
 II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2006. évi XII.
tör vény

a rádiózásról és televíziózásról  szóló 
1996. évi I. tör vény módosításáról*

1.  § A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény 145.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. ja nu ár 30-i ülés nap ján fo gad ta el.

„145.  § A Ma gyar Rá dió mû so ra i nak ter jesz té sé hez e
tör vény ha tály ba lé pé se kor hasz nált há rom 66,0–73,0 MHz 
frek ven cia sáv kö zül ket tõ a tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá -
mí tott leg fel jebb há rom évig hasz nál ha tó, a har ma dik
66,0–73,0 frek ven cia sáv ti zen egy évig hasz nál ha tó.
 E  határidõn be lül a Tes tü let a Ma gyar Rá di ó tól két
66,0–73,0 MHz frek ven cia sáv hasz ná la tá ra vo nat ko zó
jogo sultságot el von hat, ha a 87,5–108,0 MHz frek ven cia -
sáv ban két mû sor szol gál ta tás meg va ló sul.”

2.  § Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,

köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
19/2006. (I. 31.) Korm.

rendelete

a frekvenciasávok nemzeti felosztásának
megállapításáról szóló 

346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl szó ló 2003. évi C. tör vény
182. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket rendeli el:

1. §

A frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá -
sá ról szó ló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 5. mel lék -
le té nek H55 láb jegy ze te he lyé be a következõ rendelkezés
lép:

„H55 A 66–73 MHz sáv ban URH–FM rádió-mûsor -
szóró ál lo má sok üze mel het nek leg fel jebb 2007. feb ru ár
1-jé ig a „Kü lön le ges kör ze ti ér te kez let (Genf, 1960)” és
„Az euró pai mû sor szó ró öve zet re ki ter je dõ kör ze ti meg -
álla po dás (Stock holm, 1961)” ál tal meg ha tá ro zot tak alap -
ján. Új frek ven cia ki je lö lés nem ad ha tó ki.”

2. §

Ez a ren de let a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló
1996. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2006. évi XII. tör -
vénnyel azo nos napon lép hatályba.

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

A Kormány
20/2006. (I. 31.) Korm.

rendelete

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági
tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjérõl

 szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend -
sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 22.  §-ának
c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány
a  helyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si igény -
bejelentéséhez kap cso ló dó meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány

tar tal má ról és ér té ke lé sé nek rend jé rõl  szóló 104/1998.
(V. 22.) Korm. ren de le tet (a továb biak ban: R.) a
következõk szerint módosítja:

1.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szak mai bi zott ság tag jai az ága za ti mi nisz té ri um
kép vi se lõi, az ága za ti mi nisz ter ál tal fel kért szak ér tõk és
az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
OTH) képviselõje.

(3) A szak mai bi zott ság el nö két és tag ja it az ága za ti mi -
nisz ter kéri fel.”

(2) Az R. 3.  §-ának (6) és (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A szak mai bi zott ság dön té sét jegy zõ könyv be kell
fog lal ni. A jegy zõ könyv – az elõ ze tes tá mo ga tás ra vo nat -
ko zó kor mány dön tést köve tõen – nyilvános.

(7) A kór ház be ru há zá sok ese tén a meg va ló sít ha tó sá gi
ta nul mány ér té ke lé sét – az egész ség ügyi in téz mény hely -
szí ni meg is me ré sét köve tõen – az Egész ség ügyi Mi nisz té -
ri um és az OTH szak ér tõi vég zik a be ru há zás he lye sze rint
ille té kes re gi o ná lis fej lesz té si ta nács nak a re gi o ná lis
egész ség ügyi tanáccsal egyeztetett javaslatai figye lembe -
véte lével.”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Cél tá mo ga tás igény lé se ese tén a meg va ló sít ha tó sá -
gi ta nul mányt egész ség ügyi gép-mû szer be szer zés ese tén a 
be ru há zás he lye sze rint ille té kes Re gi o ná lis Egész ség ügyi
Ta nács hoz, a víz gaz dál ko dá si ága zat ban a Te rü le ti Víz -
gaz dál ko dá si Tanácshoz kell benyújtani öt példányban.”

(2) Az R. 4.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(10) A szak mai bi zott ság a be nyúj tott meg va ló sít ha tó -
sá gi ta nul má nyok ról a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott
30 napon belül ha tá roz.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § (1) Az egész ség ügyi ága zat ban a meg va ló sít ha -

tó sá gi ta nul mány ér té ke lé sét az ille té kes Re gi o ná lis
Egész ség ügyi Ta nács szak mai bizottsága látja el.

(2) A szak mai bi zott ság ál lan dó tag jai: a re gi o ná lis fej -
lesz té si ta nács 1 kép vi se lõ je, a me gyei te rü let fej lesz té si ta -
ná csok (a fõ vá ros ban: a Fõ vá ro si Köz gyû lés) 1-1 kép vi se -
lõ je, a re gi o ná lis egész ség ügyi ta nács 1 kép vi se lõ je, az
ÁNTSZ me gyei in té ze te i nek 1-1 kép vi se lõ je, a me gyei
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egész ség biz to sí tá si szer vek 1-1 kép vi se lõ je, a Ma gyar Or -
vo si Ka ma ra me gyei szer ve ze te i nek 1-1 kép vi se lõ je.

(3) A szak mai bi zott ság el nö ke a Re gi o ná lis Egész ség -
ügyi Ta nács kép vi se lõ je.

(4) A szak mai bi zott ság el nö két és az ál lan dó ta go kat a
Re gi o ná lis Egész ség ügyi Ta nács el nö ke, a 4.  § (6) be kez -
dés sze rint meg hí vott ta go kat a szak mai bi zott ság el nö ke
kéri fel.

(5) A víz gaz dál ko dá si ága zat ban a meg va ló sít ha tó sá gi
ta nul mány ér té ke lé sét az ille té kes Te rü le ti Víz gaz dál ko -
dá si Ta nács szak mai bi zott sá ga lát ja el.

(6) A szak mai bi zott ság ál lan dó tag jai: az ille té kes kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság, valamint kör nye -
zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség, a
me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok (a fõ vá ros ban: a Fõ vá -
ro si Köz gyû lés) 1-1 kép vi se lõ je, az ÁNTSZ me gyei in té -
ze te i nek 1-1 kép vi se lõ je, a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra me -
gyei szer ve ze te i nek 1-1 kép vi se lõ je és a me gyei (fõ vá ro si)
föld mû ve lés ügyi hi va ta lok 1-1 kép vi se lõ je.

(7) A szak mai bi zott ság el nö ke a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi igaz ga tó ság kép vi se lõ je.

(8) A szak mai bi zott ság el nö két és az ál lan dó ta go kat a
Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács el nö ke, a (6) be kez dés
sze rint meg hí vott ta go kat a szak mai bi zott ság el nö ke kéri
fel.”

4.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te a mel lék let sze rint mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R. 4/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
szak mai bi zott ság a 2006. már ci us 1-jei ha tár idõ ben,
illetve azt köve tõen be nyúj tott meg va ló sít ha tó sá gi ta nul -
má nyok ér té ke lé sét vég zi. A 2006. már ci us 1-je elõtt be -
nyúj tott meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok ér té ke lé sét a ko -
ráb bi ren del ke zé sek sze rint kell el vé gez ni.

(3) Az R. 4.  §-ának (15)–(20) be kez dé se, va la mint
5.  §-ának (2), (3) és (5) be kez dé se ha tá lyát veszti.

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

Melléklet
a 20/2006. (I. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék let A) rész 2. pont já nak a) és
b) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2. A meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány mû sza ki mun ka ré -
sze tar tal maz za:]

„a) a meg lé võ – a be ru há zás cél já val össze füg gõ – ál la -
pot be mu ta tá sát, a be ru há zás in do ka it, a Nem ze ti Te le pü -

lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si Meg va ló sí tá si Prog -
ram mal össze füg gõ szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ók
le ha tá ro lá sá ról  szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. ren de let ben, 
és a köz mû ves szenny víz el ve ze tõ és -tisz tí tó mû ve l gaz da -
sá go san el nem lát ha tó te rü le tek re vo nat ko zó Egye di
Szenny víz ke ze lés Nem ze ti Meg va ló sí tá si Prog ram já ról
 szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. ren de let ben elõ írt kör nye -
zet vé del mi és gaz da sá gos sá gi vizs gá la tok kal együtt;

b) az ivó víz és a ke let ke zõ (köz csa tor ná ba ve ze tett)
szenny víz mennyi sé gét és mi nõ sé gét, az el lá tan dó la ko sok 
szá mát, a szenny víz-be ru há zás sal érin tett la kos egyen ér té -
ket (LE), fi gye lem mel a ter ve zett ipar i fej lesz té sek re, egy
fõre jutó víz fo gyasz tás elõ re jel zé sé re, be mu tat va az igé -
nye ket ala kí tó té nye zõ ket pl. a szol gál ta tá si díj vál to zá sok
be csül he tõ hatását;”

2. Az R. 2. szá mú mel lék let D) rész h) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[D) A cél tá mo ga tá si kör be tar tó zó (szenny víz el ve ze tés
és -tisz tí tás) be ru há zá sok nál a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul -
mány tar tal maz za:]

„h) ha a ke let ke zõ szenny víz mennyi sé ge nem éri el a
napi 5000 m3-t, vizs gál ni kell a ter mé sze tes szenny víz tisz -
tí tá si el já rá sok fõ tisz tí tá si elem ként vagy utó tisz tí tó ként
való al kal maz ha tó sá gát (pl. gyö kér zó nás, faültetvényes
stb.),”

A Kormány
21/2006. (I. 31.) Korm.

rendelete

a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint
a fakadó vizek által veszélyeztetett területek

használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári
gátak által védett területek értékének csökkenésével

kap cso la tos el já rás ról

A Kor mány a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi
LVII. tör vény (a továb biak ban: Vgtv.) 24.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározások

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. fa ka dó vi zes te rü le tek: az ár víz vé del mi töl tés (fal)

men tett ol da lán lévõ, olyan mély fek vé sû te rü le tek, ame -
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lye ken az ár ví zi víz nyo más ha tá sá ra szi vár gó víz jut a fel -
szín re és kü lön bö zõ nagy sá gú és idõtartamú vízborítást
okoz;

2. fenn tar tó: a vi zek és köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek tu laj -
don jo gá ból ere dõ, il le tõ leg az ez zel járó va gyon ke ze lõi jo -
gok és kö te le zett sé gek gya kor lá sát tel je sí tõ, to váb bá a
fenn tar tá si szak fel ada to kat – mint köz fel ada to kat – a jog -
sza bály ren del ke zé se foly tán, il let ve egyéb jogviszony
alapján ellátó személy (szervezet);

3. holt ág (holt me der): a fo lyók sza bá lyo zá sa vagy a
ter mé sze tes me der ván dor lás kö vet kez té ben ke let ke zett
olyan me der (me der sza kasz), amely a ter mé sze tes víz szál -
lí tás ban nem vesz részt;

4. hul lám tér: a fo lyók, víz fo lyá sok part vo na la és az ár -
vé del mi fõ véd vo nal kö zöt ti terület;

5. kö zép sõ sáv: a fo lyók hul lám te ré ben a védõ er dõ sáv
és a par ti sáv kö zöt ti terület;

6. mér ték adó ár víz szint: az ár víz vé del mi mû vek,
valamint a fo lyók med rét, a hul lám te ret és a nyílt ár te ret
ke resz te zõ épít mé nyek meg va ló sí tá sá nál (ter ve zé sé nél)
figye lembe ve en dõ, a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter
ál tal meg ál la pí tott ár víz szint;

7. nyá ri gát: a hul lám té ren épült ví zi lé te sít mény, a fõ -
véd vo nal nál ala cso nyabb töl tés, amely a mér ték adó ár víz -
szint nél ala cso nyabb és ezért gya ko ribb ár víz ellen véd;

8. par ti sáv: a vi zek part vo na la, valamint egyes köz -
célú ví zi lé te sít mé nyek (csa tor nák, tá ro zók) men tén hú zó -
dó és e ren de let sze rint meg ha tá ro zott szé les sé gû te rü let -
sáv, amely az azok kal kap cso la tos szak fel ada tok el lá tá sát
szol gál ja;

9. part vo nal: a me der és a part ta lál ko zá si vo na la;
10. te rep tárgy: a te rep bõl ki emel ke dõ mes ter sé ges lé -

te sít mény (így pél dá ul: épít mény, ke reszt töl tés, tus kó de -
pó nia, a hul lám té ren a bá nya mû ve lés so rán ke let ke zett
med dõ há nyó);

11. védõ er dõ sáv: az ár víz vé del mi töl tés hul lám té ri vé -
dõ sáv ja mel lett hú zó dó, a töl tés hul lám ve rés és jég el le ni
vé del mét szol gá ló te rü let sáv (er dõ sáv);

12. vé dõ sáv (töl tés men ti sáv): az ár víz vé del mi töl tés
mind két ol da lán, annak láb vo na lá tól szá mí tott, 10-10 mé -
ter szé les sé gû te rü let sáv;

13. víz jár ta te rü le tek: idõ sza ko san el ön tés re ke rü lõ
vagy víz zel te lí tett ta la jú te rü le tek, így kü lö nö sen:

a) a sík vi dé ki erek, sem lyé kek, vagyis az olyan te rep -
mé lye dé sek, ame lyek a te rü le tet érin tõ víz sza bá lyo zás,
víz ren de zés elõtt rend sze re sen, a sza bá lyo zást köve tõen
pe dig idõ sza ko san víz zel bo rí tot tak,

b) a ter mé sze tes ál ló vi zek fel töl tõ dé se so rán ki ala kult
vi ze nyõs, mo csa ras te rü le tek, ame lyek fe lü le té nek túl nyo -
mó ré szét nö vény zet bo rít ja, de a ta laj tar tó san víz zel te lí -
tett,

c) a domb vi dé ki pa ta kok, ál lan dó vagy idõ sza kos víz -
fo lyá sok, völ gyek, víz mo sá sok ál tal érin tett olyan te rü le -
tek, ame lyek re az idõ sza kos el ön tés jel lem zõ,

d) a fo lyók el ha gyott „õs med rei”, vagyis a fo lyó kat kí -
sé rõ, a je len le gi me der tõl tá vo labb el he lyez ke dõ olyan vo -
nu la tok, te rep mé lye dé sek, ame lyek ere de te (szár ma zá sa) a 
fo lyó egy ko ri med ré re ve zet he tõ vissza.

II.

A PARTI SÁVRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.  §

(1) A vi zek és a köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek ke ze lé sé re
jo go sult és kö te les sze mé lyek (tu laj do nos, va gyon ke ze lõ,
il le tõ leg a fenn tar tást egyéb jog vi szony alap ján el lá tók) a
vi zek és egyes köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek men tén az azok -
kal kap cso la tos víz gaz dál ko dá si szak fel ada ta ik el lá tá sá ra,
a me der meg kö ze lí té sé re e ren de let ben meg ha tá ro zott szé -
les sé gig ter je dõ par ti sá vot hasz nál hat nak.

(2) Az (1) be kez dés ben érin tett szak fel ada tok: mé ré sek,
vizs gá la tok, szem lék, el len õr zé sek, to váb bá fenn tar tá si
mun kák ese ten kén ti vagy rend sze res el lá tá sa.

(3) A par ti sáv szé les sé ge:
a) a Duna, a Ti sza, a Drá va, a Kö rö sök és a Bod rog

mind két part ján a part vo nal tól szá mí tott 10 mé te rig,
b) az a) pont ban nem em lí tett egyéb ki zá ró la gos ál lam i

tu laj do nú víz fo lyá sok (fo lyók, pa ta kok, csa tor nák), ta vak,
tá ro zók és holt ágak men tén a part vo nal tól szá mí tott 6 mé -
te rig,

c) az a) és b) pont ba nem tar to zó vi zek és köz cé lú ví zi -
lé te sít mé nyek (tá ro zók, bel víz- és ön tö zõ csa tor nák) part -
vo na lá tól szá mí tott 3 mé te rig

ter jed.

(4) A tu laj do nos (fenn tar tó) ké rel mé re a kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: fel ügye lõ ség) a (3) be kez dés b)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott mé re tek tõl el té rõ, de leg fel jebb 10 mé ter
szé les sé gû par ti sá vot is meg ál la pít hat, ha azt a szak fel ada -
tok el lá tá sa fel tét le nül in do kol ja.

(5) Az ár víz vé del mi mû vek, bel víz vé del mi és egyéb
csa tor nák, to váb bá a tá ro zók víz jo gi üze mel te té si en ge dé -
lyé nek ré szét ké pe zõ üze mel te té si sza bály zat nak azo kat a
ren del ke zé se it, ame lyek a par ti sáv mé re té nek meg ha tá ro -
zá sát tar tal maz zák, az érin tet tek kel köz szem lé re (köz hír -
ré) té tel út ján kell kö zöl ni.

(6) A par ti sá vot is ma gá ba fog la ló par ti in gat lan a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak fel ada tok köz ér de kû
el lá tá sá ra fi gye lem mel hasz nál ha tó, hasz no sít ha tó.

3.  §

(1) Kül te rü le ten a par ti sáv ban – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – csak gyep gaz dál ko dás foly -
tat ha tó. Ti los az olyan nö vény zet (így pél dá ul fák) ül te té -
se, to váb bá az olyan te vé keny ség, amely a szak fel ada tok
el lá tá sát aka dá lyoz za.

(2) Ha a par ti sáv ren del te té sét és en nek meg fe le lõ hasz -
ná la tát, szük ség sze rin ti igény be vé te lét nem aka dá lyoz za,
il le tõ leg a me der ál la po tát nem ve szé lyez te ti, a fel ügye lõ -
ség – a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi és víz ügyi
igaz ga tó ság vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen – a par ti
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sáv ban a ter mõ föld mû ve lé si ágá nak meg fe le lõ hasz no sí -
tást is en ge dé lyez het.

(3) A par ti sáv ban épü le tet, épít ményt csak ki vé te le sen
– ha azt a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló tör vény, kü lö nö sen a 
ter mé sze ti te rü le tek re, illetve a vé dett ter mé sze ti te rü le tek -
re vo nat ko zó ren del ke zé sei le he tõ vé te szik, to váb bá az Or -
szá gos Te le pü lés ren de zé si és Épí tés ügyi Kö ve tel mé nyek -
rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott kör ben,
az arra ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság, valamint az ille té -
kes fel ügye lõ ség szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val – le het el -
he lyez ni.

(4) A par ti sáv te rü le tét érin tõ épít mény el he lye zé sé nek, 
meg va ló sí tá sá nak, meg va ló sí tott lé te sít mé nyek fenn ma ra -
dá sá nak, víz gaz dál ko dá si szem pont ból az a fel té te le, hogy
a vi zek kár té te lei el le ni vé de lem mel és vé de ke zés sel, il le -
tõ leg a fenn tar tás sal járó szak fel ada tok el lá tá sát ne aka dá -
lyoz za.

4.  §

(1) A par ti sáv jog el le nes hasz ná la ta, hasz no sí tá sa, kü -
lö nö sen a me der és a part ál la gát, illetve a me der fenn tar tá si 
mun kák el vég zé sét aka dá lyo zó te vé keny ség vagy ál la pot
ese tén az in gat lan hasz ná ló ja – a fenn tar tó fel hí vá sá ra –
kö te les a jog el le nes ál la po tot meg szün tet ni, és a jog sza -
bály nak meg fe le lõ ál la po tot fenn tar ta ni.

(2) Amennyi ben az in gat lan hasz ná ló ja a fenn tar tó fel -
hí vá sá nak – arra meg ál la pí tott meg fe le lõ idõ tar ta mon be -
lül – nem tesz ele get, a fenn tar tó a jog el le nes te vé keny ség,
illetve a jog el le ne sen lé te sí tett épít mény sze rint ha tás kör -
rel ren del ke zõ és te rü le ti leg ille té kes ha tó ság meg ke re sé -
sé vel kéri a víz gaz dál ko dá si szem pont ból ká ros ál la pot
meg szün te té sé re irá nyuló el já rás meg in dí tá sát.

III.

A FOLYÓK NAGYVÍZI MEDRÉNEK HASZNÁLATA
ÉS HASZNOSÍTÁSA

5.  §

(1) A nagy ví zi med ret csak jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don sza bad hasz nál ni (hasz no sí ta ni). A nagy ví zi
me der te rü le tét a mér ték adó ár víz szint vagy az ed dig elõ -
for dult leg na gyobb ár víz szint kö zül a ma ga sabb je lö li ki.
A nagy ví zi me der ren del te té se a me der bõl ki lé põ ár vi zek
és a jég le ve ze té se.

(2) A nagy ví zi me der – ha nem mi nõ sül vé dett ter mé -
sze ti te rü let nek – ter mé sze ti te rü let ként ke ze len dõ, ahol az
ár víz biz ton sá gos le ve ze té sé nek el sõd le ges sé gét kell
figye lembe ven ni.

(3) A nagy ví zi me der ren del te té sé re fi gye lem mel a
nagy ví zi me der ben fek võ in gat la nok tu laj do no sai (hasz -
nálói) a nagy ví zi me der ben me zõ gaz da sá gi mû ve lést, er -

dõ gaz dál ko dást vagy bár mely más te vé keny sé get ki zá ró -
lag sa ját koc ká za tuk ra, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi és a kul tu rá lis örök ség vé del mi elõ írások be tar tá sá -
val és az ár vi zek le ve ze té sé nek aka dá lyo zá sa nél kül foly -
tat hat nak.

(4) A nagy ví zi me der ben – az (5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – csak a me der hasz ná la tá val, a víz fo lyás
fenn tar tá sá val köz vet le nül össze füg gõ meg fi gye lõ, jel zõ
ál lo mást, a nagy ví zi me der hasz ná la tá val össze füg gõ ví zi -
lé te sít ményt, to váb bá ki kö tõi, rév- és komp át ke lõ he lyi,
 vízirendészeti épü le tet, épít ményt sza bad el he lyez ni. A lé -
te sí tés so rán az en ge dé lye zõ ha tó ság el já rá sá ban a fel -
ügye lõ ség szak ha tó ság ként mû kö dik köz re. A víz ügyi
szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok so rán – egye bek mel lett –
vizs gál ni kell az épít mény nek az ár víz és a jég le vo nu lá sá -
ra gya ko rolt ha tá sát. A ma gas sá gi el he lye zés te kin te té ben
a mér ték adó ár víz szint és az ed dig elõ for dult leg ma ga sabb
ár víz szint kö zül a ma ga sab bat kell figye lembe ven ni.

(5) Nagy ví zi me der ben épít mé nyek, a he lyi épí té si sza -
bály zat, valamint a sza bá lyo zá si terv, il le tõ leg nagy ví zi
me der ke ze lé si terv sze rint he lyez he tõk el. A vi zek hasz ná -
la tá val köz vet le nül össze füg gõ épít mé nyek, ame lyek pél -
dá ul a ví zi spor tot, hor gá sza tot szol gál ják – ha a sza bály zat
vagy a ter vek más képp nem ren del kez nek – csak  abban az
eset ben va ló sít ha tók meg, ha hasz ná la tuk kö zös sé gi cé lo -
kat szol gál.

(6) A nagy ví zi me der hasz no sí tá sá nak kor lá to zá sá ért és
a vi zek ál tal ott oko zott ká ro kért, ide ért ve a nyá ri gá tak
meg szün te té sé vel vagy vé dõ ké pes sé ge mér sék lé sé vel
össze füg gõ ká ro kat is, kár ta la ní tás csak ak kor igé nyel he tõ, 
ha a nagy ví zi me der hasz no sí tá sa, be épí té se, be te le pí té se,
nem volt jog el le nes, és a kár ta la ní tást jog sza bály nem kor -
lá toz ta, vagy nem zár ta ki.

(7) A föld rész let hasz ná la tá ra vo nat ko zó, a föld rész let
tu laj do no sa és hasz ná ló ja kö zött kö tött szer zõ dés ben fel
kell tün tet ni azt a tényt, hogy a föld rész let nagy ví zi me der -
ben fek szik.

6.  §

(1) A víz jo gi en ge dély alap ján lé te sí tett és üze mel te tett
nyá ri gá tak nak köz ér dek bõl a nagy ví zi me der víz szál lí tó
ké pes sé gé nek nö ve lé se ér de ké ben tör té nõ meg szün te té se
vagy vé dõ ké pes sé gé nek mér sék lé se  miatti kár ta la ní tás
ese tén a nyá ri gát ál tal vé dett te rü let ér ték csök ke né sé nek
meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni a nyá ri gát meg -
szün te té se vagy vé dõ ké pes sé gé nek csök ke né se  miatt be -
kö vet ke zett ár ví zi el ön té sek gya ko ri sá gá nak nö ve ke dé sét.
Ezt az el múlt 50 év ada ta i nak ala pul vé te lé vel kell meg ha -
tá roz ni.

(2) A nyá ri gát meg szün te té sé nek vagy vé dõ ké pes sé ge
mér sék lé sé nek szük sé ges sé gét, valamint a kár ta la ní tás
mér té két a fel ügye lõ ség ál la pít ja meg a vé de ke zé sért fe le -
lõs ké rel me alap ján. A kár ta la ní tás mér té ké nek meg ál la pí -
tá sát az érin tett föld rész let tu laj do no sa is kér he ti. A kár ta -
la ní tás, mint egy sze ri té rí tés egy összeg ben, a jo go sult ne -
vé re és cí mé re vagy az ál ta la meg ne ve zett hi tel in té zet
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szám la szá má ra tör té nõ ki fi ze té sé rõl a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ 60 na pon be lül a vé de ke zé sért fe le lõs
gon dos ko dik.

(3) A fel ügye lõ ség az el já rás ba a kár ta la ní tás mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sá hoz az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy -
zék ben sze rep lõ szak ér tõt von be.

(4) Az el já rás költ sé gei a vé de ke zé sért fe le lõst ter he lik.

7.  §

(1) A jog sze rût le nül fenn ál ló nyá ri gá tak és egyéb te rep -
tár gyak meg szün te té sé rõl, illetve a nyá ri gát víz jo gi en ge -
dély nek meg fe le lõ ál la po tá nak hely re ál lí tá sá ról a fel ügye -
lõ ség ha tá ro za ta alap ján – a víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog -
kör gya kor lá sá ról  szóló kor mány ren de let ren del ke zé sé tõl
el té rõ en – a vé de ke zé sért fe le lõs a sa ját költ sé gé re gon dos -
ko dik. Az érin tett in gat lan tu laj do no sa a mun ká la tok el -
vég zé sét kö te les tûr ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el já rást a vé de ke zé sért fe le -
lõs kez de mé nye zi a nagy ví zi me der víz szál lí tó ké pes sé gé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál la pot hely re ál -
lí tá sa ese tén az érin tett te rü let vo nat ko zá sá ban ér ték csök -
ke nés nem ál la pít ha tó meg.

8.  §

(1) Az ár víz vé del mi töl tés hul lám ve rés és jég el le ni vé -
del mé re az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló tör vény
alap ján vé dõ er dõ te le pí té sét el ren de lõ ha tó sá gi ha tá ro zat -
ban

a) a Duna men tén 60 m,
b) a Ti sza men tén 80 m,
c) egyéb fo lyók men tén 30 m

szé les sé gû erdõ te le pí té sét kell el ren del ni (védõ er dõ sáv).

(2) A védõ er dõ sáv szé les sé gét a he lyi kö rül mé nyek
– kü lö nö sen az ural ko dó szél irány, a víz mély ség, a víz -
felület nagy sá ga, a ter mõ hely sze rint te le pít he tõ fa fa jok, a
hul lám tér hasz no sí tá sá nak mód ja és az ár víz vé del mi töl tés 
ki épí tett sé ge – együt tes mér le ge lé sé vel, kü lön jog sza bá -
lyok védõ er dõk re vo nat ko zó elõ írásaival össz hang ban,
a vé de ke zé sért fe le lõs vé le mé nyé nek ki ké ré sét köve tõen
a fel ügye lõ ség az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tól el té rõ
mé ret ben is meg ha tá roz hat ja.

(3) Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a te rü le ten az ár vi zek
után pan gó vi zek ne ma rad ja nak. Ezt a védõ er dõ sáv te rü -
le té nek meg fe le lõ el he lye zé sé vel vagy víz el ve ze tõ csa tor -
nák lé te sí té sé vel kell meg va ló sí ta ni.

9.  §

(1) A hul lám tér kö zép sõ sáv ja az 5.  § (2)–(3) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint hasz no sít ha tó.

(2) A gya ko ri vagy tar tós el ön té sek  miatt szán tó mû ve -
lés re nem al kal mas te rü le te ken – a ter mé szet vé del mi és a
kul tu rá lis örök ség vé del mi cé lok kal össz hang ban – kül ter -
jes er dõ-, vad- és gyep gaz dál ko dás foly tat ha tó.

10.  §

(1) A nagy ví zi me der jog el le nes hasz ná la ta, hasz no sí tá -
sa ese tén a vé de ke zé sért fe le lõs kez de mé nye zi a fel ügye -
lõ ség nél a jog sze rû ál la pot hely re ál lí tá sá ra irá nyuló el já rás 
meg in dí tá sát. Jog el le nes hasz ná lat nak, hasz no sí tás nak mi -
nõ sül kü lö nö sen, ha a víz szál lí tó ké pes ség a hasz ná la ti
kor lá to zá sok be nem tar tá sa, illetve a víz szál lí tó ké pes ség
figye lembe véte lével meg ha tá ro zott mû ve lé si mód tól el té -
rõ hasz ná lat  miatt csök ken.

(2) A fel ügye lõ ség az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
alap ján kö te le zi az in gat lan tu laj do no sát, illetve egyéb jog -
cí men hasz ná ló ját a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ ál la pot
hely re ál lí tá sá ra és fo lya ma tos fenn tar tá sá ra, vagy meg ke -
re si a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ ha tó sá got a 
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben.

(3) Ha az érin tett a (2) be kez dés ben em lí tett ha tó ság ha -
tá ro za tá ban fog lalt kö te le zés nek az ott elõ írt ha tár idõn be -
lül nem tesz ele get, a szük sé ges mun ká la tok el vég zé sé rõl a 
– köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló tör vény vég re haj tás ra vo nat ko zó ál ta lá -
nos sza bá lya i ra fi gye lem mel – a vé de ke zé sért fe le lõs be -
vo ná sá val a ha tó ság gon dos ko dik.

IV.

A FAKADÓ ÉS SZIVÁRGÓ VIZEK ÁLTAL
VESZÉLYEZTETETT ÉS A VÍZJÁRTA TERÜLETEKRE

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

11.  §

(1) Az ár víz vé del mi töl té sek men te sí tett ol da lán lévõ,
az ár ví zi víz nyo más  miatt fel szín re törõ fa ka dó és szi vár gó 
vi zek ál tal ve szé lyez te tett te rü le te ken bár mi lyen épít mény
el he lye zé sét az en ge dé lye zés re ha tás kör rel ren del ke zõ ha -
tó ság csak az ille té kes fel ügye lõ ség szak ha tó sá gi ál lás fog -
la lá sá ra fi gye lem mel en ge dé lyez he ti.

(2) Az (1) be kez dés ben érin tett te rü le ten me zõ gaz da sá -
gi hasz ná lat, hasz no sí tás csak a tu laj do nos (hasz ná ló) sa ját 
fe le lõs sé gé re (koc ká za tá ra) tör tén het. A te rü let adott sá ga i -
ból ere dõ eset le ges ká ro kért kár ta la ní tás nem jár.

(3) A fa ka dó és szi vár gó vi zek ál tal ve szé lyez te tett te rü -
le te ket – kü lön jog sza bály sze rint – a te le pü lés szer ke ze ti
terv ben, illetve a he lyi épí té si sza bály zat ban a fel ügye lõ -
ség, illetve fenn tar tó ja vas la ta alap ján kell fel tün tet ni.

(4) A fa ka dó és szi vár gó vi zek ál tal ve szé lyez te tett te rü -
le tek re vo nat ko zó kor lá to zá so kat, ti lal ma kat – kü lön jog -
sza bály sze rint – a he lyi épí té si sza bály zat ban, sza bá lyo zá -
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si terv ben kell meg ál la pí ta ni az arra ille té kes víz ügyi, kör -
nye zet vé del mi, to váb bá ter mé szet vé del mi szer vek és az
ár víz vé del mi töl tés fenn tar tó já nak vé le mé nye alap ján.

(5) A ter mé sze ti kör nye zet ve szé lyez te tett sé gé nek meg -
elõ zé se ér de ké ben a fa ka dó és szi vár gó vi zek ál tal ve szé -
lyez te tett te rü le tek re – kü lön jog sza bály sze rint – épí té si
ti la lom ren del he tõ el.

12.  §

(1) A víz jár ta te rü le tek re a 11.  § (1)–(2) be kez dés ren -
del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy az
ilyen te rü le te ket a te le pü lés ren de zé si ter vek ben és a he lyi
épí té si sza bály zat ban – a te rü let fel hasz ná lá sát ve szé lyez -
te tõ kö rül mé nyek kel együtt – szin tén fel kell tün tet ni.

(2) Ha a víz jár ta te rü let – a ter mé szet vé de lem rõl  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott – ter mé sze ti ér té ke ket, illetve
ezzel össze füg gõ, kü lön ne ve sí tett ter mé sze ti te rü le tet, vé -
dett ter mé sze ti te rü le tet, vi zes élõ he lye ket érint, a te rü let
eset le ges igény be vé te le kap csán a ter mé sze t vé del mé rõl
 szóló jog sza bá lyok ren del ke zé se it is al kal maz ni kell.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.  §

(1) Amennyi ben a nagy ví zi me der ben fek võ te rü le tek
va gyon ke ze lõ je a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó -
ság ak kor az igaz ga tó ság gon dos ko dik a nagy ví zi me der -
ben el he lyez ke dõ te rü le tek meg fe le lõ hasz no sí tá sá ról.

(2) Amennyi ben a nagy ví zi me der ben fek võ te rü let nem 
ál lam i tu laj don ban van, a jog sza bály nak meg fe le lõ hasz -
no sí tás ról, hasz ná lat ról és az en nek meg fe le lõ in téz ke dé -
sek rõl az érin tett in gat la nok tu laj do no sai kö te le sek gon -
dos kod ni.

(3) Azon nyá ri gá tak vo nat ko zá sá ban, ame lyek víz jo gi
üze mel te té si en ge dé lye ér vé nyét vesz tet te, vagy más ok -
ból az en ge délyt vissza von ták, de ame lyek mû sza ki ál la -
po ta egyéb ként meg fe le lõ, 2007. de cem ber 31-éig üze mel -
te té si en ge délyt le het kér ni.

(4) Az épít mé nyek, illetve a nö vény zet el tá vo lí tá sá ért
e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg va ló sí tott lé te -
sí tés, illetve te le pí tés ese tén az in gat lan tu laj do no sát csak
ak kor il le ti meg kár ta la ní tás, ha a par ti sá vot ma gá ban fog -
la ló te rü let be épí té se, be te le pí té se a be épí tés idõ pont já ban
nem volt jog el le nes.

14.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a hul lám te rek, a par ti sá vok, a víz jár ta, valamint a
fa ka dó vi zek ál tal ve szé lyez te tett te rü le tek hasz ná la tá ról
és a hasz no sí tá sá ról  szóló 46/1999. (III. 18.) Korm. ren de -
let; az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó kor mány ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. ren -
de let 14.  § (1)–(3) be kez dé se; a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek fel adat- és ha -
tás kö ré nek fe lül vizs gá la tá ról  szóló 340/2004. (XII. 22.)
Korm. ren de let 15.  § (1)–(2) be kez dé se; a víz ügy rõl  szóló
1964. évi IV. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott 32/1964.
(XII. 13.) Korm. ren de let; a víz ügy rõl  szóló 1964. évi IV.
tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 32/1964. (XII. 13.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/1990. (IX. 15.)
Korm. ren de let; a víz ügyi tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
32/1964. (XII. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról, il le tõ leg 
ki egé szí té sé rõl  szóló 10/1984. (II. 7.) MT ren de let; az
egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról és ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló 88/1990. (IV. 30.) MT ren de let 1. szá mú
mel lék le té nek 11. a) pont ja; valamint a víz ügy rõl  szóló
1964. évi IV. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 32/1964. 
(XII. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/1991.
(I. 23.) Korm. ren de let.

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

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
1/2006. (I. 31.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló
20/2002. (V. 16.) OGY ha tá ro zat a következõk szerint
módosul:

Az Or szág gyû lés

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba

dr. Gé me si György he lyett

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. ja nu ár 30-i ülés nap ján
 fogadta el.
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dr. Gyi me si Jó zse fet

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Man dur Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke

Dr. Füle Ist ván s. k., Dr. Hen de Csa ba s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
2/2006. (I. 31.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás

kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-
és vagyonadók területén, Budapesten, 2004. augusztus 
26-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2005. évi

CXLVI. törvény 2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 2005. évi CXLVI. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2005. de cem ber 20-i, 164. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar

Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zött a ket tõs
adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját szá sá nak meg -
aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem- és va gyon adók te rü le tén,
Bu da pes ten, 2004. au gusz tus 26-án alá írt Egyez mény
28. cik ké nek 1. be kez dé se sze rint az a Szer zõ dõ Ál la mok
írás ban, dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül ér te sí tik egy -
mást, hogy az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez bel sõ jog sza -
bá lya ik sze rint szük sé ges el já rás nak eleget tettek. Az
Egyezmény értesítések közül a ké sõb bi nek a vételekor lép
hatályba.

A Szlo vén Köz tár sa ság a Ma gyar Köz tár sa sá got 2005.
no vem ber 11-én, a Ma gyar Köz tár sa ság a Szlo vén Köz tár -
sa ságot 2005. de cem ber 23-án az Egyez mény 28. cik ke
1. be kez dé se sze rint írás ban, dip lo má ci ai csa tor ná kon ke -
resz tül ér te sí tet te, hogy az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez
szük sé ges el já rás nak ele get tett. Az ér te sí tést a Szlo vén
Köz tár sa ság Nagykövetsége ugyanazon a napon kézhez
vette.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2005. évi
CXLVI. tör vé ny 4. § (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy 
a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zött a
ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját szá sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem- és va gyon adók te -
rü le tén, Bu da pes ten, 2004. au gusz tus 26-án alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl szóló 2005. évi CXLVI. tör vé ny
2–3. §-a 2005. de cem ber 23-án, azaz ket tõ ezer-öt
december huszonharmadikán hatályba lépett.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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