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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
13/2008. (I. 30.) Korm.

rendelete

a 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó
Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérõl,

valamint a kibocsátási egységek kiosztásának
részletes szabályairól

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ke-
reskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) be-
kezdés a)–b) pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Ke-
retegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtá-
si keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény 14. §
(5) bekezdés b)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A 2008. január 1. és 2012. december 31. közötti idõ-
szakra (a továbbiakban: második kereskedési idõszak) vo-
natkozó Nemzeti Kiosztási Tervet (a továbbiakban: Kiosz-
tási Terv), továbbá a Kiosztási Terv hatálya alá tartozó lé-
tesítmények elõzetes listáját (10. melléklet) és üzemelte-
tõik részére kiosztani tervezett kibocsátási egységek
mennyiségét e rendelet tartalmazza.

(2) E rendelet szabályait
a) a meglévõ létesítmények számára térítésmentesen

kiosztandó teljes kibocsátási egységmennyiség meghatá-
rozására és e mennyiségnek az ágazatok közötti felosztá-
sára,

b) az új belépõ tartalékba tartozó, térítésmentesen ki-
osztásra kerülõ egységmennyiség meghatározására,

c) az együttes végrehajtási tartalékba tartozó egység-
mennyiség meghatározására,

d) a térítésmentesen kiosztásra nem kerülõ egység-
mennyiség meghatározására,

e) a létesítmények bezárása esetén követendõ eljárásra
kell alkalmazni.

2. §

E jogszabály alkalmazásában:
a) együttes végrehajtási projekt: az ENSZ Éghajlatvál-

tozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve

végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény
2. § 9. pontja szerinti projekt;

b) épületrész: a távhõvel ellátott építménynek (épület,
mûtárgy), ingatlannak funkcionálisan önálló, külön vagy
közös tulajdonában lévõ része (lakás, üzlethelyiség, lép-
csõház stb.);

c) jóváírás: a létesítmények részére kiosztott kibocsá-
tási egység mennyiség jóváírása a létesítményhez rendelet
üzemeltetõi számlákon a nemzeti forgalmi jegyzékben;

d) kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó
együttes végrehajtási projekt: a külön jogszabály szerinti
közvetlen kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentést vagy
közvetett kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentést meg-
valósító együttes végrehajtási projekt;

e) kiosztás: a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által a létesítmények részére
e rendeletben lévõ szabályoknak megfelelõen megállapí-
tott kibocsátási egységmennyiség;

f) környezetvédelmi hatóság: az Országos Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség;

g) létesítmény vagy berendezés üzembe helyezése: a
próbaüzemet követõen a rendes üzemmenet megkezdése;

h) meglévõ létesítmény: 2007. január 18-án jogerõs és
érvényes kibocsátási engedéllyel rendelkezõ létesítmény;

i) nem üzemelõ létesítmény: a 2007. január 18-át meg-
elõzõen kibocsátási engedélyt kapott, de az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló
2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 1. számú
mellékletében felsorolt tevékenységet nem folytató üze-
meltetõ.

A kiosztható kibocsátási egységek mennyisége

3. §

(1) A második kereskedési idõszakban az Üht. által
meghatározott kibocsátási egységek kereskedelmi rend-
szerében összesen az 1. melléklet 5. pontjában meghatáro-
zott mennyiségû kibocsátási egység osztható ki évente.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kibocsátási egységmennyi-
ség tartalmazza:

a) a 2005–2007 idõszakban is a rendszer hatálya alá
tartozó iparágak meglévõ létesítményei számára 2008 és
2012 között térítésmentesen kiosztható kibocsátási egy-
ségmennyiséget,

b) a 2008. január 1-jétõl a rendszerbe bevonásra kerülõ
ágazatok létesítményei számára 2008 és 2012 között térí-
tésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiséget,

c) az új belépõk számára tartalékként elkülönített, térí-
tésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiséget,

d) kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó, a
2005. évben még meg nem valósult együttes végrehajtási
projektek számára elkülönített tartalékot,

e) az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egység-
mennyiséget.
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4. §

(1) A 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti mennyiséghez
a kereskedési idõszak végén hozzáadódik az új belépõ és
az együttes végrehajtási projekt tartalékban megmaradó
egységek mennyisége.

(2) A teljes, kiosztásra kerülõ kibocsátási egység-
mennyiséget, ezen belül a 3. § (2) bekezdésének b) pontjá-
ba tartozó létesítmények számára kiosztandó mennyiséget
csökkenteni kell, amennyiben a 2005. évi kibocsátások a
2. melléklet 2.2–2.4 pontja szerinti utólagos hitelesítés so-
rán nem érik el az 1 432 188 tonna szén-dioxid egyenérté-
ket.

(3) A teljes, kiosztásra kerülõ kibocsátási egység-
mennyiséget csökkenteni kell a 9. mellékletben szereplõ
létesítmények engedélyének 2008. február 28. elõtt törté-
nõ visszavonása esetén az intézmények 2005. évi hitelesí-
tett kibocsátásával.

(4) A teljes, kiosztásra kerülõ kibocsátási egység-
mennyiségen felül, a kettõs elszámolás által érintett,
2005-ben már megvalósult együttes végrehajtási projektek
számára a 3. § (1) bekezdése szerinti mennyiségen felül ki-
oszthatók további egységek azon tevékenység alapján,
amelyek 2005-ben az üvegházhatást okozó gázok kibocsá-
tási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszeré-
nek létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv (a továb-
biakban: 2003/87/EK irányelv) hatálya alá tartozó létesít-
ményekben már eredményeztek kibocsátás-csökkentést
vagy -korlátozást, de csak olyan mértékben, amilyen mér-
tékben ezen projekttevékenységek alapján 2005-ben meg-
valósult kibocsátás-csökkentés vagy -korlátozás a 14. §
szerinti adatokkal van alátámasztva és hitelesítve.

(5) Az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységek-
kel való rendelkezés szabályairól külön jogszabály rendel-
kezik.

A kibocsátási egységek
meglévõ létesítmények számára történõ kiosztása

5. §

(1) A második kereskedési idõszakra létrehozott teljes
kibocsátási egységmennyiség kiosztása az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló
2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Üht. Vhr.) szerint történik.

(2) Amennyiben a Nemzeti Kiosztási Listán (a továb-
biakban: Kiosztási Listán) szereplõ valamely létesítmény
a tárgyidõszak kezdete elõtt, vagy a tárgyidõszak valamely
idõpontjában bezár, a bezárás évét követõ idõszakban ré-
szére nem kerül jóváírásra a lista szerint meghatározott ki-
bocsátási egységmennyiség.

(3) A nem üzemelõ létesítményeket a Kiosztási Lista
tartalmazza, azonban számukra kibocsátási egység nem
kerül kiosztásra. A nem üzemelõ létesítményekre vonatko-
zó további szabályokat az Üht. Vhr. tartalmazza.

Kibocsátási egységek kiosztása
az új belépõ tartalékból

6. §

(1) Az új belépõ létesítmények, a nem üzemelõ létesít-
mények és azok a létesítmények, melyekben 2005. decem-
ber 31-e után a 7. § (3) bekezdése szerinti lényeges válto-
zás történt, vagy 2005. december 31-ét követõen kerültek
üzembe helyezésre, a számukra elkülönített tartalékból
(a továbbiakban: új belépõ tartalék) kérhetik a kibocsátási
egységek térítésmentes kiosztását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiosztás az Üht. Vhr.
11. §-ának megfelelõen, továbbá a jelen rendeletben fog-
lalt részletes szabályok szerint történik.

(3) Az új belépõ tartalék a 4. mellékletben szereplõ táb-
lázat szerint oszlik meg az egyes évek között.

7. §

(1) Az új belépõ tartalékból történõ részesedést megala-
pozó esemény a (2) bekezdés szerinti, kibocsátási enge-
déllyel rendelkezõ létesítmény üzembe helyezése.

(2) Az új belépõ tartalékból az alábbi létesítmények
üzemeltetõi részesülhetnek:

a) olyan létesítmény, amelyre az üzemeltetõ az Üht.
3. § g) pontja ga) alpontjának megfelelõen 2007. január
18-át követõen kapott kibocsátási engedélyt, vagy

b) olyan létesítmény, melynek az Üht. 4. §-a szerinti ki-
bocsátási engedélye lényeges változásnak minõsülõ ese-
mény következtében módosul a 2005. december 31-i álla-
pothoz képest, vagy amely 2005. december 31-ét követõen
került üzembe helyezésre.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti lényeges változás-
nak minõsülnek az alábbiak:

a) villamosenergia-termelõi engedélyhez kötött és leg-
alább 50 MWe erõmûvi teljesítménnyel rendelkezõ tüze-
lõberendezések esetén a 2005. december 31-i állapothoz
képest a létesítmény bemenõ hõteljesítményének legalább
10%-os növekedése, vagy

b) az a) pont alá nem tartozó létesítmények esetében
olyan átalakítás vagy fejlesztés, amelynek következtében a
létesítmény bemenõ hõteljesítménye vagy az Üht. 1. szá-
mú melléklete szerinti mértékegységben kifejezett kapaci-
tása, illetve amennyiben az adott tevékenység vonatkozá-
sában nem került meghatározásra mértékegység, akkor a
létesítmény termelési kapacitása a 2005. december 31-i ál-
lapothoz képest 10%-ot meghaladó mértékben nõtt.
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(4) Az új belépõ tartalékból történõ részesedés további
feltételei:

a) a kapcsolt villamos energia és hõtermelésre áttérõ,
korábban hõtermelõ létesítmények üzemeltetõi a villamos-
energia-termelés mennyisége alapján részesülhetnek az új
belépõ tartalékból. A korábban villamosenergia-termelõ
létesítmények a hõtermelés mennyisége alapján részesül-
hetnek az új belépõ tartalékból,

b) a távhõ-termelõ létesítmények abban az esetben jo-
gosultak kiosztásra, amennyiben a kapacitásbõvítésnek
tulajdonítható többlettermelés vagy az új kapacitás terme-
lése olyan, korábban nem távhõvel ellátott új fogyasztók
ellátását szolgálja, amelyeknél a szolgáltatott hõmennyi-
ség mérése és szabályozása épületrészenként történik.

(5) Nem részesedhet az új belépõ tartalékból:
a) a jóváhagyott együttes végrehajtási projekt;
b) a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó léte-

sítmény berendezéseinek új üzemeltetõhöz kerülése ese-
tén, e berendezésekre tekintettel az új üzemeltetõ.

8. §

(1) A miniszter – ha ennek feltételei a 7. § szerint fenn-
állnak – az Üht. Vhr.-ben, valamint a 4., 5. és 6. melléklet-
ben foglalt szabályok szerint megállapítja az új belépõ lé-
tesítmény bázisadatát.

(2) Az új belépõ létesítmény számára kiosztható kibocsá-
tási egységmennyiség meghatározása a 7. mellékletben talál-
ható képletek alkalmazásával történik, a létesítmény bázis-
adata alapján. Amennyiben az új belépõ tartalék éves
mennyisége nem elegendõ a meghatározott bázisadatoknak
megfelelõ kibocsátási egységmennyiség maradéktalan kiosz-
tására, a miniszter az egyes üzemeltetõk részére meghatáro-
zott egységmennyiséget egyenlõ arányban csökkenti.

(3) A 7. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti kapacitás-
növekedés esetén, amennyiben a 6. mellékletben foglalt
képlet nem alkalmazható – azaz a bázisadat meghatározá-
sára szolgáló adat nem áll rendelkezésre, továbbá az
5. melléklet 3–13. pontjaiban szereplõ szabályok szerint
sem adható meg –, akkor a bázisadat meghatározása az
elõzõ évi termeléshez rendelt kibocsátási egységmennyi-
ség kapacitásbõvítéssel arányos növelésével történik.

(4) A (3) bekezdés szerinti éves termelés évente utólag, a
ténylegesen megvalósult termelés alapján kerül megállapí-
tásra.

9. §

(1) Amennyiben az adott évre meghatározott tartalék-
rész nem kerül teljes egészében kiosztásra, az a következõ
évi tartalékrészt gyarapítja.

(2) A bezáró létesítmények részére megállapított, de az
5. § (1)–(2) bekezdése alapján jóvá nem írt kibocsátási
egységek – kivéve a 11. § (3) bekezdése szerint értékesített
kibocsátási egységeket – az új belépõk tartalékába kerül-

nek, ezek a második kereskedési idõszak hátralévõ évei-
nek tartalékrészei között arányosan kerülnek szétosztásra.

(3) Az új belépõ tartalékban a második kereskedési idõ-
szak végén megmaradó egységek értékesíthetõk vagy a
következõ kereskedési idõszakra átvihetõk.

Bezáró létesítmények kibocsátási egységeinek
kezelése

10. §

(1) Amennyiben egy üzemeltetõ a létesítmény bezárását
követõen 6 hónapon belül Magyarország területén egy
vagy több, a bezáró létesítménnyel megegyezõ gazdasági
tevékenységet végzõ létesítményt helyez üzembe, és meg-
felel a 7. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek (a továbbiak-
ban együttesen: új létesítmény), akkor az új belépõ tarta-
lékból történõ kibocsátási egység igénylése helyett a bezá-
rás bejelentésével egyidejûleg a környezetvédelmi hatóság
útján a minisztertõl kérelmezheti a bezáró létesítmény ki-
bocsátási egységeinek megtartását a kereskedési idõszak
hátralévõ éveire.

(2) A bezáró létesítmény üzemeltetõje akkor jogosult a
kibocsátási egységeinek megtartására, ha

a) az új létesítmény üzembe helyezése az (1) vagy
(4) bekezdésben meghatározott idõszakban történt, és

b) az új létesítmény kibocsátásainak legnagyobb há-
nyadáért felelõs gazdasági tevékenység a TEÁOR szerinti
osztályozásban a negyedik számjegyig megegyezik a be-
záró létesítmény által végzett tevékenységgel.

(3) A hatóság a kérelemrõl haladéktalanul tájékoztatja a
minisztert. Amennyiben a létesítmény az (1)–(2) bekez-
désben foglaltaknak megfelel, a miniszter a kibocsátási
egységek megtartását határozatban hagyja jóvá.

(4) A 6 hónapos határidõ kérelemre legfeljebb 12 hó-
napra meghosszabbítható, ha az üzemeltetõ bizonyítja,
hogy az új létesítmény a régi bezárásától számított 6 hóna-
pon belül technikai vagy egyéb körülmények miatt nem
helyezhetõ üzembe.

(5) A bezáró létesítmény egységeinek megtartására való
jogosultság meghatározása céljából több bezáró létesít-
mény kibocsátási egységeinek átvitele során a legutolsó
bezárás idõpontját kell alapul venni, több új létesítmény
esetén pedig a legutolsó üzembe helyezés idõpontját.

(6) Amennyiben az új létesítmény kapacitása meghalad-
ja a bezáró létesítmény kapacitását, a bezáró létesítmény
kibocsátási egységeit az új létesítmény üzemeltetõje teljes
egészében megtarthatja. A két létesítmény közötti kapaci-
táskülönbözetre az új belépõ tartalékra vonatkozó szabá-
lyok érvényesek.

11. §

(1) A bezáró létesítmény egységeinek megtartására jo-
gosult az új létesítmény üzemeltetõje, amennyiben:

648 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/14. szám



a) a bezáró létesítmény üzemeltetõje,
b) a bezáró létesítmény üzemeltetõjének jogutódja, vagy
c) lakossági vagy ipari távhõ termelõjeként a bezáró léte-

sítménnyel azonos fogyasztói kör részére végez szolgáltatást.

(2) Nem jogosult a kibocsátási egységek megtartására
az üzemeltetõ, ha az õ jogellenes tevékenysége vagy mu-
lasztása eredményezte a létesítmény bezárását.

(3) Részben vagy egészben állami tulajdonú létesít-
mény bezárása esetén a bezáró létesítmény jóvá nem írt ki-
bocsátási egységeit az állami tulajdoni részesedés arányá-
ban a miniszter értékesítheti, vagy hozzáadhatja az új belé-
põ tartalékhoz.

12. §

A bezáró létesítmény egységei az üzembe helyezést kö-
vetõ év február 28-án kerülhetnek jóváírásra az új létesít-
mény számára. Az üzemeltetõ az üzembe helyezést az Üht.
Vhr. szerint jelenti be a hatóságnak.

A nemzetközi rugalmassági mechanizmusokból
származó kibocsátás-csökkentési és igazolt

kibocsátás-csökkentési egységek felhasználása
a kibocsátási egységek visszaadása során

13. §

A kibocsátás-kereskedelemben részt vevõ létesítmé-
nyek üzemeltetõi az együttes végrehajtási és a tiszta fej-
lesztési mechanizmus projektekbõl származó kibocsá-
tás-csökkentési egységeket és igazolt kibocsátás-csökken-
tési egységeket az Üht. 11. §-a szerinti visszaadás során az
Üht. 14. §-a szerinti beszámítás keretében felhasználhat-
ják, létesítményenként az adott évben visszaadott kibocsá-
tási egységek mennyiségének legfeljebb 10%-áig.

Együttes végrehajtási projekt tartalék

14. §

(1) A kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó
együttes végrehajtási projektekre az 1. mellékletben meg-
határozott tartalék kerül elkülönítésre.

(2) A 8. mellékletben meg nem nevezett további kettõs
elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végre-
hajtási projektek nem hagyhatók jóvá.

15. §

(1) A kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó
együttes végrehajtási projektek által 2008. január 1. és 2012.
december 31. között elért éves kibocsátás-csökkentést külön
jogszabály szerint kell nyomon követni és hitelesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerint hitelesített kibocsátás-csök-
kentés elismerésére legfeljebb a 8. mellékletben az adott
projekt számára meghatározott kibocsátás-csökkentési
egység mennyiség adható át, olyan módon, hogy ezzel
egyidejûleg megegyezõ számú kibocsátási egység kerül
törlésre az együttes végrehajtási projekt tartalékból. Az át-
adás részletes szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A második kereskedési idõszakban az új belépõ tar-
talékból történõ kiosztást elsõ alkalommal 2008. december
1-jétõl 2009. január 5-ig lehet kérni. A határidõ jogvesztõ.

(3) A 2005–2007 közötti idõszakban az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó
Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihir-
detésérõl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának
részletes szabályairól szóló 66/2006. (III. 27.) Korm. ren-
delet 2008. december 1-jén hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozá-
sáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv,

b) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozá-
sáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzõkönyv
projektmechanizmusaira tekintettel történõ módosításáról
szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 1. cikke,

c) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv-
nek megfelelõen a kiotói jegyzõkönyvben meghatározott
projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Kö-
zösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történõ üveg-
házhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres elszá-
molásának elkerülésérõl szóló, 2006. november 13-i
2006/780/EK bizottsági határozat 3. és 4. cikkei.

(5) Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és ta-
nácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek
egységesített és biztonságos rendszerérõl szóló, 2004. de-
cember 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet 42., 44.,
48. és 53. cikkeinek végrehajtásához szükséges rendelke-
zéseket állapítja meg.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes ágazatok számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek

Az egyes ágazatok számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek, továbbá a tartalékok az aláb-
bi táblázat szerint a következõk:

1. Ágazatok meglévõ létesítményei számára
Kibocsátási

egységmennyiség/év

I/a. Villamos energiatermelés (levonandó együttes végrehajtási projekt tartalékkal
együtt)

12 209 588

Ebbõl levonandó együttes végrehajtási projekt tartalék 216 466
I/b. Lakossági és közületi távhõ termelés 1 518 933
I/c. Saját célú tüzelõ-berendezések és ipari távhõ 3 197 705
I/d. Cukorgyártás 310 680
I/e. Földgázszállítás és tárolás 204 696
I/f. Bioüzemanyag gyártás 5 122
II. Ásványolaj-feldolgozás 1 282 403
III. Kokszolás 98 707
IV–V. Fémércek pörkölése és zsugorítása; vas- és acéltermelés 1 568 984
VI/a. Cementgyártás 2 125 516
VI/b. Mészgyártás 429 401
VII. Üveggyártás 306 952
VIII/a. Burkolólapok gyártása 67 996
VIII/b. Tetõcserepek, téglák, tûzálló téglák gyártása 669 560
IX–X. Cellulóz-, papír- és kartongyártás 170 231
Összesen meglévõ létesítményeknek térítésmentesen 24 166 474
2. Új belépõ tartalék évente átlagosan 2 193 902
3. Együttes végrehajtási projekt tartalék teljes mennyiséghez hozzáadható része 507 480
4. A térítésmentes kiosztás tárgyát nem képezõ egységmennyiség 548 476
5. Összesen hozzáadott együttes végrehajtási projekt tartalék nélkül 26 908 852

2. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása az ágazatok meglévõ létesítményei számára

1.1. E melléklet 2. pontja alapján az egyes ágazatok számára kiosztható egységmennyiség szétosztása az egyes ágaza-
tokba tartozó meglévõ létesítmények között a létesítmények bázisadataival arányosan történik.

1.2. Egy létesítmény bázisadata a létesítmény valamely jellemzõjére vonatkozó adat, amely meghatározza, hogy az
adott létesítmény az ágazat meglévõ létesítményei számára kiosztandó kibocsátási egységmennyiségbõl milyen arány-
ban részesedik.

1.3. A létesítmények bázisadata meghatározásának általános szabályait a 2. pont tartalmazza.

1.4. Az egyes létesítmények bázisadata a 2–9. pontokban részletezett szabályok szerint kerül meghatározásra.

A létesítmények bázisadata meghatározásának szabályai

2.1. Az egyes létesítmények bázisadata általános szabály szerint a létesítmény 2005. évi hitelesített kibocsátásával egyenlõ.

2.2. Minden olyan esetben, amelyben a kibocsátási egységek kiosztása nem hitelesített kibocsátási adatok alapján
történik, a miniszternek jogában áll a kiosztási lista elkészítése érdekében az adatokat hitelesen alátámasztó dokumentu-
mokat bekérni a 3. pont szerint. A miniszter 2012. december 31-ig további hitelesítõ dokumentumokat kérhet be az üze-
meltetõtõl a bázisadat meghatározásához felhasznált adatok igazolására.

2.3. A miniszter a korábban ellenõrzött adatokat újból felülvizsgálhatja, és ezek hitelesítése céljából további doku-
mentumokat kérhet be, illetve amennyiben ezek a múltbeli adatok nem kerültek beadásra, új adatbekérésre kerülhet sor.
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2.4. Minden olyan esetben, amelyben a kibocsátási egységek kiosztása hitelesített kibocsátási adatok alapján törté-
nik, a miniszter 2012. december 31-ig további hitelesítõ dokumentumokat kérhet be a bázisadat meghatározásához szük-
séges adatok igazolására, különösen független mérések, hitelesített jelentések vagy számlák bemutatása révén.

3.1. Az egyes létesítmények bázisadatának meghatározása során jelen melléklet 2.1. pontjában meghatározott sza-
bálytól el kell térni, amennyiben

a) a létesítmény üzembe helyezése, illetve 10%-ot meghaladó kapacitásbõvítése 2005-ben történt,
b) a létesítményben 2005-ben történt üzemzavar vagy fejlesztés miatti leállás eredményeképpen a létesítmény kibo-

csátása legalább 10%-kal elmarad a rendes üzemmenet kibocsátásaitól,
c) a 2005. évi kibocsátások hitelesítési folyamata feltárta, hogy a kibocsátási engedélyben 2005-ben nem szerepelt

minden, az Üht. szerint a létesítményhez tartozó berendezés, és ezeket a kibocsátásokat a létesítmény 2005. évi hitelesí-
tett kibocsátási jelentése nem tartalmazza, feltéve, hogy a létesítmény engedélye 2007. december 31-ig módosult,

d) a létesítmény engedélyébõl kikerültek egyes berendezések 2005. január 1. után,
e) a 4–9. pontokban szereplõ ágazatok esetében, a pontokban részletezett módon.

3.2. A létesítmény bázisadata a 3.1. pont:
a) a) és b) pontja szerinti esetekben a létesítmény 2006. évi hitelesített kibocsátása,
b) a c) és d) pontja szerinti esetben a módosított engedélyben szereplõ berendezések együttes 2005. évi kibocsátása,

valamint
c) az e) pontja szerinti esetben a 2005. évi kibocsátásoknak a 2005. évi új belépõ tartalékból 2006. évre kapott egység-

mennyiség átlagával megnövelt értéke.

3.3. A 3.1. a) pontja szerinti létesítményeknél az üzembe helyezés napjának meghatározása a 2005. évi új belépõ tar-
talék iránti igényhez csatolt dokumentumok alapján történik.

3.4. Az üzembe helyezés és a kapacitásbõvítés idõpontjának meghatározásához, az üzemzavar megtörténtének meg-
állapításához, a rendes üzemmenet melletti kibocsátások meghatározásához, és az összes engedélyben szereplõ berende-
zés kibocsátásainak meghatározásához a miniszter felhasználhatja:

– a létesítmény 2005. és 2006. évi hitelesített kibocsátási jelentésében szereplõ adatokat,
– a létesítmény által az új belépõ kérelméhez benyújtott dokumentumokat,
– a berendezések üzemnaplóját,
– a termelést, valamint nyersanyag- és tüzelõanyag-felhasználást igazoló számlákat és szerzõdéseket,
– az üzemzavar elhárításával kapcsolatos karbantartási jegyzõkönyveket, és
– az Üht. Vhr. 4. sz. melléklete alapján bekérhetõ egyéb dokumentumokat.

4.1. Az 50 MWe villamos energia teljesítményt meghaladó, a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) villa-
mos energia termelõi engedélyével rendelkezõ létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplõ
képlet alapján történik.

4.2. Amennyiben egy létesítmény több berendezésbõl áll, a 3. mellékletben szereplõ képlet alapján berendezésenként
számolt értékek összege a bázisadat.

4.3. A 2005. évi berendezés szintû termelési és a berendezésekre vonatkozó technológiai adatok forrása a létesítmé-
nyek önbevallása. A bevallott adatok ellenõrzés céljából összevetésre kerülnek a MEH számára rendelkezésre álló, az
erõmûvek által a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény alapján bevallott adattal. Villamos energia és hõterme-
lés alatt nettó (az önfogyasztással csökkentett, erõmûbõl kiadott) villamos energiát és hõt kell érteni.

4.4. Amennyiben egy adott létesítménynek a 4.3. pont szerinti bevallott adata nem egyezik a MEH-nél rendelkezésre
álló adatokkal, a miniszter a kisebb bázisadatot eredményezõ adatot használhatja fel.

4.5. A 3. mellékletben szereplõ képletben hatásfok alatt a nagy tüzelõberendezésekre vonatkozó legjobb elérhetõ
technikát tartalmazó európai referencia dokumentumban a meglévõ létesítményekre meghatározott, a létesítményben al-
kalmazott technológiára jellemzõ legjobb elérhetõ hatásfokot kell érteni.

4.6. Amennyiben a 4.5. pontban megnevezett dokumentum hatásfokként egy intervallumot határoz meg, az intervallum
számtani közepét kell alkalmazni, amennyiben egy legmagasabb elérhetõ hatásfokot, úgy annak a 90%-át kell alkalmazni. A
hibrid fluid tüzelésû berendezéseknél a szénpor és fluidágyas tüzelés hatásfokának súlyozott átlagával kell számolni.

4.7. A hõtermelés hatásfokaként 90%-os értéket kell figyelembe venni.

4.8. Amennyiben a 4.5. pontban meghatározott dokumentumban tartalmazott értékek egyike sem a létesítményben
alkalmazott technológiára vonatkozik, a hatóság által kiválasztott, a létesítmény technológiájához legközelebb álló tech-
nológiára vonatkozó érték alkalmazandó.

4.9. Abban az esetben is a 4.5. pontban hivatkozott dokumentum adatait kell használni, amennyiben egy vagy több
berendezés a létesítményen belül nem éri el az 50 MWe kapacitás határt.

2008/14. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 651



4.10. A 2004–2006. évi termelési adatok közül nem kerülnek figyelembevételre azok az éves adatok, amely években
az erõmû egészére legalább 3 hónapot elérõ üzemzavar volt, és ezt az üzemeltetõ független fél által hitelesített dokumen-
tumokkal alátámasztja, valamint az elsõ üzemelési év a 2004–2006 közötti években új belépõ létesítményekben. Az
üzembe helyezés évét megelõzõ évek szintén nem kerülnek figyelembevételre azoknál a létesítményeknél, melyek a
2004–2006 közötti években új belépõk voltak.

4.11. A 3. melléklet szerinti, a villamos energia és hõtermelésre vonatkozó képletben a kapcsolt hõtermelés 1,05 értékû
szorzója a kombinált ciklusú gázturbina és a villamos energiát és hõt kapcsoltan termelõ gázmotor esetén alkalmazható.

5.1. A cukoripari létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplõ képlet alapján történik.

5.2. A cukorkvóta a természetes édesítõszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl
szóló 28/2004. (III. 10.) FVM rendeletben meghatározott, naptári évekre átszámított cukorkvótát jelenti.

5.3. Azon cukoripari létesítmények esetében, melyek a cukorgyártás mellett egyéb termékeket is gyártanak, a cukor-
termelés esetében a bázisadat meghatározása a cukoripar kiosztási szabályai szerint történik, míg az egyéb termékek
gyártása esetében az egyéb releváns ágazat bázisadat meghatározására vonatkozó szabályok tekintendõk irányadónak.

6.1. A cementipari létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplõ képlet alapján történik.

6.2. A 3. mellékletben szereplõ képletben fajlagos energiafelhasználási érték alatt a cementipari létesítményekre vo-
natkozó legjobb elérhetõ technikát tartalmazó hazai referencia dokumentumban a meglévõ létesítményekre meghatáro-
zott, a létesítményben alkalmazott technológiára jellemzõ legjobb elérhetõ, egységnyi klinkertermelésre vetített fajlagos
energiafelhasználási értéket kell érteni.

6.3. Amennyiben a 6.2. pontban megnevezett dokumentum fajlagos energiafelhasználási értékként egy intervallumot
határoz meg, az intervallum számtani közepét kell alkalmazni, amennyiben az elérendõ fajlagos energiafelhasználási ér-
ték legkisebb szintjét, úgy annak a 90%-át kell alkalmazni.

6.4. A 3. mellékletben szereplõ képletben a kibocsátási tényezõt és oxidációs tényezõt az adott létesítmény 2005. évi
hitelesített kibocsátási jelentésében tartalmazott adatok alapján, a 2005-ben ténylegesen felhasznált tüzelõanyag szerke-
zetet feltételezve kell megállapítani.

6.5. A 3. mellékletben szereplõ képletben a klinkertermelés egységnyi termelésre vetített technológiai kibocsátása az
Európai Közösség kibocsátási egységkereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó cementipari létesítmények
2005. évi termeléssel súlyozott átlagos fajlagos technológiai kibocsátásával egyenlõ.

7. A mészipari létesítmények bázisadata a 2000–2005 idõszak éves mésztermelési adataiból számított átlag.

8. Az üvegipari ágazat létesítményei számára a bázisadat meghatározása a 2000–2005. évi kibocsátás átlaga alapján
történik. Kivétel ez alól, ha a létesítmény üzembe helyezése, a 10%-ot meghaladó bemenõ hõteljesítmény vagy névleges
termelési kapacitás változásának idõpontja:

a) 2005. január 1. és 2005. december 31. között volt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény 2006–2007 idõ-
szakra a miniszter által a 2007. évre az új belépõ kérelmek elbírálása során megállapított kibocsátása;

b) 2004. január 1. és 2004. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a
2005–2006 közötti évek átlagos kibocsátása; vagy

c) 2000. január 1. és 2003. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a válto-
zást követõ év és 2005 közötti évek átlagos kibocsátása.

9.1. A kerámiaipari ágazatok létesítményei számára a bázisadat meghatározása a 2000–2005. évi kibocsátás átlaga
alapján történik. A 2000–2005. évi kibocsátások átlagának alkalmazása alól kivétel, ha a létesítmény üzembe helyezése,
vagy a 10%-ot meghaladó bemenõ hõteljesítmény, illetve névleges termelési kapacitás változásának idõpontja:

a) 2005. január 1. és 2005. december 31. között volt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény 2006. évi hitelesí-
tett kibocsátása;

b) 2004. január 1. és 2004. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a
2005–2006 közötti évek átlagos kibocsátása; vagy

c) 2000. január 1. és 2003. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a válto-
zást követõ év és 2005 közötti évek átlagos kibocsátása.

9.2. A kerámiaipari ágazat létesítményei esetén a létesítmény kibocsátásainak meghatározása során számolni kell az
agyag szervesanyag tartalmából eredõ kibocsátással is. Az agyag szervesanyag tartalmából eredõ kibocsátás a 2005. évi
hitelesített adatok alapján kerül meghatározásra. Amennyiben nem áll rendelkezésre 2005. évi adat, úgy a miniszter a
2006. évi hitelesített adatot is használhatja.

9.3. A 2005 elõtti évekre vonatkozóan az agyag szervesanyag tartalmából eredõ kibocsátást becsülni kell, olyan mó-
don, hogy a technológiai kibocsátásnak a teljes ilyen kibocsátásokat eredményezõ alapanyag felhasználáshoz viszonyí-
tott arányát változatlannak kell feltételezni.
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3. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes ágazatokba tartozó meglévõ létesítmények bázisadatának meghatározása

Vil la mos ener gia-ter me lés

Az ága zat szá má ra a bá zi sa dat meg ha tá ro zá sa az aláb bi kép le tek alap ján tör té nik:
Kap csolt vil la mos ener gia és hõ ter me lés ese tén:
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Nem kap csolt vil la mos ener gia és hõ ter me lés ese tén:
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ahol:
BA létesítmény

LCP = a vil la mos ener gi át ter me lõ, 50 MWe ka pa ci tást meg ha la dó lé te sít mény bá zis ada ta

TA2004–06 = 2004–2006 évi vil la mos ener gia és hõ ter me lé si ter me lé si ada tá nak össze ge (TJ)
TV2004–06 = 2004–2006 évi vil la mos ener gia ter me lé si adat (TJ)
TH2004–06 = 2004–06 évi hõ ter me lé si adat (TJ)
BA Teff = az adott tech no ló gi á ra jel lem zõ BAT össze sí tett ha tás fok
BAT veff = az adott tech no ló gi á ra jel lem zõ BAT vil la mos ener gia ha tás fok
BAT heff = az adott tech no ló gi á ra jel lem zõ BAT hõ ener gia ha tás fok
BHTüzj = j-edik tü ze lõ anyag fel hasz ná lá sa 2005-ben (TJ)
TüzjKT = j-edik tü ze lõ anyag ra jel lem zõ ki bo csá tá si té nye zõ (tCO2/TJ)
TüzjOT = j-edik tü ze lõ anyag ra jel lem zõ oxi dá ci ós té nye zõ (%)
Tech2005 = az adott lé te sít mény füst gáz kén te le ní tés bõl szár ma zó 2005. évi ki bo csá tá sa

Cu kor ipar

A bá zi sa dat meg ha tá ro zá sa az aláb bi kép let nek meg fele lõen tör té nik a cu kor ipa ri lé te sít mé nyek szá má ra:

BA CK
CT

létesítmény
cukoripar

vállalat

létesítmény
= ´

-98 02

98 02

98 02

CT
FK

vállalat
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-´

ahol:
CKvál la lat = a lé te sít ményt üze mel te tõ vál la lat szá má ra az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si rend szer alap ján tá -

mo ga tás ra jo go sult me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek nyúj tott el kü lö ní tett cu kor tá mo ga tás ról  szóló
48/2006. (VI. 22.) FVM ren de let alap ján a 2008–2012 nap tá ri évek re meg ha tá roz ha tó cu kor kvó ta

CTlétesítmény
98 02- = a lé te sít mény cu kor ter me lé se az 1998–2002-es idõ szak ban

CTvállalat
98 02- = a lé te sít ményt üze mel te tõ vál la lat cu kor ter me lé se az 1998–2002-es idõ szak ban

FK létesítmény
98 02- = a lé te sít mény egy ton na cu kor ter me lés re ve tí tett át la gos éves faj la gos ki bo csá tá sa 1998 és 2002 kö -

zött, amit a leg ala cso nyabb faj la gos ki bo csá tá sú év ada tá nak el ha gyá sá val szá mo lunk

Ce ment ipar

Az ága zat ba tar to zó lé te sít mé nyek bá zis ada ta az aláb bi kép let alap ján ke rül ki szá mí tás ra:
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ahol:
BA létesítmény

cement = a cementgyártó létesítmény bázisadata

TA2005 = 2005. évi termelési adat (t klinker)
BATfaktor = az adott gyártási technológiára jellemzõ legjobb elérhetõ technikához tartozó fajlagos energiafel-

használási érték (TJ/t klinker)
BHTüzj = j-edik tüzelõanyag felhasználása 2005-ben (TJ)
TüzjKT = j-edik tüzelõanyagra jellemzõ kibocsátási tényezõ (tCO2/TJ)
TüzjOT = j-edik tüzelõanyagra jellemzõ oxidációs tényezõ (%)
TechT = a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó cementipari létesítmények 2005. évi súlyozott átla-

gos fajlagos technológiai kibocsátása (tCO2/t klinker)

4. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépõ tartalék megoszlása az egyes évek között

Az új belépõ tartalék az egyes évek között az alábbiak szerint oszlik meg:

Év az adott évre jutó hányad

2008 12%

2009 16%

2010 20%

2011 24%

2012 28%

Összesen 100%

5. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása az új belépõ tartalékból

1. Az új belépõ tartalékból részesedni jogosult 6. § (1) bekezdése szerinti létesítmények számára a bázisadat meghatá-
rozása a 6. mellékletben szereplõ képlet alapján történik. A 6. melléklet szerinti képletben szereplõ tényezõk megálla-
pítása a 2–13. pontban foglalt szabályoknak megfelelõen történik.

2. Az egységnyi termékmennyiségre vonatkoztatott tüzelõanyag felhasználás teljesen azonos termékek esetében
az alacsonyabb fajlagos kibocsátással rendelkezõ technológia szerint kerül meghatározásra. A kapcsolt és nem-kapcsolt
energiatermelés nem minõsül azonos terméket termelõ technológiának.

3. A fajlagos tüzelõanyag felhasználás a létesítményben tüzelt tüzelõanyagot felhasználó, elérhetõ leginkább szén-
dioxid takarékos technika tüzelõanyag felhasználása alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a legjobb elérhetõ tech-
nikára vonatkozó referencia dokumentum a fajlagos energiafelhasználásra egy intervallumot ad meg, annak legalacso-
nyabb értékét, amennyiben egy felsõ határt, annak a 90%-át kell alkalmazni.

4. A tüzelõberendezések esetén a fajlagos tüzelõanyag felhasználást a hatásfok adatok alapján kell meghatározni.

5. Amennyiben az adott gazdasági ágazatra vonatkozóan rendelkezésre áll hazai és európai uniós legjobb elérhetõ
technikára vonatkozó referencia dokumentum, a kettõ közül az alacsonyabb értéket eredményezõ dokumentumot kell al-
kalmazni.

6. A létesítmény esetében tekintetbe vehetõ legjobb elérhetõ technikára vonatkozó referencia dokumentumban tartal-
mazott érték hiányában az elõkészület alatt álló referencia dokumentumban szereplõ értékek alkalmazandók, illetve
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a létesítményben alkalmazott technológiához a hatóság szerint legközelebb álló technológiai megoldásra vonatkozó
érték. Amennyiben ez nem megállapítható, a létesítmény tényleges fajlagos tüzelõanyag felhasználása alkalmazható.

7. Kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelésre áttérõ hõtermelõk esetében a villamosenergia-termelésre a nem kap-
csoltan termelt villamos energetikai fajlagos tüzelõanyag felhasználás alapján, a kapcsolt termelésre áttérõ villamos
energia termelõk esetében pedig a nem kapcsoltan termelt hõre vonatkozó fajlagos tüzelõanyag felhasználás alapján kell
megállapítani a fajlagos tüzelõanyag felhasználást.

8. A tüzelõanyag egységnyi felhasználására vetített fajlagos szén-dioxid kibocsátás megállapítása során minden ága-
zatban földgáz tüzelõanyag használatát kell feltételezni.

9. A 9. pontban foglaltak alól kivételt képeznek az 50 MWe feletti villamos energiatermelõ létesítmények, melyek
esetében az energiaellátás biztonságának szavatolásához szükséges szintig vehetõ figyelembe a hazai tüzelõanyagénál
magasabb fajlagos kibocsátás. Szilárd tüzelõanyag esetén az adott erõmû az esetben jogosult a ténylegesen alkalmazott
szilárd tüzelõanyag felhasználásra, ha a 2005. december 31-én üzemben lévõ erõmûvek összkapacitása MWth mérték-
egységben kifejezve nem nõ. Egyéb esetben nem részesíthetõ megengedõbb elbánásban a magasabb fajlagos kibocsátás-
sal rendelkezõ tüzelõanyag felhasználás. Földgáz alaptüzelésû, 50 MWe feletti kapacitással rendelkezõ villamos energia
termelõ létesítmények tekintetében, az új belépõ kapacitások esetén

a) a 2007. december 31-ig üzembe helyezett létesítményeknél és a 2008. január 1. után történt kapacitásbõvítés ese-
tén a létesítmények üzemelése során megvalósult szénhidrogén tüzelõanyag szerkezetet kell feltételezni;

b) a 2008. január 1-je után üzembe helyezett új létesítményeknél, a megszakítható szerzõdéssel rendelkezõ fogyasz-
tóknál, valamint a földgázkorlátozással érintett fogyasztóknál a tényleges folyékony tüzelõanyag felhasználás mértékéig
– legfeljebb évi 60 napos idõszakra – tüzelõolaj felhasználást kell feltételezni.

10. A 9. pontban foglaltak alól további kivételt képeznek a biomasszát, biogázt, egyéb megújuló tüzelõanyagot
legalább 60%-ban alkalmazó létesítmények, melyek csak a fosszilis tüzelõanyag felhasználás után jogosultak földgáz
alapon kibocsátási egység kiosztásra. Biomassza tüzelésû erõmû kizárólag abban az esetben lehet jogosult földgáz ala-
pon kiosztásra az új belépõ tartalékból, ha 2007. január 18-ig regisztrálásra került mint együttes végrehajtási projekt,
azonban már nem került jóváhagyásra.

11. A villamos energia ipari ágazatban az új belépõ létesítmények szén vagy lignittüzelésû blokkjaiban legalább
17,8%-os biomassza hányadot kell feltételezni.

12. A bioüzemanyag-gyártó létesítmények esetében az üzembe helyezés utáni elsõ évben kell földgáz tüzelõanyag
felhasználását feltételezni, a további években pedig azt kell feltételezni, hogy megújuló energiaforrást használnak.

13. Az adott gazdasági tevékenységre vonatkozóan az ágazatban az egységnyi nyersanyag felhasználásra megállapí-
tott fajlagos technológiai kibocsátás megállapításához egy adott nyersanyag esetén az ágazat vagy indokolt esetben alá-
gazat létesítményei által használt nyersanyagból származó fajlagos kibocsátás alsó kvartilisének átlagát kell alapul ven-
ni, melynek meghatározása az ágazatba vagy alágazatba tartozó létesítmények legutolsó évi hitelesített kibocsátási jelen-
tései alapján történik. Amennyiben az adat nem áll rendelkezésre, úgy a létesítmény tényleges fajlagos nyersanyag fel-
használásra megállapított technológiai kibocsátását kell alapul venni.

14. Az egységnyi termeléshez tartozó, szén-dioxid kibocsátást eredményezõ nyersanyag-felhasználás megállapításá-
hoz egy adott nyersanyag esetén az ágazat vagy indokolt esetben alágazat létesítményei által egységnyi termékre vetített
fajlagos nyersanyag felhasználás alsó kvartilisének átlagát kell alapul venni, melynek meghatározása az ágazatba vagy
alágazatba tartozó létesítmények legutolsó évi hitelesített kibocsátási jelentései alapján történik. Amennyiben az adat
nem áll rendelkezésre, úgy a létesítmény tényleges fajlagos nyersanyag felhasználási adatát kell alapul venni.
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6. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépõ létesítmények bázisadatának meghatározása

IB TAF KTTECH TET KTTüzúj lét új lét anyag új lét tüz= ´ + ´( ) (7[ ]elõanyag VT)åå ´

ahol:
IBúj lét = az új be lé põ lé te sít mény bá zis ada ta
TAFúj lét

7 = az adott ága zat ban az egy ség nyi nyers anyag fel hasz ná lás ra meg ál la pí tott faj la gos tech no ló gi ai CO2

ki bo csá tás (tCO2/t anyag)
KKTech = az egy ség nyi ter me lés hez tar to zó, CO2 ki bo csá tást ered mé nye zõ nyers anyag fel hasz ná lás 

(t anyag/t ter mék)
TETúj lét = az adott tü ze lõ anyag egy ség nyi fel hasz ná lá sá ra ve tí tett faj la gos CO2 ki bo csá tá sa, figye lembe véve

az oxi dá ci ós té nye zõt is (tCO2/TJ)
KTTtü ze lõ anyag = az adott ága zat ra, ezen be lül az adott tech no ló gi á ra vo nat koz ta tott egy ség nyi ter me lés re meg ál la pí -

tott faj la gos tü ze lõ anyag fel hasz ná lás (ter mék tõl füg gõ en pl. TJ/t ter mék, TJ/TJ, TJ/GWh)
VT = a ter me lés (ter mék tõl füg gõ en pl. t, TJ, GWh)

7. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépõ létesítmények számára kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározása

ha
IB

ÚBT
KK IB

év

új lét

å
£ Þ =1       

ha
IB

ÚBT
KK

IB

IB
ÚBT

év

új lét év

å
å

> Þ = ´1 ( )

ahol:

KKúj lét
-07 = az új be lé põ lé te sít mény szá má ra egy adott évre ki osz tan dó ki bo csá tá si egy ség mennyi ség

IB = az új be lé põ lé te sít mény adott évi bá zis ada ta
ÚBTév = az új be lé põ tar ta lék adott évre vo nat ko zó ré sze
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8. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Együttes végrehajtási projektek

Projekt szállítója Státusz Projekt típusa Indoklás tartalék képzésére 2008 2009 2010 2011 2012 Tartalék képzés módja

AES Borsod
Energetikai Kft.

Jóváhagyó
Nyilatkozat

átállás biomasszára igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

164163 164163 164163 164163 164163 ebbõl 164 163
megvalósult,
hozzáadás elõre
jelzett
mennyiséghez

Bakonyi Erõmû Zrt. Jóváhagyó
Nyilatkozat

átállás biomasszára igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

101930 100050 98160 96450 94560 ebbõl 50 682
megvalósult,
hozzáadás elõre
jelzett
mennyiséghez

GREEN
PARTNERS, BGP
Engineers BV

Jóváhagyó
Nyilatkozat –
függõben

depónia-gáz
hasznosítása

igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat eljárási
rend változása miatt
függõben

7000 7000 7000 7000 7000 levonás villamos
energia szektor
elõrejelzésébõl

PANNONPOWER
Holding Zrt.

Jóváhagyó
Nyilatkozat

átállás biomasszára igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

292635 292635 292635 292635 292635 ebbõl 292 635
megvalósult,
hozzáadás elõre
jelzett
mennyiséghez

Exim-Invest Biogáz
Kft.

Jóváhagyó
Nyilatkozat

depónia-gáz
hasznosítása

igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

2000 2000 2000 2000 2000 levonás villamos
energia szektor
elõrejelzésébõl

Pálhalmai
Agrospeciál Kft.

Jóváhagyó
Nyilatkozat

biogáz hasznosítás igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

10000 10000 10000 9000 9000 levonás villamos
energia szektor
elõrejelzésébõl

Füzfõi Erõmû Zrt. Jóváhagyó
Nyilatkozat

biomassza tüzelésû
kapcsolt
energiatermelés

igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

57000 56000 55000 54000 53000 levonás villamos
energia szektor
elõrejelzésébõl

Liget Bioenergia
Mûvek Kft.

Jóváhagyó
Nyilatkozat

biomassza tüzelésû
kapcsolt
energiatermelés

igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

95590 96000 96000 95000 94000 levonás villamos
energia szektor
elõrejelzésébõl

Összesen 730318 727848 724958 720248 716358
Megvalósult 507480 507480 507480 507480 507480
Még meg nem
valósult

222838 220368 217478 212768 208878
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9. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Oktatási és egészségügyi intézmények

Létesítmény megnevezése Kibocsátási engedély száma Kibocsátás (t CO2)

Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt. DEOEC kazánház 5335–1 5 797

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet 5120–1 11 328

Dalkia Energia Zrt. Fejér Megyei Szent György Kórház 5199–1 9 336

Szegedi Tudományegyetem Központi Kazánház 2817–1–05 8 263

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház 5114–1 5 342

Összesen 40 066

10. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

A második kereskedési idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv hatálya alá tartozó létesítmények elõzetes listája

Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

VILLAMOS ENERGIA 11 993 122
AES Borsodi Energetikai Kft. AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Hõerõmû UHG5377-1-04 181 591
AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi
Hõerõmû

AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõerõmû UHG5288-1-04 193 828

AES Tisza Erõmû Kft. AES Tisza Erõmû Kft. UHG5332-1-04 735 338
Bakonyi Bioenergia Kft. Bakonyi Bioenergia Kft., 11–12. sz. kazán UHG5322-1 50 269
Bakonyi Erõmû ZRt. Bakonyi Erõmû ZRt. Ajkai Hõerõmû UHG5317-1-04 358 191
Budapesti Erõmû ZRt. Budapesti Erõmû ZRt. Kelenföldi Kombinált Ciklusú Gázturbinás

Hõszolgáltató Erõmû
UHG5182-1-04 353 254

Budapesti Erõmû ZRt. Budapesti Erõmû ZRt. Kispesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás
Hõszolgáltató Erõmû

UHG5248-1-04 270 835

Budapesti Erõmû ZRt. Budapesti Erõmû ZRt. Újpesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás
Hõszolgáltató Erõmû

UHG5250-1-04 289 769

Csepeli Áramtermelõ Kft. Csepel II. KCGT Erõmû UHG5197-1 495 976
Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. UHG5210-1 243 224
Dunamenti Erõmû ZRt. Dunamenti Erõmû ZRt. UHG5300-1-04 1 238 558
EMA-POWER Energiatermelõ
és Szolgáltató Kft.

EMA-POWER Erõmû UHG5295-1 1 069 028

Magyar Villamos Mûvek ZRt. Lõrinci Gázturbinás Erõmû UHG5235-1 1 145
Magyar Villamos Mûvek ZRt. Litéri Gázturbinás Erõmû UHG5245-1-04 736
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Magyar Villamos Mûvek ZRt. Sajószögedi Gázturbinás Erõmû UHG5246-1-04 630
Mátrai Erõmû ZRt. Mátrai Erõmû ZRt. Visontai Erõmû UHG5119-1-04 4 807 628
Pannon Hõerõmû Energiatermelõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt.

Pannon Hõerõmû ZRt. Pécsi Erõmû UHG5154-1-04 220 161

Vértesi Erõmû ZRt. Vértesi Erõmû ZRt. Oroszlányi Erõmû UHG5198-1 1 482 962
TÁVHÕ 1 518 933
Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szekszárdi Területi Igazgatóság Déli Fûtõmû UHG5256-1-04 12 592

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szolnoki Területi Igazgatóság UHG5258-1 7 103

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szolnoki Területi Igazgatóság József Attila Fûtõmû UHG5259-1 4 698

ALFEN Almásfüzitõi Energetikai
és Szolgáltató Kft.

ALFEN Almásfüzítõi Energetikai és Szolgáltató Kft. UHG5149-1 8 922

Budaörsi Településgazdálkodási Kft. Fûtõmû UHG0288-1 6 672
Budapesti Erõmû ZRt. Budapesti Erõmû ZRt. Révész Fûtõmû UHG5251-1-04 43 184
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Észak-budai Fûtõmû UHG5163-1 77 272
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Óbudai Fûtõmû UHG5165-1 52 500
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Újpalotai Fûtõmû UHG5166-1 39 461
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Rákoskeresztúri Fûtõmû UHG5167-1 9 813
Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Füredi úti Fûtõmû UHG5168-1 42 393
Callis-R Energetikai Rt. Rákoskeresztúri Gázmotoros Fûtõerõmû UHG0352-1 24 284
CHP Erõmû Kft. Újpalotai Gázmotoros Erõmû UHG0247-1-05 54 366
Csepeli Erõmû Kft. PTVM kazánház UHG5312-1 2 418
Csornahõ Csornai Hõszolgáltató Kft. Csornahõ Csornai Hõszolgáltató Kft. UHG 5289-1 7 266
Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia Zrt.Békéscsabai kirendeltség UHG5396-1-04 8 242
E.ON. Energiatermelõ Kft. E.ON. Energiatermelõ Kft. Debreceni telephely UHG5232-1-04 71 787
E.ON. Energiatermelõ Kft. E.ON. Energiatermelõ Kft. Gyõri telephely UHG5224-1-04 38 950
E.ON. Energiatermelõ Kft. E.ON. Energiatermelõ Kft. Soproni telephely UHG5221-1-04 31 965
E.ON. Energiatermelõ Kft. E.ON. Energiatermelõ Kft. Nyíregyházi telephely UHG5339-1-04 83 500
Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ ZRt. EVAT ZRt. UHG5375-1-04 8 892
Gyõrhõ Gyõri Hõszolgáltató Kft. Gyõrhõ Kft. Rozgonyi u.-i fûtõerõmû UHG5228-1 126 179
Hõszolgáltató és Energetikai
Berendezéseket Üzemeltetõ Kft.

HEBÜ Kft. Szegedi Telephely UHG5394-1 7 200

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelõ
és Szolgáltató Rt.

Kanizsai utcai Fûtõmû UHG5326-1 14 221
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Kazinc Therm Fûtõerõmû Kft. Kazincbarcika Fûtõerõmû UHG5234-1 47 515
Kecskeméti TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft. TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft. Szultán utcai fûtõmû UHG5488-1 15 356
Kecskeméti TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft. Széchenyivárosi fûtõmû UHG5713-1 30 691
Komlói Fûtõerõmû ZRt. Komlói Fûtõerõmû ZRt. UHG5388-1-04 30 527
Magyar Villamos Mûvek ZRt. Tatár utcai Gázmotoros Erõmû UHG5236-1-04 60 656
MESZ Mosonmagyaróvár Energia
Szolgáltató Kft.

MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Erõmûve UHG5292-1 29 527

Miskolci Hõszolgáltató Kft. Miskolci Hõszolgáltató Kft. Diósgyõri Fûtõmû UHG5379-1 5 207
Miskolci Hõszolgáltató Kft. Miskolci Hõszolgáltató Kft. Hõtermelõ üzem UHG5522-1 59 663
Ózdi Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft. Ózdi Távhõ Kft. UHG5325-1 23 964
Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. Tiszaújvárosi Fûtõerõmû UHG1814-1 32 127
SINESCO Energiaszolgáltató Kft. SOTÁV Kft. telephelyén mûködõ gázmotoros erõmû UHG5589-1 35 878
Sopron Holding Vagyonkezelõ ZRt. Sopron Holding Vagyonkezelõ ZRt. Kõfaragó téri Fûtõmû UHG5237-1-04 7 222
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szegedi Hõszolgáltató Kft. Észak I/A Fûtõmû UHG2662-1-05 5 714
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Észak I/B fûtõmû UHG2663-1-05 11 408
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Felsõváros I. fûtõmû UHG2664-1-05 4 950
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szegedi Hõszolgáltató Kft. Felsõváros II. Fûtõmû UHG2665-1-05 12 535
Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szegedi Hõszolgáltató Kft. Rókusi Fûtõmû UHG2666-1-05 7 402
Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. UHG5145-1-04 56 268
Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. – Vízöntõ u. UHG5214-1-04 19 672
Tarjánhõ Szolgáltató Elosztó Kft. Városi Fûtõmû UHG5304-1 15 540
Tatabánya Erõmû Kft. Tatabánya Erõmû Kft. UHG5180-1 136 786
Termidor Kft. Termidor Kft. Tallér úti Fûtõmûve UHG2783-1-05 4 447
Váci Távhõszolgáltató Kft. Alsóvárosi Fûtõmûve UHG0131-1 6 030
Várpalotai Közüzemi Kft. Várpalota Hétvezér utcai Fûtõmû UHG5320-1 16 044
VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Fûtõmû UHG5115-1 10 662
Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. Füredi úti Gázmotoros Blokkfûtõerõmû UHG1151-1 49 258
SAJÁT CÉLÚ TÜZELÕBERENDEZÉSEK 3 197 705
Agrana-Juice-Magyarország Kft. Agrana-Juice-Magyarország Kft. Vásárosnaményi almalé üzem UHG5268-1-04 5 886
Agrana-Juice-Magyarország Kft. Agrana-Juice-Magyarország Kft. Anarcsi Almaléüzem UHG 5269-1-04 2 753
Agro-Chemie Növényvédõszer Gyártó,
Értékesítõ és Forgalmazó Kft.

Agro-Chemie Energiaüzem Kazánház UHG5431-1 6 666

Agroferm Fermentációs Rt. Agroferm Rt. Energiaellátás UHG5150-1 24 028
Alkaloida Vegyészeti Gyár ZRt. Alkaloida Vegyészeti Gyár ZRt. UHG5144-1-04 34 062
Alcoa-Köfém Székesfehérvári
Könnyûfémmû Kft.

Alcoa-Köfém Kft. összes tüzelõberendezése (Köfém) UHG5314-1 98 150
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

BC-Erõmû Kft. BC-Erõmû Kft. UHG5142-1-04 219 319
Borsodchem NyRt. Borsodchem NyRt. VCM Üzem DKE Bontókemencék UHG5141-1-04 53 106
Borsodi Sörgyár Zrt. Borsodi Sörgyár Zrt. Gyártelep UHG5230-1-04 14 753
Budapest Airport ZRt. Budapest Airport ZRt. UHG5534-1-04 19 812
Bunge Növényolajipari Rt. Martfûi Növényolajgyár kazánjai UHG5466-1 1 085
Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. 155 382
Dunaferr Energiaszolgáltató Kft. Dunaferr Energiaszolgáltató Kft. Erõmûve UHG5434-1-04 16 712
Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató Zrt. MÁV Rt. Bp. Nyugati pu. kazánház UHG5476-1-04 6 761
Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató ZRt. Fejér Megyei Szent György Kórház UHG5199-1-04 9 270
Dorogi Erõmû Kft. Dorogi Erõmû Kft. UHG5147-1 79 146
Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Rt. DEOEC Kazánház UHG5335-1 5 756
Dreher Sörgyárak ZRt. Dreher Sörgyárak ZRt.– Erõtelep UHG5143-1-04 13 119
DUNAFERR Lõrinci Hengermû Kft. DUNAFERR Lõrinci Hengermû Kft. UHG5386-5 38 687
Energo-Holding Energetikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

E.ON. Energiatermelõ Kft. Debreceni Gázmotoros Erõmû UHG5311-1-04 26 753

EGIS Gyógyszergyár NyRt. EGIS Gyógyszergyár NyRt., Központi Telep UHG5231-1 25 056
EGIS Gyógyszergyár NyRt. EGIS Gyógyszergyár NyRt., Lacta Gyógyszergyár UHG5398-1-04 4 113
Egyesült Vegyimûvek ZRt. EVM ZRt. UHG5884-1-04 21 341
Electrolux Lehel Kft. Electrolux Lehel Kft. UHG0656-1-05 11 748
ESZAT Kft. ESZAT Kft. Almafeldolgozó üzem UHG5156-1 1 526
Falco Forgácslapgyártó ZRt. Falco ZRt. szombathelyi telephelye UHG5331-1-04 14 746
Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház
és Rendelõintézet

Szent János Kórház UHG5120-1 11 248

Fûzfõi Erõmû Kft. Fûzfõi Erõmû Kft. UHG 5215-1 43 853
Globus Konzervipari Rt. Globus Konzervipari Rt. Energiaszolgáltató üzem, gázkazánok UHG5161-1 6 545
Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt. Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt. Kazánház UHG5140-1-04 34 945
HMNE Kft. HMNE gázturbinás kiserõmû UHG5223-1-04 10 386
INTERSPAN Faipari Kft. INTERSPAN Faipari Kft. UHG5336-1 5 843
Kecskeméti Konzervgyár ZRt. Kecskeméti Konzervgyár ZRt. Kazánháza UHG4828-1-04 6 147
Kõbányahõ Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft. Kõbányai Kogenerációs Erõmû UHG5200-1 87 489
Kronospan-Mofa Hungary
Farostlemezgyártó Kft.

Kronospan-Mofa Hungary Farostlemezgyártó Kft. UHG5290-1-04 24 833

Magyar Alumínium Termelõ
és Kereskedelmi ZRt.

MAL ZRt. Ajkai telephelye UHG5297-1-04 78 796

Magyar Aszfalt Keverékgyártó
és Építõipari Kft.

MASZ Kft. Illatos úti Keverõüzeme UHG0144-1-05 3 612
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Magyar Aszfalt Keverékgyártó
és Építõipari Kft.

MASZ Kft. Csengelei aszfaltkeverõ üzeme UHG2634-1-05 5 808

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. KTD Kiskunhalasi Termelési Egység UHG1216-1 8 619
Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. KTD Észak-Magyarországi Termelési egység

Hajdúszoboszló Déli Telep
UHG1218-1 13 697

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Tiszai Finomító UHG5472-1-04 22 539
Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Füzesgyarmati Termelési Egység UHG5475-1-04 10 021
Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Algyõ Technológiai Ipartelep UHG5480-1-04 137 881
Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. TKD. Szanki Földgázüzem-Dúsító UHG5481-1 22 711
Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Algyõ C kazánház UHG5482-1-04 26 461
Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. TKD Finomítás Zalai Finomító UHG5619-1-04 40 871
Magyar Suzuki Rt. Magyar Suzuki Rt. UHG5287-1-04 17 313
Magyaróvári Timföld és Mûkorund
(MOTIM) Kft.

MOTIM Rt. Timföldgyára UHG5353-1 5 569

MÁV Vasjármû Jármûjavító és Gyártó Kft. MÁV Vasjármû Jármûjavító és Gyártó Kft. Szombathelyi
telephely

UHG0041-1-05 3 538

Nagykõrösi Konzervgyár Rt. Nagykõrösi Konzervgyár tüzelõberendezései UHG5337-1 3 715
Nestlé Hungária Kft. Nestlé Hungária Kft. UHG5436-1-04 11 909
Nitrogénmûvek ZRt. Nitrogénmûvek ZRt. UHG5216-1-04 12 863
PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Pick Szeged Zrt. Központi telepe (tüzelõberendezések) UHG5378-1-04 13 524
Rába Energiaszolgáltató Kft. Reptéri Kazántelep UHG5323-1 35 249
RÁBA Futómû Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Futómû Kft. Reptéri telephely UHG5568-5 16 055
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Kazántelep UHG5218-1 15 441
Rockwool Hungary Kft. 15 691
Rockwool Hungary Kft. 20 738
Samsung SDI Magyarország ZRt. Samsung SDI Magyarország ZRt. képcsõgyára UHG5604-1-04 9 222
Swietelsky Építõ Kft. Swietelsky Építõ Kft. Dunakeszi Aszfatlkeverõ Üzem UHG2350-1-05 3 941
Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Központi Kazánház UHG2817-1-05 8 205
TEVA Gyógyszergyár ZRt. TEVA Gyógyszergyár ZRt. Kazánháza UHG5162-1-04 36 783
Tiszai Vegyi Kombinát NyRt. Tiszaújvárosi TVK Ipartelep UHG5479-1-04 77
Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (Pirolízis üzem) 1 225 676
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza

Balassa János Kórház UHG5114-1-04 5 304

Toplan Tapolcai Bazaltgyapot Kft. 6 185
TVK Erõmû Kft. TVK Erõmû Kft. UHG5392-1 156 580
Videoton Holding Rt. Videoton Holding Rt. UHG5467-1 12 976
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Zoltek ZRt. Zoltek ZRt. Erõmû UHG5305-1-04 49 109
CUKORGYÁRTÁS 310 680
Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó Kft. Hungrana Kft. Tüzelõberendezések UHG5328-1 159 418
Magyar Cukor Rt. Kaposvári Cukorgyára Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence, szeletszárító) UHG5243-1 29 266
Magyar Cukor Rt. Petõházi Cukorgyára Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence) UHG5238-1 36 804
Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak ZRt. Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyár ZRt. UHG5307-1-04 41 547
Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak ZRt. Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak ZRt. UHG5385-1-04 43 644
FÖLDGÁZTÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 204 696
E.ON. Földgáz Storage Zrt. E.ON. Földgáz Storage Zrt. Hajdúszoboszlói Tároló Déli Telep UHG1217-1-05 15 011
MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Beregdaróc Kompresszorállomás UHG5477-1-04 87 083
MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Mosonmagyaróvári

Kompresszorállomás
UHG5765-1 11 130

MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Nemesbikk Kompresszorállomás UHG5766-1-04 43 194
MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Hajdúszoboszló Kompresszorállomás UHG5767-1-04 27 280
MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Városföldi Kompresszorállomás UHG5768-1-04 20 999
BIOÜZEMANYAGGYÁRTÁS
Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó Kft. 5122
OLAJFINOMÍTÁS
Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Dunai Finomító UHG5620-2-04 1 282 403
KOKSZOLÁS
DUNAFERR DBK. Kokszoló Kft. Dunaferr DBK Kokszoló Kft. UHG5242-3 98 707
FÉMÉRC PÖRKÖLÉS ÉS ZSUGORÍTÁS,
VAS ÉS ACÉLTERMELÉS

1 568 984

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék
Hasznosító Mû Zrt.

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék Hasznosító Mû Zrt. UHG5756-4-04 49 472

DAM 2004 Acél- és Hengermû
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

DAM 2004 Acél- és Hengermû Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. UHG0595-5 39 222

DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. Dunaferr Meleghengermû UHG5406-1 87 384
DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. Dunaferr Nagyolvasztó és Konverteres Acélgyártómû UHG5408-5 1 015 759
DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. DUNAFERR Zsugorítómû UHG5401-4 244 199
DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. Fáklya 98 998
Ózdi Acélmûvek Kft. Ózdi Acélmûvek Kft. UHG5382-5 33 950
CEMENT 2 155 516
Duna-Dráva Cement Kft. Duna-Dráva Cement Kft. Váci Cementgyár UHG5260-6a-04 665 082
Duna-Dráva Cement Kft. Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Cementgyár UHG5381-6a-04 581 823
Holcim Hungária Cementipari ZRt. Holcim Hungária Cementipari ZRt. Lábatlani Cementgyár UHG5293-6a-04 325 112
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Holcim Hungária Cementipari ZRt. Holcim Hungária Cementipari ZRt. Hejõcsabai Cementgyár UHG5384-6a-04 583 499
MÉSZ 429 401
Calmit Hungária Mészmûvek Kft. Mészüzem UHG5330-6b 128 739
Carmeuse Hungária Kft. Beremendi Mészüzem UHG5155-6b-04 154 286
Kalcinátor Mészgyártó és Szolgáltató Kft. Kalcinátor Kft. Mész- és mészhidrát üzem UHG5294-6b-05 146 376
ÜVEG 276 952
O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari
Kft.

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. UHG5310-7-04 60 358

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt. Váci Fényforrásgyár Üvegolvasztó Kemence Telephely UHG5426-7 24 953
GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt. Alkatrészgyár Zalaegerszeg Üvegolvasztó Kemence Telephely UHG5427-7 2 447
GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt. GE Hungary Rt. Budapesti Fényforrásgyár Üvegolvasztó kemence UHG5428-7 9 370
GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt. GE Hungary Rt. UHG5429-7 27 993
Guardian Orosháza Üvegipari Kft. Guardian Orosháza Üvegipari Kft. UHG5327-7 115 285
Lighttech Lámpatechnológiai Kft. LIGHTTECH Kft. Üveggyár Telephely UHG5329-7-04 5 228
R-Glass Hungary Kft. R-Glass Hungary Kft. UHG5261-7-05 21 583
URSA Salgótarjáni Üveggyapot ZRt. URSA Salgótarjáni Üveggyapot ZRt. UHG5112-7-04 9 736
TÉGLA, CSERÉP 669 560
ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft. Kunszentmártoni téglagyár UHG0341-8a 8 713
Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft. Alsómocsoládi Téglagyár UHG5474-8a 9 984
Berényi Téglaipari Kft. Berényi téglagyár UHG5211-8a 9 359
Creaton Hungary Kft. Creaton Hungary Kft.Lenti tetõcserépgyár UHG4108-8a-05 6 904
Fertõszéplaki Téglaipari Kft. Fertõszéplaki Téglaipari Kft. Agyagtégla Égetõ UHG5324-8a 6 847
Hajdú Tégla Kft. Hajdúnánási Téglagyár UHG5213-8a-04 9 510
IMERYS Magyarország
Tûzállóanyaggyártó Kft.

IMERYS Magyarország Tûzállóanyaggyártó Kft. UHG5160-8a 6 205

Kisterenyei Bányászati Építõanyag-gyártó
és Kereskedelmi Kft.

Kisterenyei Kft. Téglagyára UHG0328-8a-05 1 681

Leier Hungária Építõanyaggyártó Kft. Mátraderecskei Téglagyár Fióktelep UHG5299-8a-04 33 150
Leier Hungária Építõanyaggyártó Kft. Devecseri Téglagyár Fióktelep UHG4180-8a-04 44 407
Mályi Tégla Kft. Mályi Téglagyár UHG5306-8a-04 18 286
Mázai Téglagyár Ipari És Kereskedelmi Kft. Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft. UHG5913-8a 4 973
Nagykanizsa Burkoló-
és Falazóanyaggyártó Kft.

Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft. Nagykanizsai
Téglagyár

UHG5152-8a 5 695

Paksi Téglagyár Kft. Paksi Téglagyár Kft. UHG3549-8a-05 2 675
Pannon Tégla Kft. Pannon Tégla Kft. Bonyhádi Gyáregysége UHG5301-8a 4 561
Pannon Tégla Kft. Pannon Tégla Kft. Dombóvári Gyáregysége UHG5334-8a-04 5 412
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Pápateszéri Téglaipari Kft. Pápateszéri Téglagyár UHG5244-8a-04 11 335
RATH Hungária Tûzálló ZRt. Rath Hungária Tûzálló Rt. Téglagyár UHG5220-8a 6 144
Szema Makó Téglagyártó Kft. Szema Makó Téglagyártó Kft. UHG5229-8a 9 006
Szentesi Téglagyár Kft. Szentesi Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft. UHG5302-8a 8 983
Tapolcafõi Téglaipari Kft. Téglagyár Tapolcafõ UHG5411-8a 7 090
Tondach Magyarország Rt. Csornai Gyáregység UHG5380-8a 9 434
Tondach Magyarország ZRt. Jamina Gyáregység UHG5523-8a 28 178
Tondach Magyarország Rt. Tatai Gyáregység UHG 5524-8 15 434
Tondach Magyarország Rt. Csabai Gyáregység UHG5525-8a 19 608
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Tiszavasvári Téglagyár UHG0211-8a 26 216
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Solymár I. Téglagyár UHG 5126-8a 42 584
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Õrbottyáni Téglagyára UHG5128-8a 38 239
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Kõszeg Téglagyára UHG5130-8a 7 189
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Bátaszéki Téglagyár UHG5132-8a 46 564
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Abonyi Téglagyár UHG5134-8a 27 826
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Balatonszentgyörgyi Téglagyár UHG5135-8a 37 449
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Kisbéri Téglagyár UHG5136-8a 42 838
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Sopron Téglagyár UHG5129-8a 25 348
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Mezõtúri Téglagyár UHG5131-8a 17 761
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Békéscsabai Téglagyár UHG5133-8a 34 135
Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Pannonhalmi Téglagyár UHG5137-8a 12 227
Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Törökbálinti Téglagyára UHG5125-8a-04 17 609
FINOMKERÁMIA 67 996
Villeroy & Boch Magyarország ZRt. Villeroy & Boch Magyarország Rt. UHG5151-8b-04 29 564
ZALAKERÁMIA ZRt. ZALAKERÁMIA ZRt. Romhányi Gyáregysége UHG5348-8b-04 13 083
ZALAKERÁMIA ZRt. ZALAKERÁMIA ZRt. Tófeji Gyáregysége UHG5350-8b-04 25 349
PAPÍR- ÉS CELLULÓZGYÁRTÁS 170 231
Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár- lúgregeneráló kazán UHG5153-9 20 290
Dunapack Papír és Csomagolóanyag ZRt. Dunapack Papír és Csomagolóanyag ZRt. Csomagolópapírgyár

Csepel
UHG5181-10-04 57 716

Hartmann-Bábolna Packaging Kft. Csomagolóanyag gyártó üzem UHG5286-10 15 310
Mondi Business Paper Hungary Papírgyár Rt. Mondi Business Paper Hungary Papírgyár Rt. UHG5430-10-04 51 767
Piszkei Papír ZRt. Piszkei Papír ZRt. Kazánház UHG5561-10-04 25 148
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A Kormány
14/2008. (I. 30.) Korm.

rendelete

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló

2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló

213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet
módosításáról

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ke-
reskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) be-
kezdés a) és c) pontjában és a környezet védelmének álta-
lános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva,
a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtá-
sának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Üht. Vhr.) 1. §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (7) bekezdés szá-
mozása (8) bekezdésre változik:

„(7) A kibocsátási engedély alapján létesítmény a kibo-
csátási engedély közlésétõl számított három éven belül, il-
letve, ha a (3)–(4) bekezdés szerinti engedély lejártának az
idõpontja hamarabb következik be, az engedély lejártának
idõpontjáig helyezhetõ üzembe. Az üzembe helyezést az
üzemeltetõ köteles a hatóságnak 15 napon belül bejelente-
ni. Ha az üzembe helyezés az elõírt idõpontig nem követ-
kezett be, a hatóság a kibocsátási engedélyt visszavonja.”

(2) Az Üht. Vhr. 1. § eredeti (7) bekezdésének felvezetõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A kibocsátási engedélyt a környezetvédelmi hatóság
rendszeresen, de legalább ötévente megvizsgálja. Ha a
környezetvédelmi hatóság a vizsgálat eredménye alapján
megállapítja, hogy”

2. §

(1) Az Üht. Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az üzemeltetõ köteles a kibocsátási engedély hatá-
lya alá tartozó üvegházhatású gázkibocsátását az 5. mel-
lékletben foglaltakra tekintettel, a 2003/87/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelen-
tésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló

2007/589/EK bizottsági határozat (a továbbiakban:
2007/589/EK határozat), és a kibocsátási engedély szerint
nyomon követni, és arról a környezetvédelmi hatóság ré-
szére a tárgyévet követõ március 31-ig az Üht. 5. § (1) be-
kezdése szerint hitelesített jelentést tenni, a (2) bekezdés
szerinti adatlapok felhasználásával. A jelentést postai úton
és elektronikusan kell benyújtani.”

(2) Az Üht. Vhr. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az üzemeltetõ köteles a 4. mellékletben meghatá-
rozott adatok megváltozását, és a tevékenység végzéséhez
kapcsolódó eseményeket az ott megjelölt határidõvel – a
(2) bekezdés szerint közzétett adatlapok felhasználásá-
val – bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetén a hatóság a 19. § szerinti bírságot szab ki, és a kibo-
csátási engedélyt visszavonhatja.”

(3) Az Üht. Vhr. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A környezetvédelmi hatóság a 4. melléklet 1., 2., 4.
és 5. pontja szerinti esetben ugyanazon engedélyazonosító
alatt új kibocsátási engedélyt ad ki, vagy a módosítás iránti
kérelmet elutasítja.”

(4) Az Üht. Vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A 11/A. § szerinti bezáró létesítmény üzemeltetõje
a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a tevé-
kenység folytatásának idejére vonatkozóan, külön jogsza-
bály szerint hitelesített jelentést tenni. Ha a létesítmény be-
zárására a tárgyévet követõ év január 1-je és március 1-je
között kerül sor, akkor a bezárás évére vonatkozó jelentés-
tétel és az (1) bekezdés szerinti jelentéstétel együttesen tel-
jesítendõ.”

3. §

(1) Az Üht. Vhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Kiosztási Lista tervezetét a miniszter – a gazda-
sági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a Kiosztá-
si Terv 6. § (5) bekezdés szerinti kihirdetését követõ 5 na-
pon belül észrevételezés céljából közzéteszi a miniszté-
rium honlapján.”

(2) Az Üht. Vhr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A Kiosztási Lista tervezetében az egyes létesítmé-
nyek részére kiosztani tervezett kibocsátási egységek
mennyiségére vonatkozóan az érintett létesítmény üzemel-
tetõje a miniszternél számítási hibára vagy egyéb elírásra
hivatkozva az (1) bekezdés szerinti közzétételt követõ
10 napon belül írásban észrevételt tehet. Az észrevételhez
csatolni kell a hiba fennállását megalapozó számításokat
és dokumentumokat.”

666 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/14. szám



4. §

(1) Az Üht. Vhr. 11. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Azok az üzemeltetõk, akik a Kiosztási Terv szerint
az új belépõ tartalékból kibocsátási egységekben részesül-
hetnek, a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztását az
e jogosultságot megalapozó esemény évének december
1-jétõl az azt követõ év január 5-ig, utána pedig évente a
tárgyév december 1-jétõl a tárgyévet követõ év január 5-ig
kérhetik a minisztertõl. Ezen határidõk elmulasztása jog-
vesztõ.”

(2) Az Üht. Vhr. 11. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszter
véleményének figyelembevételével – a kiosztandó kibo-
csátási egységek mennyiségét a Kiosztási Tervben az új
belépõ tartalék felhasználására vonatkozó szabályoknak
megfelelõen, a rendelkezésre álló tartalékmennyiségbõl,
termelõi engedélyköteles tevékenységek esetén a Magyar
Energia Hivatal szakvéleményének figyelembevételével
évente határozatban állapítja meg a tárgyévet követõ év
február 28-ig.”

(3) Az Üht. Vhr. 11. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A jegyzékkezelõ az új belépõ tartalék terhére kiosz-
tott éves mennyiségét a környezetvédelmi miniszter tárgy-
ban hozott határozata szerint, annak kézhezvételét követõ
5 napon belül írja jóvá az üzemeltetõ számláján.”

5. §

Az Üht. Vhr. a következõ alcímmel és 11/A. §-sal egé-
szül ki:

„A létesítmény bezárása

11/A. § (1) A létesítmény bezárásának minõsül:
a) a kibocsátási engedély, illetve bármely más olyan

engedély jogerõsen felfüggesztése, illetve visszavonása,
amelynek következtében a létesítmény jogszerûen nem
mûködhet tovább,

b) a létesítményben folytatott üvegházhatású gáz-kibo-
csátási engedélyhez kötött tevékenység végleges meg-
szüntetése,

c) a létesítmény kapacitásának az Üht. 1. mellékletében
meghatározott küszöbérték alá csökkentése végleges jel-
leggel, vagy

d) a létesítményben folytatott tevékenység hat hónapot
meghaladó szüneteltetése (beleértve a karbantartást is). A
létesítményben folytatott tevékenység hat hónapot megha-
ladó szüneteltetése nem minõsül bezárásnak, amennyiben
azt a tevékenység idõszakos jellege indokolja (így különö-
sen a mezõgazdasági termékek feldolgozása). Utóbbi eset-

ben bezárásnak minõsül, ha évi 20 napnál kevesebb napon
történik termelés a létesítményben.

(2) A létesítmény üzemeltetõje köteles a létesítmény be-
zárását tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatóság
számára bejelenteni a bezárást megalapozó esemény nap-
jának megjelölésével és annak igazolásával (bezárás
napja).

(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott ese-
tekben a környezetvédelmi hatóság a kibocsátási enge-
délyt a (2) bekezdés szerinti bejelentés alapján visszavon-
ja. A bezárásra tekintet nélkül a bezárás napjáig fennálló
nyomon követési, jelentéstételi kötelezettségét az üzemel-
tetõnek a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie kell.
A bezárás napjáig fennálló kibocsátási egységek vissza-
adására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltetõnek leg-
késõbb a bezárás napjától számított 45 napon belül teljesí-
tenie kell.”

6. §

Az Üht. Vhr. 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell
teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással postai
úton kell befizetni, megjelölve a tárgyévet, az üzemeltetõ
és a létesítmény nevét, valamint a kibocsátási engedély
azonosítóját (ÜHG engedély-azonosító).”

7. §

Az Üht. Vhr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a számlatulajdonos díjfizetési kötelezettségé-
nek határidõben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köte-
les fizetni, a jegyzékkezelõ pedig a számlához való hozzá-
férést felfüggeszti (a továbbiakban: zárolás). A jegyzékke-
zelõ a zárolás tényérõl értesíti az érintetteket.”

8. §

(1) Az Üht. Vhr. 19. §-át megelõzõ alcím helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

„Jogkövetkezmények”

(2) Az Üht. Vhr. 19. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az üzemeltetõ az üvegházhatású gá-
zok nyomon követését és jelentését nem e rendeletnek, a
2007/589/EK Bizottság határozatnak, illetve a kibocsátási
engedélynek megfelelõen végzi, a környezetvédelmi ható-
ság – a kötelezettségszegés súlyát és az érintett létesítmény
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kapacitását figyelembe véve – az üzemeltetõt határozatban
ötvenezertõl ötszázezer forintig terjedõ egyszeri bírság
megfizetésére kötelezi.”

(3) Az Üht. Vhr. 19. § (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen az Üht. 17. § (1) bekez-
dése alapján a bezárás bejelentésének

a) elmulasztása esetén a környezetvédelmi hatóság az
üzemeltetõt határozatban – e kötelezettsége teljesíté-
séig – a (1) bekezdés szerinti bírság megfizetésére kötele-
zi, és

b) amennyiben a mulasztás a bezárt létesítmény üze-
meltetõje számára olyan kibocsátási egységek jóváírását
eredményezi a bezárt létesítményhez rendelt üzemeltetõi
számlán, melyekre egyébként az üzemeltetõ a létesítmény
bezárása következtében már nem lett volna jogosult, a kör-
nyezetvédelmi hatóság az a) pontban meghatározott bírság
megfizetésén felül az üzemeltetõt arra kötelezi, hogy:

ba) az üzemeltetõi számlán jogosulatlanul jóváírt kibo-
csátási egység-mennyiséget adja vissza, az errõl szóló ha-
tározat kézhezvételétõl számított 30 napon belül, illetve

bb) amennyiben a jogosulatlanul jóváírt kibocsátási
egység-mennyiséget nem adja vissza a ba) pontban meg-
határozott idõpontig, minden egyes jogosulatlanul jóváírt
kibocsátási egység-mennyiség után 100 eurónak megfele-
lõ pénzbírságot fizessen meg.”

9. §

(1) Az Üht. Vhr. 1–7. mellékletének helyébe e rendelet
1–7. számú melléklete lép.

(2) Az Üht. Vhr. 21. § (7) bekezdése hatályát veszti.

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–2. és 4–9. §-a a kihirdetését követõ
8. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 1–9. §-a a kihirdetését követõ 9. napon
hatályát veszti.

(4) A 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó Nemzeti
Kiosztási Terv szerint az új belépõ tartalékból kibocsátási
egységekben részesülõ üzemeltetõk a kibocsátási egysé-
gek térítésmentes kiosztását elsõ alkalommal a külön jog-
szabályban meghatározott idõpontig kérhetik a miniszter-
tõl. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(5) A külön jogszabályban meghatározott nem üzemelõ
létesítmény üzemeltetõje a kibocsátási engedélye alapján a
létesítményt 2008. december 31-ig helyezheti üzembe. Ha
a létesítmény üzembe helyezése az elõírt idõpontig nem
következett be, a környezetvédelmi hatóság a kibocsátási
engedélyt visszavonja.

(6) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozá-
sáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatá-
sok létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK
bizottsági határozat 1. melléklete.

(7) Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és ta-
nácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek
egységesített és biztonságos rendszerérõl szóló, 2004. de-
cember 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet 2., 8., 11.,
42., 44., 46., 48., 53. és 74. cikkeinek végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. számú melléklet a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységi kategóriák és üvegházhatású gázok, valamint a tevékenységi kategóriák IPCC
és egységes környezethasználati engedélyezés szerinti (EKH) sorszámai
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Tevékenység 
Üvegház-
hatású gáz 

Tevékenység 
IPCC kódja Tevékenység IPCC megnevezése 

Tevékenység 
EKH

sorszáma 
Tevékenység EKH megnevezése 

Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek 

 I.  Tüzel berendezések 20 MWth-ot    Szén-dioxid  1.A.1.a  Közcélú villamosenergia- és  
 h termelés 

 1.1 Tüzel berendezések 

 meghaladó bemen  h teljesítménnyel  1.A.2.e  Élelmiszer-ipari h termelés     

 (kivéve a veszélyes hulladék- és 
 települési  

 1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés     

 hulladékéget  létesítményeket, az  1.A.4.a  Intézményi h termelés     

 atomer m vekben  
 szükségáramforrásként használt 
 dízelgenerátorokat) 

          

 II.  Ásványolaj-feldolgozás  Szén-dioxid  1.A.1.b  Olajfinomítás  1.2 Ásványolaj- és gázfeldolgozók 

 III.  Kokszolás  Szén-dioxid  1.A.1.c  Szilárd tüzel anyag-el állítás  1.3 Kokszolókemencék 

Fémek termelése és feldolgozása 

 IV.  Fémérc (beleértve a szulfid ércet) 
 pörkölése

 Szén-dioxid  1.A.2.a  Vas- és acélgyártás – h termelés  2.1 Fémérc (beleértve a szulfidércet) 
pörköl  és

 és zsugorítása  2.C.1.  Vas- és acélgyártás – technológia szinterel  létesítmények 

 V.  Vas vagy acél termelése (els dleges
 vagy másodlagos olvasztás), beleértve
 a folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra 
 kapacitás  

 Szén-dioxid  1.A.2.a  Vas- és acélgyártás – h termelés  2.2 Vas és acél termelésére szolgáló 
létesítmények (els dleges vagy 
másodlagos olvasztás), beleértve a 
folyamatos öntést is  

 felett  2.C.1.  Vas- és acélgyártás – technológia 2,5 tonna/óra kapacitás felett 
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 VI.a  Cement-klinker gyártása 
 forgókemencében, 500 tonna/nap 
 termelési kapacitáson felül 

 Szén-dioxid  1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.1 Cement-klinkernek forgókemencében 
történ  gyártására szolgáló 
létesítmények  

       2.A.1.  Cement/klinker gyártás – technológia 500 tonna/nap termelési kapacitás felett 

 VI.b  Mész gyártása forgókemencében,  
 50 tonna/nap kapacitáson felül 

 1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.1 Mésznek forgókemencében történ
gyártására szolgáló létesítmények  

       2.A.2.  Mészgyártás – technológia 50 tonna/nap kapacitás felett 

 VI.c  Mész gyártása egyéb 
 éget kemencében, 50 tonna/nap 
 kapacitáson felül 

 1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.1 Egyéb éget kemencék 50 tonna/nap 
kapacitás felett 

       2.A.2.  Mészgyártás – technológia     

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

 Szén-dioxid  1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.3 Üveg gyártására szolgáló 
létesítmények, beleértve az üvegszálat 
is, 20 tonna/nap  

       2.A.7.  Üveggyártás – technológia olvasztókapacitáson felül 

Kerámia termékek égetéssel történ  gyártása 

 VIII.a   Tet cserép, tégla, t zálló tégla 
 gyártása 75 tonna/nap termelési 
 kapacitáson felül és/vagy ahol a 
 kemence térfogata 4 m3 és abban az 
 árus r ség a 300 kg/m3-t meghaladja  

 Szén-dioxid  1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.5 Kerámiatermékek égetéssel történ
gyártására szolgáló létesítmények, 
különösen csempék, téglák, t zálló 
téglák, k áruk vagy porcelánok 
gyártása 75 tonna/nap kapacitáson felül 
és/vagy ahol a  

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

 2.A.7.  Kerámiaégetés – technológia kemence térfogata 4 m3 és abban az 
árus r ség a 300 kg/m3-t meghaladja 

Egyéb tevékenységek 

 IX. a) faanyagból származó pép (cellulóz),
 vagy egyéb szálas anyagok gyártása 

 Szén-dioxid  1.A.2.d  Cellulózgyártás  6. a) ipari üzemek (cellulóz) vagy egyéb 
szálas anyagok gyártására 

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

 Szén-dioxid  1.A.2.d  Papírgyártás  6. b) Ipari üzemek papír és karton gyártására 
20 tonna/nap termelési kapacitáson 
felül 



Értelmezõ rendelkezések:
a) IPCC kód: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyez-

ményének szerve, az Éghajlatváltozási Kormányközi Tes-
tület (IPCC) által elõírt közös jelentéstételi formátum sze-
rinti kódok.

b) EKH sorszám: a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében
az egyes tevékenységekhez rendelt sorszámok.

c) Küszöbértékek értelmezése: a megadott küszöbértékek
maximális kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy
üzemeltetõ több, azonos római számmal jelölt tevékenység-
hez tartozó berendezést üzemeltet egy telephelyen, a küszöb-
érték megállapítása során ezen berendezések kapacitásának
összegét kell figyelembe venni. Oktatási intézmények és
egészségügyi szolgáltatók esetén a tüzelõ berendezések kü-
szöbértékének számítása során nem kell figyelembe venni a
biztonsági tartalék tüzelõberendezések kapacitását.

d) Tüzelõberendezés (I): idetartozik minden olyan, a
teljesítményhatárt a fenti c) pont szerint elérõ berendezés,
amelyben tüzelõanyag oxidációja folyik az így termelt hõ
hasznosítása céljából, függetlenül attól, hogy a termelt hõt
energetikai (hõ- vagy villamosenergia-termelés) vagy
technológiai célra hasznosítják. 2008. január 1-jétõl ide-
tartozik az ipari koromgyártás, a hõbontás (pirolízis, krak-
kolás) és a kõzetgyapot gyártása is.

e) Ásványolaj-feldolgozó (II): idetartoznak a katalizáto-
rok regenerálása, petrolkokszgyártás és a kõolaj-feldolgozás-
hoz kapcsolódó hidrogéntermelés technológiai kibocsátásai,
valamint az azonos telephelyen az ezekhez szükséges energia
elõállítást biztosító és a technológiai véggázokat elégetõ,
azonos üzemeltetõ által mûködtetett tüzelõberendezések.

f) Vas és acél termelése (V): idetartoznak az integrált
acélmûvek, valamint a vas-, illetve acéltermelés és techno-
lógiailag a hozzá kapcsolódó vas-, illetve acéltermékek
gyártása. 2008. január 1-jétõl nem tartozik ide a vas- és
acéltermékek gyártása, amennyiben a létesítményben
nincs vas-, illetve acéltermelés.

g) Üveggyártás (VII): 2008. január 1-jétõl az üveggyár-
tást folytató létesítmény esetén a telephelyen az üvegter-
mékek elõállításakor keletkezõ valamennyi tüzelési erede-
tû kibocsátást figyelembe kell venni.

2. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi
követelményei

A. AZ AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

A.1 AZ ÜZEMELTETÕ AZONOSÍTÁSÁRA VONAT-
KOZÓ ADATOK

Az üzemeltetõ (engedélykérõ) neve; cégjegyzékszáma;
cégjegyzésre jogosult képviselõ(k) neve és beosztása,

székhelyének címe, levelezési címe, telefon- és faxszáma,
e-mail címe, hivatalos honlap címe, KÜJ száma, KSH szá-
ma, adószáma, számlavezetõ bankjának neve, számlaszá-
ma, számlázási címe, valamint a kibocsátási engedéllyel
kapcsolatos teendõkért felelõs képvelõjének neve, telefon-
és faxszáma és e-mail címe.

A.2 A LÉTESÍTMÉNY AZONOSÍTÁSÁRA VONATKO-
ZÓ ADATOK

A létesítmény neve, a létesítmény telephelyének címe, a
telephely KTJ száma és földrajzi (EOV) koordinátái,
EPER jelentésre való kötelezettség.

A.3 A LÉTESÍTMÉNYBEN VÉGZETT TEVÉKENY-
SÉG(EK)RE VONATKOZÓ ADATOK

A.3.1 A létesítmény telephelyén végzett 1. melléklet
szerinti tevékenység(ek) megnevezése.

A.3.2 A létesítmény telephelyére kiadott környezetvé-
delmi engedély megnevezése: az egységes környezethasz-
nálati (EKH) engedély(ek) száma, kiadásának dátuma, ki-
állító hatóság megnevezése és az EKH engedély jogerõre
emelkedésének dátuma; ha a telephelyen végzett tevé-
kenység nem EKH engedélyköteles, akkor a környezet-
használat feltételeit is megállapító engedély száma, kiadá-
sának dátuma, kiállító hatóság megnevezése és az
engedély jogerõre emelkedésének dátuma.

A.3.3 A próbaüzem és a rendes mûködés megkezdésnek
tervezett ideje (éééé/hh/nn), a létesítmény státusza és
annak leírása

A.4 A LÉTESÍTMÉNY KIBOCSÁTÁSI KATEGÓRIÁJA

A létesítmény jövõbeni összes éves kibocsátási kategó-
riájának becslése (<= 50 000 tCO2/év; 50 000 <= 500 000
tCO2/év; 500 000 tCO2/év <).

B. A KIBOCSÁTÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ADATOK ÉS MÓDSZEREK (Nyo-
mon követési Terv – NykT)

B.1 KIBOCSÁTÓ FORRÁSOK

B.1.1 A kibocsátó forrás(ok) típusa, elnevezése, CRF
kódja, leírása (a berendezések, ezek állapota – próbaüzem
elõtt vagy alatt álló, szakaszosan mûködõ, tartalék, folya-
matosan mûködõ, stb.), összes névleges bemenõ hõtelje-
sítménye (tüzelés) vagy maximális termelési kapacitása
(technológia).

B.1.2 A kibocsátó forrásokból eredõ kibocsátás megha-
tározására választott megközelítés megjelölése és leírása
(anyagmérleg vagy nem anyagmérleg), illetve folyamatos
kibocsátásmérésen alapuló módszerek.

B.2 KIBOCSÁTÁSI FORRÁSANYAGOK

B.2.1 A kibocsátó források forrásanyagainak megneve-
zése, a forrásanyagból eredõ kibocsátás meghatározáshoz
választott módszertan és ehhez kapcsolódó adatmeghatá-
rozási szintek megjelölése és leírása a tevékenységi adat, a
fûtõérték (tüzelõanyagoknál), a kibocsátási tényezõk, az
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oxi dá ci ós vagy kon ver zi ós té nye zõk vo nat ko zá sá ban a
2007/589/EK Bi zott sá gi Ha tá ro zat irány mu ta tá sai alap ján.

B.2.2 Az egyes for rás anya gok ra adott eset ben a fû tõ ér -
ték, a szén tar ta lom, a ki bo csá tá si té nye zõk, az oxi dá ci ós
vagy kon ver zi ós té nye zõk és bio massza-há nyad meg ha tá -
ro zá sa cél já ból a tü ze lõ anyag ból és más anya gok ból tör té -
nõ min ta vé te li mód sze rek le írá sa.

B.2.3 Az egyes for rás anya gok fû tõ ér té ké nek, szén tar -
tal má nak, ki bo csá tá si té nye zõ jé nek, oxi dá ci ós té nye zõ jé -
nek, kon ver zi ós té nye zõ jé nek vagy bio massza-há nya dá -
nak meg ha tá ro zá sá hoz hasz nál ni kí vánt ada tok for rá sa
vagy ana li ti kai mód sze rek le írá sa, meg ne vez ve a kül sõ
MSZ EN ISO 17025:2005. szab vány sze rint akk re di tált la -
bo ra tó ri u mot és akk re di tá ci ós szá mát.

B.2.4 An nak meg je lö lé se, hogy a for rás anyag fõ vagy
ki sebb je len tõ sé gû for rás anyag-e figye lembe véve a
2007/589/EK Bi zott sá gi Ha tá ro zat irány mu ta tá sa it.

B.2.5 A mennyi sé gi ada to kat mérõ mé rõ be ren de zés mé -
ré si pon tos sá ga, s an nak meg je lö lé se, hogy ren del ke zik-e
MKEH hi te le sí té si bi zo nyít vánnyal.

B.2.6 Amennyi ben a ki bo csá tá si szá mí tá sa az anyag -
mér le gen ala pu ló meg kö ze lí tés sel tör té nik, ak kor meg kell 
je löl ni a lé te sít mény te rü le té re be lé põ összes kar bon tar tal -
mú for rás anya got, a lé te sít mény te rü le té rõl ki lé põ összes
kar bon tar tal mú for rás anya got, va la mint lé te sít mény ben
kész let ként meg ma ra dó összes kar bon tar tal mú for rás -
anya got, va la mint mind ezek mennyi sé gé nek és kar bon tar -
tal má nak meg ha tá ro zás hoz ki vá lasz tott adat meg ha tá ro zá -
si szin te ket, mód sze re ket.

C. NYILATKOZAT A CO2 ÁTADÁSÁRA IRÁ -
NYULÓ SZERZÕDÉS(EK)RÕL

D. KIVÉTELES ELJÁRÁS

Adott eset ben, ha az úgy ne ve zett ki vé te les el já rást
(2007/589/EK Bi zott sá gi Ha tá ro zat 5.3 sza kasz) al kal -
maz zák: a ki vé te les el já rás el vé nek és a bi zony ta lan sá gi
elem zés nek át fo gó le írá sa.

E. KIBOCSÁTÁS KÖZVETLEN FOLYAMATOS
MÉRÉSE ESETÉN MEGADANDÓ ADATOK ÉS
INFORMÁCIÓK

E.1 A fo lya ma tos mé ré sen ala pu ló nyo mon kö ve té si
rend szer vá lasz tá sá nak in dok lá sa, mely nek so rán az üze -
mel te tõ be mu tat ja, hogy a mért ered mény pon to sabb, mint
a leg ma ga sabb adat meg ha tá ro zá si szint ese té ben al kal ma -
zott szá mí tás.

E.2 A ki bo csá tó for rás nyo mon kö ve té sé re hasz nál ni kí -
vánt fo lya ma tos ki bo csá tás mé rõ rend sze rek le írá sa, azaz a
mé ré si pon tok, a mé ré sek gya ko ri sá ga, az al kal ma zott be -
ren de zés, ka lib rá lá si el já rá sok, adat gyûj té si és -tá ro lá si el -
já rá sok, és az el len õr zõ szá mí tá sok elve, va la mint a te vé -
keny ség re vo nat ko zó ada tok, ki bo csá tá si té nye zõk és ha -
son lók je len té sé nek elve.

F. A NYOMON KÖVETÉSI TERV KÖZÉRTHETÕ,
NEM TECHNIKAI JELLEGÛ SZÖVEGES ÖSSZE -
FOGLALÓJA

Csa to lan dó do ku men tu mok

A. pont ban fel so rolt ada tok kal kap cso la to san:
1. Alá írá si cím pél dány, 30 nap nál nem ré geb bi cég ki -

vo nat
2. A kör nye zet vé del mi en ge dély má so la ta
3. A lé te sít mény ben vég zett fõ te vé keny ség meg ne ve -

zé se, TEÁOR szá ma és EKH kód ja
4. Ha van ilyen, ak kor a lé te sít mény múlt bé li ter me lé si

szint jét jel lem zõ ada tok 5 évre vissza me nõ leg Ex cel for -
má tum ban, ha van ilyen (a be ren de zé sek üzem óra szá ma
óra/év, a köz ben sõ és a vég sõ ter mék mennyi sé gi ada tai, a
ter me lés hez fel hasz nált anya gok és tü ze lõ anya gok
mennyi sé gi ada tai)

5. A jö võ ben ter ve zett ter me lé si szin tet jel lem zõ ada -
tok Ex cel for má tum ban az adott ke res ke dé si idõ szak hát -
ra le võ éve i re, de leg alább 3 évre meg ad va (a be ren de zé sek 
vár ha tó üzem óra szá mai óra/év; fel hasz nál ni ter ve zett
anya gok és tü ze lõ anya gok mennyi sé ge; ter ve zett köz ben -
sõ vagy kész ter mék mennyi sé gi ada tok)

6. Az A4. és az A5. Ex cel mun ka táb lák ban kö zölt ada -
to kat hi te le sen alá tá masz tó do ku men tu mok (pl. ter mék el -
adá si és tü ze lõ anyag-be szer zé si szer zõ dé sek)

7. A te lep hely hely szín raj za meg je löl ve az épü le te ket,
rak tá ra kat, alap anyag-tá ro ló kat, gáz fo ga dó kat, a mennyi -
sé get mérõ be ren de zé sek he lyét

8. Tech no ló gi ai fo lya mat áb ra meg je löl ve a mé rõ be ren -
de zé sek he lyét és a min ta vé te li pon to kat

9. A lé te sít mény be ren de zé se i nek gyár tó ja ál tal ki adott
mû sza ki do ku men tu mok, a lé te sít mény mû sza ki ter vei

B. pont ban fel so rolt ada tok kal kap cso la to san:
B1. A mé rõ rend sze rek le írá sa és a nyo mon kö ve ten dõ

for rás anya gok mind egyi ke te kin te té ben a hasz ná lan dó
mé rõ mû sze rek spe ci fi ká ci ó ja és pon tos he lye, hi te le sí té si
do ku men tu mai

B2. Az egyes for rás anya gok ra al kal ma zott adat meg ha -
tá ro zá si szin tek nél a te vé keny ség re vo nat ko zó ada tok és
adott eset ben más pa ra mé te rek bi zony ta lan sá gi kü szöb ér -
té ke i nek való meg fe le lés iga zo lá sa

B3. Adott eset ben a nem akk re di tált la bo ra tó ri u mok és a 
vo nat ko zó ana li ti kai el já rá sok fel so ro lá sa és le írá sa, be le -
ért ve a vo nat ko zó mi nõ ség biz to sí tá si in téz ke dé sek fel so -
ro lá sát is

B4. A lé te sít mény ben vég zett nyo mon kö ve tés és je len -
tés fe le lõs sé gi rend sze ré rõl  szóló in for má ci ók (szer ve ze ti
di ag ram)

B5. Az adat gyûj té si és -ke ze lé si te vé keny sé gek és az el -
len õr zé si te vé keny sé gek el já rá sa i nak le írá sa

B6. An nak meg je lö lé se, hogy az üze mel te tõ ren del ke -
zik-e 76/2001/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
sze rin ti, a 74/2003. (V. 28.) Korm. ren de let nek meg fele -
lõen nyil ván tar tott kör nye zet vé del mi és ta nú sí tá si
(EMAS), ISO 14001 kör nye zet irá nyí tá si, ISO 9001 mi nõ -
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ségbiztosítási, valamint egyéb minõségbiztosítási rend-
szerrel, valamint ezek keretében a vállalt üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelen-
tésére vonatkozó eljárásokról és ellenõrzési elemekrõl

C. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:
C1. Adott esetben a CO2 átadás során az átadott CO2

mennyiség meghatározására használt módszer: átadott
CO2-nek minõsülõ anyag vagy termék megnevezése; az
éves átadott mennyiség vagy inherens mennyiség becslé-
se; az átadás típusa (inherens CO2 létesítménybe/létesít-
ménybõl, átadás létesítménybe/létesítménybõl), valamint
annak igazolása, hogy az éves átadott CO2 vagy karbonát
tömegét legfeljebb 1,5%-os bizonytalansági küszöbérté-
keinek való megfelelés igazolása

Megjegyzés:
Hulladékégetés esetén tüzelõanyagként vagy alap-,

illetve segédanyagként használatos hulladékok típusát a
16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben meghatározott Euró-
pai Hulladék Katalógus szerinti osztályozás (EWC kód-
szám) alkalmazásával is meg kell jelölni.

3. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A kibocsátási engedély tartalmi követelményei

A kibocsátási engedélynek tartalmaznia kell különösen
az alábbiakat:

a) ÜHG engedélyazonosító;
b) az üzemeltetõ azonosító adatai;
c) a létesítmény azonosító adatai;
d) a létesítmény névleges kapacitása e rendelet

1. számú mellékletében meghatározott mértékegységben;
e) a villamosenergia- és hõtermelés során használt

technológia;
f) az engedélyezett üvegházhatású gáz(ok) megjelölése;
g) a környezethasználat feltételeit megállapító, alapul

szolgáló engedély megnevezése;
h) a létesítményben folytatott tevékenység leírása;
i) az engedélyezett kibocsátási kategória (TIER A;

TIER B; TIER C);
j) az engedélyezett üvegházhatású gázkibocsátások

nyomon követésére jóváhagyott általános és létesítmény-
specifikus módszertan és intézkedések:

ja) kibocsátási források (kibocsátást eredményezõ be-
rendezések, eljárások),

jb) kibocsátási forrásanyagok (tüzelõanyagok, alap-,
segéd- és adalékanyagok),

jc) kibocsátási adatok meghatározásának szintjei
(TIER szintek),

jd) mennyiség meghatározását szolgáló mérõberende-
zések,

je) mintavételi eljárások, analitikai vizsgálatok (ha van
ilyen),

jf) a határozat által elõírt minimális adatmeghatározási
szinttõl való egyedi eltérések (ha van ilyen),

jg) az átadott CO2 mennyiségének meghatározása (ha
van ilyen),

jh) a jóváhagyott adatkezelõ és adatminõség-ellenõrzé-
si rendszer;

k) az eseti adatszolgáltatási kötelezettség megállapítása;
l) az üzemeltetõ azon kötelezettségének megállapítása,

mely szerint minden év április 30-ig köteles a nyomon kö-
vetett elõzõ évi kibocsátásainak megfelelõ mennyiségû ki-
bocsátási egységet – külön jogszabály szerint – visszaadni.

4. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A 2. § (4) bekezdés alapján bejelentésköteles
tények és események

1. Az üzemeltetõ köteles a kibocsátási engedély 3. mel-
léklet j) pontjában foglalt adatok tervezett megváltozá-
sát – a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem-
ben – legalább 45 nappal elõre a környezetvédelmi ható-
ság részére bejelenteni.

2. Az üzemeltetõ köteles a 3. melléklet b), c), és
e) pontjában foglalt adatok megváltozását, valamint
d) pontjában meghatározott adatok legalább 10%-os válto-
zását – a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem-
ben – 15 napon belül bejelenteni a környezetvédelmi ható-
ság részére.

3. Az üzemeltetõ köteles az alábbiakat 15 napon belül
bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére:

a) a 3. melléklet g) és h) pontjában foglalt adatok meg-
változása;

b) a létesítmény bezárása;
c) mûszaki okokból adódó eltérés a kibocsátási enge-

délyben megállapított adatmeghatározási szinttõl, kivéve,
ha a jóváhagyott adatmeghatározási szint visszaállítása a
bejelentési határidõn belül igazolhatóan megtörténik.
Ebben az esetben az üzemeltetõnek az éves kibocsátási je-
lentésben kell az átmeneti eltéréseket jelentenie;

d) a kibocsátási engedélyben elõírt egyéb eseti adat-
szolgáltatás körébe tartozó információk.

4. Az üzemeltetõ – a kibocsátási engedély módosítása
iránti kérelemben – haladéktalanul köteles bejelenteni a
környezetvédelmi hatóság részére, amennyiben a tárgyévi
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kibocsátásai az engedélyezett kibocsátási kategória [a 3.
melléklet i) pont] felsõ határát meghaladják.

5. Az üzemeltetõ – a kibocsátási engedély módosítása
iránti kérelemben – haladéktalanul köteles bejelenteni a
környezetvédelmi hatóság részére, amennyiben a kibocsá-
tások a kibocsátási engedélyben elõírt, illetve a jóváha-
gyott adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál
nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitele-
sítõ a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javas-
latot.

5. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A kibocsátások nyomon követésére
és jelentésére vonatkozó szabályok

A kibocsátások nyomon követése során e rendelet 2. §
(1) bekezdése, 2007/589/EK Bizottsági Határozat
(a továbbiakban: Határozat), valamint a következõ szabá-
lyok szerint kell eljárni:

1. Kibocsátások nyomon követése

1.1. A kibocsátások meghatározása

A kibocsátások nyomon követésének ki kell terjednie a
rendes üzemelés és a rendkívüli események – beleértve a
próbaüzem, az üzemindítás és -leállítás, valamint a vész-
helyzetek – során keletkezõ kibocsátásokra egyaránt.

A kibocsátás meghatározása a környezetvédelmi ható-
ság által a kibocsátási engedélyben jóváhagyott nyomon
követési módszertan alapján történhet: (i) a kibocsátás szá-
mításával vagy (ii) a kibocsátás közvetlen, folyamatos mé-
résével.

A létesítmény kibocsátásának számítása a környezetvé-
delmi hatóság jóváhagyása mellett történhet mérésen ala-
puló módszerekkel vagy – ahol a Határozat ezt külön meg-
engedi – anyagmérlegen alapuló megközelítés alkalmazá-
sával.

Amennyiben a kibocsátás számítása nem anyagmérle-
gen alapuló megközelítés alkalmazásával történik, a szá-
mításokat minden létesítményre, s azon belül minden
egyes kibocsátási forrásanyagra [tüzelõanyag-áramra (tü-
zelés), anyagáramra (technológia) vagy terméktípusra]
fajtánként külön-külön kell elvégezni, kivéve az oxidációs
tényezõt, amelynek esetében – a környezetvédelmi ható-
ság jóváhagyásától függõen – az üzemeltetõ a Határozat
I. melléklet 5.6 pontja alapján egyetlen összevont oxidáci-
ós tényezõt is meghatározhat a tevékenységre.

Amennyiben a kibocsátás számítása az anyagmérlegen
alapuló megközelítés alkalmazásával történik, a számítást

a létesítmény egészére kell elvégezni, figyelembe véve a
létesítmény területére belépõ összes karbont, a létesítmény
területérõl kilépõ, azaz a termékekben és kiadott anyagok-
ban lévõ összes karbont, valamint a létesítmény területén
bekövetkezõ készletváltozás összes karbontartalmát. A ki-
bocsátások számítását mindkét esetben a Határozatban
elõírt képletek alapján kell elvégezni.

1.2. Adatmeghatározási szintek

A Határozat I. melléklet 1. sz. táblázata szerinti B. és
C. kategóriájú létesítmény esetében minden üzemeltetõ-
nek az 1. sz. táblázatban lévõ legmagasabb adatmeghatá-
rozási szintet kell használnia a létesítmény valamennyi
forrásánál az összes változó meghatározásához. Kizárólag
akkor használható a nyomon követési módszertan eggyel
alacsonyabb adatmeghatározási szintje egy adott változó-
nál, ha az illetékes hatóság számára kielégítõ módon bizo-
nyítják, hogy a legmagasabb adatmeghatározási szinten
alapuló megközelítés mûszakilag megvalósíthatatlan,
vagy aránytalan költségekkel járna.

A Határozat I. melléklet 2.4 bekezdés d) pontja szerinti
összes jelentõs forrásanyagok tekintetében valamennyi
üzemeltetõ köteles az 1. sz. táblázatban elõírt adatmegha-
tározási szinteket alkalmazni. Ez alól csak akkor mentesül-
het, ha a környezetvédelmi hatóság felé kielégítõen bizo-
nyítja, hogy ez mûszakilag megvalósíthatatlan.

Amennyiben a legmagasabb adatmeghatározási szint-
hez tartozó módszer vagy a jóváhagyott változóspecifikus
adatmeghatározási szint mûszaki okokból átmenetileg
nem alkalmazható, az üzemeltetõ használhatja az elérhetõ
legmagasabb adatmeghatározási szintet mindaddig, amíg
vissza nem állnak a korábbi adatmeghatározási szint alkal-
mazásának feltételei. Az üzemeltetõ haladéktalanul bizo-
nyítékot szolgáltat az illetékes hatóság felé az adatmegha-
tározási szintek megváltoztatásának szükségességérõl, és
benyújtja az ideiglenes nyomon követési módszer részle-
tes leírását. Az ideiglenes nyomon követési módszerben az
üzemeltetõ köteles konzervatív becslésekkel biztosítani,
hogy az átmeneti idõszak kibocsátása ne kerülhessen alul-
becslésre. Az üzemeltetõ köteles megtenni minden szüksé-
ges intézkedést a nyomon követési és jelentési célra erede-
tileg alkalmazott adatmeghatározási szint mihamarabbi
visszaállítása érdekében. Amennyiben az adatmeghatáro-
zási szintek megváltoztatására egy jelentési idõszakon be-
lül kerül sor, az érintett tevékenységre vonatkozó eredmé-
nyeket az éves jelentésben külön, a jelentési idõszak adott
szakaszaira vonatkozóan kell kiszámolni és bejelenteni.

1.3. Tevékenységi adatok

Mennyiségmérés hitelessége

Tömegmérési eredményeken alapuló számítás esetében
az üzemeltetõ köteles gondoskodni a mérõberendezés
használatbavétele elõtt, majd használata közben rendsze-
res idõközönként történõ hitelesítésérõl. A hitelesítést a
Magyar Engedélyezési és Kereskedelmi Hivatal (MKEH)
által kiadott tanúsítvánnyal köteles igazolni a környezet-
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védelmi hatóság felé. Ahol a mérõberendezés hitelesítése
mûszakilag nem lehetséges, az üzemeltetõ köteles a mérõ-
berendezés ellenõrzését akkreditált szervezet által történõ
kalibrálással biztosítani.

Gáz normál állapot (N)
A gáztérfogatot minden esetben a gáz normál állapotára

vonatkoztatva kell meghatározni és jelenteni (gáz normál
állapotának értékei: T = 15 °C; p = 101325 Pa, ahol T: hõ-
mérséklet; p: nyomás).

Felhasznált forrásanyagok száraz mennyisége
A tárgyévben felhasználásra került forrásanyagok

mennyiségét, valamint valamennyi tevékenységspecifikus
kibocsátási változót száraz állapotra vonatkoztatva kell
meghatározni és jelenteni.

1.4. Kibocsátási tényezõ

A kibocsátási tényezõt tCO2/TJ (tüzelésbõl származó
kibocsátások) vagy tCO2/t vagy tCO2/Nm3 (technológiai
kibocsátások) mértékegységben kell megadni. Amennyi-
ben valamely tüzelõanyag esetében az üzemeltetõ rendel-
kezésére állnak MSZ EN ISO 17025:2005. szabvány sze-
rint akkreditált laborvizsgálati eredmények a tüzelõanyag
karbontartalmára vonatkozóan, és azokat a környezetvé-
delmi hatóság is jóváhagyta, akkor a tüzelõanyag kibocsá-
tási tényezõjét az üzemeltetõ meghatározhatja a tüzelõ-
anyag karbontartalmából is a 3,667 tCO2/tC sztöchiomet-
riai tényezõvel számolva. Mindazonáltal ilyen esetben az
üzemeltetõ köteles meghatározni és jelenteni a tüzelõ-
anyag fûtõértékét [TJ], valamint a kibocsátási tényezõjét
tCO2/TJ mértékegységben is.

1.5. Tevékenységspecifikus adatok és tényezõk

Az adott tevékenységspecifikus értéket kizárólag arra a
szállítási idõszakra, illetve forrásanyag kizárólag azon té-
telére szabad használni, amelyre az értéket reprezentatí-
van, vonatkozó mennyiséggel súlyozva meghatározták. A
nyomon követett adatok átlagolásánál mindig súlyozott át-
laggal kell számolni.

1.6. Minták vétele, elõkészítése, azonosítása és megõr-
zése

A tevékenységspecifikus változók meghatározásához a
mintavétel és -elõkészítés, valamint az analitikai mérések
során alkalmazott eljárások során az üzemeltetõnek elsõ-
sorban olyan szabványosított módszert kell követniük,
amely korlátozza a mintavételi és analitikai mérési szub-
jektivitást, és ismert mérési bizonytalansággal rendelke-
zik. Elsõsorban CEN szabványokat kell használni,
amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak. Amennyiben
CEN szabványok nem állnak rendelkezésre, úgy megfele-
lõ ISO szabványokat vagy nemzeti szabványokat kell al-
kalmazni. Amennyiben nem léteznek alkalmazható szab-
ványok, ott lehetõség szerint megfelelõ szabványterveze-
tek vagy a legjobb ipari gyakorlatról szóló iránymutatások
alapján lehet eljárni. A mintavételi és -elõkészítési eljárá-
sokat a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.

Az üzemeltetõ köteles valamennyi mintavételrõl jegy-
zõkönyvet készíteni. Valamennyi mintavételi és analitikai
vizsgálati jegyzõkönyvön a minták azonosításánál kon-
zekvensen a kibocsátási engedélyben jóváhagyott azono-
sítókat kell alkalmazni, egyértelmûen megjelölve a minta-
vétel idejét, illetve a vizsgálati idõszakot.

Az üzemeltetõ köteles az ellenmintákat legalább 2 évig
megõrizni.

Kontrollminta: az átlagminta osztásával elõállított, a la-
boratóriumi mintával azonos módon vett és készített, azzal
mindenben megegyezõ, elõírás szerint tárolt és jelölt, el-
lenõrzés céljából elkülönített minta, amely bizonyos idõ
után csak a vizsgálatok egy részének elvégzésére alkal-
mas.

Ellenminta: az üzemeltetõ által tárolt kontrollminta.

2. Egyes tüzelõanyagok országspecifikus tényezõi

A kibocsátás meghatározásának elérhetõ legnagyobb
pontossága érdekében tüzelõanyag-specifikus kibocsátási
tényezõket kell alkalmazni, ugyanakkor a Határozat által
elõírt esetekben lehetõség van standard vagy országspeci-
fikus adatok felhasználására is.

2.1. Országspecifikus fûtõértékek és kibocsátási tényezõk

Amennyiben a Határozat lehetõvé teszi országspecifi-
kus fûtõérték és kibocsátási tényezõ alkalmazását, és a
környezetvédelmi hatóság jóváhagyja, az alábbi 1. sz. táb-
lázatban szereplõ értékeket kell figyelembe venni a kibo-
csátások számításánál. Ha a táblázatban nem szerepel az
adott tüzelõanyag-típus, és a környezetvédelmi hatóság jó-
váhagyja, akkor a Határozat I. melléklet 11. pont 4. táblá-
zatában szereplõ értékeket kell figyelembe venni.
Amennyiben egy adott tüzelõanyagra sem az alábbi táblá-
zat, sem a határozat idézett táblázata nem tartalmaz vonat-
kozó értékeket, úgy azokat egyedileg kell meghatározni.

1. táblázat: Országspecifikus tüzelõanyag fûtõértékek
és kibocsátási tényezõk (nem tartalmazza az oxidációs

tényezõket)

Tüzelõanyag megnevezése

Tüzelõ-
anyag kód-

jele
(LAIR)

Fûtõérték
[MJ/kg]

Kibocsátá-
si tényezõ
[tCO2/TJ]

1. Szilárd tüzelõanyagok

1.1. Hazai feketeszén 17 24 94,6

1.2. Import feketeszén 18 26 94,6

1.3. Hazai barnaszén 12 12 96,1

1.4. Import barnaszén 19 16 94,6

1.5. Lignit 13 7 113,2

1.6. Koksz 51 29,8 108,17

1.7. Petrolkoksz 52 35 100,8

1.8. Tûzifa és fahulladék 15 16 (109,63)2

1.9. Biobrikett és egyéb bio
tüzelõanyagok

16 16 (109,63)2

1.10. Brikett 53 21 94,6
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Tü ze lõ anyag meg ne ve zé se

Tü ze lõ -
anyag kód -

je le
(LAIR)

Fû tõ ér ték
[MJ/kg]

Ki bo csá tá -
si té nye zõ
[tCO2/TJ]

2. Csepp fo lyós tü ze lõ anya gok

2.1. Tü ze lõ ola jok

2.1.1 TÜ 5/20 tü ze lõ olaj 60 42 74,07

2.1.2 Erõ mû vi tü ze lõ olaj 61 42 74,07

2.1.3 Gáz tur bi na olaj (GTO) 61 42 74,07

2.2. Fû tõ ola jok

2.2.1 FA 60/80 ext ra könnyû
fû tõ olaj

70 41 77,37

2.2.2 FA 60/120 fû tõ olaj 71 41 77,37

2.2.3 FA 60/130 fû tõ olaj 72 41 77,37

2.2.4 F 60/130 fû tõ olaj 73 41 77,37

2.2.5 F 90/160 fû tõ olaj 74 40 77,37

2.2.6 F 100/200 ne héz
fû tõ olaj

75 39,5 77,37

2.2.7 FA 90/160 kis
kén tar tal mú fû tõ olaj

76 40 77,37

2.2.8 FA 100/200 ne héz
fû tõ olaj

77 39,5 77,37

2.3. Egyéb csepp fo lyós
tü ze lõ anya gok

2.3.1 Ben zin 90 44 69,3

2.3.2 Dí zel olaj 90 42 74,07

3. Gáz ne mû tü ze lõ anya gok

3.1. Föld gáz 31 341 56,1

3.2. PB-gáz 35 45,7 63,07

3.3. LPG 37 45,7 63,07

3.4. Kam ra gáz (kok szo lás ból) 33 171 47,67

3.5. Ko hó gáz 34 3,121 242

3.6. Bio gáz 36 22,651 (54,9)2

3.7. Csök ken tett me tán tar -
tal mú föld gáz (inert gáz)3

38 16,291 56,1

1 A fû tõ ér ték di men zi ó ja nem MJ/kg, ha nem MJ/Nm3

2 A tisz ta bio massza tü ze lõ anya go kat nul la ki bo csá tá si té nye zõ vel kell
figye lembe venni.

3 Az inert gáz ból ere dõ ki bo csá tás szá mí tá sa kor csak az inert gáz me tán -
tar tal má ból szár ma zó ki bo csá tá sok kal kell szá mol ni, az ere de ti CO2 tar tal mát 
a ki bo csá tás szá mí tá sá nál nem kell figye lembe venni.

2.2. Or szág spe ci fi kus oxi dá ci ós té nye zõk

Amennyi ben a Ha tá ro zat le he tõ vé te szi or szág spe ci fi -
kus oxi dá ci ós té nye zõ al kal ma zá sát, az aláb bi 2. sz. táb lá -
zat ban sze rep lõ ér té ke ket kell figye lembe ven ni a ki bo csá -
tá sok szá mí tá sá nál.

2. táblázat: Országspecifikus tüzelõanyag oxidációs
tényezõk

Tü ze lõ anyag Oxi dá ci ós té nye zõ

Szi lárd 0,99 

Fo lyé kony 0,995

Gáz 0,995

3. Ki bo csá tá sok je len té se és hi te le sí té se

Az üze mel te tõ ál tal ké szí tett e ren de let 2.  § (2) be kez dés 
sze rin ti éves hi te le sí tett je len tést (Je len tés) pos tai és elek -
tor ni kus úton egy aránt az üzem elte tõ nek kell be nyúj ta nia a 
kör nye zet vé del mi ha tó ság hoz.

A Je len tést az üze mel te tõ kö te les a 2.  § (2) be kez dés
sze rint köz zé tett út mu ta tó sze rint ki töl tött adat la po kon az
elõ írt for má ban és tar ta lom mal el ké szí te ni. A Je len tés ré -
sze a hi te le sí tõ ál tal a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján le -
foly ta tott hi te le sí té si el já rá sok ke re té ben be nyúj tan dó do -
ku men tu mok is.

A Je len tés ben a ki bo csá tá so kat ki bo csá tá si for rá son -
ként, azon be lül pe dig ki bo csá tá si for rás anyag-tí pu son -
ként meg bont va a ki bo csá tá si en ge dély ben sze rep lõ azo -
no sí tók és anyag-el ne ve zé sek al kal ma zá sá val kell be je len -
te ni.

A Je len tés pos tai úton be nyúj tott pél dá nyát ere de ti ben,
a meg fe le lõ he lyen cég sze rû en alá ír va, hi te le sen le fûz ve
vagy min den ol da lán alá ír va kell be nyúj ta ni.

6. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

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

Az új belépõ tartalékba tartozó
 kibocsátási egységek kiosztása iránti kérelem

tartalmi elemei és a csatolandó dokumentumok
köre

1. A ké re lem tar tal ma

a) A ké rel me zõ üze mel te tõ azo no sí tó ada tai (név, szék -
hely, le ve le zé si cím, cég jegy zék szám, adó azo no sí tó jel,
te le fon szám, fax szám, e-ma il cím, a cég jegy zé sé re jo go -
sult kép vi se lõ neve és be osz tá sa);

b) a ki osz tá si ké re lem ál tal érin tett lé te sít mény azo no -
sí tó ada tai (lé te sít mény neve, le ve le zé si címe, a kör nye zet -
hasz ná lat fel té te le it meg ál la pí tó en ge dély szá ma, a ki bo -
csá tá si en ge dély szá ma);

c) a lé te sít mény ter me lé si szint jét jel lem zõ ada tok (így
pél dá ul a köz ben sõ és a vég sõ ter mék mennyi sé gi ada tai, a
ter me lés hez fel hasz nált anya gok és tü ze lõ anya gok
mennyi sé gi ada tai);

d) a tárgy évi ter me lé si szint;
e) a tárgy év ben fel hasz nált anya gok és tü ze lõ anya gok,

to váb bá ezek nek a szén-di oxid ki bo csá tást be fo lyá so ló jel -
lem zõi.

2. A ké re lem hez csa to lan dó do ku men tu mok

a) 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat;



b) a kibocsátási engedély másolata, az egységes kör-
nyezethasználati engedély másolata (ha van);

c) az 1. c) pont szerinti termelési szintek, valamint a ter-
meléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok mennyi-
ségét igazoló számlák;

d) a létesítmény berendezéseinek az 1. e) pont szerinti,
felhasznált anyagok szén-dioxid kibocsátását befolyásoló
jellemzõit igazoló, a létesítmény kibocsátásának nyomon
követése során keletkezett hiteles dokumentumok;

e) a létesítmény berendezéseinek technológiai jellem-
zõit igazoló dokumentumok.

7. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

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

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó
számlavezetési díj megállapítása

1. A számlavezetési díj mértéke és alapja üzemeltetõi
számla esetén

Sorszám
(fõ)/

alszám

A forgalmi jegyzékhez
kapcsolódó számlák
(kibocsátási egység-

mennyiség/év)

A számlavezetési
díj mértéke

(Ft/év)

1. Üzemeltetõi számla

1.1 – 10 000 20 000

1.2 10 001–100 000 61 000

1.3 100 001–1 000 000 142 000

1.4 1 000 001–3 000 000 285 000

1.5 3 000 001 kibocsátástól 610 000

2. A számlavezetési díj alapja üzemeltetõi számla
esetén

Az üzemeltetõi számla esetében a díjfizetés alapja a
Nemzeti Kiosztási Listában és az új belépõ tartalék terhére
a tárgyévre a létesítmény részére ingyenesen kiosztott ki-
bocsátási egység mennyisége [kibocsátási egység-
mennyiség (db)/év] létesítményenként.

3. A számlavezetési díj mértéke a forgalmi jegyzékhez
kapcsolódó személyi számla esetén

A személyi számla esetén a díj mértéke 35 000 Ft/év.

A Kormány
15/2008. (I. 30.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó

szervek kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 110/A. §-ában, és a természet védelmérõl
szóló 1996. évi LIII. törvény 85/A. §-ában foglalt felhatal-
mazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósá-
gi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kör-
nyezetvédelmi hatóságként

a) a felügyelõség, valamint
b) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság

jár el.”

2. §

Az R. 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a 4. §-a
(1) bekezdésében, 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,
6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint 7. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában a „költségvetési szerv” szö-
vegrész helyébe a „központi költségvetési szerv” szöveg-
rész lép.

3. §

Az R. 41. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A Fertõ-Hanság és Õrségi Nemzeti Park Igazgató-
ság jogutódjai – a 3. számú melléklet II/6. és II/10. pontjá-
ban meghatározott mûködési területi megosztás szerint – a
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, illetve az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatóság.”

4. §

Az R. 1. számú mellékletének II. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
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„II. A környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõségek kirendeltségeinek elnevezése

és telephelye

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség Kirendeltsége, Baja

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség Kirendeltsége, Gyula”

5. §

Az R. 1. számú mellékletének IV. pontja helyébe e ren-
delet 1. számú melléklete lép.

6. §

Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 35. §-a (1) bekezdésének c) pontja.

(3) Ez a rendelet 2008. április 2-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. számú melléklet
a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

„IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek illetékességi területe

1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Gyõr megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Sopron megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Tatabánya megyei jogú város
közigazgatási területe.

d) Gyõr-Moson-Sopron megye – kivéve
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira

közigazgatási területét.
e) Komárom-Esztergom megye

teljes közigazgatási területe.
f) Vas megyébõl
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu

közigazgatási területe.
g) Veszprém megyébõl
Egyházaskeszõ,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltõ,
Várkeszõ

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig

(1850–1708 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág 122 km és
az Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti
hídtól a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak
Mórichida (Új Malomsok) alatti, vagyis a vízügyi igazga-
tóság illetékességi területének déli határától a torkolatig
terjedõ szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertõ tó;

b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót kö-

zött, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csator-
nák, valamint az összekötõ csatorna jobb és bal parti tölté-
sei, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca
mindkét oldali töltése Bõsárkány és Gyõr között, a Répce
árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a
Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Gyõr között, a
Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatölté-
sezésével együtt.
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C) Illetékességi területe a rendelet 20. §-ában, valamint
34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület
b) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természet-

védelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[2/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Gyõr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok,
Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az
illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok
és más hatóságok.

2. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Nagykanizsa megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Szombathely megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Zalaegerszeg megyei jogú város
közigazgatási területe.

d) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira

közigazgatási területe.
e) Somogy megyébõl
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,

Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs

közigazgatási területe, valamint
Õrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tar-

tozó közigazgatási területe.
f) Vas megye – kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu

közigazgatási területét.
g) Veszprém megyébõl
Kemeneshõgyész,
Magyargencs

közigazgatási területe.
h) Zala megye – kivéve

a Balaton parti településeknek a tó medrében (jogi partvo-
nalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási
területét.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Mura az országhatártól a torkolatig (48 km), a Rába a

sárvári vasúti hídtól az országhatárig (126 km);
b) árvízvédelmi:
a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Bala-

ton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvé-
delmi rendszer, a Rába árvízvédelmi rendszer a sárvári
vasúti híd és az országhatár között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú
városok, Vas és Zala, Gyõr-Moson-Sopron, Somogy me-
gye, az illetékességi területen mûködõ települési önkor-
mányzatok és más hatóságok.

3. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Székesfehérvár megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Dunaújváros megyei jogú város
közigazgatási területe.

2008/14. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 679



c) Szekszárd megyei jogú város
közigazgatási területe.

d) Veszprém megyei jogú város
közigazgatási területe.

e) Baranya megyébõl
Ófalu

közigazgatási területe.
f) Fejér megye
teljes közigazgatási területe – kivéve
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) med-

rébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét.

g) Somogy megyébõl
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok,
Siójut,
Tengõd, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrében (jogi part-

vonalával határolt területébe) nyúló, tartozó
közigazgatási területe.

h) Tolna megye – kivéve
Attala,
Csikóstõttõs,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcsõ,
Kismányok,
Lápafõ,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) med-

rébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét, valamint

a Paksi Atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tá-
rolójának területét.

i) Veszprém megye – kivéve
Egyházaskeszõ,
Kemeneshõgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
Malomsok,
Marcaltõ,
Várkeszõ

közigazgatási területét.
j) Zala megyébõl
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi part-

vonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási
területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyó- és tószabályozási:
a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Ercsi–Adony és Bölcske–Báta között,

a Szt. László bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti
torkolati szakasz, a Sió Simontornya–Sióagárd közötti bal
parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a
Sióba ömlõ Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti
töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti
töltései.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Dunaújváros, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém
megyei jogú városok, Fejér, Tolna, Veszprém megyék, az
illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok
és más hatóságok.

4. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban

a) Pécs megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Kaposvár megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Baranya megye – kivéve
Ófalu közigazgatási területét.
d) Bács-Kiskun megyébõl a Duna parti településeknek

a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási
területe a dunaföldvári híd szelvényétõl a déli országha-
tárig.

e) Tolna megyébõl
Attala,
Csikóstõttõs,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcsõ,
Kismányok,
Lápafõ,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna menti településeknek a folyam (középvízi) med-

rébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a dunaföldvári
híd szelvényétõl a megye déli határáig, valamint

a Paksi Atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tá-
rolójának területe.

f) Somogy megye – kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
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Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Siófok,
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,
Tengõd,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi part-

vonalával határolt területébe), és
Õrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig

(236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban,
a Duna a Dunaföldvári hídtól a déli országhatárig

(1560–1433 fkm) 127 km és a Ferenc-csatorna a bajai ki-
ágazástól az országhatárig 34 fkm hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Bölcske- és a déli országhatár között, a

Duna bal part Solt–déli országhatár között, a Dráva bal
part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal
partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz
bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb
partja a cuni híd és a Dráva között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Pécs, Kaposvár megyei jogú város, Baranya, Somogy
megye, az illetékességi területén mûködõ települési önkor-
mányzatok és más hatóságok.

5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Budapest fõváros
közigazgatási területe.

b) Salgótarján megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Heves megyébõl
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lõrinci,
Nagykökényes,
Petõfibánya,
Zagyvaszántó

közigazgatási területe.
d) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe.
e) Pest megye – kivéve
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás

közigazgatási területét.
f) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében a Duna parti

településeinek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tarto-
zó közigazgatási területe a folyam folyásirányát tekintve a
dunaföldvári híd szelvényéig.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig

(1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei-Duna-ág
32 km és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 58 km hossz-
ban, az Ipoly szlovák–magyar határszakasza 141 km
hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsõszentgyörgyi
elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna

bal part Szob–Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget
és Csepel-sziget védvonalai, a Zagyva mindkét parti véd-
vonalai Jobbágyi és Jászfelsõszentgyörgy között, és az
Ipoly bal parti védvonalai.
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C) Általános területi kapcsolattartása:

Budapest fõváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest,
Heves és Nógrád megye, az illetékességi területén mûködõ
települési önkormányzatok és más hatóságok.

6. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Debrecen megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Békéscsaba megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Hajdú-Bihar megye – kivéve
Téglás közigazgatási területét.
d) Békés megye – kivéve
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezõhegyes,
Mezõkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza

közigazgatási területét.
e) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Horto-
bágy–Berettyó Bucsától az Ágotai hídig, és Túrkevétõl a
torkolatig 54,8 km hosszban, a Sebes-Körös az országha-
tártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól
a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a tor-
kolatig 10 km, a Kettõs- és Hármas-Körös teljes 37 km,
illetõleg 91 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza bal part Rakamaz–Tiszafüred között, a Kele-
ti-fõcsatorna visszatöltésezett mindkét parti védtöltésével,
a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy–Berettyó bal part
Nádudvar–Bucsa között, a Berettyó jobb part az országha-
tár–Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Se-
bes–Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-fõcsa-
torna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-fõcsatorná-
nak az országhatárig, a Kálló-fõcsatornánál a Bakonszegi
útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Be-
rettyó-torkolat között, a Hortobágy–Berettyó bal parti töl-
tés Bucsa és a torkolat között, a Hármas-Körös jobb parti
töltése a Hortobágy–Berettyó és a Sebes-Körös között, a
Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Be-
rettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas
és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az
országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös
bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Daru-
rampa és a Sebes-Körös között, a Kettõs-Körös, a Feke-
te-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fe-
hér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mály-
vádi árvízi szükségtározók töltései, a Gyulavári és Dénes-
majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös kö-
zötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös
közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd–Békésszentandrási
lokalizációs töltés az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság határáig.

C) Illetékességi területe a rendelet 20. §-ában, valamint
34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület

b) A Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[7/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Debrecen megyei jogú város, Békéscsaba megyei jogú
város, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, az illetékességi
területén mûködõ települési önkormányzatok és más ható-
ságok.”
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7. FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Nyíregyháza megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Hajdú-Bihar megyébõl
Téglás

közigazgatási területe.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári

közigazgatási területét.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig

(744,8–543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig
30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km
hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Tarpa–Lónya között; Tisza bal part Ti-

szabecs–Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád–Tisza-
becs között, a Túr jobb és bal part Garbolc–Tiszakóród kö-
zött, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a
Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetõleg
Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdõ–Vá-
sárosnamény között, a Lónyay-fõcsatorna jobb és bal part,
valamint a Lónyay-fõcsatorna bal parti szakaszán beömlõ
Nyíri-fõfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye, az illetékességi területén mûködõ települési
önkormányzatok és más hatóságok.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Eger megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Miskolc megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye
teljes közigazgatási területe.

d) Heves megye – kivéve
Apc,
Átány,
Boldog,
Erdõtelek,
Hatvan,
Heréd,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlõ,
Lõrinci,
Nagykökényes,
Petõfibánya,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó

közigazgatási területét.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig

(543,75–440,00 fkm) 103,75 km, a Bodrog az országhatár-
tól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a tor-
kolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig
125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Zemplénagárd–Sarud között, a Bodrog

jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád
jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci,
Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival,
a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között,
a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a
Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyûvöl-
gyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szaka-
szaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati
szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal part-
ja, a Tana két part Kál–Jászjákóhalma közötti szakasza a
Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tar-
nóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói pata-
kok visszatöltésezett szakaszai.
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C) Illetékességi területe a rendelet 20. §-ában, valamint
34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület
b) A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[9/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-
Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén mûkö-
dõ települési önkormányzatok és más hatóságok.

9. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Szolnok megyei jogú város
közigazgatási területe.
b) Heves megyébõl
Átány,
Erdõtelek,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlõ,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána
közigazgatási területe.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa

közigazgatási területét.
d) Pest megyébõl
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigaz-

gatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0–253,8 fkm)
186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0
fkm-ig, a Zagyva a jászfelsõszentgyörgyi vízmércétõl a
torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Laki-

telek–Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatölté-
sezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi
vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mind-
két partja Jászfelsõszentgyörgy–Szolnok között, a Tápió
jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyör-
gyéig, a Német-éri-fõcsatorna mindkét parti töltései, Hor-
tobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-fõcsatorna
és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös
jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a
Tisza között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, az illetékességi területén mûködõ települési önkor-
mányzatok és más hatóságok.

10. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Hódmezõvásárhely megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Kecskemét megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Szeged megyei jogú város
közigazgatási területe.

d) Csongrád megye
teljes közigazgatási területe.

e) Bács-Kiskun megye – kivéve a
Bajai és Kalocsai kistérségek Duna menti települései-

nek a Duna (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazga-
tási területét.

f) Békés megyébõl
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
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Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesegyháza,
Mezõhegyes,
Mezõkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-
ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától

(Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8–159,6
fkm) 94,2 km, a Maros a keleti országhatártól a torkolatig
49,6 km;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek–Alpár

közigazgatási határ) – déli országhatár közötti szakasza, a
Dong-éri-fõcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal par-
ti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös tor-
kolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a
Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a
Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat kö-
zött, a Sámson-Apátfalvi-fõcsatorna jobb és bal parti tölté-
se a Maros és a Királyhegyesi-fõcsatorna között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szeged, Kecskemét, Hódmezõvásárhely megyei jogú
városok, Csongrád, Bács-Kiskun megye, az illetékességi
területén mûködõ települési önkormányzatok és más ható-
ságok.”

2. számú melléklet
a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet
a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése
és székhelye

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafõ
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger
Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom
Fertõ–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágy
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét
Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas
Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Õriszentpéter

II. A nemzeti park igazgatóságok
mûködési területe

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területébõl
a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület, to-

vábbá
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Alsóberecki
Alsódobsza
Alsóregmec
Arka
Baskó
Bekecs
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Erdõbénye
Erdõhorváti
Felsõberecki
Felsõdobsza
Felsõregmec
Filkeháza
Fony
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Gesztely
Golop
Gönc
Göncruszka
Györgytarló
Háromhuta
Hejce
Hercegkút
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkércs
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Hollóháza
Karcsa
Karos
Kéked
Kenézlõ
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Korlát
Kovácsvágás
Lácacséke
Legyesbénye
Mád
Makkoshotyka
Megyaszó
Mezõzombor
Mikóháza
Mogyoróska
Monok
Nagyhuta
Nagykinizs
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pányok
Pere
Pusztafalu
Rátka
Regéc
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szentistvánbaksa
Szerencs
Tállya
Tarcal
Telkibánya
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tiszaladány
Tokaj
Tolcsva
Újcsanálos
Vágáshuta
Vajdácska

Vámosújfalu
Vilmány
Vilyvitány
Viss
Vizsoly
Zalkod
Zemplénagárd
Zsujta

2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Veszprém megye.
b) Gyõr-Moson-Sopron megye területén:
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyõfõ,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány

települések teljes közigazgatási területe.
c) Zala megye területe – kivéve
Csöde,
Felsõszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövõ

települések teljes közigazgatási területe.
d) Somogy megye területén:
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szõkedencs

települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzetbe tartozó települések,

kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe – kivéve az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területe.

b) Heves megye.
c) Nógrád megye.
d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
a Kesznyéteni TK területe Tiszadob községhatárban.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Hevesi füves puszták TK területe Jászivány községha-

tárban.
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4. DUNA–DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Baranya megye.
b) Somogy megye területe – kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szõkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzethez tartozó

települések teljes közigazgatási területe, Marcali település
teljes közigazgatási területe nélkül.

c) Tolna megye.
d) Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle

települések teljes közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a

Duna–Dráva Nemzeti Park törzsterülete.
e) Fejér megye területén:
a Dél-Mezõföldi TK területe Alsószentiván, Cece, Vaj-

ta községhatárokban

5. DUNA–IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Budapest fõváros.
b) Fejér megye.
c) Komárom-Esztergom megye.
d) Pest megye.
e) Nógrád megye területén:
a Duna–Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat,

Borsosberény, Dejtár, Diósjenõ, Drégelypalánk, Hont,
Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak községhatárokban.

f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Tápió-Hajta Vidéke TK területe Újszász községhatár-

ban.

6. FERTÕ–HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Gyõr-Moson-Sopron megye területe – kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyõfõ,
Románd,

Sikátor,
Veszprémvarsány

települések teljes közigazgatási területét.
b) Komárom-Esztergom megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom

községhatárban.
c) Vas megye területén:
a Fertõ–Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és

Nagygeresd községhatárokban.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Hajdú-Bihar megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági

Nemzeti Park területe Tiszasas községhatárban, a Hevesi
füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány köz-
séghatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet te-
rülete Újszász községhatárban, a Körös–Maros Nemzeti
Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton,
Mesterszállás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár
községhatárokban.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyé-
teni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob községhatárban.

d) Heves megye területén:
a Közép-tiszai TK területe Kisköre és Pély községhatár-

ban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Poroszló, Újlõrinc-

falva községhatárokban.
e) Bács-Kiskun megye területén:
a Közép-tiszai TK területe Lakitelek, Tiszakécske és

Tiszaug községhatárokban.
f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:
a Tiszatelek–tiszaberceli ártér TT területe Tiszakarád,

Tiszacsermely községhatárokban,
a Tiszadorogmai Göbe-erdõ TT területe Tiszadorogma

községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktõ, Négyes,

Tiszabábolna, Tiszavalk községhatárokban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Bács-Kiskun megye területe – kivéve
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle,

települések teljes közigazgatási területe, illetve
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Baja,
Érsekcsanád,
Fajsz,
Sükösd

településhatárokban a Duna–Dráva Nemzeti Park törzste-
rülete.

b) Csongrád megye területén:
Algyõ,
Ásotthalom,
Baks,
Balástya,
Bordány,
Csanytelek,
Csongrád,
Csengele,
Dóc,
Domaszék,
Felgyõ,
Forráskút,
Kistelek,
Mórahalom,
Ópusztaszer,
Öttömös,
Pusztamérges,
Pusztaszer,
Röszke,
Ruzsa,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Szeged, kivéve a Körös–Maros Nemzeti Park területe

Szeged városhatárában,
Tiszasziget,
Tömörkény,
Újszentiván,
Üllés,
Zákányszék,
Zsombó,
Mártélyi TK területe: Mindszent és Hódmezõvásárhely

községhatárokban,
a Pusztaszeri TK területe: Szentes községhatárban.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Kiskunsági NP területe Tiszasas községhatárban.
d) Pest megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlachá-

za, Tatárszentgyörgy és Bugyi községhatárokban.

9. KÖRÖS–MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Békés megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Körös–Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kun-

szentmárton, Mesterszállás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény
és Tiszaföldvár községhatárokban.

c) Csongrád megye területén:
Ambrózfalva,
Apátfalva,
Árpádhalom,
Csanádalberti,
Csanádpalota,
Derekegyház,
Deszk,
Eperjes,
Fábiánsebestyén,
Ferencszállás,
Földeák,
Hódmezõvásárhely, kivéve a Mártélyi TK területe,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Kübekháza,
Magyarcsanád,
Makó,
Maroslele,
Mártély,
Mindszent, kivéve a Mártélyi TK területe,
Nagyér,
Nagylak,
Nagymágocs,
Nagytõke,
Óföldeák,
Pitvaros,
Szegvár,
Szentes, kivéve a Pusztaszeri TK területe,
Székkutas,
települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Körös–Maros Nemzeti Park területe Szeged község-

határban.

10. ÕRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Vas megye területe – kivéve
a Fertõ–Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagyge-

resd községhatárok közé esõ területét.
b) Zala megye területén:
Csöde,
Felsõszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövõ
települések teljes közigazgatási területe.”
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A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

10/2008. (I. 30.) FVM
rendelete

a piaci árinformációs rendszer mûködtetésérõl
és az ehhez kapcsolódó feladatokról szóló

173/2004. (XII. 30.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény
32. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rende-
let 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva a következõket rendelem el:

1. §

A piaci árinformációs rendszer mûködtetésérõl és az eh-
hez kapcsolódó feladatokról szóló 173/2004. (XII. 30.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„4. § A termékpályán jelentésre kötelezett lehet a terme-
lõi, feldolgozói és a kereskedõi szervezet. A jelentésre kö-
telezettnek a melléklet szerinti azonosító lapot kell kitölte-
nie. Az azonosító lapot az abban meghatározott címre
évente egyszer, március 1-jéig vagy minden változást kö-
vetõ 15 napon belül kell visszaküldeni postai úton. Az azo-
nosító lapot csak gazdasági társaságoknak (a továbbiak-
ban: szervezet) kell kitölteni.”

2. §

Az R. 8. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

(A gabonafélékre és gabonaalapú termékekre vonatko-
zó adatok esetén jelentésre kötelezett szervezetek:)

„a) azon malomipari termékek (TEÁOR 15.61), takar-
mányok (TEÁOR 15.71), etilalkohol (TEÁOR 15.92) és
keményítõ (TEÁOR 15.62) gyártásával, valamint forgal-
mazásával (TEÁOR 51.11, 51.17, 51.21, 51.34, 51.38)
foglalkozó szervezetek, amelyek éves felhasználása az
elõzõ naptári évben:”

3. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § Az olajos magra, növényi olajra és darára vonat-

kozó kötelezõ adatszolgáltatás esetén heti jelentésre köte-
lezett szervezet:

a) azon növényi és állati olajgyártással (TEÁOR 15.4),
illetve olajos mag forgalmazással (51.21) foglalkozó szer-
vezet, amely az elõzõ naptári évben 5000 tonnánál több
olajos magot vásárolt fel,

b) azon növényi és állati olaj gyártásával (TEÁOR 15.4)
foglalkozó szervezet, amely az a) pontban megjelölt olajos
mag mennyiségénél kevesebbet vásárolt fel az elõzõ naptári
évben, és az Európai Unió elõírásai változásainak figye-
lembevételével a miniszter adatszolgáltatásra kijelöli.”

4. §

Az R. 14. §-ának (1) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:

(A tej és tejtermékekre vonatkozó kötelezõ adatszolgál-
tatás esetén jelentésre kötelezett)

„d) Nyers tehéntej kivitellel foglalkozó termelõ,
(TEÁOR 01.21) feldolgozó (TEÁOR 15.51) és kereskedõ
szervezetek. (TEÁOR 51.17, 51.33, 51.90)”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ nyolcadik napon ha-
tályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A honvédelmi miniszter
1/2008. (I. 30.) HM

rendelete

a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat
létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi

igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladat-
körömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. §

A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésé-
rõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, vala-
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mint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyil-
vántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) 44. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Hjt. 48. § (1) bekezdésének b), e), f) és l) pontja
alapján szolgálatot teljesítõk személyi ügyeinek intézését a
vezénylési hely szerinti katonai szervezetnél kell végezni.”

2. §

(1) Az R. 54. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az állomány tagjának vezénylésére, a Hjt. 52. §
(3) és (4) bekezdésében, az 52/A. §-ában meghatározott
eseteket kivéve, figyelemmel a (3) és (4) bekezdésben fog-
laltakra, csak szolgálati beosztás ellátásával történõ meg-
bízás, helyettesítés vagy beosztáshoz nem tartozó feladat-
kör ellátásával történõ megbízás egyidejû elrendelésével
kerülhet sor.”

(2) Az R. 54. §-a a következõ (3) és (4) bekezdésekkel
egészül ki:

„(3) Az állomány tagját a Hjt. 2. § (22) bekezdése sze-
rinti szervezeti egységen belüli meghatározott feladat ellá-
tására az állományilletékes parancsnok vezényli.

(4) A Hjt. 52. § (3) bekezdése szerinti, 30 napot meg
nem haladó idõtartamú vezénylésére – a beiskolázást kivé-
ve – az állományilletékes parancsnok jogosult.”

3. §

Az R. 55. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) Az állomány Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e), f) és
l) pontja alapján rendelkezési állományban lévõ tagja a
szolgálat érdekében meghatározott feladat ellátására egy
évig vezényelhetõ.”

4. §

Az R. 58. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Hjt. 53. § (1) bekezdése alapján az állomány tag-
ja akkor bízható meg más beosztás, illetve feladatkör ellá-
tásával, ha rendelkezik az ahhoz szükséges iskolai végzett-
séggel, szakképesítéssel, illetõleg – amennyiben ez a be-
osztás ellátásának feltétele – a megfelelõ nemzetbiztonsá-
gi ellenõrzéssel.”

5. §

Az R. 92. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A beosztásba helyezés elõfeltétele a beosztáshoz

rendszeresített végzettségi követelményeknek történõ

megfelelés. A speciális beosztások esetében az elérhetõ
legmagasabb rendfokozat szempontjából meghatározott
iskolai végzettségi követelményeknek, valamint a viselt
rendfokozat szerint elõírt szakképesítési követelmények-
nek való megfelelést kell vizsgálni.”

6. §

Az R. 120. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A fegyelmi jogkörben, valamint a szolgálati vi-
szony létesítését, megszüntetését, illetve a Hjt. 50. §
(2) bekezdés a) és d)–e) pontjait érintõen hozott döntések-
rõl egyéni parancs vagy határozat készül.”

7. §

Az R. 123. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állománytáblák (munkaköri jegyzékek) kiadá-

sát, módosítását tartalmazó javaslatok kialakításakor az
érintett szervezet személyügyi vezetõje javaslattételi, vé-
leményezési jogkörrel vesz részt.”

8. §

Az R. 141. §-t követõen a következõ 141/A. §-sal egé-
szül ki:

„141/A. § (1) A Hjt. 271. §-a szerinti személyügyi igaz-
gatási eljárást a beosztáshoz rendszeresített rendfokozat
munkaköri jegyzékben, illetve állománytáblában történt
módosítását (a továbbiakban: eltérítés) követõen lehet
megkezdeni.

(2) Az eltérítés megszüntetését kell kezdeményezni a
beosztást betöltõ személy más beosztásba történõ áthelye-
zése, kinevezése, illetve a beosztásból történõ felmentése
esetén. Az eltérítés megszüntetésének idõpontja megegye-
zik az áthelyezés, kinevezés, illetve a beosztásból történõ
felmentés idõpontjával.

(3) Az eltérítés megszüntetésekor a kinevezés szabá-
lyait kell alkalmazni. Ha a beosztást betöltõ személy nem
rendelkezik a kinevezéshez szükséges feltételekkel, a be-
osztáshoz rendszeresített rendfokozat ismételt eltérítését
nem lehet kezdeményezni.”

9. §

Az R. 146. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha az állomány tagjának beosztása a Hjt. 46. §

(5) bekezdésében foglalt elemzés alapján köztisztviselõi
vagy közalkalmazotti munkakörré került átminõsítésre,
azt a Hjt. 61. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott il-
letmény nélküli szabadság igénybevételét követõen is – a
Hjt. 61/A. §-ára figyelemmel – katonai beosztásnak kell
tekinteni.”
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10.  §

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

11.  §

Azon hi va tá sos ka to nák ese té ben, akik nek a hi va tá sos
ál lo mány ba vé te le kor az R. 139/A.  § (2) be kez dés a) és
b) pont ja i ban, va la mint a (3) be kez dés a)–d) pont ja i ban
fog lalt kez dõ na pok, il le tõ leg azon szer zõ dé ses ka to nák
ese té ben, akik nek a szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te le kor az
R. 139/A.  § (5) be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt kez dõ na -
pok meg ál la pí tá sa nem a Hjt. elõ írásai sze rint tör tént,

2008. szep tem ber 30-ig ezen szol gá la ti idõ kez dõ na po kat
fe lül kell vizs gál ni. Az így meg ál la pí tott kez dõ na pok ról
pa rancs vagy ha tá ro zat készül.

12.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 17.  § (3) be kez dé se, va la mint 30.  §-a.

(3) E ren de let 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet az 1/2008. (I. 30.) HM rendelethez

1. számú melléklet a 10/2002. (III. 5.) HM rendelethez

Táblázat az egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjérõl

Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

Szak irá nyí -
tás ra jo go -
sult sze -

mély

HM HVKF
Or szá gos

pa rancs nok

Kö zép szin -
tû és más
ma ga sabb

szin tû
pk.-ság ve -

ze tõ je

Áll. ill. pk.

1. Szol gá la ti vi szony
lé te sí té se,
ál lo mány ba vé tel,
vissza vé tel,
szol gá la ti vi szony
meg szün te té se

1.1. Szol gá la ti vi szony lé te sí té se
– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes

X

– tisz tes X

1.2. Szol gá la ti vi szony meg szün te té se

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X

1.3. Hi va tá sos ál lo mány ba való
vissza vé tel

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes X

2. Rend fo ko zat ra
vo nat ko zó dön té sek

2.1. Elsõ rend fo ko zat ba való ki ne ve zés

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X

2.2. Elõ lép te tés ma ga sabb rend fo ko zat ba

– al ez re des sé,  fõ törzs zász lós sá X X X

– õr naggyá, X X X X

– szá za dos sá, fõ had naggyá, törzs-
   õr mes ter-törzs zász lós sá, tisz tes sé

X

3. Rend fo ko za tot és
szol gá la ti vi szonyt
érin tõ fe gyel mi
dön té sek

3.1. Mi ni má lis vá ra ko zá si idõ
meg hosszab bí tás

– tiszt X X X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

3.2. Le fo ko zás

– alez.-hdgy., zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X



Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

Szak irá nyí -
tás ra jo go -
sult sze -

mély

HM HVKF
Or szá gos

pa rancs nok

Kö zép szin -
tû és más
ma ga sabb

szin tû
pk.-ság ve -

ze tõ je

Áll. ill. pk.

3.3. Szol gá la ti vi szony meg szün te té se

– alez.-hdgy., zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X

3.4. Il let mény csök ken tés

– tiszt X X X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

4. Szol gá la ti be osz tás ra 
vo nat ko zó dön té sek

4.1. Szol gá la ti be osz tás ból fel füg gesz tés,
il let mény vissza tar tás

– alez.-hdgy., zász lós X X X X

– tiszt he lyet tes, tisz tes X

4.2. Ma ga sabb be osz tás ba ki ne ve zés

– al ez re de si, fõ törzs zász ló si rend-
    fo ko zat tal rend sze re sí tett 
    be osz tás ba X X X

– õr na gyi rend fo ko zat tal rend sze-
   re sí tett be osz tás ba X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz te si
   rend fo ko zat tal rend sze re sí tett 
   be osz tás ba X

– ka to nai at ta sé he lyet tes X

5. Ve zény lés kül föl di
szol gá lat ra

5.1. A Hjt. 2. § (32) be kez dés a) pont ja
sze rin ti eset ben

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

5.2. A Hjt. 2. § (32) be kez dés b), és f), 
g) pont ja sze rin ti eset ben, 1 évet meg nem 
ha la dó idõ tar tam ra

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X X X

5.3. A Hjt. 2. § (32) be kez dés 
c)–e) pont ja sze rin ti eset ben, 1 évet meg
nem ha la dó idõ tar tam ra

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, 

   tisz tes X X X X

5.4. A Hjt. 2. § (32) be kez dés 
c)–e) pont ja sze rin ti eset ben, 1 évet
meg ha la dó idõ tar tam ra

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

5.5. A Hjt. 2. § (32) be kez dés h) pont ja
sze rin ti eset ben, 1 évet meg nem ha la dó
idõ tar tam ra

– tá bor nok (90 na pig) X X X

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X X X X

5.6. A Hjt. 2. § (32) be kez dés h) pont ja
sze rin ti eset ben, 1 évet meg ha la dó
idõ tar tam ra

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

6. Egyéb dön té sek 6.1. Más szerv hez tör té nõ ve zény lés,
ve zény lés meg szün te té se

– alez.-hdgy., zász lós, tiszt he lyet tes,
   tisz tes X X X
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Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

Szak irá nyí -
tás ra jo go -
sult sze -

mély

HM HVKF
Or szá gos

pa rancs nok

Kö zép szin -
tû és más
ma ga sabb

szin tû
pk.-ság ve -

ze tõ je

Áll. ill. pk.

6.2. Át he lye zés más köz szol gá la ti
jog vi szony ba

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes X

– tisz tes X

6.3. Egyen ru ha vi se lé si jog en ge dé lye zé se 
és meg vo ná sa (nyug ál lo má nyú ak)

– tiszt X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, X X

6.4. Il let mény nél kü li sza bad ság
en ge dé lye zé se

– tiszt X X X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

6.5. A Ma gyar Hon véd ség ha lott já vá
nyil vá ní tás X

6.6. Ren del ke zé si ál lo mány ba

he lye zés

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

6.7. Azo nos vagy ala cso nyabb be osz tás ba
át he lye zés

– ezds.-alez., ftzls. X X X

– õr nagy X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz tes X

6.8. Szol gá la ti vi szony szü ne tel te tése 
(Hjt. 54. §)

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, tisz tes X

6.9. Szol gá la ti idõ mó do sí tá sa (szol gá la ti
nyug díj jo go sult sá got nem érin tõ idõk
esetén)

– tiszt X

– zász lós, tiszt he lyet tes X X

– tisz tes X

6.10. Meg bí zás

– ez re des X X X

– al ez re des-õr nagy, ftzls. X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz tes X

6.11. Ha zai ve zény lés, ve zény lés
meg szün te té se

– ez re des X X X

– al ez re des-õr nagy, ftzls. X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz tes X

7. Ha zai be is ko lá zás 7.1. Ha zai kép zés

– tá bor nok (90 na pig), X X X

– ez re des-õr nagy, ftzls. X X X X

– szds.-hdgy., tzls.-õrm., tisz tes X
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A honvédelmi miniszter
2/2008. (I. 30.) HM

rendelete

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl,

valamint a lakhatás támogatásáról szóló
6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pont fa)–fc) alpontjaiban kapott fel-
hatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában megha-
tározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem
el:

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet (a továbbiakban: R.) 151. § (1) bekezdés b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A végleges letelepedés, illetve a lakhatás végleges
megoldásának elõsegítésére, a szolgálati viszony fenn-
állásának tartama alatt, a 158. § (1) bekezdésének
a)–b) pontjaiban meghatározott célra, vissza nem téríten-
dõ juttatásra jogosult]

„b) életkorától függetlenül a szolgálati (baleseti, rok-
kantsági) nyugállományba helyezés alatt álló hivatásos ka-
tona, ha a kérelmét a nyugállományba helyezésérõl szóló
parancs kézhezvételét követõen a jogviszonya megszûné-
séig benyújtotta,”
[amennyiben a lakás tulajdonát legalább 50%-os tulajdo-
ni hányad arányában szerzi meg.]

(2) Az R. 151. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem teljesíthetõ a vissza nem térítendõ juttatás

iránti igény, ha a kérelmezõ
a) vagy házastársa (élettársa), saját háztartásában ne-

velt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha, nevelt
gyermeke) lakásának tulajdonjogát az igénylés benyújtá-
sát megelõzõ öt éven belül ingyenesen átruházta,

b) korábban vissza nem térítendõ juttatásban részesült,
kivéve, ha azt visszafizette.”

2. §

Az R. a 151. §-t követõen a következõ 151/A. §-sal egé-
szül ki:

„151/A. § A haderõ strukturális változásainak elõsegíté-
se érdekében – a 151. § (3) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – vissza nem térítendõ juttatást kaphat a hivatásos ka-
tona akkor is, ha

a) másik helyõrségbe (településre) a haderõ átalakítá-
sával vagy átszervezéssel összefüggésben került kineve-
zésre, áthelyezésre, rendelkezési állományból más szerv-
hez határozatlan idõtartamra vezénylésre, és

b) a juttatást a helyõrség változtatást követõ három
éven belül az új szolgálati helye szerinti településen vagy
annak vonzáskörzetében lévõ lakás építéséhez vagy vásár-
lásához kéri, továbbá

c) a helyõrség változtatással összefüggésben az új szol-
gálati helye szerinti vagy annak vonzáskörzetében lévõ te-
lepülésre költözik.”

3. §

Az R. 155. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„155. § A vissza nem térítendõ juttatás vonatkozásában

a 151–152/A. §-ban megállapított feltételeken túl a mun-
káltatói kölcsön feltételeire, igénylésére, felmondására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelõen
alkalmazni.”

4. §

Az R. 158. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egé-
szül ki:

[Munkáltatói kölcsön adható az igénylõnek:]
„g) lakástulajdonnak az a) és b) pontok szerinti meg-

szerzéséhez igénybe vett lakáscélú pénzintézeti kölcsön-
bõl fennálló tartozás összegének csökkentéséhez, ki-
egyenlítéséhez, amennyiben a kölcsönszerzõdés megköté-
sétõl számított két év még nem telt el.”

5. §

Az R. 159. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A munkáltatói kölcsön összege a kölcsönszámítási alap
60%-a, de legfeljebb a 158. § (1) bekezdésének]

„a) a)–b) és g) pont szerinti esetekben a külön jogsza-
bályban megállapított mindenkori köztisztviselõi illet-
ményalap 110-szeres,”
[összege lehet.]

6. §

Az R. 159/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„159/A. § A kölcsönszámítási alap összegével meg-

egyezõ, de a 158. § (1) bekezdés a)–b) és g) pont szerinti
esetekben legfeljebb a külön jogszabályban megállapított
mindenkori köztisztviselõi illetményalap 140-szeresének,
c)–f) pont szerinti esetekben 110-szeresének megfelelõ
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összegû munkáltatói kölcsön nyújtható a hivatásos katoná-
nak, ha

a) másik helyõrségbe (településre) a haderõ átalakítá-
sával vagy átszervezéssel összefüggésben került kineve-
zésre, áthelyezésre, rendelkezési állományból más szerv-
hez határozatlan idõtartamra vezénylésre, és

b) a kölcsönt a helyõrség változtatást követõ három
éven belül az új szolgálati helye szerinti településen vagy
annak vonzáskörzetében lévõ lakás építéséhez vagy vásár-
lásához kéri, továbbá

c) a helyõrség változtatással összefüggésben az új szol-
gálati helye szerinti vagy annak vonzáskörzetében lévõ te-
lepülésre költözik.”

7. §

Az R. 159/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A 152/A. § (1) bekezdésben foglalt esetekben la-
kásvásárlás céljából, kompenzatív jelleggel munkáltatói
kölcsön adható az azt kérelmezõ részére, feltéve, hogy
megfelel a kölcsönnyújtás e rendeletben foglalt egyéb fel-
tételeinek.”

8. §

(1) Az R. 162. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állo-
mányába tartozó személynek, ha]

„d) a kérelmezõ a kölcsönnel a szolgálati helye szerinti
településen vagy annak vonzáskörzetében oldja meg a lak-
hatását,”

(2) Az R. 162. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állo-
mányába tartozó személynek, ha]

„f) a 158. § (1) bekezdés g) pont szerinti igénylés eseté-
ben õ maga, házastársa (élettársa), saját háztartásában ne-
velt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha és nevelt
gyermeke), valamint együttköltözõ családtagja a lakáscélú
pénzintézeti kölcsönnel megszerzett lakás kivételével más
lakás tulajdonjogával, állandó használati jogával, haszon-
élvezeti jogával vagy bérleti jogával nem rendelkezik, ille-
tõleg a munkáltatói kölcsönre való igényjogosultság meg-
szerzése érdekében a lakást elidegeníti, állandó használati
jogát, haszonélvezeti jogát, bérleti jogviszonyát megszün-
teti,”

(3) Az R. 162. § (3) bekezdés felvezetõ szövege helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés e) pontját nem kell alkalmazni, ha”

(4) Az R. 162. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Ha a jogosult munkáltatói kölcsönre vonatkozó
igénylésének elbírálására vagy a kölcsön összegének fo-
lyósítására a nyugállományba helyezés megtörténte után
kerül sor, az egyéb feltételek megléte esetén az igényt ér-
demben el kell bírálni, és intézkedni kell a kölcsönnek a
jogosult részére történõ folyósítására.”

9. §

Az R. 163. §-a a következõ f) ponttal egészül ki, egyide-
jûleg a jelenlegi f) pont megjelölése g) pontra változik:

[Nem adható munkáltatói kölcsön annak, aki]
„f) a 158. § (1) bekezdés f) pont kivételével a Polgári

Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a további-
akban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója
vagy hozzátartozója lakásának megvásárlásához kéri a
munkáltató támogatását,”

10. §

Az R. 165. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

[A kérelemhez csatolni kell]
„b) a kinevezési, áthelyezési, más szervhez határozatlan

idõtartamra történt vezénylési parancs (határozat, munka-
szerzõdés) másolatát, valamint

c) a 162. § (3) bekezdés szerinti igénylõ kivételével az
állományilletékes parancsnok (munkahelyi vezetõ) igazo-
lását arról, hogy a tervezett lakásépítés (lakásvásárlás) a
szolgálati hely szerinti településen vagy annak vonzáskör-
zetében valósul meg, vagy”

11. §

Az R. 178. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„178. § (1) E rendelet alkalmazásában albérleti díj: a

honvédelmi szerv állományába tartozó hivatásos, valamint
a (2) bekezdés szerinti feltételnek megfelelõ szerzõdéses
szolgálati viszonyban álló tiszt, tiszthelyettes helyett viselt
(átvállalt) albérleti (szállás) díj vagy lízingdíj.

(2) A hivatásos állomány tagját, továbbá a szerzõdéses
állomány öt év szolgálatot már eltöltött és összesen leg-
alább tíz év szolgálatot vállalt tagját – a Hjt. 52. §-a szerinti
vezénylés esetét kivéve – a szolgálati helye szerinti telepü-
lésen vagy annak vonzáskörzetében kérelmére albérleti díj
hozzájárulás illeti meg, ha szálló-férõhelyen történõ elhe-
lyezése nem lehetséges.

(3) A szálló-férõhelyen történõ elhelyezés lehetõségé-
nek kizárásáról – helyhiány vagy a kérelmezõ egyéni és
családi körülményeinek vizsgálata alapján – az
állományilletékes parancsnok dönt. Nem kell vizsgálni az
elhelyezés lehetõségét abban az esetben, ha házastársi
(élettársi) kapcsolatban élõ vagy háztartásában kiskorú
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gyer me ké nek (ide ért ve a mos to ha, ne velt, örök be fo ga dott
gyer me két is) el tar tá sá ról gon dos ko dó igény lõ la kás lí -
zing hez kéri az al bér le ti díj hoz zá já ru lást.”

12.  §

(1) Az R. 178/A.  § (1) be kez dés g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem kap hat al bér le ti díj hoz zá já ru lást, aki]
„g) a Ptk. 685.  § b) pont sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja

vagy hoz zá tar to zó ja la ká sá nak – vagy la ká sa egy ré szé nek
– bér le té hez, lí zin ge lé sé hez kéri a hoz zá já ru lást.”

(2) Az R. 178/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés b) és e)–f) pont ja it nem kell al kal -
maz ni azon hely õr ség vo nat ko zá sá ban, aho vá a hi va tá sos
vagy szer zõ dé ses ka to na hely õr ség (te le pü lés) és la kó hely
vál toz ta tás sal is járó má sik be osz tás ba ki ne ve zé sé re, át he -
lye zé sé re, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá ro -
zat lan idõ tar tam ra tör tént ve zény lé sé re a had erõ át ala kí tá -
sá val vagy át szer ve zés sel össze füg gés ben, a szol gá lat ér -
de ké ben ke rült sor, és a mun kál ta tói köl csön nyúj tás vagy a 
la kás vá sár lás azt meg elõ zõ en tör tént.”

13.  §

(1) Az R. 178/B.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[A hoz zá já ru lás szem pont já ból al bér let nek kell te kin -
te ni:]

„d) la kás nak lí zing be adá sá ra jo go sult gaz da sá gi tár sa -
ság tól  való lí zing jét.”

(2) Az R. 178/B.  § (4) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az al bér le ti díj hoz zá já ru lás (3) be kez dés sze rint szá -
mí tott össze gét an nak to váb bi 10-10%-ával meg kell nö -
vel ni, ha]

„c) a jo go sult hely õr ség vál tás sal együtt járó ki ne ve zé se, 
át he lye zé se, ren del ke zé si ál lo mány ból más szerv hez ha tá -
ro zat lan idõ tar tam ra  szóló ve zény lé se nem sa ját ké re lem re
tör tént.”

14.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be nyúj tott
vissza nem té rí ten dõ jut ta tás, mun kál ta tói köl csön irán ti
ké rel met a be nyúj tás idõ pont já ban ha tá lyos jog sza bá lyi
ren del ke zé sek nek meg fele lõen kell el bí rál ni.

(3) Az R. e ren de let 1.  § (1) be kez dé sé vel mó do sí tott,
ille tõ leg 2.  §-ával ki egé szí tett 151.  § (1) be kez dés b) pont -
ját és 151/A.  §-át a 2007. au gusz tus 31-ét köve tõen be -
nyúj tott la kás cé lú tá mo ga tás irán ti ké re lem vo nat ko zá sá -
ban kell al kal maz ni.

(4) Az R. e ren de let 1.  § (2) be kez dé sé vel ki egé szí tett
151.  § (3) be kez dé se csak a 2008. de cem ber 31-ét köve -
tõen be nyúj tott la kás cé lú tá mo ga tás irán ti ké re lem ese té -
ben al kal maz ha tó.

(5) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj tott al bér le -
ti díj hoz zá já ru lás irán ti ké rel met a be nyúj tás idõ pont já ban 
ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek meg fele lõen kell
el bí rál ni. A már meg ítélt tá mo ga tá so kat – a (6) és (7) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – to vább ra is e ren de let ha tály -
ba lé pé se elõtt ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint kell fo lyó sí -
ta ni.

(6) Ha a he lyi la kás gaz dál ko dá si szerv vagy az
állományille té kes pa rancs nok az R. 178/E.  § sze rin ti el len -
õr zés so rán azt ál la pít ja meg, hogy a ked vez mé nye zet tel
szem ben az R. e ren de let 12.  § (1) be kez dé sé vel mó do sí tott 
178/A.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ál la pí tott ki zá ró ok 
áll fenn, a hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sát meg kell szün tet ni, de
a már fo lyó sí tott hoz zá já ru lás össze gé nek vissza té rí té sé re
in téz ked ni nem kell.

(7) Az e ren de let hatályba lépése elõtt be nyúj tott ké re -
lem alap ján meg ál la pí tott al bér le ti díj hoz zá já ru lást 2008.
áp ri lis 30-ig kell fo lyó sí ta ni, ha a jo go sul tat az emelt
össze gû hoz zá já ru lás az R. e ren de let 13.  §-ának (2) be kez -
dé sé vel mó do sí tott 178/B.  § (4) be kez dés c) pont ja alap ján
már nem il le ti meg. Ez eset ben a jo go sul tat 2008. már ci us
31-ig írás ban kell tá jé koz tat ni az emelt össze gû tá mo ga tás -
ra  való jo go sult ság meg szû né sé rõl és az al bér le ti díj hoz -
zá já ru lás össze gé nek vál to zá sá ról.

15.  §

(1) Hatá lyát vesz ti

a) az R. 29.  § b) és c) pont ja, 62.  § (5) be kez dés utol só
mon da ta, 96.  § (1) be kez dés e) pont ja, XII. fe je ze te, va la -
mint 162.  § (4) és (5) be kez dé se,

b) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lévõ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 13/1995. (XII. 21.) HM ren -
de let,

c) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lévõ
la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl, el ide ge ní té sé rõl, va la -
mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról  szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997. (X. 3.) HM ren -
delet,
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d) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 9/2000. (III. 22.) HM ren-
delet 1–24. §-a, 26. §-a,

e) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 27/2000. (X. 6.) HM rende-
let,

f) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 29/2002. (IV. 19.) HM rende-
let 1–74. §-a, 76–80. §-a, 83–84. §-a és 85. § (2) bekez-
dése,

g) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 19/2004. (VIII. 16.) HM ren-
delet 1–31. §-a, 32. § (2) bekezdése, 34. § (1) bekezdése,
36–37. §-a, 38. § (2) bekezdése és melléklete,

h) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 31/2004. (XII. 25.) HM ren-
delet,

i) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 5.) HM ren-
delet,

j) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 10/2006. (III. 27.) HM rende-
let 1–51. §-a és 52. § (4)–(5) bekezdése,

k) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 27/2006. (XII. 5.) HM rende-
let 1–44. §-a,

l) a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévõ
lakások és helyiségek bérletérõl, elidegenítésérõl, vala-
mint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM
rendelet módosításáról szóló 12/2007. (V. 11.) HM ren-
delet.

(2) E rendelet hatálybalépését követõ napon az 1–13. §,
valamint e § (1) bekezdése hatályát veszti. E bekezdés e
rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát
veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
3/2008. (I. 30.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a katonai és
rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, okta-
tóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV.
törvény 50. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl
szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) a
3. §-t követõen a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § Az Élelmezési alap- és pótnormák általános for-
galmi adóval növelt bruttó értéke:

a) I. számú élelmezési norma 920 Ft/fõ/nap,
b) II. számú élelmezési norma 1110 Ft/fõ/nap,
c) III. számú élelmezési norma 1800 Ft/fõ/nap,
d) VI. számú élelmezési norma 1050 Ft/fõ/nap,
e) START élelmezési pótnorma 650 Ft/fõ/nap,
f) pótnorma fizikai igénybevételkor, gyakorlaton, éj-

szakai munkavégzéskor 196 Ft/fõ/nap,
g) konyha, étkezde felszerelési norma 34 Ft/fõ/nap,
h) tisztítószer norma 12 Ft/fõ/nap,
i) tisztálkodószer norma 110 Ft/fõ/hónap,
j) tisztálkodószer és bõrápoló készítmény norma

625 Ft/fõ/hónap,
k) repülõmûszaki élelmezési támogatás 16 500 Ft/fõ/

hónap,
l) 1. számú védõital (tej) 115 Ft/fõ/nap,
m) 2. számú védõital (tea) 38 Ft/fõ/nap,
n) 3. számú védõital (szénsavas víz, ásványvíz vagy

szódavíz) 72 Ft/fõ/nap.”

2. §

Az R. a 33. §-t követõen a következõ 33/A. §-sal egé-
szül ki:

„33/A. § (1) A honvédelmi szervezetek által üzemelte-
tett összevont étkezdében a 33. §-ban meghatározott
igényjogosultak részére egy adag munkahelyi ebéd nyers-
anyag nettó költsége 317 Ft/fõ/ebéd. A bruttó térítési díj
egységesen 380 Ft + 105 Ft (összesen 485 Ft). Az egységes
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térítési díjtól eltérni a jelen rendeletben meghatározottak
kivételével nem lehet.

(2) A munkahelyi étkezés térítési díj összege – az állam-
háztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési köte-
lezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésének figyelembevéte-
lével – az (1) bekezdésben meghatározott bruttó térítési
díj.”

3. §

(1) Ez a rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba, és a
kihirdetését követõ második hónap 1. napján hatályát
veszti.

(2) Hatályát veszti
a) az R. 3. § (1) bekezdés második mondata, valamint a

34. § (2) bekezdése,
b) a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó

szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak és térí-
tési díjainak megállapításáról szóló 26/2006. (XI. 17.) HM
rendelet,

c) a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó
szervezetek állománya élelmezési pénznormáinak és térí-
tési díjainak megállapításáról szóló 26/2006. (XI. 17.) HM
rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I. 30.) HM rendelet.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A pénzügyminiszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési

miniszter
2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM

együttes rendelete

a helyi önkormányzatokat és a többcélú
kistérségi társulásokat 2008. évben

egyes központi költségvetési kapcsolatokból
megilletõ forrásokról*

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló
2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KT) 15. §
(3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében és
64. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – fi-
gyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra – a
következõket rendeljük el:

1. §

(1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok
(a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT
3. számú melléklete alapján megállapított normatív hozzá-
járulásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként
részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete
alapján megilletõ normatív, kötött felhasználású támoga-
tásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként rész-
letezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve
a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulá-

sok együttes összegét,
b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasz-

nálású támogatások együttes összegét,
c) a KT 19. § (2) bekezdésében foglalt, a települési ön-

kormányzatok közigazgatási területére kimutatott szemé-
lyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. számú mellékletének
B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi
jövedelemadó-részesedésének összegét,

d) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a
települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását
mérséklõ kiegészítés vagy beszámítás összegét,

e) e bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt források együt-
tes összegét
e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban:
társulások) számára a KT 3. számú melléklete alapján
megállapított normatív hozzájárulásokat, valamint a társu-
lásokat a KT 8. számú melléklete alapján megilletõ norma-
tív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként
részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A társulásokat a KT 8. számú mellékletének
IV. pontja alapján megilletõ normatív, kötött felhasználá-
sú támogatásokat társulásonként és jogcímenként részle-
tezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Veres János s. k., Bajnai Gordon s. k.,
pénzügyminiszter önkormányzati

és területfejlesztési miniszter
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tõknek – kérés esetén – megküldjük (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék;
fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).



III. rész HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
30/2008. (I. 30.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bírósá-
gok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács elõterjesztésére

lemondására tekintettel

Gulyásné dr. Birinyi Ildikót 2008. január 31-ei hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

Ferencz Béláné dr. Ágoston Mártát és

dr. Laky Ferencnét 2008. július 31-ei hatállyal,

dr. Benedek Irént,

dr. Király Évát és

Sáfránné dr. Sámi Jolánt 2008. augusztus 31-ei ha-
tállyal,

a felsõ korhatár elérése miatt

Mézes Jánosné dr. Bárdos Emíliát 2008. augusztus 4-ei
hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.

Dr. Albert Zoltánt,

dr. Lett Gabriellát,

dr. Márton Szabolcs Tamást és

dr. Vastagh Ágotát 2008. február 1. napjától határozat-
lan idõtartamra bíróvá,

dr. Gebe Zoltánt és

dr. Hadházy Karolinát a 2008. február 1. napjától 2011.
január 31. napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2008. január 18.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00239/2008.

A Köztársasági Elnök
31/2008. (I. 30.) KE

határozata

Makk László dandártábornok vezérõrnagyi
elõléptetésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában bizto-
sított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Hon-
védségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdé-
sének a) pontja alapján a honvédelmi miniszter elõterjesz-
tésére Makk László dandártábornokot 2008. február 1-jei
hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Budapest, 2008. január 10.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. január 14.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/00203/2008.

A Köztársasági Elnök
32/2008. (I. 30.) KE

határozata

Lukács Sándor határõr dandártábornok
szolgálati viszonyának megszüntetésérõl

és nyugállományba helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjá-
ban biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hiva-
tásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 56. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter
elõterjesztésére Lukács Sándor határõr dandártábornok
szolgálati viszonyát 2008. június 30-án megszüntetem,
és 2008. július 1-jei hatállyal nyugállományba helye-
zem.

Budapest, 2008. január 7.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. január 15.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/5351/2007.

A Köztársasági Elnök
33/2008. (I. 30.) KE

határozata

Rolyák József határõr dandártábornok szolgálati
viszonyának megszüntetésérõl és nyugállományba

helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény (Hszt.) 56. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
igazságügyi és rendészeti miniszter elõterjesztésére Rolyák
József határõr dandártábornok szolgálati viszonyát 2008. jú-
nius 30-án megszüntetem, és 2008. július 1-jei hatállyal
nyugállományba helyezem.

Budapest, 2008. január 7.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. január 15.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

KEH ügyszám: V-5/5350/2007.

A Köztársasági Elnök
34/2008. (I. 30.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A külügyminiszter elõterjesztésére a Magyar Köztársa-
ság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján engedélye-

zem az Olasz Köztársaság elnöke által Lukács György ré-
szére adományozott „Olasz Köztársaság Érdemrendjének
Lovagkeresztje” kitüntetés viselését.

Budapest, 2008. január 7.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. január 14.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VII-5/5497/2007.

A Köztársasági Elnök
35/2008. (I. 30.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére

az európai színvonalú közigazgatás megteremtése, a
polgárbarát központú hivatalok kialakítása érdekében vég-
zett tevékenysége, életútja elismeréseként

dr. Sinka József Mártonnak, a Budapest Fõváros
XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala cím-
zetes fõjegyzõjének a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

polgári tagozata

posztumusz kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. január 17.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/00379/2008.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1003/2008. (I. 30.) Korm.

határozata

a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány
közalapítvánnyá történõ átalakításáról  szóló

1138/2004. (XII. 11.) Korm. határozat
módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se és 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 1.  § (2) be kez dé se alap ján

1. a Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Ala pít vány
köz ala pít vánnyá tör té nõ át ala kí tá sá ról  szóló 1138/2004.
(XII. 11.) Korm. ha tá ro zat mel lék le tét ké pe zõ Ala pí tó
 Okiratot e ha tá ro zat mel lék le te sze rint mó do sít ja;

2. fel hív ja a hon vé del mi mi nisz tert, hogy a köz ala pít -
vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé te le so rán az ala pí tó kép vi se le té ben a bí ró ság nál
el jár jon;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, 
hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tot a bí -
ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a
 Magyar Köz löny ben te gye köz zé.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
hon vé del mi miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-
 dé sét köve tõen azonnal

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

Melléklet

az 1003/2008. (I. 30.) Korm. határozathoz

Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása

1. Az Ala pí tó Ok irat 5.1.2. pont c) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(szo ci á lis rá szo rult ság ese tén se gé lye zi:)

„c) a szol gá la ti kö tel mek tel je sí té sé vel össze füg gõ en
bal ese tet, egész ség ká ro so dást szen ve det te ket, ha lá luk ese -
tén el lá tás ra jogosult hozzátartozóikat.”

2. Az Ala pí tó Ok irat 8.1.1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8.1.1. A Ku ra tó ri um tag jai:

el nö ke: Ka to na Ká roly

tit ká ra: Gyu ris Mi hály

to váb bi ta gok:

Ga ray Já nos Ta más

Cse té nyi Lász ló

Dr. Zsi ga Imre

Csi csá ri Ist ván

Fel ker La jos

Tóth Béla

Fe ke te Jó zsef

Szom ba ti Zol tán né

Hor váth Imre”

3. Az Ala pí tó Ok irat 11.7. pont já nak elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet ben
ve het részt, amely ben 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.”

4. Az Ala pí tó Ok irat 11.9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„11.9. A Köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a
va gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen egy -
mil lió fo rint (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt -
hat az Ala pí tó Okiratban foglalt célokra.”

5. Az Ala pí tó Ok irat 13.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„13.2. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén az ala pí tó
kö te les a meg szûnt köz ala pít vány va gyo nát – a hi te le zõk
ki elé gí té se után – a meg szûnt köz ala pít vány cél já hoz ha -
son ló cél ra for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos sá got meg fele -
lõen tájékoztatni.”
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VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
k ö z l e m é n y e

a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl nyújtott általános mûködési
támogatás éves összegérõl

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeré-
rõl és elszámolásának rendjérõl szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján
az általános mûködési támogatás éves összege

1. települési kisebbségi önkormányzat esetén évi 555 000 forint,
.

2. területi kisebbségi önkormányzat esetén évi 867 000 forint.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.)

h i r d e t m é n y e

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal értesíti Balkány város érdekelt rész-
arány-földtulajdonosait, hogy a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló többször módosított 1993. évi II. tör-
vény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2008. március 3-án (hétfõ) 10.00 órakor

Balkány Város Mûvelõdési Házában (Balkány, Kossuth u. 3.) nyilvános sorsolást tart, a balkányi „Szabolcs” Mezõgaz-
dasági Szövetkezet földalapjában lévõ részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Balkány

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Kiadható terület

(ha, m2)
Aranykorona

(összes)
Kiadható

(AK)
Korlátozó intézkedések

028/2 mocsár 0,1697 0,17 0,17
036/5 gyümölcsös, szõlõ,

szántó
3,3710 50,07 50,07

038/4 szántó 0,2961 3,61 3,61
040/10 gyümölcsös 0,2938 6,27 6,27
061/3 szántó, erdõ 3,2645 33,03 33,03
0132/29 rét 1,2896 18,91 18,91
0203/5 szántó, gyümölcsös 0,9560 11,37 11,37
0305/5 szántó 0,5678 0,57 0,57
0309/12 gyümölcsös 0,3497 6,08 6,08
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Helyrajzi szám Mûvelési ág
Kiadható terület

(ha, m2)
Aranykorona

(összes)
Kiadható

(AK)
Korlátozó intézkedések

0313/12 mocsár 0,5797 0,58 0,58
0344/2 szántó 6,0000 61,17 61,17
0375/6 szántó 0,6570 8,02 8,02
0375/9 rét, szántó 1,4317 17,32 17,32
0386/12 szántó, rét 1,3144 15,00 15,00
0386/13 szántó, rét 0,9784 10,96 10,96
0398/10 szántó, rét 0,8819 7,10 7,10
0398/11 szántó 1,9050 20,66 20,66
0416/22 mocsár 1,1892 1,19 1,19
0418/35 szántó, rét 2,3545 24,84 24,84
0424/7 anyaggödör 0,1380 0,14 0,14
0437/13 szántó 0,5999 7,32 7,32
0437/21 szántó, rét 1,5936 14,29 14,29
0443/12 szántó, szõlõ 1,2473 6,73 6,73
0450/13 szántó, rét 2,1463 26,34 26,34
0452/21 szántó, rét 2,1136 22,90 22,90
0452/28 szántó 1,3826 14,18 11,13
0457/19 szántó 0,5110 5,04 5,04
0457/26 szántó 0,5584 3,52 3,52
0506 mocsár 1,4310 3,43 3,43
0509/10 szántó 0,9919 12,10 12,10
0542/52 gyümölcsös 1,6210 33,12 33,12
0542/63 gyümölcsös 0,3583 9,03 9,03
0542/65 erdõ, szántó 0,5659 3,73 3,73
0546/14 legelõ, erdõ 0,4837 2,18 2,18
0551/1 szántó 0,2140 1,35 1,35
0565/12 szõlõ, szántó 0,6502 3,47 3,47
0565/14 szántó 0,4590 5,60 5,60
0576/14 szõlõ 0,0934 1,30 1,30
0590/13 legelõ 0,4132 0,99 0,99
0590/21 szántó 1,1443 7,21 7,21
0590/27 szántó 3,9795 25,07 25,07
0640/6 vízállás 0,2464 0,25 0,25
0640/9 vízállás 0,2658 0,27 0,27
0642/4 szántó 0,2736 4,05 4,05
0651/4 szántó 0,8984 10,96 10,96
0678/9 szántó, rét 0,7056 8,10 8,10
0678/10 szántó, rét 0,8898 10,51 10,51
0680/11 szõlõ 0,1496 2,08 2,08
0682/23 rét 0,3438 1,20 1,20
0715/2 szántó 0,1748 1,64 1,64
0750/14 gyümölcsös, szántó 1,6995 20,36 20,36
0750/17 gyümölcsös 0,6897 17,38 17,38
0758/12 szõlõ 0,5760 8,01 8,01
0772/3 rét, szántó 0,5720 4,63 4,63
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Helyrajzi szám Mûvelési ág
Kiadható terület

(ha, m2)
Aranykorona

(összes)
Kiadható

(AK)
Korlátozó intézkedések

0786/4 mocsár 0,4164 1,00 1,00
0786/5 szántó 0,9698 8,54 8,54
0806/4 szántó, erdõ 0,6000 1,60 1,60

Település: Kállósemjén

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Kiadható terület

(ha, m2)
Aranykorona

(összes)
Kiadható (AK) Korlátozó intézkedések

048/40 szántó 0,3395 4,39 4,39

Település: Szakoly

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Kiadható terület

(ha, m2)
Aranykorona

(összes)
Kiadható (AK) Korlátozó intézkedések

0344/4 szántó 1,2276 11,54 11,54 Bányaszolgalmi jog;
vezetékjog

0354/33 szántó 1,1034 16,33 16,33 Bányaszolgalmi jog
0363/8 szántó, rét 0,6357 5,92 5,92 Bányaszolgalmi jog

Település: Nyíradony

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Kiadható terület

(ha, m2)
Aranykorona

(összes)
Kiadható (AK) Korlátozó intézkedések

0246 szántó 0,4212 3,96 3,96
0249/8 szántó 0,4201 2,65 2,65

Település: Hajdúsámson

Helyrajzi szám Mûvelési ág
Kiadható terület

(ha, m2)
Aranykorona

(összes)
Kiadható (AK) Korlátozó intézkedések

0155/16 szántó 1,3321 9,32 9,32

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezet gazdálkodási területén még ki nem adott részarány-földtulajdonnal
rendelkezõ személyek vehetnek részt.

Az érintett tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesít-
het, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sor-
solás lebonyolítását követõ 48 órán belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál
kifogást nyújthat be.

Csongrádi Zoltán s. k.,
fõigazgató

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdé-
se alapján – az eddig közzétetteken kívül – alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:

704 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/14. szám

584123C

088365C

009596G

663012G

736776C

901897E

525184G

263918G

475893B

131107C

362340F

760949F
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889961D
863023A
317172B
272977C
365942D
244017F
561031E
835459E
629390E
050611D
622322G
586153E
845605G
472448F
596017H
517922H
882055F
416493E
893653D
257441H
649325C
845147A
524599C
140214E
540233H
297661C
436719B
308937D
288033A
765817D
572351B
879475E
332088G
347182D
470655E
656447B
870149D
754402F
199271F
725909D
633828B
521074D
348258G
309340F
511958B
603478F
421803F
974735C
686191E
997840D
438665C
686261F
220783G
967775D
074749D
030402D

520771E
389001F
526870D
239147E
300324E
351586C
585713D
102727B
365827G
921332B
333867B
165380B
998512C
644397B
194669H
213084B
607675A
056604H
540225C
791613C
802882A
450884B
245263A
233289A
724231B
741190E
585894B
374568F
162464C
238781A
781874C
543900C
347000C
963310D
557064G
065132C
463986A
147876C
154284H
353460H
086604G
865169E
121753F
372804E
958066G
442276B
167292D
881862D
326878G
060892G
591973H
053599A
385409G
756104C
284142C
357182A

729745E
318637G
207940G
536251D
409430E
224588E
303966C
708429E
151647D
149740D
934890A
928779B
095133G
765660B
878842D
203834A
320148F
509110D
178666G
024003H
442746F
849043D
372890A
293508D
901551D
392090D
403067H
173255G
612865F
418994E
095834D
834300B
337951A
252247F
679825D
401317B
869578G
123957G
687836D
539631D
951763D
452297E
064104B
290009D
531551F
363254E
427536F
194644C
932868D
992729F
240850F
554193F
445106C
226898E
445916G
034976H
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316812H
881701A
936225E
071933F
683635A
659842D
933086C
928434C
974708A
438376G
291760H
644000A
645021A
089888B
323521F
949874G
765490C
858893C
248786E
368906B
699299D
487422C
554363C
613468G
647196B
957984D
390879E

260119H
925968A
031428G
032556E
773745E
516390E
084925H
064198G
352238E
481507F
964481A
125353B
324056H
777348B
436548D
200390C
990846E
666316H
939640G
921307D
038541H
451687C
752647G
740929E
382840B
453044C

947847A
869646A
430732G
547299G
095038C
212119F
909946F
006020D
381067H
035529B
187137G
533188E
248829H
259218E
484411B
609347G
180160H
302492H
454063C
992647D
291229C
095547F
703087D
756517B
300065G
209432G
597065E

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

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 183. szá má ban ki hir de tett, a gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott 2007. évi egye di ter me lé si tá mo ga tá sok -
ról, költ ség té rí té sek rõl szó ló 52/2007. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 362/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let 2. §-ában az ,,A Korm. ren de let 2. §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: ,,2. § (...)” szö veg rész he lye sen: ,,A Korm. ren de let 3. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: ,,3. § (...)”

(Nyom da hi ba)

 A Ma gyar Köz löny 2008. évi 11. szá má ban meg je lent 27/2008. (I. 24.) KE ha tá ro zat, 28/2008. (I. 24.) KE ha tá ro zat és 29/2008. (I. 24.) KE ha tá ro zat cí me i -
ben az „el ren de lé sé rõl” szö veg ré szek he lye sen: „ki tû zé sé rõl”.

(Nyom da hi ba)
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

08.0248 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.




