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III. Kormányrendeletek

A Kormány 102/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeletek postai tárgyú módosításáról

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés d) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdésben, valamint a  kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve  
titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 
9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  postai szolgáltatók, a  postai közreműködők és a  titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre 
felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm.r.1.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez vagy bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés 
során a  titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek – a  rájuk vonatkozó törvényi rendelkezéseknek 
megfelelően, figyelemmel az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény 
előírásaira – közvetlenül és az  NBSZ-en keresztül is jogosultak a  Postatv. 54.  § (1)  bekezdése szerinti adatok 
megkérésére.”

 (2) A Korm.r.1.
a) 1.  § (2)  bekezdésében a  „Pt.-ben” szövegrész helyébe a  „postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi 

CLIX. törvényben (a továbbiakban: Postatv.)” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Pt. 9.  §-a alapján” szövegrész helyébe a  „Postatv. 11.  §-a alapján” szöveg, 

a „Pt.  10.  §-ának (1)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „Postatv. 10.  § (1)  bekezdése alapján” szöveg, 
a  „Pt. 11.  §-ának (1)  bekezdésében, illetve 12.  §-ának (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Postatv. 
13. § (1) bekezdésében, illetve 13. § (2) bekezdésében” szöveg,

c) 7. §-ában a „Pt. 30. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Postatv. 54. § (1) bekezdésében” szöveg, 
a „Pt. 30. §-ának (7) bekezdése” szövegrész helyébe a „Postatv. 55. § (6) bekezdése” szöveg, a „Pt. 13. §-ának 
(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Postatv. 38. §-a” szöveg,

d) 8.  § (1)  bekezdésében a „Pt. 13.  §-ának (5)  bekezdésében, illetve 30.  §-ának (7)  bekezdésében” szövegrész 
helyébe a „Postatv. 38. §-ában, illetve 55. § (6) bekezdésében” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében a „Pt.-ben” szövegrész helyébe a „Postatv.” szöveg,
f ) 16.  § (1)  bekezdésében a „Jelen rendeletben foglalt kötelezettségek postai szolgáltatónak felróható okból 

történő megsértése esetén – a  Pt. 45.  §-ának (2)  bekezdésére figyelemmel – a  Pt. 48.  §-ában foglaltak 
alkalmazandóak.” szövegrész helyébe az  „E rendeletben foglalt kötelezettségek postai szolgáltatónak 
felróható okból történő megsértése esetén a Postatv. 68. §-ában foglaltak alkalmazandóak.” szöveg,

g) 17.  § (1)  bekezdésében a „Pt. 4.  §-ának (3)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Postatv. 36.  § (1)  bekezdése” 
szöveg,

h) 17.  § (2)  bekezdésében a „Pt. 13.  §-ának (5)  bekezdése és 30.  §-ának (7)  bekezdése” szövegrész helyébe 
a „Postatv. 38. §-ában, illetve 55. § (6) bekezdésében” szöveg

lép.
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2. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló  
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 
4/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/F. § (1) A pályázat eredményéről a pályázót – a Program Bírálati Bizottság 4/E. § (3) bekezdése szerinti döntését 
követő 5 munkanapon belül – a pályázatkezelő postai úton, a (2)–(3) bekezdésben foglalt szabályok szerint értesíti.
(2) Az  írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a  címzettnek vagy az  átvételre jogosult más 
személynek tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesítik.
(3) A  (2)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény 
többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkozatot,
a) ha a címzett vagy a meghatalmazott a küldemény átvételét megtagadja, a kézbesítés megkísérlésének napján,
b) ha az „nem kereste” kézbesíthetetlenségi ok jelzésével érkezik vissza a  feladóhoz, az eredménytelen kézbesítési 
kísérlet napját követő ötödik munkanapon – ellenkező bizonyításig –
kézbesítettnek kell tekinteni.”

3. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás  
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről  
és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló  
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  postai szolgáltatások nyújtásának és a  hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, 
valamint a  postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a  postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen 
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.2.) a következő 1/A. §-sal 
egészül ki:
„1/A. § (1) Postai szolgáltatási szerződés leplezésének minősül a jogviszony különösen akkor, ha bármely szervezet 
a  saját gazdasági vagy egyéb tevékenységével összefüggő tartalmú küldeményét olyan – vele munkavégzésre 
irányuló, illetve tagsági jogviszonyban álló – természetes személlyel juttatja el a  címre, aki más szervezettel már 
ilyen vagy bármely más munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és ennek alapján tevékenysége részben vagy 
egészben küldemények rendeltetése szerinti helyre történő eljuttatására irányul.
(2) A postai szolgáltatásra a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendeletben 
foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben a postai szolgáltató internetes honlapján közzétett és minden postai 
szolgáltatóhelyen a  felhasználók által megtekinthető általános szerződési feltételei megfelelnek a  2.  §-ban foglalt 
követelményeknek és a postai szolgáltatási szerződés ezen általános szerződési feltételek alapján jött létre.”

 (2) A Korm.r.2. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  postai szolgáltató és a  feladó egyedi szerződésben az  (1) és a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérő tartalmú 
feladást igazoló okirat alkalmazásában is megállapodhatnak, továbbá megállapodhatnak abban is, hogy a feladást 
igazoló okiratot mindkét szerződő fél által elektronikusan is visszakereshető, jelzés vagy elektronikus formában 
rögzített adatbázis is helyettesítheti.”

 (3) A Korm.r.2. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  postai küldemények átvétele vonatkozásában a  szervezet képviselőjének kell tekinteni a  19.  § szerinti 
meghatalmazás nélkül is
a) a szervezet üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalom számára nyitva álló egyéb helyiségében történő kézbesítés 
során a szervezet által foglalkoztatott munkavállalót vagy tagot,
b) amennyiben a szervezet postázó helyiséget működtet, az ott foglalkoztatott természetes személyt,
c) amennyiben a szervezet recepciót működtet, az ott foglalkoztatott természetes személyt.”

 (4) A Korm.r.2. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  postacsomag kézbesítése megkísérlésének időpontjában jogosult átvevő nem tartózkodik a  címhelyen, 
a  postai szolgáltató a  küldemény átvételére – alkalmi átvevőként – jogosultnak tekintheti a  címhely szerinti 
közvetlen szomszédot abban az  esetben, ha erről a  feladó egyedi szerződésben, vagy az  általános szerződési 
feltételek alapján külön így rendelkezett, és ehhez a  címzett is hozzájárulását adta. A  közvetlen szomszédnak 
történő kézbesítés megtörténtéről a postai szolgáltató a címzettet értesítő elhelyezésével tájékoztatni köteles. Nem 
kézbesíthető a közvetlen szomszédnak a sérült állapotban lévő postacsomag.”
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 (5) A Korm.r.2. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  címhelyen történő kézbesítéskor – közvetett kézbesítés kivételével – az  átvételi jogosultság jogcíméről 
tett szóbeli nyilatkozattal a  jogcím igazoltnak tekintendő. Amennyiben a  szóbeli nyilatkozat alapján az  átvételi 
jogosultság jogcíme kétséges, a  postai szolgáltató kérheti a  jogcím fennállásának további igazolását. A  közvetett 
kézbesítő az  átvételi jogosultság jogcímének fennállását a  20.  § (10)  bekezdése szerinti névre szóló igazolással 
igazolja.”

 (6) A Korm.r.2. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hivatalos iratnak nem minősülő könyvelt küldemény címhelyen történő kézbesítése esetén az  igazolt 
jogcímmel rendelkező átvevő személyazonosságának igazolására alkalmas okmány elnevezését, betűjelét 
és számát – az  alkalmi átvevőnek történő kézbesítés kivételével – a  postai szolgáltató nem köteles rögzíteni. 
Meghatalmazottnak történő kézbesítés esetében a  személyazonosság igazolására csak az  a  hatósági igazolvány 
alkalmas, amelyben a  meghatalmazott nevén kívül legalább egy olyan – a  személyazonosság megállapítására 
alkalmas – adat szerepel, amelyet a meghatalmazás is tartalmaz.”

 (7) A  Korm.r.2. 22.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  Korm.r.2. 22.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  szervezet mint címzett esetében a  vezető átvételi jogosultságát olyan eredeti okirattal vagy arról készített 
közokiratba foglalt vagy egyszerű másolattal igazolhatja,
a) amely egy évnél nem régebbi és a  szervezetre vonatkozó jogszabály alapján egyébként alkalmas a  vezetői 
minőség igazolására, vagy
b) amelyet a  postai szolgáltató az  a)  pontban foglaltakon túl az  általános szerződési feltételei szerint e  célból 
elfogad.
(2a) A  postai szolgáltató a  bemutatott okiratok közül a  később kiállítottat tekinti irányadónak, a  (2)  bekezdés 
a)  pontja szerinti esetben az  okiratok érvényességét, hatályosságát csak az  egy évnél nem régebbi keltezés 
tekintetében vizsgálja. A  postai szolgáltató felkérheti a  vezetői minőségét igazolni kívánó személyt a  bemutatott 
okirat elfogadandóságának jogszabályi alátámasztására, melynek elmaradása esetén a  vezetői minőséget nem 
köteles igazoltnak tekinteni.”

 (8) A  Korm.r.2. 22.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  Korm.r.2. 22.  §-a a  következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Könyvelt küldemény kézbesítése esetén a  küldemény átadásának igazolásaként a  kézbesítési okiraton, vagy 
az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön
a) címhelyen történő kézbesítés esetén az  átvétel jogcímének – kivéve, ha a  küldeményt a  címzett veszi át – 
feltüntetése, és a címzett vagy egyéb jogosult átvevő saját kezű aláírása,
b) kézbesítési ponton történő kézbesítés esetén az a) pontban foglaltakon túl a címzett vagy egyéb jogosult átvevő 
személyazonosságát igazoló okmány elnevezésének, betűjelének és számának feltüntetése 
szükséges.
(5a) Saját kezű aláírásnak minősül az  is, ha a  címzett vagy egyéb jogosult átvevő a  kézbesítési okiraton vagy 
a  tértivevényen a  személyét hitelesen, utólag általa nem vitatható módon tanúsító jelzést helyez el. A  jelzés 
használatának részletes szabályait a  postai szolgáltató általános szerződési feltételeiben határozza meg. A  jelzés 
hitelességét tanúsító okiratot a címzett vagy egyéb jogosult átvevő és a postai szolgáltató a jelzés utolsó használatát 
követő három évig köteles megőrizni.”

 (9) A Korm.r.2. 25. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A postai szolgáltatón kívül álló okból kézbesíthetetlen a postai küldemény a címzett részére, ha)
„g) a  26.  § (3)  bekezdése szerinti bejelentés vagy nyilatkozat alapján a  természetes személy meghalt, a  szervezet 
megszűnt (jelzése: bejelentve: meghalt/megszűnt).”

 (10) A Korm.r.2. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  írni nem tudó, a  latin betűket nem ismerő vagy egyéb ok miatt írásában gátolt címzettnek, vagy egyéb 
jogosult átvevőnek a  könyvelt küldeményt írni tudó, nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A  kézbesítő 
a kézbesítés előtt a címzett, vagy egyéb jogosult átvevő, továbbá a tanú személyazonosságát a 21. § és 22. § szerint 
ellenőrzi. A  tanú – e  minőségének feltüntetése mellett – a  kézbesítési okiraton vagy az  aláírást rögzítő egyéb 
technikai eszközön saját nevét írja alá.”

 (11) A Korm.r.2. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Hivatalos irat kézbesítésekor a  küldemény átadásának igazolásaként a  kézbesítési okiraton vagy az  aláírást 
rögzítő egyéb technikai eszközön az  átvevő személyazonosságát igazoló okmány elnevezésének, betűjelének és 
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számának, az átvétel jogcímének – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – feltüntetésén, valamint az átvevő 
saját kezű aláírásán túl szerepelnie kell az átvevő személy olvasható nevének is.”

 (12) A Korm.r.2.
a) 9. § (5) bekezdésében a „25. § (1) bekezdés a), b), e) és f ) pontjában” szövegrész helyébe a „25. § (1) bekezdés 

a), b), e), f ) és g) pontjában” szöveg,
b) 15. § (1) bekezdésében a „gondoskodik ésszerű időn belül a képviselő elérhetőségéről” szövegrész helyébe 

a „gondoskodik a képviselő elérhetőségéről” szöveg,
c) 16. § (5) bekezdésében a „25. § (1) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontja” szövegrész helyébe a „25. § (1) bekezdés 

a), b), d), e), f ) és g) pontja” szöveg,
d) 23. §-ában a „címzett” szövegrész helyébe a „címzett vagy egyéb jogosult átvevő” szöveg,
e) 29.  § (1)  bekezdésében a „címzettnek vagy a  jogosult átvevőnek” szövegrész helyébe a „címzettnek vagy 

az egyéb jogosult átvevőnek” szöveg,
f ) 29.  § (2)  bekezdésében a „15.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti” szövegrész helyébe a „15.  § (3)  bekezdés 

a) és c) pontja szerinti” szöveg,
g) 31.  § (1) és (2)  bekezdésében a „címzett rendelkezésére tartja” szövegrész helyébe a „címzett vagy egyéb 

jogosult átvevő rendelkezésére tartja” szöveg,
h) 32.  § (1)  bekezdésében a  „nyilvántartásában szereplő – új címére továbbítani” szövegrész helyébe 

a „nyilvántartásában szereplő – új belföldi címére továbbítani” szöveg
lép.

 (13) Hatályát veszti a Korm.r.2. 21. § (2) bekezdése.

4. Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól szóló 
336/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számla működésének részletes szabályairól szóló 336/2012. (XII. 4.) 
Korm. rendelet 3. mellékletének a Pénzforgalmi beszámoló az Egyetemes Postai Szolgáltatást Támogató Számlához 
című táblázat 9. sora a következő szöveggel lép hatályba:
„A Számla ZÁRÓEGYENLEGE (1+2–8)”

5. A „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén 
megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló 
üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontjában az „a címzett ismeretlen helyre 
költözött” szövegrész helyébe az „elköltözött” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 103/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
a postai szolgáltatások különleges jogrend időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési 
feltételeiről

A Kormány a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya
a) a különleges jogrend időszakának védelmi felkészítéséért felelős védelmi igazgatási szervekre, továbbá
b) a védelmi feladatok ellátására külön jogszabályban kijelölt postai szolgáltatók (a továbbiakban: kijelölt postai 

szolgáltatók) postai szolgáltatási tevékenységére
terjed ki.

 (2) E rendelet alkalmazásában
1.  különleges jogrend időszak: az  Alaptörvény szerinti rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi 

helyzet, váratlan támadás, illetve veszélyhelyzet,
2.  postai szolgáltatás: a  postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 3.  § (1)  bekezdésében 

meghatározott postai szolgáltatás,
3.  védelmi felkészítés: a  különleges jogrend időszakon kívüli időszakban a  kijelölt postai szolgáltatóknak 

a  különleges jogrend időszaki feladataira, azok ellátására való felkészítése érdekében végzett rendszeres 
tervezési, szabályozási és előkészületi tevékenysége,

4.  védelmi igazgatási szervek:
a) központi szervek: a  központi államigazgatási szervek az  autonóm államigazgatási szervek és 

az önálló szabályozó szervek kivételével,
b) területi szervek: a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a megyei és a fővárosi 

védelmi bizottságok,
c) helyi szervek: helyi védelmi bizottságok,
d) Magyar Honvédség.

2. A kijelölt postai szolgáltatók védelmi felkészítésével kapcsolatos kötelezettségei

2. § (1) A kijelölt postai szolgáltatók a védelmi felkészítés honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatainak ellátása érdekében 
az illetékes védelmi igazgatási szervek erre vonatkozó utasítása alapján kötelesek
a) a  postaügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által meghatározott követelmények szerint 

kölcsönösen együttműködni,
b) a postai szolgáltatás ellátását súlyosan befolyásoló eseményeket kezelni,
c) a  személy elleni és vagyon elleni erőszakos bűncselekmények, a  terrorcselekmények bekövetkezésének 

megelőzése, hatásai csökkentésének érdekében rendkívüli biztonsági intézkedéseket előkészíteni, illetve 
foganatosítani,

d) elsődlegesen a  védelmi igazgatási szervek részére a  postai szolgáltatásokat biztosítani, a  nemzetközi 
szerződésekből eredő feladatok megvalósítása érdekében intézkedéseket előkészíteni, foganatosítani, 
továbbá a  fennmaradó kapacitásaikkal a nemzetgazdaság, valamint a  lakosság postai szolgáltatási igényeit 
kielégíteni.

 (2) A kijelölt postai szolgáltatót e rendelet alapján terhelő kötelezettségek nem vonatkoznak a postai szolgáltató által, 
a postai szolgáltatáson kívül ellátott egyéb tevékenységekre.

3. § (1) A  kijelölt postai szolgáltatók a  postai szolgáltatások tervezése, kialakítása, fejlesztése és működtetése során 
kötelesek együttműködni a  védelmi igazgatási szervekkel és olyan módon eljárni, hogy a  postai szolgáltatások 
megbízhatósága, rugalmassága és védettsége növekedjen, és a  védelmi igénybevétel szempontjából a  postai 
szolgáltatások hozzáférhetőek legyenek.

 (2) A  kijelölt postai szolgáltatók a  honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítés feladatait folyamatosan végzik, 
honvédelmi intézkedési tervet és veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) tervet (a  továbbiakban együtt: tervek) 
készítenek, továbbá biztosítják a tervek naprakészségét és a tevékenység időszakonkénti gyakorlását.
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 (3) A postai szolgáltatás különleges jogrend időszaki alkalmazásra történő előkészítéséhez a kijelölt postai szolgáltatók 
postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó meglévő erőforrásait – az  adott helyzetben szükséges mértékű 
átcsoportosítással – a  postai szolgáltatás rendeltetésszerű nyújtását nem veszélyeztető mértékéig kell igénybe 
venni.

3. A kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakra történő felkészítésének fő felelősei és 
feladataik

4. §  A postai szolgáltatások különleges jogrend időszakban történő ellátásának előkészítő tevékenységei magukban 
foglalják különösen
a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szükséges előkészületeket,
b) a  kijelölt postai szolgáltatók által történő bevezetésre tervezett NATO Válságreagálási Rendszerével 

összhangban álló nemzeti intézkedések és más rendkívüli biztonsági intézkedések előkészítését,
c) a helyreállítás, az erőforrás-bővítést szolgáló állami céltartalékok, illetve a kijelölt postai szolgáltatóknál lévő 

erőforrások és tervek ellenőrzését,
d) a 11. §-ban meghatározott adatok szükség szerinti aktualizálását,
e) a  kijelölt postai szolgáltatók védelmi felkészítésével összefüggő fejlesztési munkák felmérését, esetleges 

gyorsítását vagy átütemezését,
f ) a  különleges jogrend időszakban rendkívüli intézkedések bevezetésére jogosult személyek által 

meghatározott védelmi céloknak megfelelően elsőbbséggel rendelkező szervezetek igényeinek folyamatos 
biztosítása érdekében a  kijelölt postai szolgáltatók munkarendje szükséges mértékű átszervezésének 
előkészítését,

g) a védelmi igények kielégítése érdekében a postai szolgáltatások korlátozásának előkészítését.

5. §  A kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészültségének ágazati szintű ellenőrzése során 
fel kell mérni
a) a postai hálózat irányítási rendszerének speciális feladatokra való felkészültségét,
b) a kijelölt postai szolgáltatók együttműködő képességét,
c) a tervek meglétét, végrehajthatóságát,
d) a szükséges szervezet, felszerelés meglétét és alkalmazhatóságát,
e) a honvédelmi, katasztrófavédelmi és a postai szakmai feladatok végrehajthatóságát,
f ) a postai szolgáltatások korlátozási szabályai bevezetésének előkészítettségét.

6. §  A miniszter
a) koordinálja a  kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi felkészítését, a  honvédelemért felelős miniszterrel 

egyetértésben kialakítja a  postai szolgáltatás honvédelmi felkészítésére, tervezésére vonatkozó 
követelményrendszert,

b) koordinálja a  kijelölt postai szolgáltatók katasztrófavédelmi felkészítését, a  katasztrófák elleni védekezésért 
felelős miniszterrel egyetértésben kialakítja a  postai szolgáltatás katasztrófavédelmi felkészítésére, 
tervezésére vonatkozó követelményrendszert,

c) a postai szolgáltatás működésének folyamatossága érdekében irányítja a kijelölt postai szolgáltatók védelmi 
célú felkészítését,

d) a  postai szolgáltatásokra vonatkozó követelmények meghatározásánál gondoskodik a  védelmi érdekek 
érvényre juttatásáról,

e) a honvédelemért felelős miniszterrel és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszterrel egyetértésben 
gondoskodik a  kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszaki felkészítési feladatai végzésének, 
ellenőrzésének és gyakoroltatásának megszervezéséről,

f ) meghatározza a  postai szolgáltatási tevékenység különleges jogrend időszaki feladataira történő 
átállításának feltételeit és rendjét, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodik azok végrehajtásáról,

g) gondoskodik a  NATO Ipari Erőforrások és Hírközlési Szolgáltatók Munkacsoport munkájában történő 
részvétellel összefüggő postai vonatkozású feladatok ellátásáról,

h) meghatározza az ingatlan, a szolgáltatás és a technikai eszközök igénybevételének mértékét,
i) felügyeli és ellenőrzi a  kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakára vonatkozó védelmi 

igazgatási terveinek kidolgozását.
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7. §  A honvédelemért felelős miniszter
a) gondoskodik a  futár- és tábori postaszolgálat felkészítéséről és a  kijelölt postai szolgáltatókkal történő 

együttműködéséről,
b) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki felkészítésére 

vonatkozó követelmények kidolgozásában, valamint együttműködési feladataik megoldásában,
c) gondoskodik a  honvédelmi igazgatás területi és helyi szervei honvédelmi vonatkozású különleges jogrend 

időszaki postai szolgáltatási igényeinek összehangolásáról,
d) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltatók felkészítésével kapcsolatos ellenőrzések és gyakorlatok 

megszervezésében és végrehajtásában,
e) a  honvédelmi igazgatás központi szervei igényeinek megfelelően biztosítja a  postai szolgáltatások 

honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki tervezéséhez, a  kijelölt postai szolgáltatók 
felkészítéséhez, az értesítési és tájékoztatási rendszer működéséhez szükséges adatokat.

8. §  A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter gondoskodik a  polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok és a védelmi igazgatás szervei honvédelmi vonatkozású különleges jogrend időszaki postai szolgáltatási 
igényeinek összehangolásáról.

9. §  A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
a) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltatók veszélyhelyzet időszaki felkészítésére vonatkozó követelmények 

kidolgozásában, illetve együttműködési feladataik megoldásában,
b) részt vesz a  kijelölt postai szolgáltatók veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) terveinek kidolgozásához, 

a rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetéséhez szükséges szakmai elvek meghatározásában,
c) gondoskodik az  irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek, valamint a  katasztrófavédelem területi és helyi 

szervei postai szolgáltatási igényeinek összehangolásáról veszélyhelyzet idejére,
d) közreműködik a  kijelölt postai szolgáltatók veszélyhelyzet idejére történő felkészítésével kapcsolatos 

ellenőrzések és gyakorlatok megszervezésében és végrehajtásában,
e) közreműködik az  intézkedési tervek kidolgozásában, a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló 

nemzeti intézkedések és más rendkívüli biztonsági intézkedések bevezetéséhez szükséges szakmai elvek 
meghatározásában,

f ) a védelmi igazgatás központi szervei igényeinek megfelelően biztosítja a postai szolgáltatások veszélyhelyzet 
időszaki tervezéséhez, a  postai szolgáltatók felkészítéséhez, az  értesítési és tájékoztatási rendszer 
működéséhez szükséges adatokat.

10. §  Az egészségügyért felelős miniszter részt vesz
a) a  katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter közreműködésével a  kijelölt postai szolgáltatók 

veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) terveinek kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, 
radionukleáris, illetve toxikus anyag tartalmú postai küldeményekre vonatkozó elvek meghatározásában,

b) a  honvédelemért felelős miniszter közreműködésével a  kijelölt postai szolgáltatók honvédelmi intézkedési 
terveinek kidolgozásához szükséges veszélyes biológiai, vegyi, radionukleáris, illetve toxikus anyag tartalmú 
postai küldeményekre vonatkozó elvek meghatározásában,

c) a  járványügyi helyzetre történő felkészülés érdekében a  postai szolgáltatások biztosításához szükséges 
tervek kidolgozásában,

d) a kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakára történő felkészítésével kapcsolatos ellenőrzések 
és gyakorlatok megszervezésében, lebonyolításában.

4. Adatok szolgáltatása a védelmi felkészítéshez

11. § (1) A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben meghatározott adatszolgáltatási elveknek megfelelően, 
a kijelölt postai szolgáltatók a különleges jogrend időszakra történő felkészülés érdekében
a) a szolgáltatói hozzáférési pontokról,
b) a postai hálózatról,
c) a hálózati hozzáférésről,
d) a postai létesítményekről,
e) a postai szolgáltatásokról
adatok szolgáltatására kötelesek.
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 (2) Az  adatszolgáltatást a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) részére kell teljesíteni 
a Hatóság által meghatározott, a kijelölt postai szolgáltatóval egyeztetett formában és rendszerességgel.

5. A kijelölt postai szolgáltatók különleges jogrend időszakra történő felkészítésének követelményei 
és rendje

12. § (1) A  kijelölt postai szolgáltatóknak a  különleges jogrend időszakra történő védelmi felkészítés feladatainak 
végrehajtásával biztosítaniuk kell, hogy
a) a postai hálózat kialakítása a védelmi, biztonsági igényeket kielégítse,
b) amennyiben a kijelölt postai szolgáltatók szolgáltatói hálózati hozzáférési pontot vagy pontokat alakítottak 

ki, azoknak a  c)  pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében a  különleges jogrend időszakára 
felkészülve lehetővé kell tenniük a  védelmi, biztonsági igényeknek megfelelő, a  kijelölt postai szolgáltatók 
közötti átrendezhetőséget,

c) az egyetemes postai hálózat a védelmi, biztonsági igényeket az ország egész területén kielégítse.
 (2) A  postai szolgáltatások átmeneti korlátozásának szervezési, üzemeltetési feltételeit az  érintett szervek 

együttműködése alapján kell előkészíteni, a  2.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott feladatok 
elsődlegességének biztosításával.

13. § (1) A  kijelölt postai szolgáltatóknak a  honvédelmi intézkedési tervet a  miniszterrel egyeztetett tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell kidolgozniuk. A  honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a  kijelölt postai 
szolgáltatók honvédelmi tevékenységére vonatkozó, személyi és anyagi erőforrásokra is kiterjedő működési 
szabályait. A honvédelmi intézkedési terv követelményeknek való megfelelőségét a miniszter ellenőrizheti.

 (2) A  honvédelmi intézkedési terv a  kijelölt postai szolgáltatók sajátosságainak megfelelő – a  működési szabályokról 
rendelkező – szöveges részből, valamint – a személyi és technikai erőforrásokat bemutató – mellékletekből áll.

 (3) A kijelölt postai szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy
a) a  honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány az  abban foglaltakat 

megismerje, begyakorolja, továbbá hogy
b) a  honvédelmi intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtó személyi állomány és technikai 

eszközök rendelkezésre álljanak.
 (4) A  kijelölt postai szolgáltatók a  veszélyelhárítási (katasztrófa-elhárítási) tervet a  katasztrófavédelemről szóló 

törvényben meghatározottak figyelembevételével dolgozzák ki.

14. § (1) A  kijelölt postai szolgáltatók a  különleges jogrend időszaki feladataik teljesítéséhez szükség szerinti folyamatos 
munkarendben a saját állományukból kialakított és felkészített szervezetet működtetnek.

 (2) A  kijelölt postai szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy az  évente elkészített felkészítési terv alapján 
az (1) bekezdésben meghatározott szervezet elméleti és gyakorlati felkészítésben részesüljön.

 (3) A  szervezetbe kijelölt állomány a  részére meghatározott feladatok elvégzésével teljesíti a  külön jogszabályokban 
meghatározott honvédelmi kötelezettségeit.

6. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. §  A védelmi igazgatási szervek e  rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül meghatározzák és a  központi 
szerveken keresztül megküldik postai szolgáltatási igényeiket a  miniszter részére. A  miniszter az  összesített 
igényeket a  szükséges egyeztetések lefolytatását követően megküldi a  kijelölt postai szolgáltatók és a  Hatóság 
részére. A  védelmi igazgatási szervek igényeiket minden év február 15-éig aktualizálva megküldik az  ágazati 
miniszter részére.

17. §  Hatályát veszti a posta veszélyeztetettségi és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési 
feltételeiről szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 3.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A használati terv a következő elemeket tartalmazza:
a) a  nemzeti emlékhely és a  hozzá fűződő nemzeti érték ismertetése és annak bemutatása, hogy mely tényezők 
indokolták a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást;
b) a  nemzeti emlékhely helyrajzi számokkal történő lehatárolása, területi jellemzői (kiterjedés, méret) és 
a beazonosíthatóság, megközelíthetőség ábrázolásához megfelelő méretarányú térképmelléklet;
c) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának megjelölése, elérhetőségének megadása;
d) a nemzeti emlékhely fennálló állapotának – leíró és képi – bemutatása;
e) a nemzeti emlékhelyen fennálló valamennyi országos védettség ismertetése;
f ) a  nemzeti emlékhely egyes használati céljaihoz kapcsolódó, a  használatra vonatkozó ajánlások, jogszabályi 
rendelkezések, így különösen
fa) a fennálló egyéb védettségből következő előírások ismertetése,
fb) a  nemzeti emlékhelyet érintő építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendeletek 
megjelölése, valamint
fc) a nemzeti emlékhely használatával kapcsolatosan kialakult szokások, hagyományok ismertetése;
g) a nemzeti emlékhelyhez fűződő nemzeti érték megőrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához rövid, közép és 
hosszú távon tervezett intézkedések – azok időbeli ütemezését is bemutató – ismertetése;
h) a  nemzeti emlékhely fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása érdekében meghatározott elsődleges 
célkitűzések és a rövid, közép és hosszú távra előkészített tervek, programok, projektek – azok időbeli ütemezését is 
bemutató – ismertetése; továbbá
i) a  rendkívüli eseményekkel kapcsolatban követendő, jogszabályban rögzített intézkedések és védelmi előírások 
ismertetése.”

2. §  Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  miniszter az  általa vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) honlapján minden év január 
15-éig közzéteszi a  Kötv. 61/D.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti, a  nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát 
elősegítő tárgyévi támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeget.
(2) A  Kötv. 61/D.  § (1)  bekezdés d)  pontja alapján nyújtott támogatás (a  továbbiakban: támogatás) a  nemzeti 
emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő 
működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító, nem visszatérítendő támogatás.
(3) A  rendelet alapján kizárólag az  Európai Bizottság SA. 34770 (2012/N-2) számú, a  minisztérium költségvetési 
fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott 
határozatával összhangban nyújtható támogatás.”

3. §  Az R1. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) A  Kötv. 61/D.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott támogatási szerződés (a  továbbiakban: 
támogatási szerződés) alapján nyújtandó támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) a nemzeti 
emlékhely tulajdonosa, vagyonkezelője vagy használatra jogosultja (a továbbiakban együtt: kérelmező) minden év 
február 15-éig írásban nyújtja be a miniszternek.
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(2) A támogatási kérelem tartalmazza
a) a  nemzeti emlékhelyen tervezett állagmegóvás, felújítás, fejlesztés, a  nemzeti emlékhely bemutatását, 
megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény megszervezése vagy egyéb, a  nemzeti emlékhely 
bemutatását célzó tevékenység (a továbbiakban: tervezett tevékenység) ismertetését, céljait, várható eredményeit, 
annak közösségi és kulturális hatását, és
b) közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését 
a tervezett tevékenység célozza.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) a feladatokra és költségnemekre lebontott részletes költségvetést, valamint a pénzügyi ütemezést, és
b) a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási 
szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a  tervezett tevékenység kizárólag egy 
meghatározott, a  nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor 
az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának 
a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát.
(4) A  hiányos kérelmet benyújtó kérelmezőt a  miniszter felhívja a  kérelem 8 napos határidővel történő 
hiánypótlására.
(5) A  miniszter minden év március 31-éig dönt a  támogatási szerződés megkötéséről, és döntéséről a  kérelmezőt 
a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban értesíti.
(6) A  miniszter a  kedvezményezettel – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben, valamint a  minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatainak kezeléséről és felhasználásáról 
szóló rendeletben meghatározott, a  szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok 
kedvezményezett általi benyújtását követően – legkésőbb május 31-éig megköti a támogatási szerződést.”

4. §  Az R1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az  Intézet szükség szerint, de legalább minden év december 10. napjáig beszámol a miniszternek a nemzeti 
emlékhely állapotáról, beleértve a használati tervben foglaltak megvalósításának állását is.”

5. §  Az R1. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § E  rendeletnek a  kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
104/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. §-át a 2014. július 31-ét követően a 2. § 
(3) bekezdése alapján benyújtott használati terv javaslatok esetében kell alkalmazni.”

6. §  Az R1.
a) 2. § (3) bekezdésében a „60 napon belül” szövegrész helyébe az „egy éven belül”,
b) 2. § (4) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „hatvan napon belül”,
c) 2. § (5) bekezdésében a „30 napon belüli” szövegrész helyébe a „kilencven napon belüli”
szöveg lép.

2. A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló  
310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdés a) pontja a következő 13. alponttal egészül ki:
(A Műtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja:
a kulturális javak vonatkozásában a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat, melyek különösen)
„13. a Kötv. 53/A. §-a alapján az eltűnt kulturális javak körözésének elrendelése.”

9. §  Az R2. 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Műtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja:)
„g) a Kötv. 71. § (2) bekezdés a) és f ) pontja szerinti közhiteles hatósági nyilvántartás vezetését.”
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10. §  Az R2. 9. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központ a kulturális javakkal kapcsolatos tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:)
„f ) vezeti a  Kötv. 71.  § (2)  bekezdésében szereplő, a  Kötv. 72.  § (1)  bekezdése alapján közhiteles hatósági 
nyilvántartásnak nem minősülő nyilvántartásokat;”

11. §  Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) A  Központ szakmai tanácsadó testületként működteti a  Kulturális Javak Bizottságát, amely a  kulturális 
javakkal kapcsolatos hatósági és egyéb szakmai döntések előkészítésében segíti a Központ munkáját.
(2) A Kulturális Javak Bizottsága nyolctagú testület, amelynek egy-egy tagját
a) a Magyar Tudományos Akadémia,
b) a Magyar Művészeti Akadémia,
c) a Magyar Nemzeti Múzeum,
d) az Országos Széchényi Könyvtár,
e) a Szépművészeti Múzeum,
f ) a Magyar Nemzeti Levéltár,
g) a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetsége, valamint
h) a Műtárgyfelügyeleti Iroda
jelölése alapján 2 évre a Központ elnöke kéri fel.”

12. §  Az R2. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § E rendeletnek a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
104/2014. (III. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 10. § (2) bekezdése nem érinti a Kulturális 
Javak Bizottsága tagjainak a  Módr. hatálybalépésekor fennálló jogviszonyát. A  10.  § (2)  bekezdését a  Módr. 
hatálybalépését követő felkérések során kell alkalmazni.”

13. §  Az R2. 2.  § (1)  bekezdés a)  pont 5.  alpontjában a „Kötv. 63.  § (2)  bekezdése” szövegrész helyébe a „Kötv. 63.  § 
(3) bekezdése” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 104/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 A  B

 Történelmi emlékhely megnevezése  Cím

1. Balassagyarmat, Vármegyeháza Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.

2. Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri 
református templom

Budapest, Szilágyi Dezső tér

3. Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses Budapest, Báthory u. és Hold u. kereszteződése

4. Budapest V. kerület, Magyar Tudományos 
Akadémia

Budapest, Széchenyi István tér 9.

5. Budapest VI. kerület, Andrássy út 60. Budapest, Andrássy út 60.

6. Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök 
temploma és Hősök sírkertje

Budapest, Dohány u. 2–4.

7. Budapest VIII. kerület, Corvin köz Budapest, Corvin köz 1. – Corvin mozi épülete 
és a Corvin köz (az épületek által közrefogott 
terület)

8. Budapest VIII. kerület, Ludovika Akadémia Budapest, Ludovika tér 2.

9. Budapest IX. kerület, Kálvin téri református 
templom, kripta és a Ráday Gyűjtemény

Budapest, Kálvin tér 7. és Ráday u. 28.

10. Budapest XI. kerület, Eötvös József Collegium Budapest, Ménesi út 11–13. 

11. Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár Csurgó, Csokonai u. 24. és Széchenyi tér 9.

12. Drégelypalánk, vár Drégelypalánk

13. Eger, vár Eger, Vár 1.

14. Esztergom, vár Esztergom, Szent István tér 2.

15. Fertőd, Esterházy-kastély Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

16. Gödöllő, Grassalkovich-kastély Gödöllő, Grassalkovich-kastély

17. Győr, a vár megmaradt részei Győr, a történelmi belváros

18. Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely Gyula, Várkert 1. és Várkert

19. Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1.

20. Jászberény, jászkun kerületi székház Jászberény, Lehel vezér tér 15.

21. Kehidakustány, Deák-kúria Kehidakustány, Kúria u. 8.

22. Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon Keszthely, Kastély u. 1. és Bercsényi u. 65–67.

23. Komárom, erődrendszer Komárom, Duna-part 1. és Térffy Gyula u., 
valamint Sport u. 

24. Kőszeg, vár Kőszeg, Rajnis József u. 9.

25. Máriapócs, kegytemplom és bazilita monostor Máriapócs, Kossuth tér 25.

26. Mezőtúr, református kollégium és könyvtár Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.

27. Miskolc, diósgyőri vár Miskolc, Vár u. 24.

28. Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér Mosonmagyaróvár, Határőr u. 10. előtti tér

29. Muhi, Muhi Csata Emlékmű Muhi, a település határában, a 35-ös főút mellett

30. Nagycenk, Széchenyi-kastély Nagycenk, Kiscenki út 3.

31. Nyírbátor, a Báthori-várkastély fogadópalotája és 
a református templom

Nyírbátor, Vár u. 1. és Báthori István u. 22.

32. Pápa, református kollégium és ótemplom Pápa, Petőfi Sándor u. 13. és Fő u. 6.

33. Pécs, székesegyház, püspöki palota és 
a középkori egyetem

Pécs, Szent István tér 23. és a székesegyház, 
valamint az Aradi vértanúk útja közötti terület

34. Recsk, egykori munkatábor Recsk, Kőbányai út
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35. Sárospatak, vár, református kollégium és 
nagykönyvtár

Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. és Rákóczi u. 1.

36. Sárvár, vár Sárvár, Várkerület u. 1.

37. Sopron, Tűztorony Sopron, Fő tér

38. Sóly, református templom Sóly, Árpád köz 1.

39. Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi 
középpontja és Trianon-emlékhely

Szarvas, Malom u.

40. Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye

41. Szeged, Dóm tér Szeged, Dóm tér

42. Szécsény, Forgách-kastély és a ferences kolostor Szécsény, Ady Endre út 7. és Haynald u. 9.

43. Szigetvár, vár Szigetvár, Vár u. 19.

44. Tihany, bencés apátság Tihany, I. András tér 1.

45. Vác, Hétkápolna és honvédemlékmű Vác, Derecske dűlő 2. és a Szent László út – 
Gödöllői út kereszteződése

46. Veszprém, Vár utca Veszprém, Vár u.

47. Visegrád, vár Visegrád, Várhegy és Fő u. 23–43.

                 ”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2014. (III. 25.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:

1. §  A jegybanki alapkamat mértéke 2,60%.

2. § (1) Ez a rendelet 2014. március 26-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 3/2014. (II. 18.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 26/2014. (III. 25.) VM rendelete
az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (8)  bekezdés m)  pontjában és a 4–6.  §, 
a  14–15.  § és a  17.  § tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § 
(15) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya az  1.  mellékletben felsorolt tevékenységekre terjed ki, ha azok szerves oldószer felhasználása 
meghaladja a 2. mellékletben megállapított besorolási küszöbértéket.

 (2) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  kutatási és fejlesztési tevékenységekre, valamint az  új termékek és folyamatok 
tesztelésére.

 (3) Az  e  rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységekből származó szerves légszennyező anyagok kibocsátási 
határértékeit a  levegőterheltségi szint határértékeiről és a  helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló miniszteri rendelet állapítja meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
  1. I. kategóriájú létesítmény: olyan létesítmény, amely 1999. március 29-én már üzemelt, vagy létesítésére 

az  üzemeltető 2001. április 1-je előtt jogerős engedéllyel rendelkezett, vagy a  létesítmény létesítésére 
az  üzemeltető 2001. április 1-je előtt engedélykérelmet nyújtott be és a  létesítményt 2002. április 1-jéig 
üzembe helyezték;

  2. II. kategóriájú létesítmény: minden olyan létesítmény, amely nem minősül I. kategóriájú létesítménynek;
  3. bevonó anyag: bármely keverék, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális 

céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan keveréket, amely 
a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;

  4. felhasználás vagy oldószer-felhasználás: a  visszanyert illékony szerves oldószer mennyiségével csökkentett, 
egy létesítményben egy naptári évben felhasznált oldószerbevitel – 5. melléklet 3.2. pontja szerint számolt 
– mennyisége;

  5. halogénezett VOC: olyan illékony szerves vegyület, ami legalább egy bróm, fluor, jód vagy klór atomot 
tartalmaz molekulánként;

  6. illékony szerves vegyület: olyan szerves vegyület vagy kreozot frakció, amelynek gőznyomása 293,15 K-on  
0,01 kPa vagy annál nagyobb érték, vagy 293,15 K-től eltérő hőmérsékleten történő felhasználás esetén 
ennek megfelelő illékonyságú;

  7. indítási és leállítási művelet: a  szakaszosan váltakozó tevékenységi fázisok kivételével olyan üzemeltetés, 
amelynek során egy készüléket vagy egy tartályt üzemkész állapotba vagy üresjáratba helyeznek;

  8. keverék: két vagy több anyagot tartalmazó elegy vagy oldat;
  9.  kis létesítmény: olyan létesítmény, amelyben olyan tevékenységet végeznek, aminek az oldószer-felhasználása 

a  2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 1., 3., 4., 5., 8., 10., 13., 16. és 17.  pontjában megjelölt kisebb 
küszöbértékű sávba esik, vagy a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2., 6., 7., 9., 11., 12., 14., 15., 18., 19. 
és 20. pontjához tartozik és az oldószer-felhasználása 10 tonna/év alatt van;

10.  lakk: átlátszó vagy áttetsző bevonó anyag, ide nem értve a műanyag bevonó anyagokat;
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11.  létesítmény: olyan helyhez kötött műszaki egység, amelyben egy vagy több, az  1.  mellékletben felsorolt 
tevékenységet folytatnak, és az  azzal közvetlenül együtt járó, ugyanazon a  telephelyen folytatott 
tevékenység, amely műszakilag kapcsolódik az 1. mellékletben felsorolt tevékenységhez, és amelynek hatása 
lehet az illékony szerves vegyületek kibocsátására;

12.  névleges kapacitás: a szerves oldószerek maximális tömegének felhasználása egy létesítményben egy napra 
átlagolva, ha a létesítmény a tervezett teljesítményen, normál üzemelési körülmények között működik;

13.  normál üzemelés: egy létesítmény működésének vagy egy tevékenységnek bármely időszaka, kivéve 
az indítási és leállási műveleteket és a berendezések karbantartását;

14.  ragasztószer: bármely olyan szerves oldószer vagy a megfelelő használhatóság érdekében szerves oldószert 
tartalmazó keverék, amelyet egy termék különálló részeinek összeragasztására használnak;

15.  szerves oldószer: olyan illékony szerves vegyület, amelyet az alábbi célok valamelyikére használnak:
a) önmagában vagy más anyagokkal kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok 

feloldására, anélkül, hogy kémiai változáson menne keresztül,
b) tisztítószerként szennyezőanyagok feloldására,
c) oldószerként,
d) diszperziós közegként,
e) viszkozitás-beállító közegként,
f ) felületi feszültséget beállító közegként,
g) lágyítószerként,
h) konzerválószerként;

16.  szervesoldószer-bevitel: a szerves oldószereknek és ezeknek olyan keverékben lévő – 5. melléklet 3.3.2. pontja 
szerint számított – mennyisége, amelyeket egy tevékenység végzése során felhasználnak, beleértve 
a  létesítménybe visszaforgatott oldószereket, amelyeket mindig számításba kell venni, valahányszor 
a tevékenység végzéséhez felhasználják;

17.  szerves oldószer újrafelhasználása: a  létesítményből bármilyen műszaki vagy kereskedelmi célból visszanyert 
szerves oldószer felhasználása – beleértve a hőhasznosítás céljából történő égetést is –, kivéve a visszanyert 
szerves oldószer hulladékként történő ártalmatlanítását;

18.  szerves vegyület: bármely olyan vegyület, amely szenet és egy vagy több hidrogén, halogén, oxigén, kén, 
foszfor, szilícium vagy nitrogén atomot tartalmaz a  szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok 
kivételével;

19.  teljes VOC-kibocsátás: a VOC diffúz kibocsátás és a VOC véggáz kibocsátás együttes értéke;
20. tinta vagy nyomdafesték: bármely olyan szerves oldószer vagy a megfelelő használhatóság érdekében szerves 

oldószert tartalmazó keverék, amelyet szöveg vagy képek felületre történő nyomtatására használnak;
21.  VOC véggáz kibocsátás: helyhez kötött légszennyező pontforráson vagy szennyezőanyag csökkentő 

berendezésen át a levegőbe gázhalmazállapotban kibocsátott illékony szerves vegyület;
22.  VOC diffúz kibocsátás: bármely illékony szerves vegyület vagy termékben lévő szerves oldószer nem VOC 

véggáz kibocsátás formájában történő kibocsátása a levegőbe, a talajba és a vízbe, kivéve, ha a 2. melléklet 
eltérően rendelkezik;

23.  zárt körülmény: a  létesítmény olyan üzemeltetési körülményei, amelyek között a  tevékenységből származó 
illékony szerves vegyületeket összegyűjtik, és szabályozott módon vezetik ki légszennyező pontforráson vagy 
szennyezés-csökkentő berendezésen keresztül.

3. A VOC-kibocsátás korlátozásának általános szabályai

3. § (1) A  létesítmény üzemeltetője az  illékony szerves vegyületek (a  továbbiakban: VOC) felhasználásával járó 
tevékenységet – ha ez műszakilag és gazdaságilag megvalósítható – zárt körülmények között végzi.

 (2) Az  indítási és leállási műveletek során a  létesítmény üzemeltetője – ha az műszakilag megvalósítható – intézkedik 
a VOC-kibocsátás csökkentéséről.
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4. A VOC kibocsátási határérték megállapítására és a határérték alóli felmentésre vonatkozó szabályok

4. § (1) A  tevékenység végzőjének, illetve a  létesítmény üzemeltetőjének – a  (4)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
a 6. §-ban szereplő vegyületekre vonatkozó előírások figyelembevételével be kell tartani
a) a VOC véggáz kibocsátási határértéket és a VOC diffúz kibocsátási határértéket, ha a 2. mellékletben az adott 

tevékenységre csak ezek a határértékek vannak előírva, továbbá a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozó 
egyéb rendelkezéseket,

b) a teljes VOC kibocsátási határértéket, ha a 2. mellékletben az adott tevékenységre csak ez a határérték van 
előírva, továbbá a 2. mellékletben a tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket, vagy

c) a környezetvédelmi hatóság által megállapított határértéket, ha a  2.  mellékletben az  adott tevékenységre 
az a) és b) pont szerinti határérték is szerepel.

 (2) Azon a telephelyen, ahol e rendelet hatálya alá tartozó, a 2. mellékletben szereplő két vagy több tevékenységet is 
végeznek és e  tevékenységekhez nem használnak a  6.  mellékletben meghatározott megjelölést viselő illékony 
szerves vegyületeket tartalmazó anyagokat:
a) minden tevékenységre külön kell teljesíteni a  2.  mellékletben az  ezekre a  tevékenységekre megállapított 

határértékeket, vagy
b) az üzemeltető a  telephelyen belül terheléskiegyenlítést alkalmazhat azzal a  feltétellel, hogy az  egyes 

tevékenységekre a  2.  melléklet határértékei alapján számított évi teljes VOC-kibocsátások összegét nem 
haladhatja meg az egyes tevékenységek tényleges évi teljes VOC kibocsátásainak összege.

 (3) A  (2)  bekezdés a)  pontjának alkalmazása esetén a  2.  melléklet szerinti VOC véggáz kibocsátási határértéket 
pontforrásonként kell betartani.

 (4) Azon a  járműfestést végző létesítmény üzemeltetőjének, amely esetében a  létesítményben végzett tevékenység 
oldószer-felhasználása meghaladja a  3.  melléklet szerinti besorolási küszöbértéket – a  6.  §-ban szereplő 
vegyületekre vonatkozó előírások figyelembevételével – be kell tartani a 3. melléklet szerinti teljes VOC kibocsátási 
határértéket és a 3. mellékletben a tevékenységre vonatkozó egyéb rendelkezéseket.

 (5) Ha a  3.  mellékletben az  adott tevékenységre g/m2 vagy kg/karosszéria egységben meghatározott határérték is 
szerepel, a határértéket a környezetvédelmi hatóság állapítja meg.

 (6) A  környezetvédelmi hatóság az  (1)  bekezdés c)  pontja és az  (5)  bekezdés szerinti határérték megállapítása során 
az elérhető legjobb technika és a kibocsátás ellenőrizhetősége alapján mérlegel.

5. § (1) A 6. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel, az üzemeltető kérelmére a környezetvédelmi hatóság felmentést ad a VOC 
diffúz és a VOC véggáz kibocsátási határérték betartása alól a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. pontjában 
meghatározott tevékenység végzése esetén, ha az  üzemeltető bizonyítja, hogy az  éves szinten felhasznált 
tisztítószer átlagos szerves oldószer tartalma nem haladja meg a 30 tömeg%-ot.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti felmentés esetén a VOC kibocsátására a környezetvédelmi hatóság a levegőterheltségi szint 
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet 
szerinti kibocsátási határértékeket állapítja meg.

 (3) A  6.  § (3)  bekezdésében foglalt kivétellel, az  üzemeltető kérelmére a  környezetvédelmi hatóság az  általa 
meghatározott határidőig a (6) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén felmentést ad:
a) a VOC diffúz kibocsátási határérték betartása alól, illetve
b) a 2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 8.  pontjában meghatározott, zárt körülmények között nem 

végezhető bevonat-felviteli, festési tevékenységek esetében a VOC kibocsátási határértékek betartása alól.
 (4) A  (3)  bekezdés szerinti felmentés időtartamára a  környezetvédelmi hatóság a  tevékenység tényleges VOC diffúz 

kibocsátását állapítja meg kibocsátási határértékként.
 (5) A (3) bekezdés szerinti felmentés iránti kérelemnek tartalmazni kell:

a) a létesítményben alkalmazott technológia bemutatását,
b) a létesítményben alkalmazott technológia és az  elérhető legjobb technika egymáshoz való viszonyának 

ismertetését,
c) a létesítmény tényleges VOC kibocsátását,
d) a méréssel meghatározott benzol és nitrogén-dioxid levegőminőségi értékeket,
e) annak indokolását, hogy a határérték milyen műszaki vagy gazdasági okból nem tartható be,
f ) a határértékek betartása érdekében szükséges intézkedéseket és azok várható eredményét, valamint
g) az intézkedések megvalósításának részletes ütemtervét, indokolva az egyes intézkedések időigényét.
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 (6) A (3) bekezdés szerinti felmentést a környezetvédelmi hatóság abban az esetben adja meg, ha:
a) a létesítmény üzemeltetője az elérhető legjobb technikát alkalmazza,
b) a határérték betartása műszakilag és gazdaságilag sem kivitelezhető,
c) a levegőterheltségi szint benzolra és nitrogén-dioxidra vonatkozó egészségügyi határértékei teljesülnek és
d) a kibocsátás az emberi egészségre vagy a környezetre jelentős káros hatást nem gyakorol.

 (7) A (3) bekezdés szerinti felmentésről szóló döntésnek tartalmazni kell:
a) a felmentés időtartamát,
b) a szennyezéscsökkentő intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezést, valamint
c) a felmentés időtartamára vonatkozó VOC kibocsátási határértéket.

 (8) A  (3)  bekezdés szerinti felmentést a  környezetvédelmi hatóság az  intézkedések műszaki és pénzügyi 
megvalósításához szükséges időtartamra, de legfeljebb 5 évre állapítja meg.

 (9) Ha a  kérelmező bizonyítja, hogy a  (7)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti előírásokat betartotta és a  (6)  bekezdés 
szerinti feltételek továbbra is fennállnak, a  felmentés időtartamát a  környezetvédelmi hatóság az  üzemeltető 
kérelmére meghosszabbítja.

 (10) A (9) bekezdés szerinti meghosszabbítás iránti kérelem több alkalommal is benyújtható.

5. A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó különös szabályok

6. § (1) Az  olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt 
illékony szerves vegyület tartalmuk miatt a  6.  melléklet szerinti kockázatokra utaló H340, H350, H350i, H360D, 
H360F vagy az  R45, R46, R49, R60 és R61 R-mondatokat rendelték, vagy ezek feltüntetése szükséges, amint 
helyettesítésük műszakilag megoldhatóvá válik, – figyelembe véve a  7.  §-ban felsorolt szempontokat – fel kell 
váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.

 (2) A  6.  mellékletben felsorolt megjelölést viselő illékony szerves vegyületet tartalmazó véggáz-kibocsátásra 
a 4. melléklet szerinti határértékeket kell alkalmazni.

 (3) Az  olyan anyagok és keverékek felhasználása esetén, amelyekhez illékony szerves vegyület tartalmuk miatt 
a 6. mellékletben felsorolt megjelölések valamelyikét rendelték, nem adható felmentés a kibocsátási határértékek 
betartása alól.

 (4) Azon a  telephelyen, ahol a  2.  mellékletben szereplő két vagy több tevékenységet is végeznek, a  6.  mellékletben 
felsorolt megjelölést viselő illékony szerves vegyületet tartalmazó anyagok alkalmazása esetén minden 
tevékenységre külön kell teljesíteni az ezekre meghatározott követelményeket.

 (5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockázataira utaló R-mondatokat és figyelmeztető mondatokat, 
valamint azok jelentését a 6. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A VOC-ot tartalmazó anyagok és keverékek 6. § (1) bekezdése szerinti helyettesítésénél az alábbi szempontokat kell 
figyelembe venni:
a) felhasználhatóság;
b) az egészségre gyakorolt hatás;
c) foglalkozási terhelés;
d) környezetre gyakorolt potenciális hatások;
e) gazdaságossági szempontok, különösen a szóba jöhető változatok költség-haszon viszonya.

 (2) A helyettesítésnél olyan anyagokat és eljárásokat kell számításba venni, amelyek a legkevésbé káros hatást fejtik ki 
a környezeti elemekre és azok rendszereire, az ökológiai rendszerre és az emberi egészségre.

6. A helyhez kötött légszennyező pontforrások VOC véggáz kibocsátásának ellenőrzése

8. § (1) Folyamatos, automatikus mérőberendezéssel kell mérni a  VOC véggáz kibocsátását azoknál a  pontforrásoknál, 
amelyeknél az összes VOC-kibocsátás szénben (C) kifejezve a 10 kg/h átlagos értéket meghaladja.

 (2) A legalább 1 kg/h és a legfeljebb 10 kg/h átlagos érték közötti, szénben (C) kifejezett, összes VOC véggáz kibocsátás 
esetén évente egyszer szakaszos kibocsátásmérést kell végrehajtani, amely során legalább 3 méréssorozatot kell 
végezni.
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 (3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérő esetekben a kibocsátás ellenőrzésének gyakoriságát és módját a környezetvédelmi 
hatóság határozatban állapítja meg.

 (4) Folyamatos mérés esetén – a  2.  melléklet egyéb rendelkezéseit is figyelembe véve – a  kibocsátási határértéket 
betartja a légszennyező, ha a 24 órás átlagok egyike sem mutat túllépést, és az egy órás átlagok egyike sem mutat 
1,5-szeresnél nagyobb túllépést. A  24 órás átlag kiszámításánál nem kell figyelembe venni az  indítási és leállítási 
műveletek, valamint a karbantartások alatt mérhető légszennyező anyag kibocsátást.

 (5) Szakaszos mérések esetén a  kibocsátási határértéket betartja a  légszennyező, ha valamennyi méréssorozatban 
az egyes méréssorozatokra számított átlag határérték alatt van és
a) 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontja szerinti tevékenységnél egyetlen 15 perces átlagérték,
b) az a) ponttól eltérő tevékenységeknél egyetlen egy órás átlagérték
sem mutat 1,5-szeresnél nagyobb túllépést.

9. § (1) A határérték túllépésének minősül, ha az üzemeltető a véggáz hígításával éri el a VOC véggáz kibocsátási határérték 
betartását.

 (2) A  VOC véggáz biztonsági szempontból indokolt vagy bármely okból történő hígítására vagy hűtésére használt 
levegőmennyiséget a  kibocsátási koncentráció meghatározásánál, a  VOC véggáz kibocsátási határérték 
betartásának ellenőrzésekor figyelmen kívül kell hagyni.

 (3) A VOC véggáz kibocsátási határértéknek való megfelelés vizsgálatakor
a) a 2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 4.  pontja szerinti tevékenység végzése esetén, valamint abban 

az  esetben, ha a  4.  melléklet 1. és 2.  pontját kell alkalmazni, a  kibocsátott VOC tömegkoncentrációjának 
összegét,

b) az a) ponttól eltérő esetben a kibocsátott szerves szén tömegkoncentrációját
kell a határértékkel összehasonlítani.

7. A VOC diffúz és a teljes VOC-kibocsátások ellenőrzése

10. § (1) A teljes VOC kibocsátási határértékek vagy VOC diffúz kibocsátási határértékek és a 4. § (2) bekezdés b) pontjában 
megállapított követelmények teljesítésének megítélése céljából minden év március 31-ig el kell készíteni az előző 
naptári évre az 5. melléklet szerinti éves oldószermérleget a tényleges kibocsátások megállapításához.

 (2) Az éves oldószermérleg adatait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 
31.  § (2)  bekezdése szerinti éves levegőtisztaság-védelmi jelentés részeként be kell nyújtani a  környezetvédelmi 
hatósághoz.

 (3) A VOC diffúz kibocsátások ellenőrzésére vonatkozó előírásokat az Lvr. és az 5. melléklet 3.3. pontja tartalmazza.
 (4) A teljes VOC kibocsátás ellenőrzését az 5. melléklet 3.4. pontja szerint kell végrehajtani.

8. Az I. kategóriájú létesítmény jelentős változása

11. § (1) Az I. kategóriájú létesítmény kapacitásbővítése akkor minősül jelentős változásnak, ha:
a) kis létesítmények esetében a  névleges kapacitás olyan mértékben változik meg, amely a  teljes VOC 

kibocsátás több mint 25%-os,
b) a 2. § 9. pontja alá nem tartozó létesítmények esetében a névleges kapacitás olyan mértékben változik meg, 

ami a teljes VOC kibocsátás több mint 10%-os
növekedéséhez vezet.

 (2) Ha az  I. kategóriájú létesítmény jelentős változtatáson megy keresztül, vagy jelentős változtatást követően először 
esik e rendelet hatálya alá, a létesítménynek azt a részét, amely jelentős változtatáson megy keresztül:
a) I. kategóriájú létesítménynek kell tekinteni, ha az  egész létesítmény teljes kibocsátása nem haladja meg 

azt az  értéket, amelyet az  eredményezett volna, ha a  jelentősen megváltoztatott részt II. kategóriájú 
létesítménynek tekintik,

b) az a) ponttól eltérő esetben II. kategóriájú létesítménynek kell tekinteni.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti jelentős változás az Lvr. 22. § (1) bekezdése szerinti teljesítménybővítésnek minősül.
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9. Nyilvántartás

12. § (1) Az 5. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 15. § (3) bekezdése alapján adott felmentésekről a környezetvédelmi hatóság 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) a felmentésről rendelkező határozat számát,
b) az üzemeltető nevét,
c) a felmentéssel érintett létesítmény telephelyének címét,
d) a felmentéssel érintett létesítményben végzett tevékenység 1. melléklet szerinti megnevezését,
e) a felmentés jogalapjára való hivatkozást és
f ) a felmentés időtartamát.

 (2) A  jogszabály hatálya alá tartozó, az  üzemeltetésre jogerős engedéllyel rendelkező létesítményekről 
a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) létesítmény üzemeltetőjének nevét,
b) a létesítmény telephelyének címét és
c) a létesítményben végzett tevékenység 1. melléklet szerinti megnevezését.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartását a környezetvédelmi hatóság közzéteszi a honlapján.

10. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 12. § 2014. július 1-jén lép hatályba.
 (3) A 17. § és a 18. §, valamint a 8. és a 9. melléklet 2015. június 1-jén lép hatályba.
 (4) A 11. §-ban foglalt rendelkezéseket a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14. § (1) Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. 
(IV. 19.) KöM rendelet alapján kiadott levegővédelmi követelményeket megállapító határozat hatályban marad, 
amíg a határozatot a környezetvédelmi hatóság a (2) és (3) bekezdés vagy az Lvr. 22. § (1) bekezdése alapján indult 
eljárásban módosítja vagy visszavonja.

 (2) Annak a  létesítményeknek az üzemeltetője, aki a tevékenységét az egyes tevékenységek és berendezések illékony 
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 10.  § (6)  bekezdése alapján 
kiadott, a  VOC kibocsátási határértékek alóli felmentésről rendelkező határozat birtokában végzi, e  rendelet 
hatálybalépését követő 90 napon belül kérheti a környezetvédelmi hatóságtól:
a) 2017. december 15-ig a 15. § szerinti kibocsátás-csökkentési terv alkalmazását vagy
b) az 5. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén az 5. § (3) bekezdése szerinti felmentést.

 (3) Ha az  üzemeltető a  (2)  bekezdés szerinti határidőig nem nyújt be kérelmet, a  környezetvédelmi hatóság 
a levegővédelmi követelményeket hivatalból indult eljárás keretében a 4. § és a 6. § szerint állapítja meg.

15. § (1) A  kibocsátás-csökkentési terv végrehajtásával a  4.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott kibocsátási 
határértéknek megfelelő, vagy annál kisebb kibocsátás-csökkentést kell elérni.

 (2) A kibocsátás-csökkentési tervet végrehajtó üzemeltető:
a) gondoskodik arról, hogy a  létesítmény kibocsátása megfeleljen az  (1)  bekezdésben foglaltaknak és 

a 7. melléklet 1. pontjában előírt követelménynek,
b) az előző évre vonatkozó kibocsátás-csökkentési terv teljesítésének megítélése céljából minden év 

március 31-ig elkészíti és a  környezetvédelmi hatóság részére benyújtja az  előző naptári évre vonatkozó, 
az 5. melléklet szerinti éves oldószermérleget.

 (3) A kibocsátás-csökkentési terv végrehajtásának idejére a  környezetvédelmi hatóság felmentést ad a  4.  § és a  6.  § 
szerinti határértékek betartása alól és az  (1)  bekezdés figyelembevételével egyedi kibocsátási határértéket állapít 
meg.

 (4) A kibocsátás-csökkentési terv iránti kérelmet az üzemeltető a 7. melléklet 2. pontja szerinti tartalommal nyújtja be 
a környezetvédelmi hatóságnak.
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16. § (1) Ez a rendelet
a) a 76/768/EGK, a  88/378/EGK, az  1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a  2000/53/EK, a  2002/96/EK és  

2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az  anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő 
módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.  cikkének, 
valamint

b) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 
24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.
 (2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén információszolgáltatási eljárás és az  információs 

társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

17. § (1) A 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, a  67/548/EGK és az  1999/ 45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint 
az  1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC tartalmuk miatt a  H340, H350, 
H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot rendelték, vagy ezek feltüntetése szükséges, amint helyettesítésük 
műszakilag megoldhatóvá válik, – figyelembe véve a  7.  §-ban felsorolt szempontokat – fel kell váltani kevésbé 
ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.”

 (2) A 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)–(4)  bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockázataira utaló figyelmeztető mondatokat, valamint azok 
jelentését a 6. melléklet tartalmazza.”

18. § (1) A 4. melléklet helyébe a 8. melléklet lép.
 (2) A 6. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

19. § (1) Hatályát veszti az  egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 
szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet.

 (2) 2017. december 16-án hatályát veszti
a) a 15. §

aa) (1) bekezdése,
ab) (2) bekezdés a) pontja,
ac) (3) és (4) bekezdése,

b) az 5. melléklet 3.5. pontja és
c) a 7. melléklet.

 (3) 2018. április 1-jén hatályát veszti a 15. § (2) bekezdés b) pontja.
 (4) Nem lép hatályba az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 

szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet módosításáról szóló 7/2010. (III. 31.) KvVM rendelet 1. § (6) bekezdése, valamint 
2. § (2) bekezdése.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez

 
1 
 

 

 
 
 

1. melléklet a …./2014. (…….) VM rendelethez 
 

E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 
 

1. A mellékletben felsorolt tevékenységi kategóriák akkor esnek a rendelet hatálya alá, ha a 
2. mellékletben megállapított küszöbérték feletti oldószer-felhasználás jellemzi a 
tevékenységet, illetve az ahhoz tartozó létesítmény működését. A tevékenység minden egyes 
esetben magában foglalja a berendezés tisztítását is, de a termékek tisztítását nem, hacsak az 
másképpen nem szerepel a tevékenység leírásánál. 
 
2. E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek 

 
2.1. Nyomdaipari tevékenység (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1–3. pontja) 

Szöveg és képek sokszorosítására irányuló bármilyen tevékenység, amelynél egy 
képhordozó segítségével nyomdafestéket (tintát) visznek fel egy tetszőleges felületre. (Ide 
tartoznak a kapcsolódó lakkozási, festési és kasírozási eljárások is.) Ezen tevékenységekhez 
tartozó alfolyamatok közül az alábbiak esnek e rendelet hatálya alá: 

a) tekercses offszet nyomás, forró levegős szárítással: rotációs hengerbe történő adagolással 
működő olyan eljárás, amelynél a képhordozó nyomtatott és nem-nyomtatott területe 
ugyanabban a síkban helyezkedik el; az elpárologtatás egy kemencében történik, ahol forró 
levegőt használnak a nyomtatott anyag szárítására (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. 
pontja); 

b) rotációs mélynyomás sajtótermékek készítésére: magazinok, prospektusok, katalógusok 
vagy hasonló termékek papírjának nyomtatásánál alkalmazott olyan nyomtatási eljárás, 
amelyhez leggyakrabban toluol-alapú festéket használnak (2. melléklet 1. pontjában foglalt 
táblázat 2. pontja); 

c) rotációs mélynyomás: olyan nyomtatási eljárás, amely során forgó hengeres képhordozót 
használnak, amelynek a nyomtató felülete mélyebben helyezkedik el a nem-nyomtatandó 
részeknél, a mélyedések pedig nyomdafestékkel vannak töltve; folyékony nyomdafestéket 
alkalmaznak, amely az oldószer párolgása útján szárad (2. melléklet 1. pontjában foglalt 
táblázat 3. pontja); 

d) flexográfia (magasnyomás): olyan nyomtatási tevékenység, amelynél a nyomtatandó kép 
hordozójaként gumit vagy elasztikus fotopolimereket használnak, ahol a nyomtatandó felület 
magasabban helyezkedik el a nem nyomtatandó résznél, és ahol folyékony nyomdafestéket 
(tintát) alkalmaznak, amely az oldószer elpárolgása által szárad (2. melléklet 1. pontjában 
foglalt táblázat 3. pontja); 

e) rotációs szitanyomás: olyan nyomtatási tevékenység, amely során a nyomdafesték a 
nyomtatandó felületre egy porózus képhordozó formán keresztülnyomva jut, folyékony 
festéket használnak, amelyet elpárologtatással szárítanak ki (2. melléklet 1. pontjában foglalt 
táblázat 3. pontja); 

f) nyomtatási tevékenységgel kapcsolatos kasírozás: két vagy több rugalmas anyag 
összeragasztása rétegelt lemez készítése céljából (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. 
pontja); 

g) lakkozás: olyan felületbevonó tevékenység, amely során záró (fedő) lakkréteget visznek 
fel a munkadarabra, vagy csomagolóanyag későbbi lezárásához ragasztóréteget visznek föl 
rugalmas anyagra (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. pontja). 
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2.2. Felülettisztítás (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4–5. pontja) 
Oldószeres vegytisztítás kivételével minden olyan tevékenység, amelyhez szerves 

oldószereket használnak a szennyezésnek az anyag felületéről történő eltávolítására, beleértve 
a zsírtalanítást is. A több lépésből álló tisztítási tevékenység egyetlen felülettisztítási 
tevékenységnek minősül. Ennél a tevékenységnél nem kell figyelembe venni a gépi 
berendezések belső tisztítását, csak a termékek felületének tisztítását. 

 
2.3. Járművek utánfényezése (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontja) 

Bármely olyan ipari vagy kereskedelmi festési és kapcsolódó zsírtalanítási tevékenység, 
amely során 

a) gépjárművek vagy azok egy részének eredeti festését végzik újrafényező festék 
típusokkal, ha  erre nem az eredeti gyártó berendezésen (soron) kerül sor, vagy 

b) utánfutók vagy pótkocsik festését végzik. 
 
2.4. Szalagtekercsek bevonatolása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. pontja) 
Minden olyan tevékenység, amelynél a tekercselt acélt, rozsdamentes acélt, bevonatos acélt, 

rézötvözeteket vagy alumínium szalagot végtelenített eljárással filmképző réteggel vagy 
rétegelt borítással vonnak be. 

 
2.5. Bevonatkészítés (2. melléklet táblázatának 6., 8., 10., 13. sorai és a 3. melléklet) 
Bármely olyan tevékenység, amelynél a bevonat egy vagy több folyamatos rétegét viszik fel: 
2.5.1. Járművek közül a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) 

KöHÉM rendelet 2. § (9) bekezdése szerinti járműkategóriákból az alábbiakra (3. melléklet 
vagy 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontja): 

a) az M1 járműkategóriába tartozó új személygépkocsik, valamint az N1 járműkategóriához 
tartozó járművek, ha ugyanabban a berendezésben festik, mint az M1-hez sorolt 
személygépkocsikat; 

b) az N1, N2 és N3 járműkategóriába sorolt tehergépjárművek vezetőfülkéi, amelyben a 
járművezető rendeltetésszerű használat esetén tartózkodik és az N2 és N3 járműkategóriába 
tartozó tehergépjárművek minden kiegészítő része vagy műszaki egysége; 

c) az N1, N2 és N3 járműkategóriához tartozó vezetőfülke nélküli tehergépkocsik; 
d) az M2 és M3 kategóriához sorolt autóbuszok; 
e) az O1, O2, O3 és O4 kategóriához tartozó pótkocsik, utánfutók. 
2.5.2. Fém- és műanyag felületek, beleértve repülőgépek, hajók, vasúti járművek stb. 

felületeit is (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. pontja). 
2.5.3. Fafelületek (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. pontja). 
2.5.4. Textil-, szövet-, film-, (fólia-) és papírfelületek (2. melléklet 1. pontjában foglalt 

táblázat 8. pontja). 
2.5.5. Bőrfelületek (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. pontja). 
Nem tartozik ide a hordozóanyagok fémekkel történő bevonása, amelyet elektroforézissel 

vagy vegyi permetezéses eljárással visznek fel. Ha a bevonási folyamatban van olyan 
művelet, amelynél ugyanazt a tárgyat bármely módszer alkalmazásával nyomtatják is, akkor a 
nyomtatási műveletet a bevonási tevékenység részének kell tekinteni. 

 
2.6. Tekercselő huzalok bevonatolása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. pontja) 
Transzformátorokban, motorokban stb. használt tekercselt fém vezetők bármiféle bevonattal 

való ellátása. 
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2.7. Oldószeres vegytisztítás (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. pontja) 
Bármely ipari vagy kereskedelmi tevékenység, amelynél illékony szerves vegyületeket 

használnak valamely létesítményben ruházat, lakástextíliák és hasonló fogyasztói áruk 
tisztítására, kivéve a foltok kézi eltávolítását. 

 
2.8. Faanyag impregnálása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12. pontja) 
Bármely tevékenység, amely során a faanyagba védőszert juttatnak. 
 
2.9. Cipők (lábbelik) gyártása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. pontja) 
Minden olyan tevékenység, amelynél komplett lábbeliket vagy azok részeit állítják elő. 
 
2.10. Fa és műanyag rétegelt borítás (laminálás) (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 

15. pontja) 
Minden olyan tevékenység, amely során fa, illetve műanyag rétegeket ragasztanak össze, 

rétegelt termék előállítása céljából. 
 
2.11. Ragasztószerrel bevonás (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. pontja) 
Bármely tevékenység, amelynél ragasztószert visznek fel a felületre, a nyomtatással 

kapcsolatos ragasztószer-felvitel és rétegezés (laminálás) kivételével. 
 
2.12. Bevonó anyagok, festékek, lakkok, nyomdafestékek és ragasztószerek gyártása (2. 

melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 17. pontja) 
A végtermékek és közbenső termékek gyártása ugyanazon létesítményben történik. A 

gyártás festékek, gyanták és ragasztószerek szerves oldószerrel vagy más hordozóval történő 
összekeverésével megy végbe, beleértve a diszpergálási és elődiszpergálási műveleteket, a 
viszkozitás és színtónus beállításokat, valamint a végtermék kiszerelését (pl. tartályokba, 
dobozokba). 

 
2.13. Gumi feldolgozás (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 18. pontja) 
Bármely olyan tevékenység, amely során a természetes vagy mesterséges gumi 

összekeverése, őrlése, elegyítése, kalanderezése, extrudálása és vulkanizálása történik, 
valamint a késztermékké alakításhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek. 

 
2.14. Növényi olaj és állati zsír kinyerési és növényi olaj finomítási tevékenységek (2. 

melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 19. pontja) 
Minden olyan tevékenység, amely során magokból és más növényi anyagokból növényi 

olajat állítanak elő. Az ebből származó száraz maradékok feldolgozása takarmányozás 
céljából, valamint magokból, növényi anyagokból és állati eredetű anyagokból származó 
zsírok és növényi olajok tisztítására szolgáló bármely tevékenység. 

 
2.15. Gyógyszerészeti termékek gyártása (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 20. 

pontja) 
Gyógyszerészeti termékek kémiai szintézise, fermentálása, extrahálása, formulálása és 

késztermékké alakítása, és ha ugyanazon a telephelyen végzik, a közbenső (intermedier) 
termékek gyártása. 
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2. melléklet a …./2014. (…….) VM rendelethez 

 
 

Besorolási küszöbértékek, kibocsátási határértékek 
 

 
 
1. Besorolási küszöbértékek és kibocsátási határértékek   
 

 A B C D E F 

 

Tevékenység 
és besorolási küszöbérték  

(oldószer-felhasználás 
t/év) 

Küszöbértékek  
(oldószer-  

felhasználás t/év) 

VOC véggáz  
kibocsátási  
határérték 

(mg C/Nm3) 

VOC diffúz kibocsátási  
határérték 

(oldószerbevitel %-a) 

Teljes VOC-kibocsátás  
határértéke 

Egyéb rendelkezések, 
megjegyzések II. 

kategóriájú 
létesítmény 

I. 
kategóriájú 
létesítmény 

II. 
kategóriájú 
létesítmény 

I. 
kategóriájú 
létesítmény 

1. Tekercses offszet 
nyomás, forró levegős 
szárítással (>15) 

15–25 
 

100 
  

301 

  
301 

 

  1 A késztermékbe kerülő 
oldószermaradék nem 
tekintendő a diffúz kibocsátás 
részének. >25 20 301 301   

2. Rotációs mélynyomás 
sajtótermékeken (>25) 

 75 10 15    

3. Egyéb rotációs 
mélynyomás, flexográfia, 
rotációs szitanyomás, 
nyomtatási 
tevékenységgel 
kapcsolatos kasírozás 
vagy lakkozás (>15) 

15–25 
  
 

100 
  
  

25 
  
 

25 
  
 

  1 A textilre és kartonra való 
rotációs szitanyomás 
küszöbértéke. 

>25 100 20 20   
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Rotációs szitanyomás 
textilre/kartonra (>30) 

>301 100 20 20   

4. Felülettisztítás1 (>1) 1–5 
 

202 

 
15 

 
15 

  
  1 A 6. mellékletben felsorolt 

megjelölést viselő vegyületek 
felhasználásával végzett 
felülettisztítás. 
2 A határérték a vegyületek 
mg/Nm3-ban megadott összes 
tömegére és nem az összes 
szénre (C) vonatkozik. 

>5 202 10 10   

5. Egyéb felülettisztítás1 
(>2) 

2–10 75 20  20   1 Nem a 6. melléklet szerinti 
megjelölést viselő anyagok 
felhasználásával végzett 
felülettisztítás.  

>10 75 15 15   

6. Járműszériafestés (<15) 
és jármű- utánfényezés 

>0,5 50 25 25    

7. Szalagtekercsek 
bevonatolása (>25) 

 501 5 10   1 Azoknál a létesítményeknél, 
amelyeknél olyan technológiát 
alkalmaznak, amely során 
megengedett a visszanyert 
oldószerek újbóli használata, a 
véggáz kibocsátási határérték 
150 mg C/Nm3 
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8. Egyéb bevonat felviteli, 
festési eljárások, 
beleértve a fém, 
műanyag, textil4, szövet, 
fólia és papír festését 
(>5) 

5–15 
 

100 1  

 
20 

  
20 

  
  1 A kibocsátási határérték a 

festésre és a szárítási 
folyamatra vonatkozik, zárt 
körülmények mellett. 
2 Az első kibocsátási határérték 
a szárítási folyamatokra 
vonatkozik, a második a festési 
műveletekre. 
3 Azon textilfestő 
létesítményekre vonatkozik, 
amelyeknél olyan eljárást 
alkalmaznak, amely során 
megengedett a visszanyert 
oldószerek ismételt használata, 
a kibocsátási határérték a festési 
és szárítási folyamatokra 
együttesen 150 mg C/Nm3. 
4 A rotációs szitanyomtatás 
textilekre a 3.  ponthoz tartozik. 

>15 50/75 2, 3 20 20   

9. Tekercselő huzalok 
bevonatolása (>5) 

    10 g/kg1 

 5 g/kg2 
10 g/kg1 

 5 g/kg2 

1 Olyan  létesítményekre 
vonatkozik, amelyeknél a huzal 
átlagos átmérője ≤ 0,1 mm. 
2 Minden egyéb létesítményre 
érvényes. 
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10. Faanyag felületek 
bevonatolása, festése 
(>15) 

15–25 
 

1001 

  
25 

 
25 

  
  1 A kibocsátási határérték azon 

festési és szárítási eljárásokra 
vonatkozik, amelyek zárt 
körülmények között valósulnak 
meg.  
2 Az első érték a szárítási 
folyamatra, a második a 
bevonat felvitelére vonatkozik. 

>25 50/752 20 20   

11. Oldószeres vegytisztítás     20 g/kg 1, 2 

 
20 g/kg 1, 2 

 

1 A tisztított és szárított termék 
egységnyi tömegére vonatkozó 
oldószer-kibocsátás 
mennyiségével kifejezve. 
2 A 4. melléklet 2. pontjában 
megállapított határérték itt nem 
érvényes. 

12. Faanyag impregnálása 
(>25) 

 1001 45 45 11 kg/m3 11 kg/m3 1 Nem vonatkozik kreozottal 
végzett impregnálásra. 

13. Bőrök bevonati réteggel 
való ellátása (festése) 
(>10) 

10–25 
 
 

   85 g/m2 85 g/m2 Az emissziós határértékek a 
gyártott termék 1 m2-re jutó 
oldószer-kibocsátás 
mennyiségével vannak 
megadva. 
 
1 Bútorgyártásban használt 
bőrök és a különleges bőráruk, 
mint kisméretű fogyasztási 
cikkek (pl. táskák, övek, 
levéltárcák stb.) festésénél. 

>25 
 

   75 g/m2 75 g/m2 

>101    150 g/m2 150 g/m2 

14. Cipők (lábbelik) gyártása 
(>5) 

    25 g/pár 25 g/pár A teljes VOC kibocsátási 
határérték a kész lábbeli-párra 
vonatkoztatott oldószer-
kibocsátás, grammban 
kifejezve. 
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15. Fa és műanyag rétegelt 
borítás (laminálás) (>5) 

    30 g/m2 30 g/m2  

16. Ragasztószerrel bevonás 
(>5) 

5–15 501 25 25   1 Ha olyan technológiákat 
alkalmaznak, amelyeknél 
megengedett a visszanyert 
oldószerek újrafelhasználása, 
akkor a VOC véggáz 
kibocsátási határérték 150 mg 
C/Nm3. 

>15 501 20 20   

17. Bevonóanyagok, 
festékek, lakkok, 
nyomdafestékek és 
ragasztószerek gyártása 
(>100) 

100–1000 150 5 5 oldószerbevitel 5%-a  A diffúz kibocsátás határértéke 
nem tartalmazza azt az 
oldószermennyiséget, amelyet a 
bevonó anyag (festék) 
összetevőjeként, zárt tartályban 
értékesítenek. 

>1000 150 3 3 oldószerbevitel 3%-a 

18. Gumi feldolgozás (>15)  201 252 252 oldószerbevitel 25%-a 1 Ha olyan technológiákat 
használnak, amelyeknél 
megengedett a visszanyert 
oldószerek újrafelhasználása, a 
VOC véggáz kibocsátási 
határérték 150 mg C/Nm3. 
2 A VOC diffúz kibocsátási 
határérték nem tartalmazza azt 
az oldószermennyiséget, 
amelyet a termék vagy keverék 
összetevőjeként zárt tartályban 
értékesítenek. 
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19. Növényi olaj és állati zsír 
kinyerési és növényi olaj 
finomítási tevékenységek 
(>10) 

    Állati zsír: 1,5 kg/t 
Ricinusolaj: 3 kg/t 
Repcemag: 1 kg/t 
Napraforgó: 1 kg/t 
Szójabab (normál őrlés, 
sajtolás): 0,8 kg/t Szójabab 
(fehér üledék): 1,2 kg/t  
Egyéb magvak és növényi 
anyagok: 
– 3 kg/t1  
– 1,5 kg/t2  
– 4 kg/t3 

1 Olyan létesítményekre, ahol 
adagonként dolgozzák fel a 
magvakat, illetve egyéb 
növényi anyagokat, a 
környezetvédelmi hatóság, 
minden esetet külön vizsgálva, 
a teljes VOC kibocsátási 
határértéket az elérhető legjobb 
technika alapján állapítja meg. 
2 Minden frakcionálási 
folyamatra, eljárásra 
vonatkozik, kivéve a zagy 
(kötőanyag) eltávolítást. 
3 Zagy (kötőanyag) eltávolításra 
vonatkozó határérték. 

20. Gyógyszerészeti 
termékek gyártása (>50) 

 201 52 152 az 
oldószer-
bevitel 
5%-a 

az oldószer- 
bevitel 15%-a 

1 Ha olyan eljárásokat 
alkalmaznak, amelyeknél a 
visszanyert oldószerek 
újrafelhasználása megengedett, 
a VOC véggáz kibocsátás 
határértéke 150 mg C/Nm3. 
2 A diffúz kibocsátási 
határértékek nem tartalmazzák 
azt az oldószermennyiséget, 
amelyet a termék vagy keverék 
részeként, zárt tartályban 
értékesítenek. 

 
2. A kibocsátási határértékek fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású), véggáz égetés esetén fizikai normálállapotú 
és száraz véggázra vonatkoznak. 
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3. melléklet a …./2014. (…….) VM rendelethez 
 

Járműfestésre vonatkozó határértékek  
  

1.1. A teljes VOC-kibocsátás határértéke a festett termék teljes felületére vonatkoztatott 
illékony szerves vegyületek kibocsátott összes tömegében [g/m2], valamint a festett 
járműkarosszéria darabszámára vonatkoztatott VOC-kibocsátás összes tömegében 
[kg/karosszéria] van kifejezve. 
 

1.2. Járműfestés oldószer-felhasználási és -termelési küszöbértékei és a teljes VOC-kibocsátás 
határértékei 

 
  A B C 
 1 Tevékenység 

és besorolási küszöbérték 
(oldószer-felhasználás, 

tonna/év) 

Termelési küszöbérték 
(a festett termék éves 

darabszámára vonatkozik) 

Teljes VOC kibocsátás 
határértéke 

 2 Új személygépjárművek 
festése (>15) 

>5000 45 g/m2 vagy 1,3 
kg/karosszéria +33 g/m2 

 3 Új személygépjárművek 
festése (>15) 

≤ 5000 héjszerkezet vagy 
>3500 alvázra épített 

90 g/m2 vagy 1,5 
kg/karosszéria +70 g/m2 

 4 Új autókabinok, teherautó 
vezetőfülkék festése (>15) 

≤5000 65 g/m2 

>5000 55 g/m2 

 5 Új haszongépjárművek 
festése (>15) 

≤ 2500 90 g/m2 

>2500 70 g/m2 

 6 Új autóbuszok festése 
(>15) 

≤ 2000 210 g/m2 
>2000 150 g/m2 

 
 
1.3. Az oldószer-felhasználási küszöbértékeknél kisebb kapacitású járműfestő 

létesítményeknek a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontja szerinti jármű-
szériafestés és jármű-utánfényezés tevékenységre vonatkozó követelményeit kell 
kielégíteni. 

 
1.4. Az 1.2. pontban meghatározott termékfelület meghatározásánál figyelembe kell venni az 

elektroforetikus eljárással festett teljes felületet és minden egyéb alkatrész felületét, 
amelyet a festési folyamat egymást követő fázisaiban ugyanazzal a festékkel festenek be, 
mint a teljes felületet. Ha a festék felhordása több fázisban történik, a VOC-kibocsátás 
számításánál valamennyi fázisban felhordott festék VOC tartalmát figyelembe kell venni, 
ugyanakkor a festett felületet csak egyszer kell számításba venni. 
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1.5. Az elektroforézissel festett felület nagyságát az alábbi képlet alkalmazásával kell 
kiszámolni (ez a módszer lemezből készült más festett alkatrészekhez is alkalmazható): 

 
2  𝑥𝑥  𝑗𝑗á𝑟𝑟𝑟𝑟ű𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  𝑡𝑡ö𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑓𝑓é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣á𝑔𝑔   𝑚𝑚   𝑥𝑥  𝑎𝑎  𝑓𝑓é𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑠𝑠ű𝑟𝑟ű𝑠𝑠é𝑔𝑔𝑔𝑔   (𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑚𝑚!)   

 
1.6. Számítógépes tervezési vagy egyéb, ezzel pontosságát tekintve egyenértékű eredményt 

adó módszert lehet alkalmazni a többi felhasznált részegység vagy alkatrész felületének, 
vagy a létesítményben festett termék teljes felületének a kiszámítására. 

 
1.7. A teljes VOC kibocsátási határértékek az összes bevonatfelviteli műveletre vonatkoznak, 

amelyet ugyanabban a létesítményben végeznek elektroforetikus vagy bármely más 
festési eljárással egészen a végső fényezett réteg és a felső polírozott festékréteg 
elkészítéséig. A teljes VOC kibocsátási határértékek arra az oldószermennyiségre is 
vonatkoznak, amelyet a folyamatban használt berendezések (beleértve a szórófülkéket és 
egyéb helyhez kötött berendezéseket) tisztítására használnak a gyártási folyamat ideje 
alatt vagy azt követően. 
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4. melléklet a …./2014. (…….) VM rendelethez 
 

A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó véggáz 
kibocsátási határértékek 

 
1. Azokra a VOC véggáz kibocsátásokra, amelyekben az R45, R46, R49, R60, R61 R-
mondatot és a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot viselő VOC 
vegyületek tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-t, a VOC véggáz 
kibocsátási határérték 2 mg/m3. A kibocsátási határérték az e pontban felsorolt R-mondatot  
vagy figyelmeztető mondatot viselő VOC összes tömegére vonatkozik. 
 
2. Az olyan halogénezett VOC-ot tartalmazó véggáz kibocsátásokra, ahol a H341, H351 
figyelmeztető mondatot és az R40, R68 R-mondatot viselő VOC tömegáramának összege 
eléri vagy meghaladja a 100 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 20 mg/m3. A 
kibocsátási határérték az e pontban felsorolt R-mondatot vagy figyelmeztető mondatot viselő 
VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik. 
 
3. Az 1. és a 2. pont szerinti határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású 
véggázra vonatkoznak.  
 
4. Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti 
tömegáramot, a tevékenység jellegétől és az oldószer-felhasználás mennyiségétől függően a 2. 
vagy 3. melléklet szerinti kibocsátási határértékeket és követelményeket kell betartani.         
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5. melléklet a …/2014. (….) VM rendelethez 
	  

Éves oldószermérleg 
 
1. Az alkalmazás célja: 
a) a kibocsátási határértékeknek való megfelelés igazolása,  
b) a jövőbeni kibocsátás-csökkentő módszerek meghatározása, 
c) adatok és információk szolgáltatása az oldószer-felhasználás és oldószer-kibocsátás 

mértékéről, 
d) a légszennyezés mértéke éves bejelentés adatainak meghatározása. 
 
2. Meghatározások 
 
2.1. Az ábra egy létesítménybe vagy tevékenységbe bevitt és onnan kijutó VOC 

anyagáramokat mutatja be: 
 

 
 

 
 
 
 
 

	  

K3. Termékben 
maradt (diffúz 
szennyezőként) 

B1. Közvetlenül 
bevitt oldószer (pl. 
festékben lévő) 

B2. Visszaforgatott 

Visszanyert 
K8. Vissza 

nem forgatott 

K1. Véggáz kibocsátás 

K5. Lebontott  

K4. Levegőbe 
(diffúz módon) 

K7. Értékesítésre 
(szándékosan 

oldószert 
tartalmazó	  
termékként)	  

K6. Hulladékba 
(tartályos) 

K9. Egyéb 
diffúz módon 
(pl. talajba) 

K2. Vízbe 
(diffúz módon) 

K5. Szennyvíz-
kezelőben lebontott 

létesítmény vagy 
tevékenység 
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2.2. Az éves oldószermérleg elkészítése során alkalmazott meghatározások: 
 

2.2.1. Szerves oldószerek folyamatba bevitt mennyiségei (B):	  
 
B1: Az eljárásba közvetlenül bevitt szerves oldószerek mennyisége vagy keverékekben, 

vásárolt termékekben lévő mennyisége, amelyet az eljárásnál bemenő anyagként használnak 
fel az oldószermérleg vonatkozási, számítási időszakán belül. 

 
B2: Az eljárás során visszanyert oldószer-mennyiségből a folyamatba visszaforgatott 

szerves oldószerek mennyisége. A visszaforgatott oldószert mindannyiszor számításba kell 
venni, ahányszor azt a folyamatban felhasználják. 

 
 

2.2.2. Szerves oldószerek folyamatból kilépő mennyiségei (K): 
 
K1: VOC véggáz kibocsátás. 
 
K2: Vízbe kibocsátott szerves oldószerek mennyisége, figyelembe véve – amennyiben 

szükséges – a szennyvízkezelésnél lebontott oldószer-mennyiséget (K5). 
 
K3: Szennyezésként vagy maradékként a folyamatból kilépő termékben visszamaradó 

szerves oldószerek mennyisége. 
 
K4: Diffúz módon a levegőbe jutó szerves oldószerek mennyisége. Magában foglalja a 

helyiségek általános szellőztetését, az ablakokon, ajtókon, ventilátorokon és más nyílásokon 
keresztül kijutó szerves oldószereket. 

 
K5: Kémiai vagy fizikai reakciókban lebontott vagy átalakult szerves oldószerek 

mennyisége (beleértve például az égetéssel oxidált vagy a szennyvízkezelésnél lebontott ilyen 
vegyületeket, vagy pl. az adszorpcióval megkötött anyagokat, ha ezeket nem vették 
számításba a K6, K7 vagy K8 tételnél). 

 
K6: Az összegyűjtött hulladékban lévő szerves oldószerek mennyisége. 
 
K7: Olyan szerves oldószerek vagy keverékekben, termékekben szándékosan lévő szerves 

oldószerek mennyisége, amelyet kereskedelmileg értékesítenek vagy később kívánnak eladni. 
 
K8: Visszanyert (esetleg keverékekben levő), de a folyamatba vissza nem forgatott szerves 

oldószerek mennyisége, ha nincsenek számításba véve a K7 tételnél. 
 
K9: Más módon (pl. talajba) kibocsátott szerves oldószerek mennyisége. 
 

3.  Az éves oldószermérleg elkészítésének szabályai 
 

3.1. Általános szabály 
 

3.1.1. Ha egy létesítményen belül az üzemeltető több, a rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységet végez és nem alkalmazza a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
terheléskiegyenlítést, az éves oldószermérleget az érintett tevékenységekre külön kell 
elkészíteni.  
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3.1.2. Ha egy létesítményen belül az üzemeltető több, a rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységet végez és alkalmazza a 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti terheléskiegyenlítést, 
az éves oldószermérleget az egyes tevékenységek teljes VOC kibocsátására külön és a 
létesítmény egészére is el kell készíteni. 

 
3.1.3.  A 3.1.1. és a 3.1.2. pontban fel nem sorolt esetekben az éves oldószermérleget 

létesítményenként kell elkészíteni.        
 
3.2. Az oldószer-felhasználás meghatározása  
 
3.2.1. Az oldószer-felhasználást a következő egyenlet szerint kell kiszámítani: 
 

OF = B1–K8 
 
3.3. A  VOC diffúz kibocsátás meghatározása 
 
3.3.1. A VOC diffúz kibocsátást a következő egyenletek egyike szerint kell kiszámítani: 
 

F = B1–K1–K5–K6–K7–K8 
vagy 

F = K2+K3+K4+K9 
 
Az F értéke az egyes összetevők közvetlen mérésével határozható meg. Az előzőekkel 

egyenértékű más számítás is végezhető, például a leválasztási hatásfok felhasználásával. 
 
3.3.2. A VOC diffúz kibocsátási határérték az oldószerbevitel meghatározott százalékában 

van kifejezve, amelyhez az oldószerbevitelt a következő egyenlettel kell kiszámítani: 
 

B = B1+B2 
 
 
3.3.3. A határértékkel való összehasonlítás céljából az oldószerbevitelre eső VOC diffúz 
kibocsátást az alábbi képlettel kell meghatározni:  
 

oldószerbevitelre eső diffúz VOC kibocsátás = F/B *100  
 

ahol:  
- F: a VOC diffúz kibocsátások összege, amelynek meghatározását a 3.3.1. pont 

tartalmazza, 
- B: az oldószerbevitel, amelynek meghatározását a 3.3.2. pont tartalmazza.  
 

3.3.4. A VOC diffúz kibocsátást legalább olyan méréssorozattal kell meghatározni, amely 
rövid ideig tartó, de széles körű. A létesítmény módosítása esetén a méréssorozatot meg kell 
ismételni. 
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3.4. A teljes VOC kibocsátás meghatározása  
 
3.4.1. Azokra a tevékenységre, amelyekre a környezetvédelmi hatóság a 2. vagy a 3. 

melléklet szerinti teljes VOC kibocsátási határértéket állapít meg, a tényleges teljes VOC 
kibocsátást a következő egyenlettel kell kiszámítani: 

 
E = F+K1 

 
ahol:  

- F: a VOC diffúz kibocsátások összege, amelynek meghatározását a 3.3.1. pont 
tartalmazza. 

  
 
3.4.2. Ha a tevékenységekre a 2. vagy a 3. melléklet szerint a teljes VOC kibocsátási 
határérték a gyártott termékegységre vonatkozik, a termékegységre eső teljes VOC 
kibocsátást az alábbi képlettel kell meghatározni:  
 

termékegységre eső teljes VOC kibocsátás = E/éves gyártott termék mennyiség 
 
ahol:  

- E: a teljes VOC kibocsátás, amelynek meghatározását a 3.4.1. pont tartalmazza.  
 
 

3.4.3. Ha a tevékenységre a 2. melléklet a teljes VOC kibocsátási határértéket az 
oldószerbevitel %-ában állapítja meg, a határértékkel való összehasonlítás céljából a VOC 
kibocsátást az alábbi képlettel kell meghatározni:  

 
oldószerbevitelre eső teljes VOC kibocsátás = E/B *100 
 
ahol:  
- B: az oldószer bevitel, amelynek meghatározását a 3.3.2. pont tartalmazza, 
- E: a teljes VOC kibocsátás, amelynek meghatározását a 3.4.1. pont tartalmazza.  

 
 3.5. A 7. melléklet szerinti kibocsátás-csökkentési terv teljesítésének igazolása a teljes VOC 
kibocsátási határértékek alapján számított oldószer kibocsátással  

 
3.5.1. Arra a tevékenységre, amelyre kibocsátás-csökkentési terv készül, az oldószer-
felhasználást az alábbi egyenlet szerint kell kiszámítani:  

 
OF= B-K8 

ahol:  
- B: az oldószerbevitel, amelynek meghatározását a 3.3.2. pont tartalmazza. 
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6. melléklet a …../2014. (…...) VM rendelethez 
 
 Veszélyes anyagok kockázataira utaló R-mondatok, figyelmeztető mondatok és azok 

jelentése 
 
1. R40 = a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított, 
2. R45 = rákot okozhat (karcinogén hatású lehet), 
3. R46 = öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet), 
4. R49 = belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet), 
5. R60 = a fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja, 
6. R61 = a születendő gyermekre ártalmas lehet, 
7. R68 = maradandó egészségkárosodást okozhat, 
8. H340 = genetikai károsodást okozhat, 
9. H341 = feltehetően genetikai károsodást okoz, 
10. H350 = rákot okozhat, 
11. H350i= belélegzéssel rákot okozhat, 
12. H351= feltehetően rákot okozhat, 
13. H360D= károsíthatja a születendő gyermeket, 
14. H360F= károsíthatja a termékenységet.     
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7. melléklet a  …../2014. (…...) VM rendelethez 

 
A kibocsátás-csökkenetési terv készítésének szabályai és a kibocsátás-csökkentési terv 

iránti kérelem tartalmi követelményei    
 

1. A kibocsátás-csökkentési terv elkészítésére és a célkibocsátás meghatározására 
vonatkozó szabályok  
 
1.1. A kibocsátás-csökkentési terv elkészítése során az 1.2.-1.3. pont szerint kell eljárni. Ahol 
az 1.2.-1.3. pont nem alkalmazható, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőnek olyan 
tetszőleges alternatív terv alkalmazását engedélyezi, amellyel a 2. mellékletben megállapított 
kibocsátási határértékek alkalmazásával egyenértékű kibocsátás-csökkentés érhető el.  
 
1.2. A terv elkészítése során a következő tényezőket kell figyelembe venni:  

a) ahol a kis oldószertartalmú vagy oldószermentes helyettesítő anyagok fejlesztése 
még folyamatban van, a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőnek határidő-
hosszabbítást ad, hogy megvalósíthassa a kibocsátás-csökkentési tervét;  
b) a kibocsátás-csökkentés referenciapontjának („referencia-kibocsátás”) a lehető 
legnagyobb mértékben meg kell egyeznie a csökkentési módszerek alkalmazása 
nélküli kibocsátás értékével.  

 
1.3. A következő kibocsátás-csökkentési tervet azokra a létesítményekre kell alkalmazni, 
amelyekben olyan anyagokat használnak fel, amelyeknek feltételezhetően állandó a 
szilárdanyag-tartalma.   
 
1.3.1. Az éves referencia-kibocsátás meghatározása 
 
1.3.1.1. Meg kell állapítani az évente felhasznált festékek vagy nyomdafestékek (tinták), 
lakkok, ragasztószerek szilárdanyag-tartalmának össztömegét. Szilárdanyag alatt értendőek 
mindazok a festékbevonatokban, tintákban, lakkokban és ragasztószerekben található 
anyagok, amelyek a víz vagy az illékony szerves vegyületek elpárolgása után visszamaradnak, 
megszilárdulnak.  
 
1.3.1.2. Az éves referencia-kibocsátást az 1.3.1.1. pontban meghatározott tömegből az alábbi 
táblázatban található megfelelő szorzótényezővel kell meghatározni.  
 
 

 A B 
 Tevékenység szorzótényező 

1. rotációs mélynyomás; flexográfia; nyomtatási 
tevékenységgel kapcsolatos kasírozás; nyomtatási 
tevékenységgel kapcsolatos lakkozás; faanyagfelületek 
bevonatolása és festése; textil, szövet, fólia és papír 
festése; ragasztószerrel bevonás 

4 

2. szalagtekercsek bevonatolása, jármű-utánfényezés   3 
3. élelmiszerrel érintkező bevonatok, repülés- és 

űrtechnikai bevonatok 
2,33 

4. egyéb bevonati rétegfelviteli eljárások és rotációs 
szitanyomás 

1,5 
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1.3.1.3. A környezetvédelmi hatóság hozzáigazíthatja az 1.3.1.2. pontban foglalt táblázat 
szerinti szorzótényezőket az egyes létesítményekhez annak érdekében, hogy azok tükrözzék a 
szilárdanyag-felhasználás hatékonyságának igazolt növekedését. 
 
1.3.2. A célkibocsátás meghatározása 
 
1.3.2.1. A célkibocsátás egyenlő az éves referencia-kibocsátás és egy meghatározott 
százalékos érték szorzatával, ahol a százalékos érték nagysága:  

a) (diffúz kibocsátási határérték + 15) azokra a létesítményekre, amelyek a 2. 
mellékletben 1. pontjában foglalt táblázat 6. pontjához, valamint 8. és 10. pontjának 
alacsonyabb besorolási küszöbértékéhez tartoznak;  
b) (diffúz kibocsátási határérték + 5) minden egyéb létesítményre. 

  
1.4. A létesítmény VOC kibocsátása akkor megfelelő, ha az éves oldószermérleg alapján 
meghatározott tényleges VOC-kibocsátás kisebb vagy egyenlő a célkibocsátással. 
 
2. A kibocsátás-csökkentési terv iránti kérelem tartalmi követelményei 

 
2.1. Az engedélykérő azonosító adatai. 
2.2. A tevékenység, illetve berendezés telepítési helyének azonosító adatai és jellemzői. 
2.3. Az alkalmazott technológia ismertetése. 
2.4. A VOC-kibocsátás mennyisége, minőségi jellemzői és jellege (pontforráson távozó 
VOC kibocsátási, illetve VOC diffúz kibocsátás). 
2.5. A 2-4. melléklet határértékei alapján számított VOC-kibocsátás mennyisége a 
kibocsátás-csökkentési terv alkalmazása nélkül. 
2.6. A kibocsátás-csökkentési terv alkalmazásával elérhető teljes VOC-kibocsátás értéke. 
2.7. A tervezett technológiai intézkedések leírása. 
2.8. A megvalósítás pénzügyi forrása. 
2.9. A kibocsátás-csökkentési terv ütemezése, határidők. 
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8. melléklet a …../2014. (…...) VM rendelethez 
 

„4. melléklet a …/2014. (…) VM rendelethez 
 

A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó véggáz 
kibocsátási határértékek 

 
1. Azokra a VOC véggáz kibocsátásokra, amelyekben a H340, H350, H350i, H360D, H360F 
figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-
t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 2 mg/m3. A kibocsátási határérték az e pontban 
felsorolt figyelmeztető mondatot viselő VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik. 
 
2. Az olyan halogénezett VOC-ot tartalmazó véggáz kibocsátásokra, amelyeknél a H341 és a 
H351 figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 
100 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 20 mg/m3. A kibocsátási határérték az e 
pontban felsorolt figyelmeztető mondatot viselő VOC összes tömegére vonatkozik. 
 
3. Az 1. és a 2. pont szerinti határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású 
véggázra vonatkoznak.  
 
4. Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti 
tömegáramot, a tevékenység jellegétől és az oldószer-felhasználás mennyiségétől függően a 2. 
vagy a 3. melléklet szerinti kibocsátási határértékeket és követelményeket kell betartani.” 
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9. melléklet a …../2014. (…...) VM rendelethez 
 

„6. melléklet a …/2014. (…) VM rendelethez 
 

 Figyelmeztető mondatok és azok jelentése 
 
1. H340 = genetikai károsodást okozhat, 
2. H341 = feltehetően genetikai károsodást okoz, 
3. H350 = rákot okozhat, 
4. H350i = belélegzéssel rákot okozhat, 
5. H351 = feltehetően rákot okozhat, 
6. H360D = károsíthatja a születendő gyermeket, 
7. H360F = károsíthatja a termékenységet.” 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1167/2014. (III. 25.) Korm. határozata
a tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával 
kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány tekintettel arra, hogy kiemelten fontosnak tartja a  költségvetési támogatásból folytatott tudományos szakmai 
tevékenységet,
 1.  támogatja egy olyan tudományos közleményeket tartalmazó nemzeti bibliográfiai adatbázis (a  továbbiakban: 

adatbázis) létrehozását, amely kötelezően tartalmazza
a) a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak által a jogviszonyuk keretei között megalkotott és megjelentetett 

tudományos közleményeket, valamint
b) a  költségvetési forrásból tudományos mű megírására, létrehozására irányuló szerződés alapján 

támogatásban részesülő személyek által megjelentetett tudományos műveket;
 2.  egyetért azzal, hogy az adatbázis alkalmas kell, hogy legyen az önkéntesen közzétenni kívánt tudományos művek 

befogadására;
 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  megfelelő törvényi szabályozás érdekében – a  Magyar 

Tudományos Akadémia elnökével együttműködésben – készítsen előterjesztést a  Kormány számára, amely 
szerint a  Magyar Tudományos Akadémia (a  továbbiakban: MTA) közfeladata lesz egy olyan országos elektronikus 
információs közszolgáltatás nyújtása, amely
a) kötelezően tartalmazza az  1.  pont szerinti személyek tudományos közleményeinek címét, első megjelenési 

helyét, a szerző és a tudományos közlemény felett rendelkezni jogosult nevét (megnevezését),
b) biztosítja a nyilvános hozzáférés ingyenességét, továbbá
c) lehetővé teszi az arra nem kötelezett személyek esetén az önkéntes közzététel lehetőségét;

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2014. július 31.

 4.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – vizsgálja meg az MTA 
által működtetni kívánt adatbázishoz szükséges források biztosításának lehetőségét, és erre vonatkozóan tegyen 
javaslatot a Kormány részére.

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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