü lön jog sza bály
sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér té kek be tar tá sa alól a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság tól

a) egyes épí té si idõ sza kok ra, ha a ki bo csá tá si ha tár ér -
ték-ké re lem sze rint a zaj ki bo csá tás mû sza ki vagy mun ka -
szer ve zé si meg ol dás sal ha tár ér ték re nem csök kent he tõ,

b) épít ke zés köz ben elõ for du ló, elõ re nem ter vez he tõ,
ha tár ér ték fe let ti zaj ter he lést oko zó
épí tõ ipa ri te vé keny ség re.

(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni a ha tár ér ték túl lé pés
okát, a fel men tés sel érin tett idõ szak kez dõ és vég nap ját,
a zaj csök ken tés ér de ké ben ter ve zett in téz ke dé se ket és
azok vár ha tó ered mé nye it.

(3) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a zaj ter he lé si ha tár ér -
ték aló li fel men tés rõl  szóló ha tá ro za tá ban az épí tõ ipa ri
 tevékenység napi, heti idõ be osz tá sá ra és a mun ka vég zés
tel je sít mé nyé re vo nat ko zó an is elõ ír hat kor lá to zást.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis in té ze tét,
 valamint az épí tés ügyi ha tó sá got az (1) be kez dés sze rin ti
el já rás ba szak ha tó ság ként be von ja.

Közlekedési vonalas létesítmény létesítésével
és üzemeltetésével kapcsolatos elõ írások

14.  §

(1) A köz le ke dé si vo na las lé te sít mény lé te sí tés re vo nat -
ko zó en ge dé lye zé si ter vé nek zaj- és rez gés vé del mi mun -
ka ré szé ben iga zol ni kell, hogy a kü lön jog sza bály sze rinti
zaj ter he lé si ha tár ér té kek a táv la ti for ga lom nagy sá ga mel -
lett tel je sül nek.

(2) Ha az üze me lõ köz le ke dé si zaj- és rez gés for rás ál tal
oko zott zaj je len tõs mér ték ben meg ha lad ja a kü lön jog sza -
bály sze rin ti köz le ke dé si zaj tól szár ma zó ha tár ér té ke ket,

és a lé te sít mény re nem ké szült kü lön jog sza bály3 sze rin ti
zaj vé del mi in téz ke dé si terv vagy zaj vé del mi prog ram,
 akkor a kör nye zet vé del mi ha tó ság

a) a köz le ke dé si vo na las lé te sít mény min den ko ri üze -
mel te tõ jét zaj vé del mi szem pon tú rész le ges kör nye zet vé -
del mi fe lül vizs gá lat ra kö te le zi,

b) a köz le ke dé si ha tó ság nál kez de mé nyez he ti a köz le -
ke dé si vo na las lé te sít mény min den ko ri üze mel te tõ jé nek
kö te le zé sét zaj- és rez gés csök ken tõ in téz ke dé sek meg té te -
lé re.

A csendes övezet és a zajvédelmi szempontból
fokozottan védett terület

15.  §

(1) Csen des öve zet, va la mint zaj vé del mi szem pont ból
fo ko zot tan vé dett te rü let ki je lö lé sé re ab ban az eset ben
 kerülhet sor, ha a ki je lö lés re szánt te rü let tény le ges zaj ter -
he lé se meg fe lel a kü lön jog sza bály ban a csen des öve zet re,
il let ve zaj vé del mi szem pont ból fo ko zot tan vé dett te rü let re 
meg ál la pí tott ha tár ér ték nek.

(2) A ki je lö lé sét meg elõ zõ en a ki je lö lés re szánt te rü let -
re zaj tér ké pet kell ké szí te ni és meg kell vizs gál ni a zaj el le -
ni vé de lem ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

(3) A ki je lö lés kez de mé nye zé sé re a csen des öve ze tek
ese té ben a zaj el le ni fo ko zott vé del met igény lõ in téz mény
üze mel te tõ je vagy fenn tar tó ja is jo go sult. Ez eset ben a
(2) be kez dés ben fog lalt kö te le zett ség a ki je lö lés kez de mé -
nye zõ jét ter he li.

16.  §

(1) A 15.  § (1) be kez dés sze rin ti fo ko zott vé de lem ér vé -
nye sí té se ér de ké ben

a) a ki je lölt te rü let zaj ter he lé sét be fo lyá so ló for rá sok
mû kö dé se – or szá gos köz út há ló zat ba tar to zó köz utak, vas -
utak, va la mint a ki je lö lés idõ pont já ban lé te sí té si en ge -
déllyel ren del ke zõ lé te sít mé nyek ki vé te lé vel – tér ben, idõ -
ben, gya ko ri ság ban kor lá toz ha tó, meg tilt ha tó, il let ve ha
va la mely zaj for rás mû kö dé sé nek kor lá to zá sá ra, til tá sá ra
más ha tó ság jo go sult, kez de mé nyez he tõ a szük sé ges in téz -
ke dé sek meg té te le,

b) meg ha tá roz ha tók a köz te rü let fel hasz ná lá sá nak zaj -
vé del mi sza bá lyai, amennyi ben a ki je lö lés re köz te rü le ten
ke rült sor.

(2) Olyan lé te sít mény, amely új kör nye ze ti zaj for rás ke -
let ke zé sé vel jár, csak ak kor lé te sít he tõ, ha a lé te sít mény és
a ha tás te rü le te a fo ko zot tan vé dett te rü le ten vagy csen des
te rü le ten kí vül esik.

3 A kör nye ze ti zaj ér té ke lé sé rõl és ke ze lé sé rõl  szóló 280/2004. (X. 20.)
Korm. ren de let és a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló vé dõ öve -
ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün te té sé nek sza bá lya i ról  szóló 
176/1997. (X. 11.) Korm. ren de let.
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(3) Csen des öve zet vagy zaj vé del mi szem pont ból fo ko -
zot tan vé dett te rü let ki je lö lé sé rõl a jegy zõ ér te sí ti a fel -
ügye lõ sé get.

Intézkedési terv

17.  §

(1) Ha a kör nye zet vé del mi ha tó ság azt ál la pít ja meg,
hogy a sza bad idõs vagy üze mi zaj for rás ál tal oko zott zaj a
zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket túl lé pi, ak kor a zaj for rás üze -
mel te tõ jét in téz ke dé si terv be nyúj tá sá ra kö te le zi.

(2) Az (1) be kez dést nem kell al kal maz ni az üz le tek mû -
kö dé si rend jé rõl, va la mint az egyes üz let nél kül foly tat ha -
tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl
 szóló kü lön jog sza bály4 ha tá lya alá tar to zó ke res ke del mi
te vé keny sé gek foly ta tó i ra.

(3) Ha a kör nye zet vé del mi ha tó ság az in téz ke dé si ter vet 
jó vá hagy ja, az üze mel te tõt ha tár idõ ki tû zé sé vel a ben ne
sze rep lõ in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá ra kö te le zi.

(4) Az üze mi és sza bad idõs zaj for rá sok ra ké szí tett in -
téz ke dé si ter vet a kör nye zet vé del mi ha tó ság ab ban az eset -
ben hagy ja jóvá, ha – a köz üze mi lé te sít mé nyek üze mel te -
tõ i nek ki vé te lé vel – az üze mel te tõ be mu tat ja, hogy az ál ta -
la ter ve zett in téz ke dé sek biz to sít ják a zaj ki bo csá tás ha tár -
ér ték re való csök ken té sét.

(5) Az in téz ke dé si terv tar tal maz za:
a) a zaj csök ken té sé re ter ve zett in téz ke dés éket,
b) azok vár ha tó ered mé nyét,
c) az in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak ter ve zett idõ pont ját.

18.  §

Ha az üze mel te tõ az in téz ke dé si ter vet ki je lölt ha tár idõ -
re nem vagy csak rész ben hajt ja vég re, il let ve a zaj az
 intézkedések el le né re is túl lé pi az elõ írt ha tár ér té ket – a
köz üze mi lé te sít mé nyek, va la mint a köz le ke dé si vo na las
lé te sít mé nyek ki vé te lé vel – a kör nye zet vé del mi ha tó ság
a te vé keny sé get:

a) 1–6 dB túl lé pés kö zött kor lá toz za,
b) 7–10 dB túl lé pés kö zött fel füg gesz ti,
c) 10 dB túl lé pés fe lett meg tilt ja.

Fokozottan zajos terület

19.  §

(1) Olyan köz üze mi lé te sít mé nyek nél, ahol a zaj szint
nem csök kent he tõ ha tár ér ték re, a kör nye zet vé del mi ha tó -
ság fo ko zot tan za jos te rü le tet je löl ki.

4 Az üz le tek mû kö dé si rend jé rõl, va la mint az egyes üz let nél kül folytat -
ható ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 133/2007.
(VI. 13.) Korm. ren de let.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ki je lö lés ér de ké ben az
in téz ke dé si terv nek (17.  §) tar tal maz nia kell a fo ko zot tan
za jos te rü let ki je lö lé sé hez szük sé ges ada to kat:

a) a fo ko zot tan za jos te rü let re vo nat ko zó szá mí tá sok
ki in du ló ada ta it és a szá mí tá si pa ra mé te re ket,

b) a szá mí tás mód sze rét a vo nat ko zó jog sza bály ra való
hi vat ko zás sal,

c) az al kal ma zott szá mí tás tech ni kai prog ram meg ne ve -
zé sét,

d) a pon tos sá got, a szá mí tás ered mé nyét be fo lyá so ló
té nye zõk, jel lem zõk is mer te té sét,

e) a szá mí tá so kat vég zõ szak ér tõ en ge dé lyé nek szá mát,

f) az egyes öve ze tek be tar to zó in gat la nok fel so ro lá sát
(hely raj zi szám),

g) a szá mí tott öve ze ti ha tá ro kat tér ké pen áb rá zol va.

(3) A köz üzem nek biz to sí ta nia kell, hogy az érin tett in -
gat lan tu laj do no sok az in téz ke dé si terv ter ve ze té be – a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság nak tör té nõ meg kül dés elõtt – be te -
kint hes se nek és arra ész re vé telt te hes se nek. A köz üzem
üze mel te tõ je az in téz ke dé si terv ter ve ze tét a la kos sá gi ész -
re vé te lek alap ján át dol goz za.

(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság az in téz ke dé si ter vet
jó vá ha gyó ha tá ro zat ban fo ko zot tan za jos te rü let nek mi nõ -
sí ti a vé den dõ kör nye zet nek azt a ré szét, ame lyik be le esik
a zaj ter he lést oko zó köz üze mi szol gál ta tó (köz üze mi lé te -
sít mény) ha tás te rü le té nek abba a rész le té be, ame lyen be lül 
a zaj ter he lés nem csök kent he tõ a ha tár ér ték szint jé re.

(5) A fo ko zot tan za jos te rü le ten a ha tár ér ték túl lé pé sé -
nek mér té ke sze rint, a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zott öve ze te ket kell ki je löl ni.

(6) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell:

a) a fo ko zot tan za jos te rü let ki je lölt öve ze ti ha tá ra it
(be épí tett bel te rü le ten az ut ca vo na lak kal, il let ve te lek ha tá -
rok kal, kül te rü le ten a zaj szint gör bék tér ké pi meg je le ní té -
sé vel, va la mint az azo no sí tás ra al kal mas mé ret ada tok kal,
ko or di ná ták kal meg ha tá roz va),

b) az egyes öve ze tek be esõ in gat la nok (utca, ház szám,
hely raj zi szám) öve ze ten kén ti té te les fel so ro lá sát.

20.  §

(1) Fo ko zot tan za jos te rü let A–D jelû öve ze té ben új
 lakóépületek, szál lo dák és szál ló jel le gû épü le tek, kór há zi
és egyéb egész ség ügyi épü le tek, te me tõk, is ko lák, egye te -
mek és ku ta tó in té ze tek (a me te o ro ló gi ai ál lo má sok és
 obszervatóriumok ki vé te lé vel), hi va ta li épü le tek lé te sí té se 
cél já ból nem ad ha tó ki:

a) te lek ala kí tá si en ge dély,

b) elvi épí té si és épí té si en ge dély,

c) fenn ma ra dá si en ge dély, amennyi ben az en ge dé lye -
zé si el já rás ra az épí té si en ge dély hi á nya  miatt ke rült sor,

d) ren del te lés meg vál to zá sá ra irá nyu ló en ge dély.
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(2) Fo ko zot tan za jos te rü let A–D jelû öve ze té ben an nak
ki je lö lé se kor meg lé võ, az (1) be kez dés ben fel so rolt épü le -
tek en ge dély kö te les bõ ví té se ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a
be nyúj tott en ge dé lye zé si ter vek tar tal maz zák a meg fe le lõ
passzív akusz ti kai vé de lem re ter ve zett meg ol dást.

(3) Fo ko zot tan za jos te rü let E–G jelû öve ze té ben új kór -
há zi és egyéb egész ség ügyi el lá tá sát nyúj tó épü le tek lé te -
sí té se, a fo ko zot tan za jos te rü let ki je lö lé se kor meg lé võ
épü le tek en ge dély kö te les bõ ví té se, át ala kí tá sa ilyen cél ra
ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a be nyúj tott en ge dé lye zé si ter -
vek tar tal maz zák a meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé del met.

21.  §

(1) A köz üzem üze mel te tõ je a fo ko zot tan za jos te rü le tet
ki je lö lõ vagy új ból ki je lö lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé tõl szá mí tott 12 hó na pon be lül be nyújt ja a la kos sá got
érõ zaj ter he lés csök ken té se ér de ké ben az in gat la nok zaj-
csök ken té sé vel kap cso la tos in téz ke dé sek üte me zé sét. Az
üte me zést a kör nye zet vé del mi ha tó ság hagy ja jóvá.

(2) A fo ko zot tan za jos te rü le ten, az an nak ki je lö lé se kor
meg lé võ, jog erõs épí té si en ge déllyel ren del ke zõ vé den dõ
la kó- és üdü lõ épü let tu laj do no sá nak igény lé se alap ján a
köz üze mi szol gál ta tó (a zaj for rás üze mel te tõ je) kö te les
biz to sí ta ni épü le tek meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé del -
mét.

(3) A fo ko zot tan za jos te rü let ki je lö lé sét köve tõen lé te -
sí tett vagy bõ ví tett vé den dõ épü le tek ese tén az épít te tõt
ter he li a meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé de lem meg va ló sí -
tá sá nak kö te le zett sé ge.

22.  §

A fo ko zot tan za jos te rü le ten fek võ in gat la nok tu laj do -
no sai a zaj vé del mi in téz ke dé sek re vo nat ko zó igé nye ket a
fo ko zot tan za jos te rü let ki je lö lé sé tõl szá mí tott 6 hó na pon
be lül je lent he tik be a köz üze mi lé te sít mény üzemeltetõ -
jének.

23.  §

(1) A köz üze mi lé te sít mény üze mel te tõ je a fo ko zot tan
za jos te rü let e ren de let sze rin ti elsõ ki je lö lé se után, az öve -
ze ten be lül ki je lölt leg na gyobb zaj ter he lé sû öve zet ben az
igény be je len tés tõl szá mí tott há rom éven be lül kö te les
gon dos kod ni meg fe le lõ zaj vé del mi in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti leg na gyobb zaj ter he lé sû
öve zet nél ki sebb zaj ter he lé sû öve ze tek ese té ben az igény -
be je len tés tõl szá mí tott hat éven be lül kell vég re haj ta ni
a zaj vé del mi in téz ke dé se ket. Óvo dák, is ko lák, egész ség -
ügyi, kul tu rá lis és szo ci á lis lé te sít mé nyek kel kap cso la tos
zaj vé del mi in téz ke dé se ket az igény be je len tés tõl szá mí tott
két éven be lül kell vég re haj ta ni.

(3) A fo ko zot tan za jos te rü let ké sõb bi fe lül vizs gá la tá -
ból, mó do sí tá sá ból ere dõ új zaj vé del mi igé nye ket a be je -
len tés tõl szá mí tott há rom éven be lül ki kell elé gí te ni.

24.  §

(1) Amennyi ben a fo ko zot tan za jos te rü let te le pü lés ren -
de zé si terv sze rin ti be so ro lá sa meg vál to zik, er rõl a he lyi
te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je 30 na pon be lül tá jé koz -
tat ja a kör nye zet vé del mi ha tó sá got.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást köve tõen a
kör nye zet vé del mi ha tó ság a fo ko zot tan za jos te rü let ha tá -
rát ha tá ro za tá ban hi va tal ból mó do sít ja. A fo ko zot tan za jos 
te rü le ten fek võ in gat la nok tu laj do no sai a 22.  § sze rint
nyújt hat ják be igé nye i ket.

(3) A fo ko zot tan za jos te rü le tet ki je lö lõ ha tá ro za tot a
kör nye zet vé del mi ha tó ság mó do sít ja, ha a köz üze mi lé te -
sít mény ki bo csá tá sá ban tör tént vál to zás in do kolt tá te szi.

(4) A fo ko zot tan za jos te rü let ki je lö lé sét a kör nye zet vé -
del mi ha tó ság meg szün te ti, ha a ki je lö lést szük sé ges sé
tevõ köz üze mi lé te sít mény meg szû nik.

A fokozottan zajos területre vonatkozó építési
és terület-felhasználási ál ta lá nos elõ írások

25.  §

(1) A fo ko zot tan za jos te rü le ten a kü lön jog sza bály5

 szerinti te rü let-fel hasz ná lá si egy sé gek és épít mé nyek az
e ren de let ben fog lalt kor lá to zá sok kal je löl he tõk ki, il let ve
lé te sít he tõk.

(2) Te le pü lé sek – 4. szá mú mel lék let sze rin ti – fo ko zot -
tan za jos te rü le té nek A–D jelû öve ze té ben nem je löl he tõ
ki zaj tól vé den dõ te rü let.

(3) Te le pü lé sek fo ko zot tan za jos te rü le té nek E–G jelû
öve ze té ben csak olyan zaj tól vé den dõ te rü let je löl he tõ ki,
ami re a kü lön jog sza bály sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér té kek
tel je sül nek.

Zaj- és rezgésbírság

26.  §

(1) A kör nye zet vé del mi ha tó ság zaj-, ille tõ leg rez gés vé -
del mi bír ság fi ze té sé re kö te le zi a kör nye ze ti zaj-, rez gés -
for rás üze mel te tõ jét, ha az üze mel te tõ

a) az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ese té ben a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság ál tal meg ál la pí tott ki bo csá tá si
 határértéket – a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tel je sü lé si
 határidõt köve tõen – túl lé pi,

5 Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let.
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b) az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ese té ben az épü -
le ten be lü li, jog sza bály ban meg ál la pí tott zaj ter he lé si
 határértékeket túl lé pi,

c) az épí té si zaj for rás ese tén a zaj ter he lé si ha tár ér té ket
túl lé pi,

d) a rez gés ter he lé si ha tár ér té ket túl lé pi,
e) a ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog lalt kö te le zett sé ge i nek

nem tesz ele get,
f) a zaj, rez gés el le ni vé de lem mel kap cso la tos adat szol -

gál ta tá si, vál to zás be je len té si kö te le zett sé gét nem vagy
nem meg fele lõen tel je sí ti.

(2) Az (1) be kez dés a)–d) pont ja sze rin ti bír ság az in téz -
ke dé si terv vég re haj tá sá nak ide je alatt nem szab ha tó ki.

27.  §

A kör nye zet vé del mi ha tó ság a 26.  § sze rin ti bír sá go lan -
dó ma ga tar tás ról való tu do más szer zé sé tõl szá mí tott 1 éven 
túl, il let ve a bír sá go lan dó ma ga tar tás ta nú sí tá sá tól szá mí -
tott öt éven túl nem szab hat ki bír sá got. Ha azon ban a ma -
ga tar tás jog sze rût len ál la pot fenn tar tá sá val va ló sul meg,
a bír sá go lás el évü lé se mind ad dig nem kez dõ dik meg, amíg 
a jog sze rût len ál la pot fenn áll.

28.  §

(1) A zaj bír ság meg ál la pí tá sá hoz a kör nye zet vé del mi
ha tó ság nak – kü lön jog sza bály sze rin ti – zaj vizs gá la tot
kell el vé gez ni.

(2) Is mé telt zaj bír ság ki sza bá sá hoz nem szük sé ges vizs -
gá la tot vé gez ni, ha

a) a zaj for rás mû kö dé sé ben, il let ve zaj ki bo csá tá sá ban
az elõ zõ vizs gá lat óta nem tör tént vál to zás, és

b) a zaj for rás ha tás te rü le tén nem tör tént olyan vál to zás, 
ami az is mé telt vizs gá la tot in do kol ná.

29.  §

A zaj bír sá got a bír sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell meg fi zet ni.

30.  §

(1) Üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ese tén a zaj bír ság
össze gét – ezer Ft-ra ke re kít ve – a 3. szá mú mel lék let
1. pont ja alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) A 26.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint meg ha tá -
ro zott bír ság a 3. szá mú mel lék let 1. c) pont ja alap ján
 abban az eset ben szab ha tó ki, ha a zaj for rás és a zaj tól
 védendõ he lyi ség azo nos vagy kö zös fal lal ren del ke zõ
épü let ben ta lál ha tó.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti zaj bír ság össze gét a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság – a zaj csök ken té se ér de ké ben tett in -
téz ke dé sek mér le ge lé sé vel – 0,8-tól 1,2-ig ter je dõ szor zók
al kal ma zá sá val mó do sít hat ja.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti zaj bír ság 6 ha von ta is mé tel -
he tõ.

31.  §

(1) Ha a bír sá go lan dó ma ga tar tás épí tés ügyi te vé keny -
ség, ak kor a zaj bír ság össze gét – ezer Ft-ra ke re kít ve –
a 3. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti 2. össze füg gés alap -
ján kell meg ál la pí ta ni, ha a zaj oko zás a jog sza bály sze rin ti
zaj ter he lé si ha tár ér té ket meg ha lad ja.

(2) Ha a leg na gyobb túl lé pés az éj sza kai (22–06 óra kö -
zöt ti) meg íté lé si idõ ben kö vet ke zik be, ak kor az (1) be kez -
dés sze rin ti zaj bír ság össze gét más fél sze res szor zó al kal -
ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni.

(3) Az (1) be kez dés alap ján meg ál la pí tott zaj bír ság
 havonta is mé tel he tõ, ha az el len õr zõ kör nye zet vé del mi
 hatóság is mé telt zaj vizs gá lat tal meg ál la pít ja, hogy a ha tár -
ér ték túl lé pé se to vább ra is fenn áll.

(4) Nem kö te lez he tõ az (1) be kez dés sze rin ti bír ság
meg fi ze té sé re az az üze mel te tõ, aki nek a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság a ha tár ér ték be tar tá sa alól fel men tést adott.

32.  §

(1) A rez gés ter he lé si ha tár ér ték túl lé pé se ese tén a rez -
gés bír ság össze gét ezer fo rint ra ke re kít ve a 3. szá mú mel -
lék let 3. pont ja alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) A rez gés bír sá got a nap pa li és az éj sza kai idõ szak ra
kü lön-kü lön kell ki szá mí ta ni, és a ket tõ kö zül a na gyobb
össze get kell ki szab ni. Az éj sza kai idõ szak ban a vizs gált
he lyi sé gek kö zül csak azok a he lyi sé gek szá mít ha tók be
a bír ság meg ha tá ro zá sa kor, ame lye ket ren del te tés sze rint
 éjszaka is hasz nál nak.

(3) A rez gés bír ság meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság – kü lön jog sza bály sze rint – meg -
ala po zó vizs gá la tot vé gez.

(4) A rez gés bír ság össze gét a kör nye zet vé del mi ha tó -
ság, a rez gés csök ken té se ér de ké ben tett in téz ke dé sek
mér le ge lé sé vel, 0,8-tól 1,2-ig ter je dõ szor zók al kal ma zá -
sá val mó do sít hat ja.

(5) A rez gés bír ság 6 ha von ként is mé tel he tõ.

(6) Is mé telt rez gés bír sá got meg ala po zó vizs gá lat nál
nem szük sé ges vizs gá la tot el vé gez ni, ha a rez gés for rás

a) mû kö dé sé ben az elõ zõ vizs gá lat óta nem tör tént vál -
to zás, és

b) ha tás te rü le tén nem tör tént olyan vál to zás, ami az is -
mé telt vizs gá la tot in do kol ná.
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Zaj- és rezgésvédelmi szakértõ kötelezõ megbízása

33.  §

Kör nye ze ti zaj, il let ve rez gés el le ni vé de lem re jo go sí tó
szak ér tõi en ge déllyel ren del ke zõ sze mélyt, il let ve ilyen
sze mélyt fog lal koz ta tó szer ve ze tet kö te le zõ meg bíz ni
vagy al kal maz ni a kü lön jog sza bály ban elõ ír ta kon túl:

a) egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély irán ti ké re -
lem zaj vé de le mi mun ka ré szé nek ki dol go zá sá hoz,

b) kör nye ze ti ha tás ta nul mány zaj vé del mi mun ka ré szé -
nek el ké szí té sé hez,

c) zaj és rez gés el le ni vé de lem rõl  szóló in téz ke dé si terv 
ké szí té sé hez,

d) meg fe le lõ passzív akusz ti kai vé de lem ter ve zé sé hez,
e) csen des te rü let, zaj vé del mi szem pont ból fo ko zot tan

vé dett te rü le tek ki je lö lé sé nek elõ ké szí té sé hez, ha a ki je lö -
lés re szánt te rü let re nem ké szült kü lön jog sza bály6 sze rinti
zaj ter he lé si zaj tér kép,

f) ön kor mány za ti/he lyi zaj vé del mi ren de let ter ve zet
mû sza ki elõ ké szí té sé hez.

Átmeneti és záró rendelkezések

34.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen in dult el já rá sok ban kell 
al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ,
a) üze mi vagy sza bad idõs zaj for rá sok ese té ben, ame -

lyek nek az 5.  § (3) be kez dés sze rin ti ha tás te rü le tén olyan
zaj tól  védendõ épü let vagy te rü let van, amely re a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság ko ráb ban nem ál la pí tott meg határér -
téket,

b) zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték kel ren del ke zõ üze mi és
sza bad idõs zaj for rá sok ese té ben, ahol a ha tár ér té ket meg -
ál la pí tó ha tá ro zat ban meg adott vé den dõ ob jek tu mok üdü -
lõ te rü le ten, kü lön le ges te rü le ten he lyez ked nek el,
a 10.  § (1) be kez dés ben fog lalt zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték
meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met a ren de let ha tály ba lé pé sé tõl
szá mí tott 1 éven be lül kell be nyúj ta ni a kör nye zet vé del mi
ha tó ság hoz.

(3) A (2) be kez dés alap ján be nyúj tott ké re lem re meg -
állapított zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték tel je sí té si ha tár ide je
2012. ja nu ár 1.

(4) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a zaj- és rez gés vé de lem rõl  szóló 12/1983. (V. 12.)
MT ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

aa) 88/1990. (IV. 30.) MT ren de let 1. számú mel lék le te 
14. pont já nak d) al pont ja,

6 A kör nye ze ti zaj ér té ke lé sé rõl és ke ze lé sé rõl  szóló 280/2004. (X. 20.)
Korm. ren de let.

ab) 24/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 5. és 11.  §-a,
ac) 96/2002. (V. 5.) Korm. ren de let,
ad) 47/2004. (III. 18.) Korm. ren de let 14. és 15.  §-a, és
ae) 340/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 2.  §-a; il let ve
b) az egyes ipar i ter mé kek zaj vé del mi mi nõ ség ta nú sí -

tá sá ról  szóló 7/1991. (IV. 26) KTM ren de let, va la mint az
azt mó do sí tó 142/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let 8.  §-ának 
(3) be kez dé se;

c) a zaj- és rez gés bír ság ról  szóló 2/1983. (V. 25.)
OKTH ren del ke zés, va la mint az an nak mó do sí tá sá ról
 szóló 12/1990. (V. 23.) KvM ren de let.

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

1. számú melléklet
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

A kistérség székhelye szerinti települési
önkormányzat jegyzõjének hatáskörébe tartozó

zaj- és rezgésvédelmi ügyek

A gaz da sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa
NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá ról és a
3073/90/EGK ta ná csi ren de let, va la mint egyes meg ha tá ro -
zott sta tisz ti kai te rü le tek re vo nat ko zó EK-ren de le tek
 módosításáról  szóló 1893/2006/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let sze rint:

41 épü le tek épí té se
42 egyéb épít mé nyek épí té se
43 spe ci á lis szak épí tés
45 gép jár mû, mo tor ke rék pár ke res ke del me, ja ví tá sa
46 nagy ke res ke de lem
47 kis ke res ke de lem (ki vé ve gép jár mû, mo tor ke rék pár)
55 szál lás hely szol gál ta tás
56 ven dég lá tás
73 rek lám, pi ac ku ta tás
81 épít mény-üze mel te tés, zöld te rü let-ke ze lés
90 al ko tó-, mû vé sze ti szó ra koz ta tó te vé keny ség
93 sport, szó ra koz ta tó, sza bad idõs te vé keny ség

2. számú melléklet
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelmi
dokumentációjának tartalmi követelményei

1. Az üze mi és sza bad idõs zaj for rás lé te sí té se kor ké szí -
ten dõ terv zaj vé del mi do ku men tá ci ó já ban

1.1. is mer tet ni kell a lé te sít mény egye di zaj for rá sa it,
mû kö dé si ide jét, he lyü ket át né ze ti hely szín raj zon be kell
mu tat ni,
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1.2. is mer tet ni kell és tér ké pen be kell mu tat ni a vár ha -
tó ha tás te rü le ten a zaj el len vé den dõ te rü le tek, épü le tek
he lyét, funk ci ó ját, hely raj zi szá mát, cí mét, a ter ve zett zaj -
for rás ezek hez vi szo nyí tott pon tos hely ze tét,

1.3. is mer tet ni kell a ha tás te rü le ten el he lyez ke dõ in gat -
la nok ren de zé si terv sze rin ti be so ro lá sát,

1.4. amennyi ben a zaj for rás ha tás te rül etét e jog sza bály
vagy a kör nye zet vé del mi ha tó ság elõ írása alap ján mé rés -
sel, il let ve szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni, kö zöl ni kell a
ha tás te rü let mé rés sel, il let ve szá mí tás sal meg ha tá ro zott
hát tér ter he lés ér té ke it is,

1.5. meg kell adni a meg íté lés he lyén vár ha tó zaj ki bo -
csá tás ér té két a nap pa li és – szük ség ese tén – az éj sza kai
idõ szak ra egy aránt,

1.6. meg kell adni azo kat az irá nyo kat (te rü le te ket, épü -
le te ket), ahol zaj csök ken té si in téz ke dé sek nél kül is ha tár -
ér ték alat ti zaj ki bo csá tás vár ha tó,

1.7. meg kell je löl ni azo kat az irá nyo kat (te rü le te ket,
épü le te ket), ahol zaj csök ken tés nél kül ha tár ér té ke ket
meg ha la dó zaj ki bo csá tás vár ha tó, és meg kell adni a ha tár -
ér ték-túl lé pés vár ha tó mér té két,

1.8. meg kell adni a zaj csök ken tés re al kal maz ha tó
mód sze rek (esz kö zök, meg ol dá sok, in téz ke dé sek) le írá sát, 
a ja va solt mód sze rek tõl vár ha tó zaj csök ke nés elem zé sét,

1.9. ki kell mu tat ni, hogy a ter ve zett zaj vé del mi meg ol -
dá sok meg va ló sí tá sá val a zaj ki bo csá tás tel je sí ti a vé del mi
kö ve tel mé nye ket,

1.10. a 7.  § sze rin ti köz le ke dé si ere de tû zaj ter he lés nél
is mer tet ni kell a le het sé ges al ter na tí vák be mu ta tá sá val a
kap cso ló dó szál lí tás kör nye zet re gya ko rolt ha tá sát és ezek
kö zül meg kell adni a leg ke ve sebb zaj ki bo csá tás sal járó
szál lí tá si út vo na lat.

A zaj vé del mi mun ka részt rész le tes szá mí tás sal kell
meg ala poz ni.

2. Ha az en ge dé lye zé si terv ké szí té se kor nem áll nak
ren del ke zés re azok az ada tok, ame lyek bõl az 1.5–1.9. pont 
sze rin ti szá mí tá sok, mû sza ki becs lé sek el vé gez he tõ ek,
 akkor az en ge dé lye zé si terv ben azo kat az in téz ke dé se ket,
kö ve tel mé nye ket kell meg ha tá roz ni, ame lye ket a to váb bi
ter ve zés kor (pél dá ul a ki vi te li terv ké szí té se kor) kell el vé -
gez ni, il let ve meg tar ta ni. Ezek le het nek pél dá ul a zajfor -
rások egye di zaj ki bo csá tá si kö ve tel mé nyei, a vár ha tó an
szük sé ges mû sza ki zaj csök ken té si in téz ke dé sek (pél dá ul
zaj vé dõ fal, to ko zás).

3. Ha a for rás mû kö dé sé vel össze füg gés ben olyan za -
jok ke let ke zé sé re is szá mí ta ni le het, me lyek re zaj ter he lé si
ha tár ér ték nem vo nat koz tat ha tó, ak kor az ezek el le ni ha té -
kony vé de lem re is ki kell ter jed nie az en ge dé lye zé si terv -
nek vagy szak vé le mény nek.

4. Köz le ke dé si zaj- és rez gés for rás en ge dé lye zé si ter -
vé nek zaj vé del mi mun ka ré szé ben

4.1. be kell mu tat ni a köz le ke dé si lé te sít mény nyom vo -
na lát, vé den dõ épü le tek he lyét, funk ci ó ját, hely raj zi szá -
mát, cí mét, meg kell ha tá roz ni a ha tás te rü le ten lévõ vé den -
dõ te rü le tek hez, épü le tek hez vi szo nyít va a ter ve zett zaj -
for rás pon tos hely ze tét,

4.2. is mer tet ni kell a ha tás te rü le ten el he lyez ke dõ vé -
den dõ te rü let zaj vé del mi be so ro lá sát,

4.3. a ter ve zett for rás zaj ki bo csá tá sá nak jel lem zõ it a
táv la ti (15 év vel ké sõb bi idõ pont ra szá mí tott) for ga lom
alap ján kell meg ha tá roz ni, kö zöl ni kell a szá mí tás alap ját
ké pe zõ for gal mi ada to kat is,

4.4. is mer tet ni kell a vé den dõ te rü le te ken a meg lé võ
hát tér ter he lés és a vár ha tó zaj ter he lés nagy sá gát a nap pa li
és az éj sza kai idõ szak ra egy aránt,

4.5. meg kell ha tá roz ni azo kat a zaj csök ken té si in téz -
ke dé se ket, ame lyek kel a zaj vé del mi kö ve tel mé nyek tel je -
sít he tõk,

4.6. ha kül té ri vé del mi in téz ke dé sek kel nem le het a zaj -
vé del mi kö ve tel mé nyek szük sé ges mér té kû tel je sí té sét
biz to sí ta ni, ak kor meg kell adni a kö ve tel mény vár ha tó túl -
lé pé sé nek he lyét, ki ter je dé sét (a túl lé pés sel érin tett vé den -
dõ épü le tek, te rü le tek pon tos meg ne ve zé sé vel) és mér té két 
(épü let szin ten ként is), a túl lé pés sel érin tett la ká sok szá -
mát, az összes érin tett la kás szám hoz vi szo nyí tott ará nyát.

5. Ha a meg lé võ köz le ke dé si zaj for rás okoz ta zaj ter he -
lés ha tár ér ték fe let ti, ak kor az út vo nal vagy lé te sít mény
kor sze rû sí té sé nek, út ka pa ci tás bõ ví té sé nek en ge dé lye zés -
hez a zaj csök ken tés le he tõ sé ge i re vo nat ko zó konk rét meg -
ol dá si és prog ra mo zott meg va ló sí tá si ter vet is ké szí te ni
kell.

6. Kör nye ze ti rez gés for rás en ge dé lye zé si ter vé nek rez -
gés vé del mi mun ka ré szé ben vagy a rez gés vé del mi szak -
véleményben

6.1. meg kell ha tá roz ni a ter ve zett rez gés for rás vé den -
dõ épü le tek hez, he lyi sé gek hez vi szo nyí tott pon tos hely -
zetét,

6.2. is mer tet ni kell az érin tett, vé den dõ épü le tek rez -
gés vé del mi szem pon tú be so ro lá sát és a vé den dõ he lyi sé -
ge ik re ér vé nyes rez gés ter he lé si kö ve tel mé nye ket,

6.3. meg kell je löl ni azo kat a he lyi sé ge ket, ame lyek ben 
rez gés csök ken té si in téz ke dés nél kül a ha tár ér té ket meg ha -
la dó rez gés ter he lés vár ha tó,

6.4. meg kell ha tá roz ni a rez gés csök ken tés re al kal maz -
ha tó mód sze re ket, az al kal ma zá suk tól vár ha tó rez gés-
csök ke nés mér té két,

2007/146. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10259



6.5. ki kell mu tat ni, hogy a ter ve zett rez gés vé del mi
mód sze rek al kal ma zá sá val a rez gés ter he lés ki elé gí ti a vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye ket,

6.6. ha a meg lé võ köz le ke dé si for rás tól szár ma zó rez -
gés ter he lés ha tár ér ték fe let ti, a bõ ví tés, re konst ruk ció
 engedélyezési ter vé ben a rez gés csök ken tés le he tõ sé ge i re
konk rét meg ol dá si és prog ra mo zott meg va ló sí tá si ter vet is
ké szí te ni kell,

6.7. a rez gés vé del mi mun ka részt szük ség ese tén, rész -
le tes szá mí tás sal vagy össze ha son lí tó mé rés ered mé nyé -
nek be mu ta tá sá val kell meg ala poz ni,

6.8. a ter he lé si kö ve tel mé nyek be tar tá sá hoz szük sé ges
rez gés vé del mi in téz ke dé sek meg va ló sí tá sá ra el kü lö ní tett
költ ség ve té si fe je ze tet kell ké szí te ni.

7. Vé den dõ épü let ben vagy az zal szom szé dos épü let -
ben lé te sí te ni ter ve zett zaj for rás en ge dé lye zé si ter vé ben,
il let ve a zaj vé del mi szak vé le mény ben

7.1. meg kell ha tá roz ni a be fog la ló épü let ben és más
szom szé dos épü let ben a zaj for rás ha tá sa ál tal érin tett
 védendõ he lyi sé ge ket,

7.2. a vo nat ko zó épü let akusz ti kai szab vány vagy mû -
sza ki elõ írás fel hasz ná lá sá val meg kell ha tá roz ni a zaj for -
rás és a vé den dõ he lyi sé gek kö zöt ti épü let szer ke ze tek
szük sé ges hang szi ge te lé si kö ve tel mé nye it,

7.3. meg kell ha tá roz ni a vé den dõ he lyi sé gek meg lé võ
és vár ha tó zaj ter he lé sét a nap pa li és az éj sza kai idõ szak ra
egy aránt,

7.4. szük ség ese tén a zaj for rás és a vé den dõ he lyi sé gek
kö zöt ti tér el vá lasz tá sok hang szi ge te lé sét mé rés sel kell
meg ál la pí ta ni. A mé ré si ered mé nye ket ak kor le het el fo -
gad ha tó nak te kin te ni, ha a mé rés a vo nat ko zó épü let akusz -
ti kai szab vány vagy mû sza ki elõ írás sze rin ti,

7.5. ha az épü let szer ke ze tek hang szi ge te lé se vagy a
vár ha tó zaj ter he lés nem fe le l meg a kö ve tel mé nyek nek,
ak kor meg kell ha tá roz ni a szük sé ges zaj csök ken té si, il let -
ve épü let akusz ti kai in téz ke dé se ket, és iga zol ni kell, hogy
ezek vég re haj tá sa a kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét ered mé -
nye zi,

7.6. rész le tes szá mí tás sal kell meg ala poz ni a zaj vé del -
mi mun ka rész vagy szak vé le mény meg ál la pí tá sa it,

7.7. al kal maz ni kell e mel lék let 3. pont já ban foglal -
takat is.

3. számú melléklet
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

A zaj-, illetve rezgésvédelmi bírság kiszabására
vonatkozó számítási szabályok

1. pont

1. a) Üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ál tal la kó te rü le -
ten, ve gyes te rü le ten, kü lön le ges te rü le tek kö zül az ok ta tá -
si lé te sít mé nyek te rü le tén vagy gaz da sá gi te rü le ten a vé -

den dõ hom lok za tok elõtt oko zott zaj ki bo csá tá si ha tár ér -
ték túl lé pés ese tén a zaj bír sá got az aláb bi össze füg gés sel
kell ki szá mí ta ni:

B T N C CÜK A B= × × + × ×160000 15. ( , ) ,

(1.1. össze füg gés)

ahol:

– B: az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás zaj bír sá ga be -
épí tett te rü le ten,

– TÜK: a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték leg na gyobb túl lé pé -
sé nek mér ték szá ma dB-ben,

– N: a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték túl lé pé sé vel érin tett vé -
den dõ hom lok zat mö gött el he lyez ke dõ zaj tól vé den dõ he -
lyi sé gek szá ma,
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,
; ha N < 15db, egyéb ként CA=1

(1.2. össze füg gés)

C
T

B
ÜK= -

-é

ë
ê

ù

û
ú1

6

5 6

2

,
; ha TÜK < 6 dB, egyéb ként CB=1

(1.3. össze füg gés)

1. b) Üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ál tal te me tõ ben,
üdü lõ te rü le ten, zöld te rü le ten, kü lön le ges te rü le tek kö zül
az egész ség ügyi te rü le te ken oko zott zaj ki bo csá tá si ha tár -
ér ték-túl lé pés ese tén a zaj bír sá got az aláb bi össze füg gés -
sel kell meg ha tá roz ni:

C T CÜK B= × ×240000. ,

(1.4. össze füg gés)

ahol

– B: az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás zaj bír sá ga be -
épí tet len te rü le ten,

– TÜK: a meg ál la pí tott zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték leg na -
gyobb túl lé pé sé nek mér ték szá ma dB-ben,

– CB: az 1.3. össze füg gés sze rin ti mó do sí tó té nye zõ.

1. c) Üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ál tal a vé den dõ
he lyi sé gek ben oko zott ha tár ér ték-túl lé pés ese tén a zaj bír -
ság össze gét az aláb bi össze füg gés sel kell meg ha tá roz ni:

B T N C CÜK A B= × × + × ×160000 15. ( , ) ,

(1.5. össze füg gés)

ahol:

– B: az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás Ft-ban ki fe je -
zett zaj bír sá ga,

– TÜK: a zaj ter helé si ha tár ér ték leg na gyobb túl lé pé sé -
nek mér ték szá ma dB-ben,

– N: a zaj ter he lé si ha tár ér ték túl lé pé sé vel érin tett vé -
den dõ he lyi sé gek szá ma,

– CA: az 1.2. össze füg gés sze rin ti mó do sí tó té nye zõ,

– CB: az 1.3 össze füg gés sze rin ti mó do sí tó té nye zõ.
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2. pont

Épí té si zaj for rás ál tal oko zott zaj ter he lé si ha tár ér ték-
túl lé pés ese tén a bír ság össze gét az aláb bi össze füg gés sel
kell meg ha tá roz ni:

B = 50.000 TÉP CB,
(2. össze füg gés)

ahol
– B: az épí té si zaj for rás zaj bír sá gá nak Ft-ban meg ál la -

pí tott össze ge,
– TÉP: a zaj ter he lé si ha tár ér ték leg na gyobb túl lé pé sé -

nek mér té ke dB-ben,
– CB: az 1.3. össze füg gés sze rin ti mó do sí tó té nye zõ.

3. pont

Kör nye ze ti rez gés for rás ál tal oko zott rez gés ter he lé si
ha tár ér té ket túl lé pés ese tén, a bír ság össze gét az aláb bi
össze füg gés sel kell ki szá mí ta ni:

B k N= × ×80000. ,
(3. össze füg gés)

ahol
– B: a rez gés bír ság Ft-ban meg ál la pí tott össze ge,
– k: nap szak tól füg gõ té nye zõ:
  nap pal meg ál la pí tott túl lé pés ese tén: k =1,
  éj sza ka meg ál la pí tott túl lé pés ese tén: k =2
– N: azon vé den dõ he lyi sé gek szá ma, ahol a rez gés ter -

he lé si ha tár ér ték nem tel je sül.

4. pont
Az aláb bi pon tok ban fel so rolt bír ság meg fi ze té sé re kö -

te les, aki (az a szer ve zet):
a) a ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog lalt kö te le -

zett sé ge i nek – ide nem ért ve a zaj ki bo csá tá si
ha tár ér ték be tar tá sá ra irá nyu ló kö te le zett sé -
get – nem tesz ele get: 100 000 Ft,

b) a zaj, rez gés el le ni vé de lem mel kap -
cso la tos adat szol gál ta tá si, változásbejelen -
tési kö te le zett sé gét nem vagy a ha tó ság
 hiánypótlási fel hí vá sa el le né re sem meg fele -
lõen tel je sí ti: 50 000 Ft.

4. számú melléklet
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

Fokozottan zajos területek övezeti besorolása

Öve zet
LAM mér ték adó A-hang nyo más szint

Nap pal (06–22 h) Éj sza ka (22–06 h)

A jelû öve zet LAM>75 LAM>65

B jelû öve zet 75³LAM>70 65³LAM>60

C jelû öve zet 70³LAM>65 60³LAM>55

D jelû öve zet 65³LAM>60 55³LAM>50

Öve zet
LAM mér ték adó A-hang nyo más szint

Nap pal (06–22 h) Éj sza ka (22–06 h)

E jelû öve zet 60³LAM>55 50³LAM>45

F* jelû öve zet 55³LAM>50 45³LAM>40

G* jelû öve zet 50³LAM>45 40³LAM>35

A Kormány
285/2007. (X. 29.) Korm.

rendelete

a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara
és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén

szükséges intézkedésekrõl

A Kor mány a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170.  § (1) be kez dé sé nek 23. pont já ban,
va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
174/A.  § a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
 Alkotmány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. alap ve tõ fel hasz ná ló: vil la mos ener gia-krí zis ese tén

a tár sa da lom mû kö dé sé hez szük sé ges stra té gi ai fontos -
ságú fel hasz ná lók – ide ért ve a lét fon tos sá gú fel hasz ná ló -
kat is – e te vé keny sé gi kö rük te kin te té ben, me lyek nek
 villamosenergia-ellátását a krí zis ese tén le he tõ ség sze rint
leg to vább kell biz to sí ta ni, így kü lö nö sen

a) a na gyobb tér ség el lá tá sa szem pont já ból je len tõs
 kapacitású, alap ve tõ élel mi szer- és ivó víz-elõ ál lí tók és
 -tárolók, va la mint hul la dék ke ze lõ lé te sít mé nyek,

b) a hon vé del mi szem pont ból je len tõs fel hasz ná lók;
2. erõ mû vi tar ta lék: a rend szer irá nyí tá si te vé keny ség

en ge dé lye se ál tal a wat tos tel je sít mény köz pon ti sza bá lyo -
zá sa ke re té ben per cen ként fi gyelt tar ta lék ka te gó ri ák kö -
zül a ma xi má lis, idõ kor lát nél kü li for gó tar ta lék nak és az
összes in dít ha tó gép ma xi má lis sza bá lyo zá si tel je sít mény
ha tá rá nak az össze ge, az im port vil la mos tel je sít mény
figye lembe véte lével;

3. lét fon tos sá gú fel hasz ná ló: az alap ve tõ fel hasz ná lók
ka te gó ri á ján be lül az 1. szá mú mel lék let sze rin ti fel hasz ná -
lók az ott meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö rük te kin te té ben;

4. ro tá ci ós ki kap cso lás elve: a vil la mos ener gia-fel -
hasz ná lók kü lön bö zõ cso port ja i nak kü lön bö zõ idõ ben, az
egyen lõ el bá nás el vén és az in do ko lat lan meg kü lön böz te -
tés ti lal má nak el vén tör té nõ ki kap cso lá sa a vil la mos ener -
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gia for rás ol dal és a fo gyasz tás egyen sú lyá nak meg õr zé se
cél já ból;

5. Ro tá ci ós Ki kap cso lá si Rend (a továb biak ban: RKR):
a vil la mos ener gia-fel hasz ná lók kü lön bö zõ cso port ja i nak
a vil la mos ener gia for rás ol dal és a fo gyasz tás egyen sú lyá -
nak meg õr zé se cél já ból a vil la mos ener gia-hi ánnyal ará -
nyos ki kap cso lá sát és a ki kap cso lá sá nak gya ko ri sá gát,
 fokozatait meg ha tá ro zó el já rás;

6. vil la mos ener gia-el lá tá si vál ság hely zet: a vil la mos
ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör vény (a továb biak -
ban: VET) 139.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ese mény (a továb biak ban: vál ság hely zet);

7. vil la mos ener gia-el lá tá si vál ság hely zet ve szé lye: e ren -
de let 16.  §-ának (1) és 17.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ese mény (a továb biak ban: vál ság hely zet ve szé lye);

8. vil la mos ener gia-krí zis: a je len tõs za var, a vál ság -
hely zet ve szé lye, va la mint a vál ság hely zet;

9. vil la mos ener gia-rend szer je len tõs za va ra: a VET
138.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a vil la mos ener gia-el lá -
tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zott ese mény (a továb -
biak ban: je len tõs za var).

Általános rendelkezések

2.  §

(1) A Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) 
az e ren de let alap ján ho zott ha tá ro za ta it fel leb be zés re
 tekintet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá nít hat ja.

(2) Az e ren de let ben elõ ír tak tel je sí té se nem men te sí ti
az érin tet te ket at tól, hogy a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés
irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény ben és az egyéb vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban, va la mint az azo kon ala pu ló egyéb ha tó sá gi ha tá -
ro za tok ban elõ írt kö te le zett sé ge ik nek ele get te gye nek.

3.  §

(1) A VET sze rin ti át vi te li rend szer irá nyí tás ra vo nat ko -
zó mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ en ge dé lyes (a továb -
biak ban: át vi te li rend szer irá nyí tó) fel ada ta a je len tõs za var 
meg elõ zé se, il let ve a kö vet kez mé nye i nek csök ken té se és
az el há rí tás irá nyí tá sa.

(2) Vál ság hely zet ve szé lye ese tén a vé de ke zés irányí -
tása az át vi te li rend szer irá nyí tó fel ada ta.

(3) Vál ság hely zet ben a vé de ke zés irá nyí tá sa a Kor mány 
fel ada ta.

(4) A VET 74.  §-a sze rin ti te vé keny sé gek en ge dé lye se i -
nek (a továb biak ban: en ge dé lye sek) fel kell ké szül ni ük
a vil la mos ener gia-krí zis (a továb biak ban: krí zis) el le ni
 védekezésre.

(5) A krí zis meg elõ zé sét és az el le ne való vé de ke zést az
át vi te li rend szer irá nyí tó nak, il let ve a ha tó sá gok nak el sõ -
sor ban pi ac sza bá lyo zó esz kö zök kel kell biz to sí ta ni uk a
vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok elõ írásainak be tar -
tá sa ré vén.

(6) Az en ge dé lye sek és az ille té kes ál lam igaz ga tá si
szer vek fel ada ta a tár sa dal mat, a fel hasz ná ló kat ide jé ben
fel ké szí te ni a krí zis re tá jé koz ta tás sal, ta ka ré kos sá gi fel hí -
vá sok kal, ame lyek cél ja a meg elõ zés és az eset le ge sen be -
kö vet ke zõ kár mér sék lé se.

4.  §

(1) Krí zis ese tén úgy kell el jár ni, hogy az alap ve tõ fel -
hasz ná lók, ezen be lül pe dig a lét fon tos sá gú fel hasz ná lók
vil la mos ener gia-el lá tá sa le he tõ ség sze rint a leg to vább biz -
to sí tott le gyen, to váb bá üzem za var ese tén el lá tá suk hely -
re ál lí tá sa el sõbb sé get él vez zen.

(2) Krí zis ese tén a fel hasz ná lók kö zött nem te he tõ kü -
lönb ség ab ból a szem pont ból, hogy ki tõl, il let ve mi lyen
 típusú en ge dé lyes tõl vá sá rol ják a vil la mos ener gi át.

5.  §

(1) A fel hasz ná lói ki kap cso lá sok ra csak a leg szük sé ge -
sebb mér ték ben és idõ tar tam ra hoz ha tó in téz ke dés úgy,
hogy tár sa dal mi szint en mi nél ki sebb kár kö vet kez zen be,
és ugyan ak kor ne okoz zon arány ta lan ter het egyes rend -
szer hasz ná lók nak.

(2) E ren de let sze rin ti vil la mos ener gia-fel hasz ná lói ki -
kap cso lá sok ak kor al kal maz ha tók, ha a köz vet le nül fe nye -
ge tõ krí zis pi ac sza bá lyo zó esz kö zök kel vagy a már be kö -
vet ke zett krí zis az el lá tá si sza bály za tok ban elõ írt esz kö -
zök kel nem há rít ha tó el.

A krízis megelõzésére, enyhítésére szolgáló
általános intézkedések

6.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó nak Krí zis Mun ka bi zott -
sá got (a továb biak ban: KM) kell lét re hoz nia. A KM fel -
ada ta a krí zis meg elõ zé sé re szol gá ló in téz ke dé sek elõ ké -
szí té se, a krí zis ide jén te en dõ in téz ke dé sek elõ ké szí té se,
va la mint ja vas lat té tel a Kor mány nak és a Hi va tal nak az
ezen idõ szak ban a ha tás kö rük be tar to zó te en dõk re.

(2) A KM-et az el nök és a nyolc tag al kot ja. A KM el nö -
ke az át vi te li rend szer irá nyí tó ve zér igaz ga tó ja (vagy meg -
bí zá sá ból he lyet te se), tag jai a ter me lõi en ge dé lye sek két
kép vi se lõ je, a VET sze rin ti vil la mos ener gia el osz tá sá ra
vo nat ko zó mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ en ge dé lye -
sek (a továb biak ban: el osz tó) két kép vi se lõ je, va la mint
az or szág éves vil la mos ener gia-for gal má nak 5%-ánál na -
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gyobb éves vil la mos ener gia-ipa ri for ga lom mal ren del ke zõ 
vil la mos ener gia ke res ke dõ i nek és egye te mes szol gál ta tó i -
nak egy-egy kép vi se lõ je (mind egyik meg ha tá ro zott idõ -
tar tam ban, ro tá ci ós rend ben), va la mint az át vi te li rend -
szer irá nyí tó és az atom erõ mû kép vi se lõ je. A gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz tert (a továb biak ban: mi nisz ter), a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert, a Kor mány za ti Ko or -
di ná ci ós Bi zott ság tit kár sá gá nak ve ze tõ jét, az Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ját és a
 Hivatal el nö két a KM ülé se i rõl elõ ze tesen ér te sí te ni kell.
A mi nisz ter, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, a
Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság tit kár sá gá nak ve ze -
tõ je, az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
 fõigazgatója és a Hi va tal el nö ke, vagy azok meg bí zott ja
jo go sult az ülé se ken je len len ni, a KM-tõl, az ab ban részt -
ve võk tõl tá jé koz ta tást kér ni. A KM el nö ke az ülés re ese ti
jel leg gel más szerv kép vi se lõ jét is meg hív hat ja. A KM
maga ha tá roz za meg ügy rend jét, szer ve ze tét (eset le ges
 albizottságait), az ülé se in részt vevõ ál lan dó meg hí vot tak
kö rét. Az ülé sek idõ pont ját az el nök ha tá roz za meg.

(3) A KM alap ve tõ fel ada ta a krí zis elõtt és ide je alatt
 teendõ in téz ke dé sek elõ ké szí té se, így töb bek kö zött

a) a Hi va tal ré szé re vé le mé nyez ni, hogy a vil la mos -
ener gia-el lá tá si sza bály za tok a krí zis el ke rü lé sé re, il let ve
eny hí té sé re meg fe le lõ mû sza ki és gaz da sá gi elõ írásokat
tar tal maz nak-e;

b) ja vas lat té tel a ter me lõk fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá -
ra, ha a kü lön jog sza bály ban elõ írt erõ mû vi biz ton sá gi
 tüzelõanyag-készlet bár mi lyen ok ból a meg ha tá ro zott
mér ték alá csök ken, vagy ha or szá gos szint en a tü ze lõ -
anyag-kész let olyan mér ték ben csök ken, hogy ve szély be
ke rül het a vil la mos ener gia-el lá tás fo lya ma tos sá ga;

c) ja vas lat té tel az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz -
tók fel ada ta i nak meg ha tá ro zá sá ra – a fel hasz ná lói vil la -
mos ener gia-ter he lés csök ken tés ér de ké ben – a felhasz -
nálói ki kap cso lá sok meg elõ zé se, va la mint a ki kap cso lá sok 
elõ ké szí té se te rén;

d) in for má ci ós rend szer elõ ké szí té se az ál la mi szer vek,
a rend szer hasz ná lók és a tár sa dal mi tá jé koz ta tás ré szé re;

e) a szer zõ dé sek tel je sí té sé nek, a vil la mos ener gia szer -
ve zett pi a cán fo lyó tranz ak ci ók vég re haj tá sá nak a vál ság -
hely ze ti ál la pot meg szün te té sé ig tör té nõ fel füg gesz té se
rend jé nek ki ala kí tá sa;

f) a kény szer hely zet ben ér té ke sí tõ ke res ke dõ meg ha tá -
ro zá sa;

g) a hosszan tar tó (egy he tet meg ha la dó) há ló za ti
 zavarra való fel ké szü lés;

h) vé le mé nye zi a 7.  § (1) be kez dés a) pont já ban elõ írt
vil la mos ener gia-el lá tá si krí zis ter vet (a továb biak ban: krí -
zis terv);

i) vé le mé nye zi az RKR-t.

7.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó ki dol goz za
a) a krí zis ter vet, amely a tár sa da lom, a rend szer hasz ná -

lók és az en ge dé lye sek fel ké szí té se ér de ké ben tar tal maz za

aa) az ál la mi szer vek, a tár sa da lom, a rend szer hasz ná -
lók és az en ge dé lye sek tá jé koz ta tá sá nak mód ját és rend jét
a le het sé ges fel hasz ná lói ki kap cso lá sok elõ re jel zé sé rõl
[elõ re lát ha tó krí zis ese tén a ki kap cso lá sok elõtt 48 órá val,
az idõ sze rû sí tett elõ re jel zé si tá jé koz ta tót a ki kap cso lá sok
elõtt 24 órá val (olyan té nye zõk, mint a ki esé sek, az idõ já -
rás, a ter me lés figye lembe véte lével), il let ve en nél rö vi -
debb elõ re lát ha tó ság ese tén ha la dék ta la nul],

ab) az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
 értesítésének mód ját és rend jét elõ re lát ha tó krí zis ese tén
a ki kap cso lá sok elõtt 48 órá val, az idõ sze rû sí tett elõ re jel -
zé si tá jé koz ta tót a ki kap cso lá sok elõtt 24 órá val, il let ve
 ennél rö vi debb elõ re lát ha tó ság ese tén ha la dék ta la nul,

ac) a fel hí vás rend jét a vil la mos ener gia-ter me lé si és
im port aján la tok fo ko zá sá ra,

ad) a fel hí vás mód ját a vil la mos ener gi á val való ta ka ré -
kos ság ra és an nak je len tõ sé gé re,

ae) a há ló za ti en ge dé lye sek és az Or szá gos Ka taszt ró -
fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság ér te sí té sé nek mód ját a fel hasz -
ná lói ki kap cso lá sok ról leg alább 1 órá val meg elõ zõ en,

af) a vál ság hely zet ve szé lye I. és II. fo ko za ta, va la mint
a vál ság hely zet be ve ze té sé nek kö rül mé nye it,

ag) a hosszan tar tó je len tõs za var ese tén, il let ve az
 azzal össze füg gés ben te en dõ in téz ke dé se ket,

ah) az or szág vagy or szág rész(ek) villamosenergia-
 ellátásában több na pon át hi ányt oko zó ve ze ték üzem szü -
ne tek ese tén a há ló za ti en ge dé lye sek ál tal te en dõ in téz ke -
dé se ket,

ai) a fel hasz ná lói ter he lés csök ken tés mód ját a vil la -
mos ener gia for rás ol dal (ter me lés + im port) és fo gyasz tás
egyen sú lyá nak meg õr zé se cél já ból,

aj) a krí zis ese tén fel me rült, ah hoz kap cso ló dó több let -
költ sé gek el szá mo lá si rend jét,

ak) a vál ság hely zet ki hir de té se ese tén ki adan dó ren de -
le tek ter ve ze tét,

al) a vál ság hely zet ese tén kö ve ten dõ el já rá si rend for -
ga tó köny vét,

am) a vál ság hely ze ti szi mu lá ci ós gya kor la tok rend jét;
b) a há ló za ti en ge dé lye sek kel együtt mû köd ve az

RKR-t a 8.  § és 9.  § sze rint.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó a KM vé le mé nyé vel
együtt be ter jesz ti a Hi va tal nak a krí zis ter vet és az RKR-t
jó vá ha gyás ra. Vé le mény el té rés ese tén a ki sebb sé gi vé le -
mény is be ter jesz ten dõ.

(3) Krí zis ese tén az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les
olyan in for má ci ós rend szert mû köd tet ni, amely ké pes fel -
mér ni a rend szer szin tû tü ze lõ anyag és tel je sít mény hely ze -
tet és an nak vár ha tó ala ku lá sát. Krí zis ese tén a rend szer -
szin tû tü ze lõ anyag és tel je sít mény hely zet rõl a mi nisz tert
és a Hi va tal el nö két egy ide jû leg fo lya ma to san tá jé koz tat ni 
kell.

8.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó nak – a krí zis ese tén
szük sé ges és in do kolt ki kap cso lá sok nak csak az in do kolt
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fel hasz ná lói kört érin tõ és in do kolt idõ tar ta mú végrehaj -
tása ér de ké ben – az RKR-t a há ló za ti en ge dé lye sek kel
együtt mû köd ve kell össze ál lí ta nia a 2. szá mú mel lék let
sze rint.

(2) Az RKR-ben a ro tá ci ós ki kap cso lás el vén a ká rok
leg ki sebb mér ték re tör té nõ csök ken té sé nek ér de ké ben az
egyes el lá tá si te rü le te ken 3 órát meg nem ha la dó ki kap cso -
lá si fo ko za to kat kell ké pez ni.

(3) Az RKR meg ala po zott sá ga ér de ké ben az ille té kes
el osz tó, il let ve az át vi te li rend szer irá nyí tó a gaz dál ko dó
szer ve zet fel hasz ná ló tól, va la mint a költ ség ve té si szerv
fel hasz ná ló tól a kor lá to zás sal, ki kap cso lás sal össze füg gõ
ada to kat kér het. Az ille té kes el osz tó és az át vi te li rend -
szer irá nyí tó kö te les gon dos kod ni az RKR ké szí té se so rán
bir to ká ba ju tott ada tok, in for má ci ók jog sze rû ke ze lé sé rõl.

(4) A fel hasz ná ló kat, te kin tet nél kül arra, hogy ki tõl,
 illetve mi lyen tí pu sú en ge dé lyes tõl vá sá rol ják a vil la mos
ener gi át, azo no san kell ke zel ni az RKR össze ál lí tá sá nál.

9.  §

(1) Az RKR-t úgy kell ter vez ni, hogy az alap ve tõ fel -
hasz ná ló kat, il let ve ezen be lül a lét fon tos sá gú fel hasz ná ló -
kat ne érint se a vil la mos ener gia-el lá tás ki kap cso lá sa a fel -
ada tuk tel je sí té sé hez szük sé ges el lá tás mér té ké ig.

(2) Az alap ve tõ és a lét fon tos sá gú fel hasz ná lók kö rét az
1.  § 1. és 3. pont ja figye lembe véte lével – az ille té kes me -
gyei (fõ vá ro si) vé del mi bi zott ság, va la mint a te rü le ti leg
ille té kes hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság vé le mé nyé -
nek ki ké ré se mel lett – az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás ke re té ben ál la pít ja meg. A fel hasz ná lók alap ve tõ, il let -
ve lét fon tos sá gú fel hasz ná ló ként tör té nõ be so ro lá sá ra az
el osz tó és az át vi te li rend szer irá nyí tó tesz ja vas la tot, de az
ille té kes me gyei (fõ vá ro si) ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -
ság hi va tal ból, va la mint a fel hasz ná ló kez de mé nye zé sé re
is ha tá roz hat. Az alap ve tõ, il let ve lét fon tos sá gú felhasz -
nálók lis tá ját az ille té kes el osz tó és az át vi te li rend szer irá -
nyí tó nap ra ké szen nyil ván tart ja.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben másod -
fokon az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság jár el.

(4) Egyéb RKR-rel össze füg gõ ügy ben a Hi va tal jár el
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás sza bá lyai sze rint.

(5) Az alap ve tõ, il let ve lét fon tos sá gú fo gyasz tó ka te gó -
ri á ba való be so ro lás nál nem le het kü lönb sé get ten ni asze -
rint, hogy ki tõl, il let ve mi lyen tí pu sú en ge dé lyes tõl vá sá -
rol ja a fel hasz ná ló a vil la mos ener gi át.

10.  §

A krí zis meg elõ zé se, eny hí té se cél já ból au to ma ti kus
kor lá to zó és ki kap cso ló be ren de zé sek be szer zé se, fel sze -

re lé se, üze mel te té se, kar ban tar tá sa és el len õr zé se a há ló -
za ti en ge dé lye sek fel ada ta, sa ját költ sé gü kön, az át vi te li
rend szer irá nyí tó ko or di ná lá sá ban. A fel hasz ná ló en ged ni,
tûr ni, és he lyet biz to sí ta ni kö te les az õt érin tõ be ren de zés
szá má ra. Az el osz tó és át vi te li rend szer irá nyí tó el já rá sa
nem jár hat a fel hasz ná ló arány ta lan sé rel mé vel.

11.  §

(1) Az el osz tó sa ját mû kö dé si te rü le té re le bont va ki dol -
goz za a krí zis ter vet a 7.  § (1) be kez dé se figye lembe véte -
lével.

(2) Az el osz tó a mû kö dé si te rü le tén lévõ, az RKR-ben
meg ne ve zett, ki kap cso lás ra ke rü lõ fel hasz ná lók ról nyil -
ván tar tást ve zet. A fel hasz ná lók, a hír köz lõ szer vek, a me -
gyei (fõ vá ro si) ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság és a te rü le -
ti leg ille té kes hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság ré szé re
a te rü let re mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ el osz tó, il let -
ve az át vi te li rend szer irá nyí tó meg ad ja azt az in for má ci ót,
amit azok a ki kap cso lá sok kal kap cso lat ban fel ké szü lé sük -
höz szük sé ges nek ítél nek.

12.  §

(1) Amennyi ben bár mely ha tó ság ha tá ro za ta alap ján
egy erõ mû tar tós ter me lés csök ken té se in do kolt, és en nek
kö vet kez té ben or szá gos szint en ve szély be ke rül het a vil la -
mos ener gia-el lá tás fo lya ma tos sá ga (vál ság hely zet ve szé -
lye vagy vál ság hely zet ala kul ki), ak kor a vil la mos ener -
gia-el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben e ren de let sze rint kell
 eljárni.

(2) A ha tó ság az erõ mû tar tós ter me lés csök ke né sé nek
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rá sa so rán a Hi va talt szak ha -
tó ság ként be von ja.

13.  §

A Hi va tal a krí zis meg elõ zé se ér de ké ben jo go sult ha tó -
sá gi el len õr zést és a vil la mos ener gia-ér té ke sí té si aján lat -
ban fog lalt ár kép let sze rin ti ár nö ve ke dé si koc ká zat elem -
zést vé gez ni. En nek ke re té ben a rend szer egyen súly biz -
ton sá gá nak vé del mé ben vizs gá la tot in dít hat.

14.  §

(1) A Hi va tal a VET 139.  § (2) be kez dés d) pont ja vég -
re haj tá sá nak elõ ké szí té se ér de ké ben ja vas la tot ké szít a
 miniszter ré szé re a vil la mos ener gia-el lá tás hoz kap cso ló -
dó, a ha tó sá gi és nem ha tó sá gi árak kö ré be tar to zó va la -
mennyi ter mék és szol gál ta tás leg ma ga sabb árá ra.
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(2) Az atom erõ mû Hely re ál lí tá si Ter vet ké szít és rend -
sze re sen ak tu a li zál egy eset leg fel lé põ tel jes feszültség -
kiesést kö ve tõ új ra in du lás hoz.

A jelentõs zavar

15.  §

(1) Je len tõs za var ese tén az át vi te li rend szer irá nyí tó
 köteles

a) a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok kal össz -
hang ban álló uta sí tá so kat adni (az üzem biz ton sá gi szol gál -
ta tá sok és rend szer tar ta lé kok igény be vé te le, nem zet kö zi
ki se gí tés ké ré se, vil la mos erõ mû vek fo ko zott igény be vé -
te le, fe szült ség csök ken tés stb.);

b) kez de mé nyez ni az arra ille té kes en ge dé lye sek nél
vil la mos ener gia több let ter me lé sét és im port ját;

c) je len tést adni a mi nisz ter nek és a Hi va tal el nö ké nek;
d) a tö meg kom mu ni ká ció út ján tá jé koz ta tást kez de mé -

nyez ni a hely zet rõl és an nak vár ha tó idõ tar ta má ról; egy út -
tal kö te les ön kén tes ter he lés csök ken tés re fel kér ni a fel -
hasz ná ló kat.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó ál tal a VET
138.  §-ának (2) be kez dé se alap ján adott uta sí tá sok az
egyen lõ el bá nás el vén és az in do ko lat lan megkülönböz -
tetés ti lal mán kell hogy ala pul ja nak; az uta sí tá sok csak
a szük sé ges és in do kolt mér té kig okoz hat nak ter he ket a
rend szer hasz ná lók nak. Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az
el osz tó a je len tõs za var meg szün te té se ér de ké ben olyan
uta sí tá so kat kö te les adni, hogy azok vég re haj tá sa so rán
tár sa dal mi-gaz da sá gi szint en mi nél ki sebb kár kö vet kez -
zen be, és ne okoz za nak arány ta lan ter het egyes rend szer -
hasz ná lók nak.

(3) A je len tõs za var ese tén mû kö dõ au to ma ti kus vagy
el ren del he tõ fel hasz ná lói ki kap cso lá so kat leg fel jebb
6 órás idõ tar tam ra al kal maz hat ja az át vi te li rend szer irá -
nyí tó, va la mint az el osz tó. Ha a je len tõs za var fo lya ma to -
san a 6 órás idõ tar ta mot meg ha lad ja, ak kor az át vi te li rend -
szer irá nyí tó és az el osz tó a ki kap cso lá sok ra az RKR-t
 köteles al kal maz ni an nak ér de ké ben, hogy tár sa dal mi
szint en mi nél ki sebb kár kö vet kez zen be.

(4) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó uta sí tás
adá sá nak mód ját a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok -
ban kell rög zí te ni.

(5) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó uta sí tá sa
vég re haj tá sá nak tech ni kai sza bá lya it az üze mi és elosz tói
sza bály zat ban kell rög zí te ni.

(6) Az át vi te li rend szer irá nyí tói és az elosz tói uta sí tá sok 
jog sze rû sé gé nek és in do kolt sá gá nak vizs gá la tá ra, az uta sí -
tá sok vég re haj tá sá nak el len õr zé sé re, a jog kö vet kez mé -
nyek al kal ma zá sá ra a Hi va tal jo go sult.

(7) A Hi va tal az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó
uta sí tá sa i nak vég re haj tá sát köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal fel -
füg geszt he ti, kor lá toz hat ja, meg tilt hat ja.

(8) A je len tõs za var ból fa ka dó ter hek vi se lé sé re a pol -
gári jog sza bá lyai az irány adók.

(9) A je len tõs za var idõ sza ka alatt há ló zat ra adott és
igény be vett vil la mos ener gia el szá mo lá sát az át vi te li
rend szer irá nyí tó vég zi. Az el szá mo lás so rán az ere de ti
meg ál la po dá sok ban, il let ve a za var el há rí tá sá hoz igény be
vett for rá sok ra vo nat ko zó meg ál la po dá sok ban sze rep lõ
ára kat kell figye lembe ven ni.

A válsághelyzet veszélye

16.  §

(1) A vál ság hely zet ve szé lye I. fo ko za tá nak mi nõ sül, ha
a) a fo lya ma tos vil la mos ener gia-el lá tást ve szé lyez te tõ

olyan tar tós erõ mû vi és im port tel je sít mény hi ány je lent ke -
zik, ami kor a vil la mos ener gia-rend szer erõ mû vi tar ta lé ka
10%-ra csök ken; vagy

b) or szá gos szint en a tü ze lõ anyag-kész let olyan mér -
ték ben csök ken, hogy a vil la mos ener gia-el lá tás fo lya ma -
tos sá ga 3 na pon be lül ve szély be ke rül het a vil la mos ener -
gia for rás ol dal és a fo gyasz tás egyen sú lyá nak hi á nya
 miatt.

(2) A vál ság hely zet ve szé lye I. fo ko za ta ese tén az át vi -
te li rend szer irá nyí tó kö te les

a) a meg lé võ pol gá ri jogi szer zõ dé sek ke re te in be lül a
pi ac gaz da ság gal és a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za -
tok kal össz hang ban álló in téz ke dé se ket kez de mé nyez ni;

b) kez de mé nyez ni az érin tett en ge dé lye sek nél a több let
vil la mos ener gia-ter me lést és a több let im port aján lat ké rést;

c) kez de mé nyez ni a sa ját ha tás kör ben tör té nõ, a ter me -
lõ, ke res ke dõ és fel hasz ná ló kö zöt ti szer zõ dé se ken ala pu ló 
ter he lés sza bá lyo zást, ter he lés csök ken tést; és

d) je len tést adni a mi nisz ter nek és a Hi va tal el nö ké nek.

17.  §

(1) A vál ság hely zet ve szé lye II. fo ko za tá nak mi nõ sül, ha
a) a vil la mos ener gia fo lya ma tos el lá tá sát veszélyez -

tetõ olyan tar tós erõ mû vi és im port tel je sít mény hi ány je -
lent ke zik, ami kor a vil la mos ener gia-rend szer erõ mû vi tar -
ta lé ka 7%-ra csök ken, vagy

b) or szá gos szint en a tü ze lõ anyag-kész let olyan mér -
ték ben csök ken, hogy a vil la mos ener gia-el lá tás fo lya ma -
tos sá ga 2 na pon be lül ve szély be ke rül het a vil la mos ener -
gia for rás ol dal és a fo gyasz tás egyen sú lyá nak hi á nya
 miatt.

(2) A vál ság hely zet ve szé lye II. fo ko za ta ese tén az át vi -
te li rend szer irá nyí tó kö te les

a) a meg lé võ pol gá ri jogi szer zõ dé sek ke re te in be lül
– az érin tett en ge dé lye sek be vo ná sá val – a pi ac gaz da ság -
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gal és a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok kal össz -
hang ban álló in téz ke dé se ket kez de mé nyez ni (az üzem biz -
ton sá gi szol gál ta tá sok és rend szer tar ta lé kok igény be vé te -
le, nem zet kö zi ki se gí tés ké ré se, ex port-im port me net rend
mó do sí tá sa, vil la mos erõ mû vek fo ko zott igény be vé te le,
fe szült ség csök ken tés stb.) és meg kí sé rel ni a hi ány meg -
szün te té sét;

b) uta sí tást adni az el osz tó üzem irá nyí tó köz pont já nak
az eset le ges RKR al kal ma zás elõ ké szí té sé re;

c) je len tést adni a mi nisz ter nek és a Hi va tal el nö ké nek;
d) a hír köz lõ szer ve ken ke resz tül is mer tet ni a hely ze tet

és a vár ha tó idõ tar ta mát a tár sa da lom mal; egy út tal kö te les
ön kén tes ter he lés csök ken tés re fel kér ni a fel hasz ná ló kat és
fel hív ni a fi gyel mü ket a vár ha tó kö vet kez mé nyek re, ha az
erõ fe szí té sek nem jár nak ered ménnyel;

e) a vil la mos ener gia szer ve zett pi a cán fo lyó tranzak -
ciók vég re haj tá sát a vál ság hely zet ve szé lyé nek meg szün -
te té sé ig fel füg gesz te ni.

A válsághelyzet

18.  §

(1) Vál ság hely ze tet vált hat ki kü lö nö sen:
a) a je len tõs za var 30 na pon be lül há rom al ka lom mal

tör té nõ be kö vet ke zé se;
b) a fo lya ma tos vil la mos ener gia-el lá tást ve szé lyez te tõ

olyan tar tós erõ mû vi és im port tel je sít mény hi ány, ami kor
a vil la mos ener gia-rend szer erõ mû vi tar ta lé ka 3%-ra csök -
ken; vagy

c) or szá gos szint en a tü ze lõ anyag-kész let olyan mér -
ték ben csök ken, hogy a vil la mos ener gia-el lá tás fo lya ma -
tos sá ga köz vet len ve szély be ke rül het a vil la mos ener gia
for rás ol dal és a fo gyasz tás egyen sú lyá nak hi á nya  miatt.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó azon ese mé nye ket, ame -
lyek vál ság hely ze tet vált hat nak ki, je len ti a mi nisz ter nek
és a Hi va tal el nö ké nek. Köz li to váb bá a vál ság hely zet vár -
ha tó idõ tar ta mát, a vár ha tó kö vet kez mé nye ket, a helyre -
állítás ér de ké ben tett in téz ke dé se ket, azok vár ha tó ha tá sát. 
Mind ezek rõl a mi nisz ter kö te les a Kor mányt ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ni.

19.  §

(1) A Kor mány a fel hasz ná lók vil la mos ener gia-el lá tá -
sá nak kor lá to zá sa cél já ból kü lö nö sen a kö vet ke zõ intéz -
kedéseket ve zet he ti be:

a) ter he lés csök ken tés re szó lít ja fel a fel hasz ná ló kat
a tár sa da lom za var ta lan mû kö dé sé nek meg õr zé se ér de ké -
ben;

b) a vál ság hely zet ide jé re a tü ze lõ anya gok kal való
 fokozott ta ka ré kos ság cél já ból az egyes tü ze lõ anya gok
fel hasz ná lá sá nak csök ken té sét, ti lal mát vagy más tü ze lõ -
anya gok fel hasz ná lá sát, vá sár lá sát ír hat ja elõ a vil la mos

ener gia ter me lõi en ge dé lye sek, va la mint a kis erõ mû vek
ré szé re a fel hasz ná lók ki kap cso lá sá nak el ke rü lé se vagy
csök ken té se ér de ké ben.

(2) A Kor mány a meg tett kor lá to zó in téz ke dé sek rõl ha -
la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got és a tag -
államokat.

20.  §

(1) A VET 139.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
vál ság hely zet be kö vet ke zé se ese tén a vál ság hely ze ti in -
téz ke dé sek rõl kü lön jog sza bály ren del ke zik.

(2) A Kor mány a meg tett in téz ke dé se i rõl a köz vé le -
ményt a köz szol gá la ti mû sor szó ró mé di u mok út ján is tá jé -
koz tat hat ja.

(3) A 30 na pot meg ha la dó vál ság hely zet rõl a Kor mány
tá jé koz ta tást ad az Or szág gyû lés nek.

21.  §

(1) Vál ság hely zet ese tén az át vi te li rend szer irá nyí tó el -
ren del he ti a há ló za ti en ge dé lye sek nek a hi ány nagy sá gá tól 
füg gõ en a fel hasz ná lói ter he lés csök ken té sét az elõ ké szí -
tett RKR út ján, an nak ér de ké ben, hogy a tár sa da lom a leg -
ki sebb vesz te sé get szen ved je el, és a vil la mos ener gia-
rend szer össze om lá sát el ke rül jék az aka rat lan ki kap cso ló -
dá sok  miatt. Az al kal ma zan dó ki kap cso lá si fo ko za tot az
át vi te li rend szer irá nyí tó ha tá roz za meg a tel je sít mény-
egyen súly biz to sí tá sa ér de ké ben. A szük sé ges sé váló ki -
kap cso lá so kat és vissza kap cso lá so kat a há ló za ti en ge dé -
lyes vég zi el, figye lembe véve az át vi te li rend szer irá nyí tó
uta sí tá sa it és a kap cso lás he lyén fenn ál ló ak tu á lis üzem -
állapotot.

(2) Amennyi ben az RKR-ben az elõ ké szí tett tel je sít -
mény nél több fel hasz ná lói ki kap cso lás ra van szük ség,
 akkor azt a lét fon tos sá gú fel hasz ná lók le he tõ ség sze rin ti
leg na gyobb mér té kû ki vé te lé vel kell meg va ló sí ta ni.

(3) A vál ság hely zet ese tén az át vi te li rend szer irá nyí tó
kö te les olyan in for má ci ós rend szert mû köd tet ni, amely
 képes fel mér ni a rend szer szin tû tü ze lõ anyag- és tel je sít -
mény hely ze tet és vár ha tó ala ku lá sát, és er rõl a mi nisz tert
és a Hi va talt egy ide jû leg fo lya ma to san tá jé koz tat ni.

22.  §

Vál ság hely zet ese tén, ha e ren de let vagy más jog sza -
bály el té rõ en nem ren del ke zik, az át vi te li rend szer irá nyí tó
és a Hi va tal a je len tõs za var ke ze lé sé nek sza bá lyai sze rint
jár el.
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23.  §

(1) A vál ság hely zet meg szû né se ese tén az át vi te li rend -
szer irá nyí tó uta sí tást ad Or szá gos Disz pé cser Szol gá la tá -
nak, va la mint az el osz tó üzem irá nyí tó köz pont já nak a fel -
hasz ná lói vissza kap cso lá sok ra, il le tõ leg er rõl je len tést ad
a mi nisz ter nek és a Hi va tal el nö ké nek.

(2) A vál ság hely zet meg szû né se ese tén a Kor mány a
vál ság hely zet ben ho zott in téz ke dé se it ha tá lyon kí vül he -
lye zi.

Jogkövetkezmények

24.  §

(1) E ren de let ben elõ írt kö te le zett sé gek meg sze gé se
ese tén a Hi va tal az en ge dé lye sek kel, va la mint a kis erõ mû -
vek üze mel te tõ i vel szem ben a VET 96.  §-ában fog lalt jog -
kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja.

(2) Ab ban az eset ben, ha a Hi va tal fel ügye le ti jog kö ré be 
tar to zó, en ge dé lye se ken kí vü li rend szer hasz ná ló jog el le -
nes ma ga tar tást kö vet el, vele szem ben az egyes sza bály -
sér té sek rõl  szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint
kell el jár ni.

Záró rendelkezések

25.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a vil la mos ener gia-rend szer je len tõs
za va ra és a vil la mos ener gia-el lá tá si vál ság hely zet ese tén
szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 281/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let. Ez a be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti.

(3) A vil la mos ener gia-rend szer je len tõs za va ra és a vil -
la mos ener gia-el lá tá si vál ság hely zet ese tén szük sé ges in -
téz ke dé sek rõl  szóló 281/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let
alap ján ki dol go zott és a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott Krí zis -
terv és RKR – az e ren de let sze rin ti mó do sí tá su kig vagy
 felülvizsgálatukig – az azo kat jó vá ha gyó ha tá ro zat ban
fog lal tak sze rint to vább ra is ér vé nyes.

26.  §

Ez a ren de let, va la mint a VET 138–139.  §-a, a bel sõ vil -
la mos ener gia-pi ac ra vo nat ko zó kö zös sza bá lyok ról, va la -
mint a 96/92/EK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 2003. jú ni us 26-i 2003/54/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

1. számú melléklet
a 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

Létfontosságú felhasználók

Lét fon tos sá gú fel hasz ná lók az aláb bi lé te sít mé nye ket
üze mel te tõk, il let ve te vé keny sé ge ket vég zõk, ki zá ró lag
köz vet le nül az adott lé te sít mény hez, il let ve te vé keny ség -
hez kap cso ló dó an, an nak mér té ké ig:

– Szén bá nyák a nem nél kü löz he tõ tel je sít mény mér -
tékéig

– Köz for gal mi re pü lõt erek, va la mint re pü lés irá nyí tó és 
re pü lés biz ton sá gi be ren de zé sek

– Vas úti von ta tás
– Or szá gos és tér sé gi gáz fo ga dó ál lo má sok, fon to sabb

gáz tá ro lók, nyo más fo ko zók, komp resszo rok
– A VET ha tá lya alá tar to zó ter me lõk, el osz tók, va la -

mint az át vi te li rend szer irá nyí tó, a villamosenergia-ellá -
tási te vé keny sé gük kö ré ben és mér té ké ig

– Na gyobb tér sé get el lá tó (re gi o ná lis és vá ro si) víz ter -
me lõk, szál lí tók és szenny víz tisz tí tók

– Ár víz-, il let ve bel víz vé de ke zés ide jén a belvízmen -
tesítést szol gá ló szi vattyú te le pek

– Élet men tõ, il le tõ leg fek võ be teg-el lá tó egész ség ügyi
in téz mé nyek az egész ség ügyi ha tó sá gok kal, fenn tar tók kal
tör té nõ kon zul tá ció alap ján

– Fon to sabb hír köz lé si szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz
szük sé ges be ren de zé sek, ki vé ve, ha ren del kez nek a há ló -
zat tól füg get len ön ál ló vil la mos ener gia-el lá tó berende -
zéssel

– Olaj fi no mí tó, lét fon tos sá gú olaj szi vattyú ál lo má sok
– Ka taszt ró fa vé del mi irá nyí tó köz pon tok
– Az alap ve tõ élel mi szer elõ ál lí tá sát biz to sí tó fel hasz -

ná lók

2. számú melléklet
a 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

A Rotációs Kikapcsolási Rend készítésének rendje

A Ro tá ci ós Ki kap cso lá si Rend (RKR) ter ve zé sé nek cél -
ja, hogy a fel hasz ná lók az egyen lõ el bá nás el vén és az
 indokolatlan meg kü lön böz te tés ti lal má nak el vén ke rül je -
nek ki kap cso lás ra, és a ter he lést fo ko za tok ba so rol ja az
elõ re meg ha tá ro zott tel je sít mény kon tin gen sek sze rint, az
aláb bi szem pon tok figye lembe véte lével:

– az egyes fel hasz ná lók nál fel vett tel je sít mény ada tok
a min den ko ri szer zõ dött tel je sít mé nyek, il let ve vo na lak nál 
a vo na li ter he lés éves csúcs idei ma xi mu ma,

– a fel hasz ná lók ter he lé sé nek év sza kon kén ti ala ku lá sa.

A ter ve zés adat szük ség le te
Az RKR ter ve zé sé hez kü lö nö sen a kö vet ke zõ ada tok

szük sé ge sek:
– az alap ve tõ fel hasz ná lók nél kü li fel hasz ná lói ter he lés 

há ló za ti en ge dély esen ként,
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– egye di leg ki kap cso lás ra ke rü lõ fel hasz ná lók nál:
= az azo no sí tás hoz szük sé ges ada tok,
= a fel hasz ná ló tény le ges tel je sít mé nye csúcs idõ ben,

– vo na li fel hasz ná lók nál:
= a vo nal ter he lé si ada tai csúcs idõ ben,
= a vo nal fon to sabb fel hasz ná lói és az érin tett fel -

hasz ná lók szá ma, tí pu sa.

Az RKR el ké szí té se:
– az el osz tók meg ad ják az át vi te li rend szer irá nyí tó nak

az alap ve tõ fel hasz ná lók ki vé te lé vel a fel hasz ná lói ter he -
lést,

– az át vi te li rend szer irá nyí tó az alap ve tõ fel hasz ná lók
ki vé te lé vel az or szá gos fel hasz ná lói ter he lést föld raj zi lag
18, hoz zá ve tõ le ge sen egy for ma ter he lé si cso port ra oszt ja
az el osz tók kal együtt mû köd ve,

– a ter he lé si cso por to kat le he tõ leg a hálózatüzemel -
tetõk nor mál üze mé hez és ha tá ra i hoz kell iga zí ta ni,

– az egyes ter he lé si cso por to kat egyen ként meg kell
 jelölni (pl. A, B, C stb.),

– az át vi te li rend szer irá nyí tó a 18 ki kap cso lá si fo ko zat -
ba so rolt és meg je lölt ter he lé si cso por to kat az el osz tók kal
egyez tet ve szét oszt ja,

– 3 órás ki kap cso lá si idõ alap ján az 1. fo ko zat ban csak
egy ter he lé si cso port ke rül ki kap cso lá sá ra, a 2. fo ko zat ban
ket tõ, a 3. fo ko zat ban há rom és így to vább, míg a 18. fo ko -
zat ban mind a ti zen nyolc cso port, ezért a 9. fo ko zat tól
3 órá nál hosszabb ide jû ki kap cso lás ra sor ke rül het,

– a ter he lé si cso por tok ki kap cso lá sát a há ló zat üze mel -
te tõ i nek ki kap cso lás ra elõ kell ké szí te ni az át vi te li rend -
szer irá nyí tó tól ka pott ér te sí tés után,

– az el osz tó a fo ko za ton kén ti ki kap cso lá si tel je sít mé nye -
ket a kö zép fe szült sé gû vo na lak ter he lé sei és 400 kW-nál
 nagyobb le kö tött tel je sít mé nyû fel hasz ná lók kö zött oszt hat ja
fel,

– a kö zép fe szült sé gû le ága zá sok ki kap cso lá sa a téli
 országos mé ré si nap or szá gos csúcs idei ér té ké nek meg -
fele lõen ve en dõ figye lembe,

– az egyes fel hasz ná lók nál fel vett tel je sít mény ada tok
a min den ko ri szer zõ dött tel je sít mé nyek,

– ki kap cso lás ra fel vett kö zép fe szült sé gû le ága zá so kon
alap ve tõ fel hasz ná ló nem le het meg fe le lõ há ló zat fej lesz -
tés ered mé nye kép pen 2020. év után.

Az RKR el fo ga dá sa
Az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal el ké szí tett RKR a Krí -

zis Mun ka bi zott ság (KM) vé le mé nye zé se után a Hi va tal
jó vá ha gyá sá val vég le ges terv vé vá lik, és er rõl az át vi te li
rend szer irá nyí tó az érin tet te ket ér te sí ti.

Az RKR ada ta i nak mó do sí tá sa
Az RKR ada ta i nak mó do sí tá sát el kell vé gez ni, ha
– jog sza bály azt elõ ír ja,
– alap ve tõ fel hasz ná lók nál vál to zás kö vet ke zett be,
– a nem alap ve tõ fel hasz ná lók ter he lé sé ben olyan vál -

to zás kö vet ke zett be, mely egy ter he lé si cso port tel je sít mé -
nyét lé nye ge sen meg vál toz tat ja,

– új táp pon tot he lyez tek üzem be, il let ve, ha a közép -
feszültségû vo na la kat át cso por to sí tot ták.

Az RKR mó do sí tást a Hi va tal hagy ja jóvá.
A mó do sí tá so kat a vil la mos ener gia-ipa ri en ge dé lye sek

kö te le sek át ve zet ni a sa ját nyil ván tar tá suk ban.

A Kormány
286/2007. (X. 29.) Korm.

rendelete

az Egészségbiztosítási Felügyelet egyes eljárásainak,
valamint a felügyeleti díj befizetésének és a felügyeleti 

bírság felhasználásának szabályairól

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, az
egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 2006. évi
CXVI. tör vény 21.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A felügyeleti díj befizetésével kapcsolatos szabályok

1.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó egész ség biz to sí -
tá si szer vek (a továb biak ban: egész ség biz to sí tá si szerv),
va la mint az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény sze rin ti ön kén tes köl csö nös 
egész ség pénzt árak (a továb biak ban: egész ség pénzt ár) az
egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 2006. évi
CXVI. tör vény (a továb biak ban: Ebftv.) 20.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti fel ügye le ti dí jat az Ebftv. 20.  §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lalt ha tár na pig kö te le sek meg fi zet ni
az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let (a továb biak ban: Fel -
ügye let) Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-
00290249-00000000 szá mú szám lá já ra.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban az Ebftv.-ben meg ha tá ro zott 
fo gal ma kat kell figye lembe ven ni.

3.  §

(1) Az egész ség biz to sí tá si szerv a fel ügye le ti díj ki szá -
mí tá sát és be val lá sát a mel lék let sze rin ti for ma nyom tat -
vány (a továb biak ban: be val lás) ki töl té sé vel és an nak – a
fel ügye le ti díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó ha tár idõn be lül –
a Fel ügye let nek tör té nõ meg kül dé sé vel tel je sí ti.
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(2) A fel ügye le ti díj meg fi ze té se a be val lá si kö te le zett -
sé get nem pó tol ja.

4.  §

(1) Az egész ség pénzt ár a fel ügye le ti díj-fi ze té si kö te le -
zett ség tel je sí té sé nek alap já ul szol gá ló be val lá si kö te le -
zett sé gé nek a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té -
nek (a továb biak ban: PSZÁF) tel je sí ten dõ be val lá si kö te -
le zett sé gé vel tesz ele get.

(2) A PSZÁF az egész ség pénzt ár ál tal ré szé re meg kül -
dött be val lást – má so lat ban – az an nak be nyúj tá sá ra elõ írt
ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül di a Fel ügye let
 részére.

(3) Amennyi ben a PSZÁF – el len õr zõ te vé keny sé ge
 során – ész le li, hogy a be val lott ada tok nem az egész ség -
pénzt ár tény le ges va gyo ni ada ta in ala pul nak, ar ról a Fel -
ügye le tet 15 na pon be lül ér te sí ti.

(4) Az egész ség pénzt ár az Ebftv. 20.  §-ának (2) be kez -
dé se sze rin ti fel ügye le ti díj alap díj és vál to zó díj ré szét az
Ebftv.-ben fog lal tak sze rint, ne gyed éves rész le tek ben
 fizeti meg a Fel ügye let ré szé re.

5.  §

A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény ha tá lya alá tar to zó biz to sí tók
(a továb biak ban: biz to sí tó) vo nat ko zá sá ban a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te az Ebftv.-ben meg ha tá ro -
zott össze gû fel ügye le ti díj nak a Fel ügye let Ma gyar
 Államkincstárnál ve ze tett, 1.  §-ban meg ha tá ro zott szám lá -
já ra tör té nõ át uta lá sá val egy ide jû leg a Fel ügye let ré szé re
meg kül di azt a nyom tat ványt, ame lyen a biz to sí tó a fel -
ügye le ti dí jat be val lot ta.

6.  §

(1) Ha a Fel ügye let meg ál la pít ja, hogy a be fi ze tett fel -
ügye le ti díj össze ge ma ga sabb a fi ze ten dõ összeg nél,
a Fel ügye let azt 15 na pon be lül kö te les vissza fi zet ni.

(2) Ha a Fel ügye let meg ál la pít ja, hogy a fel ügye le ti dí -
jat az egész ség biz to sí tá si szerv, il let ve az egész ség pénzt ár
ha tár idõ ben nem vagy nem tel jes összeg ben fi zet te meg,
ide ért ve a fel ügye le ti díj té ves meg ál la pí tá sát is, a Fel -
ügye let – a tény ál lás tisz tá zá sát köve tõen – a meg nem
 fizetett fel ügye le ti díj ra vo nat ko zó fi ze té si kö te le zett sé get
ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(3) Ha az (1) és (2) be kez dés alap ján a be val lás mó do sí -
tá sa is szük sé ges, úgy a Fel ügye let a be val lás ki ja ví tá sát
ha tá ro zat ban ren de li el.

A felügyeleti bírság felhasználására vonatkozó
szabályok

7.  §

(1) A Fel ügye let a tárgy hó ban be folyt fel ügye le ti bír sá -
gok össze gé nek 80 szá za lé kát a tárgy hót kö ve tõ má so dik
hó nap 5. nap já ig – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
 átutalja az Egész ség biz to sí tá si Alap Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál ve ze tett 10032000-00280161 szá mú el szá mo lá si
szám lá já ra.

(2) A Fel ügye let ha tá ro za tá val szem ben be nyúj tott
 felülvizsgálati ké re lem ese tén a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat
meg ho za ta lá ig a Fel ügye let a hoz zá be fi ze tett bír ság
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ré szét nem utal ja át az
Egész ség biz to sí tá si Alap Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze -
tett, (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el szá mo lá si számlá -
jára.

(3) A Fel ügye let a be folyt bír sá gok 20 szá za lé kát a kö -
vet ke zõ cé lok ra for dít hat ja:

a) a biz to sí tot tak és az egész ség ügyi szol gál ta tók tá jé -
koz ta tá sá ra,

b) az ügy fél szol gá la ti te vé keny ség tár gyi fel té te le i nek
fej lesz té sé re.

A Felügyelet ellenõrzési eljárásának egyéb szabályai

8.  §

A Fel ügye let el já ró mun ka tár sai a hely szí ni el len õr zés
so rán az el len õr zé si jo go sult sá gu kat iga zol vánnyal, il let ve 
meg bí zó le vél lel iga zol ják.

9.  §

(1) Az egész ség biz to sí tá si szerv az Ebftv. 7.  §-ában fog -
lal tak alap ján a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 30.  §-ának (1), (2) és
(3) be kez dé se i ben, 32.  §-ának (1), (5) és (6) be kez dé se i -
ben, 33.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 33/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer zõ dé sek ál ta lá nos szer zõ -
dé si fel té te le i nek, va la mint azok mó do sí tá sá nak ter ve ze tét
jó vá ha gyás cél já ból meg kül di a Fel ügye let nek.

(2) A Fel ügye let az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek jó vá -
ha gyá sá ra irá nyu ló el já rást – amennyi ben kü lön jog sza -
bály el té rõ en nem ren del ke zik – 60 na pon be lül foly tat -
ja le.

(3) A Fel ügye let ki zá ró lag ak kor ta gad ja meg az ál ta lá -
nos szer zõ dé si fel té tel jó vá ha gyá sát, ha az nem fe le l meg
a ha tá lyos jog sza bá lyok ban fog lal tak nak.
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10.  §

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

(2) A fel ügye le ti bír ság fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó,
e ren de let ben fog lalt sza bá lyo kat a ren de let ha tály ba lé pé -
sé ig ki sza bott bír sá gok vo nat ko zá sá ban is al kal maz ni kell. 
Az e ren de let ha tály ba lé pé sé ig a Fel ügye let szám lá já ra
 befolyt és fe lül vizs gá la ti ké re lem mel meg nem tá ma dott
ha tá ro zat tal ki sza bott fel ügye le ti bír ság 7.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt há nya dát a Fel ügye let a ren de let ha tály ba lé -
pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül át utal ja az Egész ség biz to -
sí tá si Alap szám lá já ra.

(3) A fel ügye le ti díj ra vo nat ko zó, e ren de let ben fog lalt
sza bá lyo kat a ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen tel je sí ten -
dõ díj fi ze té si kö te le zett sé gek te kin te té ben kell al kal maz ni.

(4) A 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kör be tar to zó 
szer zõ dé sek e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen ki ala kí -
tott vagy mó do sí tott ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lei a Fel -
ügye let jó vá ha gyá sa nél kül nem al kal maz ha tók az zal,
hogy a Fel ügye let az Ebftv.-ben meg ha tá ro zott, az ál ta lá -
nos szer zõ dé si fel té te lek mó do sí tá sá nak kez de mé nye zé sé -
re irá nyu ló jog kö rét az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ -
zõ en meg ha tá ro zott ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek te kin te -
té ben is gya ko rol hat ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 286/2007. (X. 29.) Korm. rendelethez

Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let

FELÜGYELETI DÍJ BEVALLÁSA

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény hatálya alá tartozó
egészségbiztosítási szervek részére

.......... évre

Az egész ség biz to sí tá si szerv ada tai

Név:

Szék hely:

Adó szám:

Ügy in té zõ neve, te le fon szá ma, e-ma il címe:

Fel ügye le ti díj szá mí tá sa
Ada tok ezer Ft-ban

Fel ügye le ti díj Ebftv. sze rin ti alap ja a

Fi ze ten dõ fel ügye le ti díj (b = a * 0,02%) b

Fi ze tett fel ügye le ti díj c

Bu da pest, .........................

................................................
alá írás

P. H.



A Kormány
287/2007. (X. 29.) Korm.

rendelete

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésére létrejött egyeztetõ bizottság kormányzati

képviselõit megbízó miniszterek kijelölésérõl

A Kor mány a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze -
té nek ren de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Etv.) 20.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Etv. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyez -
te tõ bi zott ság kor mány za ti tag jai a kö vet ke zõ mi nisz te rek
meg bí zott jai:

a) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter;
b) a pénz ügy mi nisz ter;
c) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter;
d) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter;
e) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter;
f) az egész ség ügyi mi nisz ter.

2.  §

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

(2) A mi nisz te rek 2007. ok tó ber 31-ig je lö lik ki az
egyez te tõ bi zott sá gok mun ká já ban tag ként rész ve võ meg -
bí zott ja i kat, és az 1.  § b)–f) pont já ban sze rep lõ mi nisz te rek 
er rõl tá jé koz tat ják az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert.
E be kez dés 2007. no vem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
46/2007. (X. 29.) EüM

rendelete

az élelmiszerekben elõforduló mikrobiológiai
szennyezõdések megengedhetõ mértékérõl  szóló

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  § (10) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, 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 -

ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va – a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

Az élel mi sze rek ben elõ for du ló mik ro bi o ló gi ai szennye -
zõ dé sek meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 4/1998. (XI. 11.)
EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának fel ve ze tõ
szö ve ge és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az élel mi sze rek mik ro bi o ló gi ai kri té ri u ma i ról  szóló,
2005. no vem ber 15-i 2073/2005/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: EK ren de let) al kal ma zá sa mel lett e ren -
de let elõ írásai sze rint kell mik ro bi o ló gi ai élel mi szer-biz -
ton ság szem pont já ból vizs gál ni és el bí rál ni az

a) élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
2.  §-ának 1. pont ja sze rin ti élel mi szert, 3. pont ja sze rin ti
nyers élel mi szert, 4. pont ja sze rin ti fel dol go zott élel mi -
szert, 20. pont ja sze rin ti élel mi szer-össze te võt, 21. pont ja
sze rin ti élel mi szer-ada lék anya got (a továb biak ban együtt:
élel mi szer);”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § E ren de let al kal ma zá sa so rán az EK ren de let

2. cik ke sze rin ti fo ga lom meg ha tá ro zá so kat meg fele lõen
al kal maz ni kell. To váb bá e ren de let al kal ma zá sá ban

a) áru kész let: azo nos ter me lõi he lyen elõ ál lí tott, azo -
nos faj tá jú és össze té te lû öm lesz tett vagy azo nos tö meg -
ben (tér fo gat ban) cso ma golt, azo nos je lö lés sel el lá tott
olyan élel mi szer, amely rõl a té tel jel leg nem ál la pít ha tó
meg,

b) ele mi min ta: az élel mi szer nek a la bo ra tó ri u mi vizs -
gá lat hoz meg fe le lõ mó don el kü lö ní tett leg ki sebb mennyi -
sé ge,

c) fo gyaszt ha tó ság: az élel mi szer azon tu laj don sá ga,
amely nek hi á nyá ban élel mi szer-biz ton sá gi ok  miatt em -
ber i fo gyasz tás ra al kal mat lan,

d) mik ro bi o ló gi ai élel mi szer-biz ton ság: az élel mi szer -
ben elõ for du ló mik ro or ga niz mu sok olyan jel lem zõ és mér -
he tõ ér té kei, me lyek tel je sü lé se ese tén az adott élel mi szer
az el fo gad ha tó mér té ket meg nem ha la dó koc ká zat nél kül
fo gyaszt ha tó és el tart ha tó,

e) kór oko zó mik ro or ga niz mus: olyan bak té ri um, ví rus,
fo na las vagy sar ja dzó gom ba, egy sej tû vagy fé reg, amely
az élel mi szer ben  való je len lé te, il let ve el sza po ro dá sa
 révén, to xin ja vagy egyéb ká ros anyag cse re ter mé ke út ján
az élel mi szert el fo gyasz tó sze mély egész ség ká ro so dá sát,
il let ve be teg sé gét okoz hat ja,

f) min ta vé tel: gyár tá si té tel bõl, ke res ke del mi áru kész -
let bõl a vizs gá lat min den ko ri cél já nak meg fe le lõ szá mú,
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egy vagy több azo nos mennyi sé gû min ta vagy ele mi min ta
el kü lö ní té se la bo ra tó ri u mi vizs gá lat cél já ra,

g) tar tós sá gi (ter mosz tá lá si) pró ba mik ro bi o ló gi ai
vizs gá lat cél já ra: kon zerv fé le olyan hõ mér sék le ten tar tá -
sa, ame lyen az eset leg ben ne lévõ mik ro or ga niz mu sok
 elszaporodnak és ke let ke zõ anyag cse re ter mé ke ik a cso ma -
go ló anyag alak vál to zá sát vagy a tar ta lom ér zék szer vi leg
ész lel he tõ el vál to zá sát okoz hat ják,

h) té telt vagy áru kész le tet mi nõ sí tõ min ta vé tel: té tel bõl
vagy áru kész let bõl la bo ra tó ri u mi vizs gá lat cél já ra ele mi
min ták olyan el kü lö ní té se, hogy azok a min ta vé tel idõ -
pont já ban meg fele lõen jel le mez zék a té tel, áru kész let egé -
szé nek össze té te lét és mik ro bi o ló gi ai ál la po tát, a vizs gá lat
ered mé nye al kal mas le gyen a tel jes té tel vagy áru kész let
meg íté lé sé re.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) Az élel mi szer ha tó sá gi mik ro bi o ló gi ai vizs -

gálatát és an nak alap ján a meg íté lé sét (a továb biak ban
együtt: ha tó sá gi mik ro bi o ló gi ai vizs gá lat) az 1. szá mú
mel lék let alap ján kell vé gez ni.

(2) A for ga lom ba ke rü lõ élel mi szer nek – fi gye lem mel
az EK ren de let ben, va la mint az 1. szá mú mel lék let
II. pont já ban fog lal tak ra – a mi nõ ség meg õr zé si idõ tar ta ma 
vé gé ig, il let ve a fo gyaszt ha tó sá ga le já ra ti idõ pont já ig meg
kell fe lel nie e ren de let élel mi szer-biz ton sá gi kri té ri u ma i -
nak.

(3) E ren de let sze rin ti ha tó sá gi mik ro bi o ló gi ai vizs gá la -
tot az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
re gi o ná lis in té ze tei (a továb biak ban: köz egész ség ügyi
 hatóság), va la mint a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal köz pont ja és te rü le ti szer vei (a továb biak ban: élel mi -
szer-biz ton sá gi szerv) vé gez nek.”

4.  §

(1) Az R. 8.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az 1. szá mú mel lék let ben tech no ló gi ai hi gi é ni ai
kri té ri um ként sze rep lõ elõ írások a Ma gyar Köz tár sa ság
 területén elõ ál lí tott élel mi sze rek ese té ben alkalmazan -
dóak. Ha az 1. szá mú mel lék let ben elõ írt élel mi szer-biz -
ton sá gi kri té ri u mok alap ján tör té nõ el len õr zé sek nem
meg fe le lõ ered ményt ad nak, az EK ren de let 7. cik ké nek
(2) be kez dé sét a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén elõ ál lí tott
élel mi sze rek te kin te té ben meg fele lõen al kal maz ni kell.”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az EK ren de let 8. cik ke (1) be kez dé sé ben meg ha -

tá ro zott és a 8. cik ke (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
 eltérésnek meg fe le lõ ter mék csak a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén for gal maz ha tó. Ezen ter mék hez kap csol tan, il let -
ve a ter mék cso ma go lá sán jól lát ha tó mó don, ma gyar nyel -
ven a „CSAK HÕKEZELÉS UTÁN FOGYASZT -
HATÓ!” je lö lést fel kell tün tet ni.”

5.  §

Az R. 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let az élel mi sze rek mik ro bi o ló gi ai kri té -
ri u ma i ról  szóló, 2005. no vem ber 15-i 2073/2005/EK
 bizottsági ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.”

6.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mellék -
lete sze rint mó do sul, va la mint az R. 2. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép.

7.  §

(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 az R.

a) 4.  § (4) be kez dé sé ben a „Köz egész ség ügyi, il let ve
ál lat-egész ség ügyi ha tó ság” szö veg rész he lyé be az
„A köz egész ség ügyi ha tó ság, il let ve az élel mi szer-biz ton -
sá gi szerv” szö veg,

b) 11.  §-ában a „köz egész ség ügyi, ille tõ leg ál lat-egész -
ség ügyi ha tó sá got” szö veg rész he lyé be a „köz egész ség -
ügyi ha tó sá got és élel mi szer-biz ton sá gi szer vet” szö veg
lép.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let az élel mi sze rek mik ro bi o ló gi ai krité -
riumairól  szóló, 2005. no vem ber 15-i 2073/2005/EK bi -
zott sá gi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se -
ket ál la pít ja meg.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 46/2007. (X. 29.) EüM rendelethez

1. Az élel mi sze rek ben elõ for du ló mik ro bi o ló gi ai szennye zõ dé sek meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 4/1998. (XI. 11.)
EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 1. szá mú mel lék le té nek II. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. A Magyar Köztársaság területén elõállított élelmiszerek esetében kötelezõ vizsgálatok és határértékek

MEGNEVEZÉS VIZSGÁLAT n c m M

1. Nyers hús, hús ter mé kek

1.1. da ra bolt hús, bel sõ ség, ba rom fi
(nyers, egész és da ra bolt), és azon
 állatfajok, ame lyek re a 2073/2005/EK
ren de let nem tar tal maz sza bá lyo zást

E. coli*
Mik ro ba szám*

5
5

2
3

50/g
106

5×102

107

1.2.** fel dol go zott hús, hús ipa ri ter -
mék (vö rös áru, fel vá gott, kol bász,
nyers, füs tölt és ér lelt ter mék)

S. au re us*
C. perf rin gens*
vá ku um cso ma golt ter mé kek ese té ben
E. fa e ca lis* hõ ke zelt ter mé kek ese -
tében

5
5

5

1
1

2

103

10

103

104

102

105

2. Szá rí tott zöld ség és gyü mölcs (pl. dió,
   mogyoró, kó kusz re sze lék stb.)

Sal mo nel la
E. coli*
Pe nész gom ba*

5
5
5

–
2
2

–
102

103

0/25 g
103

104

3. Üdí tõ ital, gyü mölcs lé pre zerv, koncent -
  rá tum, szörp

Mik ro ba szám* 5 2 10 103

4. Ga bo na és ga bo na ipa ri ter mé kek

4.1. szó ja kon cent rá tum és szó ja ké szít -
mény, szó ja i zo lá tum

Sal mo nel la
Pe nész gom ba*

5
5

–
2

–
103

0/25 g
104

4.2. liszt, ga bo na- és ku ko ri ca õr le -
mény, bú za da ra, kor pa, rizs, gabona -
pehely, müz li

Sal mo nel la
Pe nész gom ba*

5
5

–
2

–
102

0/25 g
103

5. Fû sze rek: fû szer és fû szer ke ve rék ada lék-
  anyag, tech no ló gi ai se géd anyag, élesz tõ

Sal mo nel la
E. coli*

5
5

–
1

–
102

0/25 g
104

6. Édes-, cu kor ipa ri és cuk rá sza ti ter mé kek:
  ka kaó, cso ko lá dé, cuk rá sza ti ter mék,
  keksz, töl tött vagy be vont egyéb ter mék

Sal mo nel la
E. coli*

10
5

–
1

–
10

0/25 g
102

7. Ke nyér, pék áru, zsem le mor zsa Sal mo nel la
E. coli*

10
5

–
2

–
0/g

0/25 g
10

8. Szá rí tott, ins tant ké szít mé nyek: pu ding por,
  krém por, fagy lalt por

Sal mo nel la 10 – – 0/25 g

9. Szá rí tott ké szít mé nyek, hõ ke ze lést igény lõ
  ter mé kek: tea, kávé, egyéb (szá raz tész ta)

Sal mo nel la 10 – – 0/25 g

10. Hi deg kony hai ter mé kek (pl. sa lá ták,
   szend vi csek, ma jo néz)

Sal mo nel la 
S. au re us*
E. coli*

5
5
5

–
1
2

–
102

10

0/25 g
103

102

11.** Fél kész és kész éte lek (gyors fa gyasz-
   tott is)

11.1. hõ ke ze lés nél kül fo gyaszt ha tó
kész étel (hû tött kony hai kész étel is)

Sal mo nel la
S. au re us*
C. perf rin gens*

10
5
5

–
1
2

–
102

10

0/25 g
103

102

11.2. hõ ke ze lés után fo gyasz tan dó fél -
kész étel

Sal mo nel la 
S. au re us*

10
5

0
2

–
102

0/25 g
104

12. Egyéb, hõ ke ze lés nél kül fo gyaszt ha tó
  élel mi sze rek: pör költ, só zott, ola jos
  mag vak, bur go nya szi rom

Sal mo nel la
E. coli*

10
5

–
2

–
10

0/25 g
102
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Meg jegy zés:

 * Tech no ló gi ai hi gi é ni ai kri té ri um ként sze re pel.

** Azt, hogy va la mely élel mi szer a hõ ke ze lés nél kül vagy a hõ ke ze lés után fo gyaszt ha tók cso port já ba tar to zik-e,
az élel mi szer jel le ge és az ál ta lá nos ha zai ét ke zé si szo ká sok alap ján kell el bí rál ni, a be so ro lást be fo lyá sol hat ja a fel hasz -
ná lás mód ja is. Hõ ke ze lés nek csak a több per ces vagy a hosszabb ide jû for ra lás és a kony hai sü tés te kint he tõ, a fel me le gí -
tés, me leg víz ben  való ol dás stb. nem.”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le te III. pont já nak 4. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Kon zer vek élel mi szer-biz ton sá gi mik ro bi o ló gi ai meg íté lé se

4.1. Tel jes kon zerv: lég men te sen zárt cso ma go lá sú, hõ ke ze lés sel olyan mér ték ben tar tó sí tott ter mék, amely szoba -
hõmérsékleten hosszú ide ig el tart ha tó. A tel jes kon zerv té te lek mik ro bi o ló gi ai meg íté lé sé nél a mi nõ ség meg õr zé si idõn
be lül a tar tós sá gi pró bá hoz elõ írt ele mi min ta szám 10%-át kell min tá nak ven ni, és a tar tós sá gi pró ba után fel dol goz ni.
Ez a szám azon ban 2 db cso ma go lá si egy ség nél ke ve sebb nem lehet.

Meg fe le lõ a tel jes kon zerv, ha nem tar tal maz kór oko zó mik ro or ga niz must vagy an nak mé reg anya gát, ve ge ta tív for -
má jú élõ bak té ri u mot*, fo na las vagy sar ja dzó gom bát*. Szul fit re du ká ló Clost ri di u mot*, B. ce re ust* a bé bi étel nem tar -
tal maz hat. Az egyéb tel jes kon zer vek ben a szul fit re du ká ló Clost ri di um* 10/g alat ti elõ for du lá sa csak ab ban az eset ben
tûr he tõ meg, ha bi zo nyí tott a mik ro ba szap ro fi ta jel le ge, és az elõ írt hõ mér sék le ten  való tá ro lás, va la mint a tar tós sá gi
pró ba so rán a Clost ri di um a ter mék ben nem sza po ro dik. A sza po ro dó ae rob spó rás bak té ri u mok* szá ma a bé bi éte lek ben
102/g mik ro ba szá mot nem ha lad ja meg, az egyéb tel jes kon zer vek ben a 103/g mik ro ba szá mot* nem éri el.

Ki fo gás olt a tel jes kon zerv, ha a fen ti kö ve tel mé nyek nek nem fe le l meg. A szú ró pró ba sze rû en vett és vizs gált egy ele -
mi min ta ered mé nyét is már vo nat koz tat ni kell a min tá val azo nos ter mé kek re.

4.2. Fél kon zerv: lég men te sen zárt cso ma go lá sú, hõ ke ze lés sel csak olyan mér ték ben tar tó sí tott ter mék, amely hûtõ -
tárolást vagy tar tó sí tó szer-ada go lást igé nyel és kor lá to zott el tart ha tó sá gi ide jû.

Meg fe le lõ a fél kon zerv, ha nem tar tal maz kór oko zó mik ro or ga niz must, mik ro or ga niz mus mé reg anya got, En te ro bac -
te ri a ce ae* cso port ba tar to zó mik ro bát, fo na las vagy sar ja dzó gom bát*. A szul fit re du ká ló Clost ri di um* szám leg fel jebb
10/g ha tár ér té kig tûr he tõ meg; a sza po ro dó ae rob spó rá sok* a 103/g mik ro ba szá mot* nem érik el.

Ki fo gás olt a fél kon zerv, ha bár mely fen ti elõ írásnak nem fe le l meg.

Meg jegy zés:

* Tech no ló gi ai hi gi é ni ai kri té ri um ként sze re pel.”

2. számú melléklet a 46/2007. (X. 29.) EüM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 4/1998. (XI. 11.) EüM ren de let hez

Az élelmiszer megítélését befolyásoló kórokozók

Mi nõ sí tett kór oko zók, ame lyek a vizs gált min tá ban nem fo gad ha tók el (a ha tár ér ték: 0):

1. Bak té ri u mok és azok to xin jai:

  Bru cel la fa jok,

  Cam py lo bac ter fa jok (fo gyasz tás ra kész élel mi sze rek ese tén),

  Clost ri di um bo tu li num,

  Co xi el la bur ne tii,

  Ve ro to xin ter me lõ E. coli, S. au re us en te ro to xin,

  Fran ci sel la tu la ren sis,

  My co bac te ri um fa jok,

  Sal mo nel la typhi és Sal mo nel la pa ratyp hi A, B, C,

  Shi gel la fa jok,

  Vib rio cho le re ae,

  Yer si nia en te ro co li ti ca,

és egyéb kór oko zó nak el is mert, de itt fel nem so rolt bak té ri um.
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2. Ví ru sok:

  He pa ti tis A,

  Ro ta ví rus,

  Nor walk és Nor walk-li ke ví ru sok.

3. Pro to zo ák:

  En ta mo e ba his toly ti ca,

  Gi ar dia lamb lia,

  To xop las ma gon dii,

  Sar cos po ri di um fa jok,

  Cryp tos po ri di um és egyéb pro to zo o nok.

4. Fér gek:

  Cys ti cer cus/Ta e nia,

  Echi no coc cus,

  Tri chi nel la spi ra lis és egyéb Tri chi nel la fa jok.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

126/2007. (X. 29.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl  szóló
27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló -
dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján 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.  §-ának b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az
ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok 
rész le tes fel té te le i rõl  szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A gép be szer zé si te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás
mér té ke:)

„b) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz tar -
to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály
sze rint meg ha tá ro zott te rü le ten (a továb biak ban: KAT-
 terület) vagy NATURA 2000 te rü le ten a gép-re fe ren cia ár
leg fel jebb 50%-a;”

2.  §

Az R. 4.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban, a 4.  § (3) be -
kez dé sé nek b) pont já ban, a 4.  § (3) be kez dé sé nek e) pont já -
ban, a 4.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban, a 4.  § (5) be kez -
dé sé nek e) pont já ban, a 4.  § (11) be kez dé sé nek b) pont já -
ban, a 4.  §-ának (12) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „KAT-te le pü lé sen” szö veg he lyé be a „KAT-
 területen” szö veg lép.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

127/2007. (X. 29.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások

igénybevételének általános szabályairól  szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján 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.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
 következõket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  § 19. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let és a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la -
pí tó jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:)

„19. in du ló vál lal ko zás: a jogi sze mély, a jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amennyi ben a támoga -
tási ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 12 hó na pon be lül
 jegyezték be, az egyé ni vál lal ko zó, il let ve az õs ter me lõ,
amennyi ben a vál lal ko zói, il let ve õs ter me lõi iga zol vány
ki adá sá ra a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó na pon be lül ke rült sor. Azon jog cí mek ese té ben, ahol 
a tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult me zõ gaz da sá gi üze -
me mé re té nek el kell ér nie meg ha tá ro zott mér té kû eu ró pai
mé ret egy sé get, ott az in du ló vál lal ko zás fo gal ma ki ter jed
azok ra a jogi sze mély, a jogi sze mé lyi ség nél kü li gazda -
sági tár sa sá gok ra, egyé ni vál lal ko zók ra, akik a me zõ gaz -
da sá gi te vé keny sé gü ket a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 12 hó na pon be lül kezd ték meg;”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ 32. pont tal egé szül ki:
(E ren de let és a tá mo ga tás rész le tes fel té te le it meg ál la -

pí tó jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban:)
„32. hi te les má so lat: az ok irat ki ál lí tó ja ál tal vagy köz -

jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat.”

2.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Amennyi ben az ügy fél egyé ni vál lal ko zó és in du ló

vál lal ko zás ként nyújt be tá mo ga tá si ké rel met, ak kor az

ügy fél nek a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel nie kell az
egyé ni vál lal ko zói iga zol ványt ki ál lí tó szerv iga zo lá sát
vál lal ko zói te vé keny sé gé rõl az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon.”

3.  §

Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül ki:
„(11) Tá mo ga tá si, va la mint ki fi ze té si ké re lem te kin te -

té ben a tá mo ga tás alap ját
a) ter mé sze tes sze mély, il let ve 1-es ÁFA kód dal ren -

del ke zõ ké rel me zõ ese té ben a brut tó,
b) 2-es és 3-as ÁFA kód dal ren del ke zõ ké rel me zõ ese -

tén a net tó
el szá mol ha tó ki adás ké pe zi.”

4.  §

Az R. 30.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Épí té si be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si ké re lem ere -

de ti mû sza ki tar tal ma a ha tó ság kö te le zõ elõ írásának tel je -
sí té se ér de ké ben a ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va
álló idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ har min ca dik na pig mó -
do sít ha tó. A mó do sí tás nem érint he ti a tá mo ga tott cél te rü -
le tet és nem nö vel he ti a tá mo ga tás össze gét. A mó do sí tó
ké re lem hez az ügy fél nek mel lé kel nie kell a ha tó ság kö te -
le zõ elõ írását iga zo ló do ku men tu mot.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

6.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
26.  §-a, va la mint a 36.  § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma dik na -
pon ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez

,,1. szá mú mel lék let a 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

Meg ne ve zés M.e. SFH

D01 Kö zön sé ges búza és tön köly Ft/ha 91 638

D02 Du rum bú za Ft/ha 85 022

D03 Rozs Ft/ha 65 432

D04 Árpa Ft/ha 81 107

D05 Zab Ft/ha 67 006

D06 Sze mes ku ko ri ca Ft/ha 123 278

D07 Rizs Ft/ha 128 296

D08 Egyéb ga bo na fé lék Ft/ha 78 056

D09E Szá raz hü ve lye sek: bor só, szá raz bab, csil lag fürt Ft/ha 107 119

D09F Szá raz hü ve lye sek: len cse, csi cse ri bor só, bük köny fé lék Ft/ha 102 126

D09G Szá raz hü ve lye sek, egyéb Ft/ha 101 675

D10 Bur go nya Ft/ha 615 308

D11 Cu kor ré pa Ft/ha 350 141

D12 Ta kar mány gyö ke rek és -ká posz ták Ft/ha 115 211

D23 Do hány Ft/ha 524 263

D24 Kom ló Ft/ha 684 726

D25 Gya pot Ft/ha –

D26 Ká posz ta rep ce és ré pa rep ce Ft/ha 101 766

D27 Nap ra for gó Ft/ha 97 053

D28 Szó ja Ft/ha 99 315

D29 Olaj len Ft/ha 72 875

D30 Egyéb ola jos mag vú nö vé nyek Ft/ha 106 942

D31 Rost len Ft/ha 73 713

D32 Rost ken der Ft/ha 149 825

D33 Egyéb rost nö vé nyek Ft/ha –

D34 Il ló olaj-, gyógy- és fû szer nö vé nyek Ft/ha 438 275

D35 Egyéb ipar i nö vé nyek, egyéb Ft/ha 55 106

D14A Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – sza bad föl di és ala csony ta ka rás alatt,
szán tó föl di ve tés for gó ban

Ft/ha 405 920

D14B Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – sza bad föl di és ala csony ta ka rás alatt, ker -
té sze ti ve tés for gó ban

Ft/ha 558 769

D15 Friss zöld ség fé lék, dinnye, sza mó ca – jár ha tó ta ka rás (üveg ház, fó lia sá tor) alatt Ft/ha 5 850 489

D16 Vi rá gok, dísz nö vé nyek – sza bad föl di és ala csony ta ka rás (sík fó lia, fó lia alag út,
hol lan di ágy)

Ft/ha 3 682 765

D17 Vi rá gok, dísz nö vé nyek – jár ha tó ta ka rás (üveg ház, fó lia sá tor) alatt Ft/ha 18 895 293

D18A Ta kar mány nö vé nyek – idõ sza ki gyep Ft/ha 37 480

D18B1 Ta kar mány nö vé nyek – egyéb zöld ta kar má nyok, si ló ku ko ri ca Ft/ha 142 044
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Meg ne ve zés M.e. SFH

D18B3 Ta kar mány nö vé nyek – egyéb zöld ta kar má nyok, egyéb Ft/ha 77 324

D19 Szán tó föl di sza po rí tó anyag (mag vak és pa lán ták) Ft/ha 128 299

D20 Egyéb szán tó föl di nö vé nyek Ft/ha 84 077

D21 Par lag, ugar tá mo ga tás nél kül Ft/ha –

D22 Par lag, ugar tá mo ga tás sal (set-asi de) Ft/ha –

E Kony ha kert Ft/ha 590 154

F01 Bel ter jes (in ten zív) gyep (rét és le ge lõ) Ft/ha 39 360

F02 Kül ter jes (ex ten zív) gyep (rét és le ge lõ) Ft/ha 35 386

G01A Gyü mölcs ül tet vé nyek, mér sé kelt ég övi friss Ft/ha 420 405

G01B Gyü mölcs ül tet vé nyek, szub tró pu si friss Ft/ha –

G01C Gyü mölcs ül tet vé nyek, hé ja sok Ft/ha 166 280

G02 Cit ru sül tet vé nyek Ft/ha –

G03A Olaj fa ül tet vé nyek – ét ke zé si olí va Ft/ha –

G03B Olaj fa ül tet vé nyek – olaj ter me lés re Ft/ha –

G04A Mi nõ sé gi bor szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 356 946

G04B Egyéb bor szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 303 758

G04C Cse me ge szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha 244 076

G04D Ma zso la szõ lõ ül tet vé nyek Ft/ha –

G05 Fa is ko lák Ft/ha 1 648 764

G06 Egyéb ül tet vé nyek Ft/ha –

G06A Sar jaz ta tá sos fás szá rú ener gia ül tet vény Ft/ha 80 000

G06B Ener gia fû Ft/ha 65 000

G06C Ener gi a nád Ft/ha 210 000

G07 Jár ha tó ta ka rás (üveg ház, fó lia sá tor) alat ti ül tet vé nyek Ft/ha 5 945 607

I01 Má sod ve té sû nö vé nyek össze sen Ft/ha 266 755

I02 Gom ba Ft/100 m2 1 215 483

J01 Ló fé lék Ft/ál lat 37 528

J02A Egy éves nél fi a ta labb szar vas mar ha fé lék, hím iva rú Ft/ál lat 14 034

J02B Egy éves nél fi a ta labb szar vas mar ha fé lék, nõ iva rú Ft/ál lat 7 693

J03 Egy és két év kö zöt ti szar vas mar ha, hím iva rú Ft/ál lat 18 368

J04 Egy és két év kö zöt ti szar vas mar ha, nõ iva rú Ft/ál lat 10 759

J05 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, hím iva rú Ft/ál lat 21 052

J06 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, üszõ Ft/ál lat 11 282

J07 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, tej hasz nú te hén Ft/ál lat 220 550

J08 Két éves és idõ sebb szar vas mar ha, egyéb te hén Ft/ál lat 11 955

J09A Juh, te nyész nõ iva rú (anya juh) Ft/ál lat 3 619

J09B Juh, egyéb Ft/ál lat 2 668

J10A Kecs ke, te nyész nõ iva rú (anya kecs ke) Ft/ál lat 23 391

J10B Kecs ke, egyéb Ft/ál lat 17 371

J11 Ser tés, ma la cok 20 kg alatt Ft/ál lat 2 577

J12 Ser tés, te nyész ko ca 50 kg fe lett Ft/ál lat 47 924

J13 Ser tés, egyéb Ft/ál lat 11 710

J14 Pe cse nye csir ke Ft/100 db
ál lat

36 721

J15 To jó tyúk Ft/100 db
ál lat

96 726
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J16A Puly ka Ft/100 db
ál lat

114 029

J16B Ka csa Ft/100 db
ál lat

124 921

J16C Liba Ft/100 db
ál lat

197 522

J16D Egyéb ba rom fi Ft/100 db
ál lat

130 302

J17 Nyúl (te nyész és hí zó ál lat együtt) Ft/ál lat 10 974

J18 Méh csa lá dok szá ma Ft/kap tár 11 456
”

2. számú melléklet a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 75/2007. (VII. 27.) FVM ren de let hez

Az Országos Képzési Jegyzékrõl  szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján
megszerzett szakképesítések (kivonat)

31 6203 2 Ál lat te nyész tõ (az ál lat faj meg je lö lé sé vel)
31 6203 10 Ál ta lá nos ál lat te nyész tõ
31 6207 1 Dísz nö vény- és zöld ség ter mesz tõ
31 6206 3 Do hány ker tész
31 6206 1 Gyógy nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó
31 6203 5 Ló te nyész tõ
31 6203 6 Mé hész
31 6280 10 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ (a gép meg je lö lé sé vel)
31 6280 7 Nö vény ter mesz tõ gé pész
31 6206 2 Nö vény vé dõ és mé reg rak tár-ke ze lõ
31 6207 2 Szõ lõ- és gyü mölcs ter mesz tõ
32 6201 1 Arany ka lá szos gazd a
32 6201 2 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
32 6206 4 Mik ro sza po rí tó
33 5212 1 Bo rász
33 6203 1 Be lo vag ló (Be re i ter)
33 6207 1 Dísz nö vény ker tész
33 6201 1 Gazd a
33 6207 3 Ker tész
33 6280 1 Me zõ gaz da sá gi gé pész
33 6203 2 Va dász, vad te nyész tõ
34 6280 1 Ál lat tar tó-te le pi gé pész
34 6206 1 Bio ter mesz tõ
34 6280 3 Ker té sze ti gé pész
34 6206 2 Ve tõ mag ter mesz tõ és -mi nõ sí tõ
51 7872 2 Lo vas tú ra-ve ze tõ
51 6207 2 Vin cel lér
52 6201 2 Ag rár kör nye zet-gaz da
52 3439 3 Ag rár köz gaz da sá gi és áru for gal ma zó tech ni kus
52 6203 1 Ál lat te nyész tõ és ál lat-egész ség ügyi tech ni kus
52 6207 1 Ker tész- és nö vény vé del mi tech ni kus
52 5452 2 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus
52 6201 1 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus
52 6206 1 Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé del mi tech ni kus
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52 6203 2 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus
53 6203 1 Ba rom fi- és kis ál lat te nyész tõ szak tech ni kus
53 6207 1 Dísz nö vény ter mesz tõ szak tech ni kus
53 6207 2 Gyü mölcs ter mesz tõ és -fel dol go zó szak tech ni kus
53 6203 2 Juh te nyész tõ szak tech ni kus
53 6203 3 Ló te nyész tõ szak tech ni kus
53 5452 2 Me zõ gaz da sá gi gép üze mel te tõ szak tech ni kus
53 6203 4 Ser tés te nyész tõ szak tech ni kus
53 6203 5 Szar vas mar ha-te nyész tõ szak tech ni kus
53 6207 3 Szõ lész-bo rász szak tech ni kus
53 6208 1 Ta kar má nyo zá si szak tech ni kus
53 6207 5 Zöld ség ter mesz tõ és -fel dol go zó szak tech ni kus*
55 3434 1 Ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens
55 6203 1 Ba rom fi te nyész tõ és -ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus
55 6206 1 Gyógy nö vény- és fû szer nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó
55 6203 4 Mé nes gaz da
55 6249 1 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens (a szak irány meg je lö lé sé vel)
55 5452 1 Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens (a szak irány meg je lö lé sé vel)
55 6206 2 Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé dõ tech no ló gus
55 6203 2 Ser tés te nyész tõ és -ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus
55 6203 3 Vad gaz dál ko dá si tech no ló gus

Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl
 szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

31 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
31 Ál lat gon do zó/Ha szon ál lat gon do zó
31 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és kis ál lat)
31 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)
31 Ál lat te nyész tõ (ser tés)
31 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)
31 Be lo vag ló
31 31 Ker tész/Do hány ker tész
31 31 Ker tész/Gyü mölcs ter mesz tõ
31 31 Ker tész/Szõ lõ ter mesz tõ
31 31 Ker tész/Zöld ség ter mesz tõ
31 Ló tar tó és -te nyész tõ
31 Lo vas tú ra-ve ze tõ
31 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ/Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun ka gép ke ze lõ
31 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ/Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép ke ze lõ
31 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ/Nö vény vé del mi gép ke ze lõ je
31 Me zõ gaz da sá gi gép ke ze lõ/Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je
33 31 Dísz nö vény ker tész/Fa is ko la és cse me te kert ke ze lõ
33 31 Dísz nö vény ker tész/Mik ro sza po rí tó
33 31 Dísz nö vény ker tész/Nö vény há zi dísz nö vény ter mesz tõ
33 31 Dísz nö vény ker tész/Sza bad föl di dísz nö vény ter mesz tõ
33 31 Gazd a/Arany ka lá szos gazd a
33 51 Bo rász/Vin cel lér
52 31 Ag rár kör nye zet gaz da/Bio ál lat-tar tó és -te nyész tõ
52 31 Ag rár kör nye zet gaz da/Bio massza-elõ ál lí tó
52 31 Ag rár kör nye zet gaz da/Bio nö vény-ter mesz tõ
52 33 Ag rár kör nye zet gaz da/Öko gaz da
52 Mé hész
54 1 Er dõ gaz da sá gi/gé pész tech ni kus
54 2 Gé pész tech ni kus/Me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus
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54 Ag rár tech ni kus
54 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus
54 Vi dék fej lesz té si tech ni kus
54 Ál lat egész ség ügyi tech ni kus
54 Ál lat te nyész tõ tech ni kus
54 31 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi tech ni kus/Nö vény ter mesz tõ
54 31 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi tech ni kus/Nö vény vé dõ és mé reg rak tár-ke ze lõ
54 31 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi tech ni kus/Ve tõ mag ter mesz tõ
54 54 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi tech ni kus/Ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus
54 54 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi tech ni kus/Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé del mi tech -

ni kus
54 31 Vad gaz da/Va dász, vad te nyész tõ
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens/Ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens/Élel mi szer ipa ri me ne dzser
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens/Mé nes gaz da
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens/Me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens/Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens/
55 Ag rár me ne dzser-asszisz tens/
55 Ag rár tech no ló gus/Gyógy nö vény- és fû szer nö vény-ter mesz tõ és -fel dol go zó
55 Ag rár tech no ló gus/Hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus
55 Ag rár tech no ló gus/Me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens
55 Ag rár tech no ló gus/Nö vény ter mesz tõ és nö vény vé dõ tech no ló gus
55 Ag rár tech no ló gus/Ser tés te nyész tõ és ser tés ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus
55 Ag rár tech no ló gus/Vad gaz dál ko dá si tech no ló gus

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképzõ iskolákban oktatható szakokról, ille tõ leg szakmákról  szóló
18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

31 31–100 Me zõ gaz da ság/Nö vény vé del mi
1700 Nö vény ter mesz tés
1701 Dísz nö vény ker tész
1705–1 Ker tész/szõ lõ- és gyü mölcs ter mesz tõ
1705–2 Ker tész/zöld ség ter mesz tõ
1706–1 Me zõ gaz da sá gi gé pész/ál lat tar tó te le pi gé pész
1706–2 Me zõ gaz da sá gi gé pész/ker té sze ti gé pész
1706–3 Me zõ gaz da sá gi gé pész/nö vény ter mesz tõ gé pész
1707 Ál ta lá nos ker tész
1800 Ál lat te nyész tés
1801–1 Juh te nyész tõ
1801–2 Ló te nyész tõ
1801–3 Ser tés te nyész tõ
1801–4 Szar vas mar ha-te nyész tõ
1804 Mé hész
1805 Va dász-vad te nyész tõ
1806 Ba rom fi te nyész tõ
1807 Ál lat egész ség õr
1809 Ál ta lá nos ál lat te nyész tõ
1810 Kis ál lat te nyész tõ
1913–1 Bo rász”
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
216/2007. (X. 29.) KE

határozata

nyugállományú rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz tésére dr. Bán fi Fe renc nyug ál lo má -
nyú rend õr dan dár tá bor no kot 2007. no vem ber 1-jei ha -
tállyal nyug ál lo má nyú rend õr ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4160/2007.

A Köztársasági Elnök
217/2007. (X. 29.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49.  § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
tésére Len key Lász ló Zol tán ez re dest 2007. ok tó ber 23-ai
ha tállyal dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4242/2007.

A Köztársasági Elnök
218/2007. (X. 29.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Nagy Gyu lá né ét te rem ve ze tõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 19.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/4364/2007.

A Köztársasági Elnök
219/2007. (X. 29.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ja, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 4/A.  §-a alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter -
jesz tésére,
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a ha za fi as helyt ál lás sal pél dát mu ta tó, a ma gyar füg get -
len sé get szol gá ló, a tár sa dal mi pár be széd, a tár sa dal mi
béke, a nem zet egy sé gé nek meg valósítása, a bé kés rend -
szer vál to zás meg te rem té se ér de ké ben ki fej tett te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Fer ge Zsu zsa aka dé mi kus nak, Szé che nyi-dí jas szo ci o -
ló gus nak,

Ge re ben Ist ván geo fi zi kus nak, oce a nog rá fus nak,
Mé szá ros Már ta Kos suth-dí jas film ren de zõ nek,
Ra i ner M. Já nos tör té nész nek,
Új vá ri Jó zsef nyu gal ma zott dan dár tá bor nok nak, a

NAGY IMRE ÉRDEMREND

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 20.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/4324/2007.

A Köztársasági Elnök
220/2007. (X. 29.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés j) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, az 1956-os Em lék érem és Em lék lap
ala pí tá sá ról  szóló 1991. évi XLIII. tör vény 2.  § (1) be kez -
dé se alap ján a mi nisz ter el nök elõ ter jesz tésére

Ba las kó né Hum mel Mar git,
dr. Ba ra nyai Fe renc,
Bõ sze Ká roly,
Fa sing Sán dor,
Hús véth Fe renc,
Ja nik Gyu la Ká roly,
Ka zay Ká roly,
Kiss Ist ván,
Lo vas Lász ló,
Nagy Béla,
Pá pay Lász ló,
Pis tyur Jó zsef,
Prém Ist ván,
Ta tár La jos,

Ta va li György,
Tu rán Sán dor,
Víg Zol tán Ká roly

1956-os Emlékérmet;

Bán ku ti Imre,
Bán ku ti Im ré né Schmidt Jan ka,
özv. Fe ke te Jó zsef né,
Hu szár Sán dor,
Já no si Fe renc,
Já no si Ka ta lin,
Ka lo csay Im ré né Ha u din ger Ilo na,
Kár pá ti Ka mil,
Pa ró czi Jenõ,
Réti Gyu la,
Sze ge di Nán dor,
dr. Tán czos Fri gyes,
Tóth Sán dor

1956-os Emléklapot;

Sza bó Zol tán,
Tóth Zol tán,
Végh Jó zsef,
Vin cze Sán dor

az 1956-os Emlékérmet, posztumusz

ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-3/4269/2007.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
73/2007. (X. 29.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

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 szó ló 2006.
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évi LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö -
röm ben az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ja vas la tá ra

dr. Ko vács Mik lóst,

az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
szak ál lam tit ká rá vá

– 2007. ok tó ber 15-ei ha tállyal – 

ki ne ve zem.

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

A Mi nisz ter el nök
74/2007. (X. 29.) ME

ha tá ro za ta

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
fõigazgatójának kinevezésérõl

Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ról szó ló
317/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1. § (4) be kez dé sé ben
fog lalt jog kö röm ben, az egész ség ügyi mi nisz ter javasla -
tára

dr. Szé kely Ta mást, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár fõ igaz ga tó já vá

– 2007. ok tó ber 29-ei ha tállyal, hat éves idõ tar tam ra –

ki ne ve zem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2007. szeptember 24-i ülésérõl

1. Az OÉT meg tár gyal ta az egyes adótör vények mó do -
sí tá sá ról és az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény új ra -
ko di fi ká ci ó já ról ké szült kor mány ol da li elõ ter jesz téseket.

A kor mány za ti ol dal az adótör vény-tervezetekrõl ki -
emel te, hogy az adó rend szer ben 2008-tól olyan jel le gû

 átalakításokra ke rül sor, ame lyek nö vel he tik a fog lal koz ta -
tást, egy sze rû sí tik a je len le gi adó rend szert, el sõ sor ban az
adó be val lás kor sze rû sí té sé vel, az elekt ro ni kus adó igaz ga -
tás szé le sí té sé vel, a be fi ze té si rend át ala kí tá sá val, to váb bá
az ún. kis adók szá má nak csök ken té sé vel. A fe ke te gaz da -
ság vissza szo rí tá sát cé loz zák a sze mé lyi jö ve de lem adó -
zás ban, az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló új tör vény ben
ja va solt mó do sí tá sok.

2008-ban adó te her-nö ve ke dés nem vár ha tó, a ter ve zett
in téz ke dé sek ki sebb te her csök ken tõ ele me ket tar tal maz -
nak. Át fo gó, re form ér té kû vál toz ta tá sok ra a kor mány zat
2008 má so dik fél évé ben tesz ja vas la tot, össz hang ban a
kon ver gen cia prog ram ban meg je lölt irá nyok kal.

A mun ka vál la lói ol dal je lez te, hogy az ol dal az adótör -
vényekrõl to váb bi tár gya lá so kat kí ván foly tat ni, és üd vö -
zöl te a Kor mány fe ke te gaz da ság el le ni fel lé pé sét.

Hi á nyol ta az adótör vények mó do sí tá sá hoz kap cso ló dó
ha tás ta nul má nyok, in dok lá sok és szá mí tá sok köz zé té te lét.

Ki emel te a kis ke re se tû mun ka vál la lók, va la mint a
hosszú szol gá la ti idõ vel ren del ke zõ, köz szfé rá ban dol -
gozó tiszt vi se lõk egy re ne he ze dõ hely ze tét.

Kér te, hogy ke rül jön to váb bi át gon do lás ra az adó rend -
szer át ala kí tá sa, és szük sé ges nek vél te, hogy an nak ked -
vezõ ha tá sai sok kal szé le sebb tár sa dal mi kört érint se nek.

A kis adók össze vo ná sa kap csán egyet ér tett az ad mi -
niszt rá ci ós ter hek csök ken té sé vel, és ja va sol ta a szak kép -
zé si já ru lék mun kál ta tók ál tal tör té nõ fel hasz ná lá si rend -
sze ré nek meg tar tá sát.

Ki fej tet te, hogy az ér ték ala pú in gat lan adóz ta tást el fo -
gad ha tó nak tart ja, ab ban az eset ben, ha be ve ze té sé vel pár -
hu za mo san a jö ve del mek adó ter he lé se csök ken. A ja vas -
lat ban sze rep lõ meg ol dást a mun ka vál la lói ol dal azért sem
fo gad ja el, mi vel az ön kor mány za tok ra há rít ja át az adóz -
ta tá si kö te le zett sé get.

A já ru lék rend szer ter ve zett át ala kí tá sát a konk rét ada -
tok és szá mí tá sok hi á nyá ban nem tá mo gat ja.

A mun kál ta tói ol dal po zi tí van ér té kel te, hogy az adó -
mó do sí tó tör vényjavaslatokat idõ ben, a Kor mány jó vá ha -
gyá sa, il let ve a Par la ment hez tör té nõ be nyúj tá sa elõtt tár -
gyal hat ja az OÉT. Az ala pos vé le mé nye zést azon ban
 gyakorlatilag le he tet len né tet te az egyez te tõ tár gya lá sok ra
ren del ke zés re álló na gyon rö vid idõ.

A vé le mény al ko tást meg ne he zí ti, hogy a tör vény ja vas -
lat hoz sem mi lyen szá mí tá si anya got, ha tás elem zést, sõt
 indoklást sem kap tak az ér dek kép vi se le tek. Nem le het tud -
ni az adó vál to zá sok költ ség ve té si ha tá sa it, a  lakosság,
 illetve a vál lal ko zá sok adó ter he lé sé nek vár ha tó ala ku lá sát. 
Így an nak is me re te nél kül tár gyal ja az OÉT az adótör -
vényeket, hogy a kon ver gen cia prog ram ke re te it, ez évi
vár ha tó tel je sí té sét figye lembe véve, mi lyen le he tõ ség van
2008-ra az adó te her-csök ken tés re.

Az adó rend szer egy sze rû sí té se je gyé ben a leg na gyobb
té tel a kis adók ter ve zett össze vo ná sa, ez azon ban tar tal mát 
és mér té két te kint ve is el fo gad ha tat lan az ol dal szá má ra.
Az össze vo nás sal ja va solt 5,5%-os, mun ka bér re ve tí tett
já ru lék mér té ke az ed di gi ek hez ké pest – kü lön bö zõ vál lal -
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ko zá si cso por tok nál dif fe ren ci ál tan, de – összes sé gé ben
adó te her-nö ve ke dést je len t, to vább nö vel ve az élõ mun ka
költ sé ge it.

Po zi tív lé pés ként ér té kel te az ol dal az adó men tes fej -
lesz té si tar ta lék fel eme lé sét 25%-ról 50%-ra.

A mun kál ta tói ol dal ja va sol ta, hogy 50 mil lió fo rint
nye re sé gig 10%-os le gyen a tár sa sá gi adó.

Az új ÁFA-tör vény ter ve ze té ben szá mos, je len leg ha -
tály ban lévõ rész sza bály, fo ga lom meg szû nik, és egy új,
jog ér tel me zé si fo lya mat kez dõ dik. Mind ez hosszú ide ig
tar tó jog bi zony ta lan sá got ered mé nyez. Szük sé ges nek tart -
ja az ol dal, hogy a PM tá jé koz ta tó ki ad vá nyok kal se gít se
a vál lal ko zá sok nak „le for dí ta ni” az új tör vényt a je len leg
is mert és hasz nált fo gal mak ra. Szük sé ges nek tart ja to váb -
bá, hogy az APEH ta nú sít son tü rel met, vegy e figye lembe
az új tör vény te rem tet te kez de ti bi zony ta lan sá got.

A mun kál ta tói ol dal egyet ért a gaz da ság fe hé rí té sé vel
– a meg emelt bír sá gok mel lett –, azon ban ki fo gá sol ja,
hogy a jog sza bály nem tesz kü lönb sé get a szán dé kos adó -
csa lás és az adó zás köz ben el kö ve tett hi bák kö zött.

A kor mány za ti ol dal ré szé rõl a pénz ügyi tár ca ve ze tõ je
je lez te, hogy a jövõ évi adó cso mag elõ ké szí té se so rán a
 lefolytatott egyez te té sek és kon zul tá ci ók ered mé nyé rõl
a Kor mány tá jé koz tat ni fog ja a szo ci á lis part ne re ket, egy -
szer smind fel hív ta a fi gyel met arra, hogy nem ke rül het nek
ve szély be a kon ver gen cia prog ram egyen súlyt ja ví tó
 intézkedései.

2. Az OÉT meg vi tat ta a 2007. má so dik fél éves mun ka -
prog ram ját.

A mun ka vál la lói ol dal vál lal ta a bér ga ran cia-rend szer -
rõl, va la mint a csõd- és fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör -
vények át fo gó fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tések
ki dol go zá sát és az OÉT ple ná ris ülés re való be ter jesz té sét.
Így azok az OÉT 2007. má so dik fél éves munkaprogram -
jában sze re pel het nek.

A mun ka vál la lói ol dal ja va sol ta az egész ség biz to sí tá si
rend szer át fo gó re form já ról  szóló kon cep ció na pi rend re
tû zé sét. A kor mány ol dal a ja vas lat tar tal má nak pon to sí tá -
sát kér te, te kin tet tel arra, hogy az egész ség ügyi reform -
lépések ki dol go zott ja vas la tai rend re az OÉT elé ke rül nek
vé le mé nye zés cél já ból. Az OÉT 2007. má so dik fél évi
mun ka prog ram já ban a kor mány ol dal elõ ter jesz tésében
sze re pel az egész ség biz to sí tás át ala kí tá sá val kap cso la tos
jog sza bály ter ve ze tek meg vi ta tá sa. A mun ka vál la lói ol dal
ezt nem fo gad ta el, és ra gasz ko dott ere de ti ja vas la tá hoz,
hogy a kon cep ci ót az OÉT tûz ze na pi rend jé re.

A mun ka vál la lói ol dal – ko ráb ban – írás ban át adott
 javaslatainak a 2007. má so dik fél éves mun ka prog ram ban
való sze re pel te té sét és meg vi ta tá sát a fe lek egy ké sõb bi
 soros el nö ki ülé sen vég le ge sí tik.

Az OÉT el fo ga dott mun ka prog ram ját a mel lék let tar tal -
maz za.

Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács
Tit kár sá ga

Mel lék let

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2007. második félévi

munkaprogramja

(Elfogadta az OÉT 2007. szeptember 24-i ülése)

I.

Plenáris ülésre javasolt témák

Szep tem ber

– Elõ ter jesz tés a kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék
meg fi ze té se aló li men te sí tés rõl  szóló tör vényjavaslatról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (SZMM)
Szak ér tõi egyez te tés: Szo ci á lis Bi zott ság, Mun ka vé del -

mi Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a 2008. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li
mun ka rend rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (SZMM)

– Tá jé koz ta tó az EU 2007. má so dik fél éves por tu gál el -
nök sé gi prog ram já ról, az eh hez kap cso ló dó ma gyar pri o ri -
tá sok ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (KüM)

– Ja vas lat az OÉT 2007. má so dik fél éves mun ka prog -
ram já ra

Elõ ter jesz tõ: OÉT Tit kár sá ga

– Elõ ter jesz tés az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról
 szóló tör vényjavaslatról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (PM)
Szak ér tõi elõ ké szí tés: Gaz da sá gi Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló új
tör vényjavaslatról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (PM)
Szak ér tõi egyez te tés: Gaz da sá gi Bi zott ság

Ok tó ber

– Elõ ter jesz tés a MK 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
tör vényjavaslatról és az ezt meg ala po zó egyes tör vények
mó do sí tá sá ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (PM)
Szak ér tõi egyez te tés: Gaz da sá gi Bi zott ság

– T/3245. szá mú tör vényjavaslat a fog lal koz ta tói nyug -
díj ról (má so dik ol va sat ban)

– Elõ ter jesz tés a szer vez ke dé si sza bad ság jo gá nak
meg erõ sí té sét cél zó jog sza bály-mó do sí tás ra és más in téz -
ke dé sek re

Elõ ter jesz tõ: mun ka vál la lói ol dal
Szak ér tõi elõ ké szí tés: Mun ka jo gi Bi zott ság
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– Elõ ter jesz tés a lissza bo ni ak ció prog ram vég re haj tá si
je len té sé rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (NFÜ)
Szak ér tõi egyez te tés: Nem ze ti Fej lesz té si Terv Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó
tör vényjavaslatról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (SZMM)
Szak ér tõi egyez te tés: Szo ci á lis Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a tisz tes ség te len ke res ke del mi ma ga tar -
tás ról  szóló 2005/29/EK irány elv át ül te té sé rõl

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (GKM)
Szak ér tõi egyez te tés: Gaz da sá gi Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a 2008. évi OÉT bér tár gya lá sok meg -
kez dé sé re

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (SZMM–PM)
Szak ér tõi egyez te tés: Bér és Kol lek tív Meg ál la po dá sok

Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés az egész ség biz to sí tás át ala kí tá sá val
kap cso la tos jog sza bá lyok ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti oldal (EüM)
Szak ér tõi egyez te tés: Szo ci á lis Bi zott ság

– Ja vas lat a mun ka he lyi stressz re vo nat ko zó eu ró pai
ke ret meg ál la po dás ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ra

Elõ ter jesz tõ: mun ka vál la lói ol dal
Szak ér tõi egyez te tés: Mun ka vé del mi Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi
XCIII. tör vény mó do sí tá sá ról

Elõ ter jesz tõ: OMMF
Szak ér tõi egyez te tés: Mun ka vé del mi Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés az igény be ve he tõ re ha bi li tá ci ós szol -
gál ta tá sok kö ré rõl, az el já rá si sza bá lyok ról, a rehabilitá -
ciós meg ál la po dás meg kö té sé rõl, to váb bá a re ha bi li tá ci ós
terv re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (SZMM)
Szak ér tõi egyez te tés: Szo ci á lis Bi zott ság (Rehabilitá -

ciós mun ka cso port)

No vem ber

– A tár sa da lom biz to sí tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló új 
tör vényjavaslat

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (KTNM)
Szak ér tõi egyez te tés: Szo ci á lis Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör -
té nõ fog lal koz ta tás ra vo nat ko zó sza bá lyo zás mó do sí tá sá ra 
(szak mai kon cep ció)

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (SZMM)
Szak ér tõi egyez te tés: Mun ka erõ pi a ci Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz -
ta tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás mó do sí tá sá ra

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (SZMM)
Szak ér tõi egyez te tés: Mun ka erõ pi a ci Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi
CLV. tör vény mó do sí tá sá ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (SZMM)

– Elõ ter jesz tés az Új Pol gá ri Tör vény könyv ter ve ze té rõl
Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (IRM)
Szak ér tõi elõ ké szí tés: Mun ka jo gi Bi zott ság

De cem ber

– Elõ ter jesz tés a bér ga ran cia rend szer rõl, va la mint a
csõd- és fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör vények át fo gó
 felülvizsgálatáról

Elõ ter jesz tõ: mun ka vál la lói ol dal
Szak ér tõi egyez te tés: Bér és Kol lek tív Meg ál la po dá sok

Bi zott sá ga

– Elõ ter jesz tés Ma gyar or szág ak tu a li zált kon ver gen cia 
prog ram já ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (PM)
Szak ér tõi egyez te tés: Gaz da sá gi Bi zott ság

– Tá jé koz ta tó a Mun ka erõ pi a ci Irá nyí tó Tes tü let el múlt 
idõ szak ban vég zett mun ká já ról

Elõ ter jesz tõ: kor mány za ti ol dal (MAT tit kár sá ga)

II.

További, bizottsági elõkészítésre javasolt témák

– Elõ ter jesz tés a bul gá ri ai és a ro má ni ai mun ka vál la lók 
ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá ra ho zott át me ne ti sza bá -
lyok al kal ma zá sá nak mun ka erõ pi a ci ta pasz ta la ta i ról
(SZMM)

Szak ér tõi egyez te tés: Mun ka erõ pi a ci Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a re ha bi li tá ci ós já ra dék, va la mint a
kom plex mi nõ sí tés rend sze ré nek be ve ze té sé vel össze füg -
gés ben a mun ka ké pes ség meg vál to zá sá val össze füg gõ
szo ci á lis és egyéb el lá tá sok össze han golt át ala kí tá sá ról
(SZMM)

Szak ér tõi egyez te tés: Szo ci á lis Bi zott ság (Rehabilitá -
ciós mun ka cso port)

– Elõ ter jesz tés a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény és más mun ka ügyi tör vények
mó do sí tá sá ról (a Mun ka Tör vény köny vét érin tõ jog sza bá -
lyok vo nat ko zá sá ban)

– A Mun ka Tör vény köny ve át fo gó fe lül vizs gá la ta,
kon cep ció ké szí té se (SZMM)

Szak ér tõi egyez te tés: Mun ka jo gi Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zés ben meg va ló su ló szak -
mai gya kor la ti kép zés sza bá lyo zá sá ról (SZMM)

Szak ér tõi egyez te tés: Szak kép zé si Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
 szóló 1997. évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
168/1997. (X. 6.) Kor m. ren de let mó do sí tá sá ról (SZMM)

Szak ér tõi egyez te tés: Szo ci á lis Bi zott ság
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– Elõ ter jesz tés a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat ról 
 szóló 89/1995. (VII. 14.) Kor m. ren de let mó do sí tá sá ról
(SZMM)

Szak ér tõi egyez te tés: Mun ka vé del mi Bi zott ság

– Elõ ter jesz tés a nõk ará nyá nak nö ve lé sé rõl a dön tés -
ho za tal ban (stra té gi ai meg ala po zás) (SZMM)

Szak ér tõi egyez te tés: Esély egyen lõ sé gi Bi zott ság

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány

Alapító Okirata

(egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 2187/1995. (VII. 4.)
Korm. ha tá ro za tá val, a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá -
nak 68.  § (2) be kez dé se, va la mint az 1995. évi VI. tör -
vénnyel mó do sí tott, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo -
gairól  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban:
Nek. tv.) 55.  § (3)–(4) be kez dé sé nek meg fele lõen, a Pol -
gári Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) 74/G.  § (1)–(10) be kez dé se i ben
fog lal tak sze rint, fi gye lem mel a köz hasz nú szer ve ze tek rõl
 szóló 1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.)
ren del ke zé se i re az aláb bi ál la mi köz fel adat el lá tá sa cél -
jából

közalapítványt

hoz lét re.

Az Ala pí tó ki nyil vá nít ja azon szán dé kát, hogy fo lya ma -
to san biz to sí ta ni kí ván ja a ha zai ki sebb sé gek ön azo nos sá -
gá nak meg õr zé sét, sa já tos tár sa dal mi ér de ke ik ér vé nye sí -
té sét, anya nyel vi kul tú rá juk fej lesz té sét szol gá ló te vé -
keny ség tá mo ga tá sát.

I. A Köz ala pít vány neve

Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért
Köz ala pít vány (a továb biak ban: Köz ala pít vány).

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1051 Bu da pest, Ok tó ber 6. u. 17.

III. A Köz ala pít vány cél jai

1. A Köz ala pít vány a Ma gyar Köz tár sa ság – Nek.
tv.-ben fog lalt – ki sebb ség po li ti kai tö rek vé sei meg -
valósításának, az ezek bõl adó dó ál la mi köz fel ada tok el lá -
tá sá nak tá mo ga tá sá ra jött lét re.

2. A Köz ala pít vány cél ja, hogy ösz tö nöz ze, se gít se,
sok ol da lú an tá mo gas sa kü lö nö sen

– a ha zai nem ze ti, et ni kai kö zös sé gi lét fenn ma ra dá sát;
– a ma gyar or szá gi ki sebb sé gek nem ze ti és et ni kai ön -

azo nos sá gá nak meg õr zé sét;
– a ha zai ki sebb sé gek ha gyo má nya i nak, nyel vé nek

ápo lá sát, fej lesz té sét, át örö kí té sét, tár gyi és szel lem i kul tú -
rá juk meg ma ra dá sát.

3. Cél jai meg valósítása ér de ké ben a Köz ala pít vány a
Khtv. 26.  § c) pont 13. al pont sze rin ti a ma gyar or szá gi
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek kel kap cso la tos köz hasz nú
te vé keny ség ként

– fo lya ma tos és egye di pá lyá za tok út ján tá mo ga tást
nyújt a ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak, tár sa dal mi szer ve -
ze tek nek, kö zös sé gek nek, il let ve sze mé lyek nek a jel zett
tö rek vé sek meg valósítását szol gá ló mun ká já hoz, kez de -
mé nye zé se i hez; a tu do má nyos ku ta tá sok szer ve zé sé hez,
fi nan szí ro zá sá hoz, a fel tárt ered mé nyek meg je len te té sé -
hez; a ki sebb sé gi köz mû ve lõ dés sok irá nyú te vé keny sé gé -
hez, ösz tön zé sé hez, fej lesz té sé hez;

– ösz tön dí ja kat ado má nyoz és tá mo ga tást nyújt ösz tön -
dí jak ala pí tá sá hoz;

– se gí ti az ér dek vé del mi te vé keny sé get;
– tá mo gat ja in téz mé nyek ala pí tá sát;
– tá mo ga tást nyújt anya nyel vi ok ta tás hoz kap cso ló dó

te vé keny ség hez (a roma ki sebb ség vo nat ko zá sá ban a
 magyar is anya nyelv nek szá mít);

– se gí ti a ki sebb sé gi ér tel mi ség itt hon és kül föl dön tör -
té nõ kép zé sét és to vább kép zé sét;

– a le he tõ sé gek hez ké pest biz to sít ja a ha zai ki sebb sé gi
saj tó mû kö dé sé nek fel té te le it;

– tá mo gat ja a ki sebb sé gi iro dal mi, mû vé sze ti al ko tá sok 
meg je le né sét, ter jesz té sét;

– tá mo gat ja a ha zai ki sebb sé gek és anya nem ze te ik
 közötti kap cso la tok ápo lá sát, fenn tar tá sát;

– tá mo gat ja a ki sebb sé gi té má val fog lal ko zó ha zai,
 valamint nem zet kö zi ren dez vé nyek szer ve zé sét;

– ösz tön zi a ki sebb sé gek val lá si kul tú rá já nak mû ve lé -
sét, az anya nyel vi hit gya kor lást (a roma ki sebb ség vo nat -
ko zá sá ban a ma gyar is anya nyelv nek szá mít);

– tá mo gat ja a ki sebb sé gi film- és szín ház mû vé sze tet.

4. A Köz ala pít vány ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve -
zet. A Köz ala pít vány köz hasz nú te vé keny sé ge so rán olyan 
köz fel ada tot lát el, amely rõl a Nek. tv. 55/A.  § (1) be kez -
dé se sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak kell
gon dos kod nia.

IV. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

1. A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz fel aján lá sok kal bár -
mely bel föl di, il let ve kül föl di ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat -
la koz hat, ha a Köz ala pít vány cél ja it, mû kö dé si sza bá lya it
el fo gad ja.

2. A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.
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V. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve, il let ve kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány ke ze lõ je, ügy in té zõ, ügy dön tõ és
kép vi se lõ szer ve a 21 tag ból álló Ku ra tó ri um. A Kurató -
riumot – a Nek. tv. 55/A.  §-a (3)–(6) be kez dé sé ben em lí -
tett szer vek, szer ve ze tek ál tal vá lasz tott, je lölt ta gok kal –
2009. má jus 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra az Ala pí tó bíz za
meg:

A Ku ra tó ri um el nö ke:
Né meth Eri ka

A ku ra tó ri um tag jai:

A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat je lö lé se alap ján:
Ta nev Di mi ter

Az Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat je lö lé se alap ján:
Sár kö zi Ká roly

Az Or szá gos Gö rög Ki sebb sé gi Ön kor mány zat je lö lé se
alap ján:

The o do ros Ske vis

Az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat je lö lé se alap ján:
Hepp Mi hály

Az Or szá gos Len gyel Ki sebb sé gi Ön kor mány zat jelö -
lése alap ján:

Bros Sta nis law Woj ci ech né

A Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za ta
je lö lé se alap ján:

Manz Jó zsef

Az Or szá gos Ör mény Ön kor mány zat je lö lé se alap ján:
Szár kisz ján Ádám

A Ma gyar or szá gi Ro má nok Or szá gos Ön kor mány za ta
je lö lé se alap ján:

Fin na Sán dor

Az Or szá gos Ru szin Ki sebb sé gi Ön kor mány zat je lö lé se 
alap ján:

Gi ricz Vera

A Szerb Or szá gos Ön kor mány zat je lö lé se alap ján:
Vé szits Pé ter né

Az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat je lö lé se alap ján:
Kla usz né Fu zik Il di kó

Az Or szá gos Szlo vén Ki sebb sé gi Ön kor mány zat jelö -
lése alap ján:

Krá nyecz Fe renc

Az Or szá gos Uk rán Ön kor mány zat je lö lé se alap ján:
Har tyá nyi Ja rosz la va

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia je lö lé se alap ján:
Szász Zol tán

A Ma gyar Or szág gyû lés Em ber i Jogi, Ki sebb sé gi,
 Civil- és Val lás ügyi Bi zott sá ga je lö lé se alap ján:

Bal la Ág nes
FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség

Te le ki Lász ló
Ma gyar Szo ci a lis ta Párt

Az Ala pí tó je lö lé se alap ján:

Dr. Haj dú Zsu zsan na

Ko vács Ár pád né

Si mon Ist ván né

Pe cze Zol tán

2. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:

a) az V/1. pont ban meg ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,

b) a tag ha lá lá val,

c) a tag le mon dá sá val,

d) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek az Ala pí tó ál tal – a Ptk.
74/C.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – tör té nõ
vissza vo ná sá val,

e) a vá lasz tá si, il let ve ki je lö lé si jog gal ren del ke zõ szer -
ve ze tek ré szé rõl a meg bí zás, il let ve a ki je lö lés vissza vo ná -
sá val, te kin tet tel a Nek. tv. 55/A.  §-a (7) be kez dé sé ben
fog lal tak ra,

f) a Ku ra tó ri um el nö ke ese té ben [V/1/d) pont] a Kor -
mány ál tal tör té nõ ki je lö lés vissza vo ná sá val, te kin tet tel a
Nek. tv. 55/A.  §-a (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra,

g) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,

h) a tag meg bí za tá sá nak a VII/1/m) pont ban fog lal tak
sze rin ti vissza vo ná sá val, te kin tet tel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
11/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

3. A Köz ala pít vány ál ta lá nos és ön ál ló kép vi se le té re a
Ku ra tó ri um el nö ke jo go sult. A Ku ra tó ri um – a kép vi se let
mód já nak és ter je del mé nek egy ide jû, írás ban tör té nõ meg -
ha tá ro zá sá val – jo go sult a Köz ala pít vány al kal ma zott ját
fel ha tal maz ni a Köz ala pít vány kép vi se le té re. A Köz ala pít -
vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke zé si jo got a Ku ra tó ri um 
el nö ke és a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma ál tal a Köz ala pít -
vány kép vi se le té re fel ha tal ma zott al kal ma zott együt te sen
gya ko rol ja.

4. A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ra nem jo go sul tak,
azon ban – a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (a továb -
biak ban: SZMSZ) ál tal meg ha tá ro zott mó don és mér ték -
ben – költ ség té rí tés ben ré sze sül nek.

VI. A Köz ala pít vány va gyo na, for rá sai

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na: a Ma gyar or szá gi
Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért Ala pít vány, mint jog -
elõd ál tal fel aján lott va gyon, to váb bá a Ma gyar Köz tár sa -
ság 1995. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1994. évi CIV. tör -
vény 42.  §-a (4) be kez dé se sze rint az 1. szá mú mel lék let
VII. Mi nisz ter el nök ség fe je zet 25. cím, 2. al cím, 1. elõ -
irány zat-cso port ban elõ irány zott 470 M Ft összeg nek, a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi
LXXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi VI. tör -
vény 4.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
fel hasz nált, ille tõ leg a Kor mány 2187/1995. (VII. 4.)
Korm. ha tá ro za tá nak 4. pont ja alap ján át cso por to sí tott
összeg gel csök ken tett össze ge.
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2. A Köz ala pít vány anya gi for rá sai:
a) a min den ko ri éves költ ség ve té si tör vény ben meg ál -

la pí tott pénz ügyi tá mo ga tás;
b) a köz hasz nú te vé keny ség foly ta tá sá ból szár ma zó,

ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó be vé tel;
c) a Köz ala pít vány esz kö ze i nek be fek te té sé bõl szár -

ma zó be vé tel, a köz ala pít vá nyi va gyon ho za ma, vál lal ko -
zá si te vé keny ség bõl ere dõ be vé tel;

d) a csat la ko zás so rán a Köz ala pít vány köz hasz nú cél -
já ra vagy mû kö dé si költ sé gei fe de zé sé re tett fel aján lá sok;

e) egyéb, más jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott be vé tel.

3. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i re a Ku ra tó ri um 
ál tal éven te meg ha tá ro zott összeg, de leg fel jebb a Köz ala -
pít vány min den ko ri éves költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak
8%-a for dít ha tó. A mû kö dé si költ ség tárgy év ben fel nem
hasz nált össze ge a kö vet ke zõ évre át vi he tõ, ezen összeg
fel hasz ná lá sá ról a Ku ra tó ri um dönt. A Ku ra tó ri um dön té se 
alap ján az adott év ben fel hasz nál ha tó mû kö dé si költség -
keret ez zel az összeg gel nö vel he tõ.

4. A va gyon fel hasz ná lás mód ja
A Köz ala pít vány a cél já val és köz hasz nú te vé keny sé gé -

vel össze füg gés ben va gyo nát pá lyá za ti tá mo ga tás nyúj tá sa 
és a cél jai meg valósítását szol gá ló fel ada tok köz vet len
 ellátása út ján, va la mint az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt fel té -
te lek sze rint a Köz ala pít vány cél ja i nak meg valósítására
hasz nál ja fel.

VII. A Köz ala pít vány szer ve ze te és mû kö dé se

1. A Ku ra tó ri um mû kö dé se
a) A Ku ra tó ri um mû kö dé sé nek, szer ve ze ti- és hatás -

köri vi szo nya i nak, kép vi se le té nek, va la mint gaz dál ko dá si
rend jé nek rész le tes sza bá lya it az SZMSZ, il let ve a Köz -
ala pít vány Va gyon ke ze lé si és Be fek te té si Sza bály za ta
 határozza meg.

b) A Köz ala pít vány mû kö dé se, a Ku ra tó ri um ülé sei,
dön té sei a Khtv., va la mint 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 (a továb biak ban: adat vé del mi tör vény) és
az Ala pí tó Ok irat ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá val nyil -
vá no sak. En nek ér de ké ben a Ku ra tó ri um nak gon dos kod -
nia kell olyan nyil ván tar tás rend sze re sí té sé rõl, amely bõl
dön té se i nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá lya, il let ve a dön -
tést tá mo ga tók és el len zõk szám ará nya (ha le het sé ges sze -
mé lye) meg ál la pít ha tó. A Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel kap -
cso la to san ke let ke zett ira tok ba – az idõ pont elõ ze tes
egyez te té sé vel, va la mint az adat vé del mi tör vény ren del ke -
zé se i nek be tar tá sá val – a Köz ala pít vá nyi Iro dán bár ki be -
te kint het. Az ira tok ba  való be te kin tés meg ta ga dá sá ról a
Ku ra tó ri um kép vi se lõ je, vita ese tén a Ku ra tó ri um dönt.

c) A Köz ala pít vány a dön té se it, va la mint mû kö dé sé -
nek, szol gál ta tá sai igény be vé te lé nek mód ját, be szá mo ló it
leg alább egy pos tai ter jesz té sû or szá gos na pi lap ban köz le -
mény ként, ille tõ leg tel jes ter je de lem ben a Köz ala pít vány
in ter ne tes hon lap ján és szék he lyén ki füg geszt ve köz zé te -
szi. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak az érin tet tek kel  való
köz lé sé rõl a Köz ala pít vá nyi Iro da gon dos ko dik, a ha tá ro -
zat el fo ga dá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül.

d) A Ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de éven te leg -
alább négy szer tart ja. A Ku ra tó ri um ülé sét leg alább
10 nap pal az ülést meg elõ zõ en, írás be li meg hí vó val, az
ülés he lyé nek, ide jé nek, a ter ve zett na pi rend és az egyes
na pi ren di pon tok tár gya lá sá hoz meg hí vott sze mé lyek
meg je lö lé sé vel, va la mint az azok hoz kap cso ló dó írá sos
do ku men tá ció meg kül dé sé vel az el nök hív ja össze.

e) A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. A Ku ra tó ri um tag -
ja in kí vül a Ku ra tó ri um ülé sén ál lan dó meg hí vott ként
 tanácskozási jog gal részt ve het nek a Fel ügye lõ Bi zott ság
tag jai, az Ala pí tó kép vi se lõ je, a Köz ala pít vá nyi Iro da
Igaz ga tó ja (a továb biak ban: Igaz ga tó), a Ku ra tó ri um tag já -
nak aka dá lyoz ta tá sa ese tén meg hí vott ként ta nács ko zá si
jog gal a de le gá ló szer ve ze tek ál tal meg vá lasz tott, ille tõ leg
ki je lölt egy-egy sze mély, to váb bá köz re mû kö dõ ként a
Köz ala pít vá nyi Iro da Igaz ga tó ja ál tal ki je lölt mun ka tár sak 
és az adott na pi ren di pont tár gya lá sá hoz meg hí vott sze mé -
lyek. Zárt ülést kell el ren del ni, ha az ülé sen más sze mé lyek 
rész vé te le az adat vé del mi tör vény ren del ke zé se i be üt köz -
ne. A zárt ülés el ren de lé sé rõl a Ku ra tó ri um nyílt sza va zás -
sal, egy sze rû szó több ség gel dönt.

f) A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen
tag ja i nak több mint fele je len van. A VII/1/i) pont alap ján
ki zárt ku ra tó ri u mi ta got a ha tá ro zat ké pes ség szem pont já -
ból je len le võ nek kell te kin te ni. Ha tá ro zat kép te len ség ese -
tén a Ku ra tó ri um ülé sét 15 na pon be lül, vál to zat lan na pi -
rend del is mét össze kell hív ni.

g) A Ku ra tó ri um ülé sét az el nök hív ja össze és ve ze ti.
Az el nök egy sze ri vagy tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén a je -
len lé võ ku ra tó ri u mi ta gok ma guk kö zül, egy sze rû szó -
több ség gel le ve ze tõ el nö köt vá lasz ta nak. Össze kell hív ni
a Ku ra tó ri u mot, ha a ta gok nak leg alább egy har mad ré sze
ezt in dít vá nyoz za az in dít vány be nyúj tá sá tól szá mí tott
15 na pon be lül, to váb bá a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít vá nyá -
ra an nak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül. E ha tár idõ
ered mény te len el tel te ese tén a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a 
Fel ügye lõ Bi zott ság jo go sult. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl rész -
le tes jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, amely tar tal maz za a
Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it.

h) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it ál ta lá ban nyílt sza va zás -
sal, az ülé sen je len lé võ ta gok egy sze rû szó több sé gé vel
hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a sza va zást meg kell is -
mé tel ni. A Ku ra tó ri um tag ja i nak több mint fe lé nek tá mo -
ga tó sza va za ta szük sé ges a VII/1/l) pont sze rin ti dön té sek -
hez, va la mint azok ban az ese tek ben, ami kor a III/3. pont -
ban fel so rolt va la me lyik cél meg valósítása ér de ké ben a
Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány nak a mû kö dé si költ sé gek kel
csök ken tett tárgy évi költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak éves
szint en 25%-át meg ha la dó mér té kû tá mo ga tás ról dönt.
Sze mé lyi kér dé sek ben tit kos sza va zást kell tar ta ni, a tit kos 
sza va zás egyéb ok ból tör té nõ el ren de lé sé rõl a Ku ra tó ri um
nyílt sza va zás sal, egy sze rû szó több ség gel dönt. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén a tit kos sza va zás ra fel tett kér dést el ve -
tett nek kell te kin te ni.

i) A Khtv. 8.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen a Ku ra -
tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt az a sze mély, 
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aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], 
élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat
alap ján kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten dõ
jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül elõny nek
a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a bár ki
 által meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol -
gál ta tás. A meg kö ten dõ jog ügy let ben ér de kelt nek kell
 tekinteni és ezért a pá lyá za ti tá mo ga tás ról  szóló döntés -
hozatalból ki kell zár ni azt, aki

– a pá lyá zó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je;
– a pá lyá zó szer ve zet kép vi se lõ je;
– a pá lyá zó szer ve zet al kal ma zott ja;
– a pá lyá zó in téz ménnyel irá nyí tá si, el szá mo lá si jog vi -

szony ban áll.
j) A Khtv. 9.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen a Ku ra -

tó ri um el nö ké nek és tag ja i nak össze fér he tet len sé gé re al -
kal maz ni kell a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket. A köz hasz nú
szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig nem le het más köz -
hasz nú szer ve zet nek a Khtv. sze rin ti ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
je az a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött
be – an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy
évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki. A ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt sze mély kö te les va -
la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé -
koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más köz -
hasz nú szer ve zet nél is be tölt. A tá jé koz ta tás el mu lasz tá sa
– az eset összes kö rül mé nye it figye lembe véve – a Ku ra tó -
ri um tag já nak Ala pí tó ál tal tör té nõ vissza hí vá sát ered mé -
nyez he ti.

k) A Ku ra tó ri um az ál ta la nyúj tott tá mo ga tá sok jog sze -
rû fel hasz ná lá sá nak fo lya ma tos se gí té sé re, fi gye lem mel
kí sé ré sé re, ér té ke lé sé re és el len õr zé sé re ta nács adó-ér té ke -
lõ rend szert hoz lét re (a továb biak ban: ta nács adó-ér té ke lõ
rend szer).

l) A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:
– az SZMSZ-nek, va la mint a Köz ala pít vány Va gyon -

ke ze lé si és Be fek te té si Sza bály za tá nak el fo ga dá sa, mó do -
sí tá sa, ügy rend jé nek meg ha tá ro zá sa;

– az Igaz ga tó ki ne ve zé se, fel men té se, il let ve az ál lás
be töl té sé re pá lyá zat ki írá sa;

– a gaz dál ko dá si el vek meg ha tá ro zá sa;
– a Ku ra tó ri um mun ka ter vé nek, éves gaz dál ko dá si ter -

vé nek, a Köz ala pít vány költ ség ve té sé nek, be szá mo ló já -
nak és a köz hasz nú sá gi je len té sé nek el fo ga dá sa;

– tá mo ga tá sok oda íté lé si rend jé nek ki ala kí tá sa;
– csat la ko zá si ké re lem el bí rá lá sa, dön tés a fel aján lá sok 

el fo ga dá sá ról;
– a Köz ala pít vány te vé keny sé gét se gí tõ tes tü le tek

(szak ér tõi bi zott sá gok) lét re ho zá sa, il let ve meg szün te té se, 
fel ada ta ik meg ha tá ro zá sa;

– a könyv vizs gá ló meg bí zá sa;
– a ta nács adó-ér té ke lõ rend szer lét re ho zá sa és az elõ zõ

évi mû kö dé sé rõl  szóló be szá mo ló meg vi ta tá sa és el fo ga -
dá sa;

– a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos dön té sek;

– dön tés a Köz ala pít vány al kal ma zott já nak kép vi se le ti
jog gal  való fel ru há zá sá ról, va la mint a kép vi se le ti jog ter je -
del mé nek és mód já nak meg ha tá ro zá sá ról.

m) A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá -
ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az Áht.
11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

2. A Köz ala pít vá nyi Iro da
a) A Köz ala pít vá nyi Iro da (a továb biak ban: Iro da) a

Köz ala pít vány fo lya ma tos mû kö dé sét, a Ku ra tó ri um dön -
té se it elõ ké szí tõ, vég re haj tó, ad mi niszt ra tív, pénz ügyi,
gaz dál ko dá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy sé ge, ame -
lyet a Ku ra tó ri um ál tal ki ne ve zett Igaz ga tó irá nyít. A Köz -
ala pít vá nyi Iro da nem ön ál ló jogi sze mély.

b) Az Igaz ga tó az Iro da tel jes fel ha tal ma zá sú ve ze tõ je,
a ku ra tó ri u mi ülé sek ta nács ko zá si jogú, ál lan dó részt -
vevõje.

c) Az Igaz ga tó ha tás kö ré be tar to zik:
– az Iro da irá nyí tá sa;
– a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa az Iro da al kal ma zot -

tai fe lett;
– a ku ra tó ri u mi dön té sek elõ ké szí té se, vég re haj tá suk

meg szer ve zé se;
– a Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak fe le lõs irá nyí tá sa;
– a ta nács adó-ér té ke lõ rend szer mun ká já nak meg szer -

ve zé se, irá nyí tá sa, te vé keny sé gé rõl ké szí tett be szá mo ló
elõ ké szí té se;

– gon dos ko dás a Köz ala pít vány nyil ván tar tá sa i nak
 folyamatos ve ze té sé rõl;

– szak ér tõi meg bí zá sok ki adá sa.

3. Fel ügye lõ Bi zott ság
a) A Köz ala pít vány mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát az

5 tag ból álló Fel ügye lõ Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott -
ság) el len õr zi.

b) A Bi zott ság el nö ke az Ala pí tó ál tal ki je lölt sze mély.
A Bi zott ság tag jai:
– az Or szág gyû lés ha zai nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi

ügyek kel fog lal ko zó ál lan dó bi zott sá ga ál tal ki je lölt egy
kor mány pár ti és egy el len zé ki frak ci ót kép vi se lõ sze mély,

– az Ala pí tó ál tal ki je lölt két sze mély.
c) A bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
– le mon dás sal;
– a ki je lö lé si jog gal ren del ke zõ szer ve ze tek ré szé rõl

a tag ki je lö lé sé nek vissza vo ná sá val, te kin tet tel a Nek. tv.
55/A. §-a (7) be kez dé sé ben fog lal tak ra;

– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel;
– el ha lá lo zás sal.
d) A Bi zott ság tag ja i nak név so ra a kö vet ke zõ:

A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke:
Stip ko vics Pál
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A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:

Godó La jos

Ma gyar Szo ci a lis ta Párt

Schmidt Fe renc

FIDESZ – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség

Po po vics György

Lil li né Fecz Il di kó

e) A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg. Mun ká -
ját el len õr zé si mun ka terv alap ján vég zi. A Köz ala pít vány
mû kö dé sé rõl ké szült éves könyv vizs gá lói je len tés figye -
lembe véte lével vizs gál ja a Köz ala pít vány mû kö dé sét és
gaz dál ko dá sát. Ta pasz ta la ta i ról éven te be szá mol az Ala pí -
tó nak és tá jé koz tat ja a Ku ra tó ri u mot.

f) El len õr zé si te vé keny sé ge so rán a Köz ala pít vány ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ i tõl je len tést, a Köz ala pít vány mun ka -
vál la ló i tól tá jé koz ta tást vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb -
bá a Köz ala pít vány köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo -
kat meg vizs gál hat ja. A Bi zott ság tag jai a Ku ra tó ri um ülé -
sén ta nács ko zá si jog gal részt ve het nek.

g) A Bi zott ság cél vizs gá la tot foly tat, ha a Köz ala pít -
vány cél ja i nak meg valósítását ve szé lyez tet ve lát ja, vagy
ha erre az Ala pí tó kép vi se lõ je vagy a Ku ra tó ri um fel ké ri.
A cél vizs gá lat le foly ta tá sá ba szak ér tõk is be von ha tók.
A Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá jé koz tat ni, és an nak
össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha

– ar ról sze rez tu do mást, hogy a Köz ala pít vány mû kö -
dé se so rán olyan jog sza bály sér tés, vagy a Köz ala pít vány
ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ ese mény (mu lasz tás)
tör tént, amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé nye i -
nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se a Ku ra tó ri um dön té sét
 teszi szük sé ges sé;

– ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó tény
me rül fel.

Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa
 érdekében szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a
 Bizottság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni az Ala pí tó kép -
vi se lõ jét és a tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

h) A Bi zott ság tag jai tisz te let díj ra nem, csak költ ség té -
rí tés re jo go sul tak, amely nek mér té két és mód ját a Ku ra tó -
ri um ál la pít ja meg.

i) A Khtv. 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen nem le het a Bi zott ság el nö ke vagy tag ja, az a sze mély, 
aki a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja; a Köz ala pít vánnyal a
meg bí za tá sán kí vü li más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló
mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más képp nem ren del ke -
zik; to váb bá aki a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból
ré sze sül, ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve -
he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat; il let ve az elõb bi ek ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to zó ja. A Bi zott ság el -
nö ké nek és tag ja i nak össze fér he tet len sé gé re a VII/1/i)–j)
pont sze rin ti ren del ke zé se ket is meg fele lõen al kal maz ni
kell.

j) A Bi zott ság szük ség sze rint, de éven te leg alább két
al ka lom mal ülé se zik, ha tá ro za ta it szó több ség gel hoz za.
A Bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha leg alább há rom tag ja 
je len van.

4. Könyv vizs gá ló
a) A Köz ala pít vány az éves be szá mo ló ját éven te

könyv vizs gá ló val kö te les au di tál tat ni.
b) A Khtv. 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján

könyv vizs gá ló nem le het az, aki a Ku ra tó ri um el nö ke vagy 
tag ja; a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -
keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más képp nem ren del ke zik; to váb bá aki a Köz ala pít -
vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül, ki vé ve a bár ki ál tal
meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá -
so kat; il let ve az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek
hoz zá tar to zó ja.

VIII. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

1. A va gyon fel hasz ná lá sá ról a Ku ra tó ri um – az Ala -
pító Ok irat nak, va la mint az ál ta la el fo ga dott Va gyon ke ze -
lé si és Be fek te té si Sza bály zat nak meg fele lõen – dönt.

2. A Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma min den év már ci us
1-jé ig költ ség ve tést fo gad el. En nek so rán a Köz ala pít vány 
va gyo ni hely ze te és anya gi for rá sai is me re té ben dönt a
Köz ala pít vány cél jai kö zött fel so rolt fel ada tok vég re haj tá -
sá hoz fel hasz nál ha tó pénz esz kö zök mér té ké rõl, fel osz tá -
suk mód já ról. A ta nács adó-ér té ke lõ rend szer mû köd te té sét 
a Köz ala pít vány az ala pít vá nyi célú te vé keny ség köz vet -
len költ sé gé re meg ha tá ro zott összeg bõl fe de zi.

3. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé -
nyét nem oszt ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro -
zott te vé keny ség re for dít ja. A Köz ala pít vány hi telt nem
ve het fel, és nem nyújt hat, az ál lam ház tar tás al rend sze re i -
tõl ka pott tá mo ga tást hi tel fe de ze té ül, il let ve tör lesz tés re
nem hasz nál hat ja fel, vál tót, más hi tel vi szonyt meg tes te sí -
tõ ér ték pa pírt nem bo csát hat ki. A Köz ala pít vány vállal -
kozási te vé keny sé get csak köz hasz nú cél ja i nak meg -
valósítása ér de ké ben, azo kat nem ve szé lyez tet ve vé gez -
het. A vál lal ko zá si te vé keny ség meg kez dé sé hez, ille tõ leg
foly ta tá sá hoz szük sé ges va gyon ren del ke zés re bo csá tá sá -
ról a Va gyon ke ze lé si és Be fek te té si Sza bály zat ban fog lal -
tak nak meg fele lõen a Ku ra tó ri um dönt.

4. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi be fo lyás sal
ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va -
gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít vány ál tal lét re -
ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz dál ko dó szer ve -
ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer ve zet ben ré sze se -
dést nem sze rez het.

5. A Köz ala pít vány a tá mo ga tá so kat nyil vá nos, min -
den ki szá má ra hoz zá fér he tõ pá lyá za ti rend szer ke re tei kö -
zött nyújt ja. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven -
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te a va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen
1 mil lió Ft (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt hat
az Ala pí tó Ok irat ban fog lalt cé lok ra.

A pá lyá za ti fel hí vá sok kal kap cso la tos to váb bi ren del -
ke zé se ket az SZMSZ tar tal maz za.

6. A tá mo ga tá sok oda íté lé se kor meg kell ha tá roz ni a
ked vez mé nye zett el szá mo lá si kö te le zett sé gét, a köz ala pít -
vá nyi tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak rend jét, ki kell köt ni a
Köz ala pít vány el len õr zé si jo gát. A tá mo ga tá sok oda íté lé -
sé vel, el szá mo lá sá val és a fel hasz ná lá suk el len õr zé sé vel
kap cso la tos to váb bi ren del ke zé se ket az SZMSZ tar tal -
maz za.

7. A nap tá ri év rõl éves be szá mo ló és köz hasz nú sá gi
 jelentés ké szül, ame lyet a könyv vizs gá ló je len té se és a
Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nye alap ján a Ku ra tó ri um
 fogad el.

8. A Köz ala pít vány fe let ti adó el len õr zést a Köz ala pít -
vány szék he lye sze rint ille té kes adó ha tó ság, a költségve -
tési tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sét az Ál la mi
Szám ve võ szék, a tör vényességi fel ügye le tet pe dig – a köz -
hasz nú mû kö dés te kin te té ben – a reá irány adó sza bá lyok
sze rint az ügyész ség lát ja el.

IX. Záró ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány te kin te té ben az Ala pí tó kép vi se le -
tét a ki sebb ség po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) lát ja el és e mi nõ sé gé ben gya ko rol ja – az
Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak ki vé te lé vel – az Ala pí tót
meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket, ide ért ve az éves

be szá mo ló és a köz hasz nú sá gi je len tés ér té ke lé sét is.
A Ku ra tó ri u mot és a Fel ügye lõ Bi zott sá got a mi nisz ter
elõ ter jesz tése alap ján a Kor mány bíz za meg.

2. A Köz ala pít vány ha tá ro za ta i ról, gaz dál ko dá sát érin -
tõ dön té se i rõl a Ku ra tó ri um rend sze re sen be szá mol az
Ala pí tó kép vi se lõ jé nek. Éves te vé keny sé gé rõl ké szí tett
be szá mo ló ját a nap tá ri évet kö ve tõ jú ni us 30-áig kö te les az 
Ala pí tó kép vi se lõ jé nek elõ ter jesz te ni.

3. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok irat sze -
rin ti te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb
ada ta it or szá gos na pi lap út ján is nyil vá nos ság ra hoz za.

4. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak
anya gi tá mo ga tást nem nyújt.

5. A Köz ala pít vány a Ptk.-ban, az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény -
ben, va la mint a Khtv.-ben fog lalt mó do kon, il let ve fel té te -
lek mel lett szûn het meg.

6. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Ptk., a Nek. tv., a Khtv., va la mint a köz ala pít vá -
nyok ra vo nat ko zó más jog sza bá lyok ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

Bu da pest, 2007. jú ni us 11.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(2800 Tatabánya, Gyõri út 13.)

h i r d e t m é n y e

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va ta la – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott ság ról  szóló 
1993. évi II. tör vény 4/B. § (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

hir det meg a Hán tai „Új Élet” Mgtsz hasz ná la tá ban nyil ván tar tott, rész arány-föld tu laj don nak meg fe le lõ föl dek ki adá sa
cél já ból.

A sor so lás he lye: 2879 Kis bér-Hán ta, Kos suth u. 54., Mû ve lõ dé si Ház

A  sor so lás idõ pont ja: 2007. no vem ber 28. (szer da) 9 óra.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Hán tai „Új Élet” Mgtsz gaz dál ko dá si te rü le tén rész arány-föld tu laj don nal
(arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek.



A s orsolásra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Hán ta

Hely raj zi szám
Mû ve lé si ág

(al rész le ten ként)
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

080/1 a gyep (le ge lõ) 9,0369 112,96 112,96

080/1 b erdõ és gaz da sá gi
épü let

0,6222 1,00 1,00

080/1 c gyep (le ge lõ) és gaz -
da sá gi épü let

3,8766 24,42 24,42

080/1 d erdõ és gaz da sá gi
épü let

0,8891 1,42 1,42

080/1 f sa ját hasz ná la tú út 0,1841 0 0

081 erdõ és gaz da sá gi
épü let

0,8488 1,36 1,36

083 gyep (rét) 0,3593 7,51 7,51

094/2 szán tó 2,7115 49,35 49,35

0117/3 ná das 0,4817 13,39 13,39

0118/1 szán tó 0,1580 1,49 1,49

0120 a szán tó 8,3072 43,20 43,20

0120 b gyep (rét) 0,4935 10,31 10,31 Víz ve ze ték jog.

0125/4 szán tó 0,5682 7,50 7,50

0125/6 szán tó 0,8852 11,68 11,68

Te le pü lés: Kis bér

Hely raj zi szám
Mû ve lé si ág

(al rész le ten ként)
Te rü let
(ha, m2)

Összes AK ér ték Sor so lan dó AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

021/53 szán tó és árok 0,3460 3,25 3,25

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

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gen ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó cse re -
meg ál la po dá so kat a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal figye lembe ve szi.

A kö zös igényt a sor so lás kez de té ig a hely szí nen, a cse rét pe dig a sor so lást kö ve tõ 15 na pig le het a Ko má rom-Esz ter -
gom Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz be nyúj ta ni. A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de -
tés re ke rül.

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

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre való hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Köz pont Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz cím zett, de a Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz (2800 Ta ta bá nya, Gyõ ri út 13.) ki fo gást nyújt hat be.

Ke rek Ka ta lin s. k.,
fõ igaz ga tó, föld mû ve lés ügyi 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)  bekezdése 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:
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050380F
324487G
083374D
948464G
178534B
331085E
525763G
980506B
136617E
310592D
552360E
554179C
352717H
391143B
320397E
506590G
895635C
130825A
861627C
674935A
828316C
397000F
344642E
018981B
413350A
359365E
422415G
266321D
600596C
291824C
394715H
412079C
548013C
880038E
551355F
344614F
129179C
986657B
613333G
216400F
703211B
287291A
832085B
547625A
831474B
791137C
367066F
884057F
546943G

077583E
024934C
006686C
692244B
400505E
857152B
645548F
179059C
353401A
229064F
351423B
876449F
162314F
496400D
517970G
730009G
248664E
018524D
982474G
747290F
292747C
036861A
185388E
912216A
728538E
851436F
481706B
471437G
708406G
527265E
100671C
044188C
004708H
883826C
597338B
613766D
510292D
035340E
914510E
758795G
122993E
035340E
203957H
763531D
894526F
769945F
489420B
725056C
655557E

138089H
429042E
690493E
321501F
915042F
305792A
309054F
353452A
105149D
821893B
843449C
566387D
057522F
153035E
226625F
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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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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.3588 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.


