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A fontos és bizalmas munkakörökr´ól, valamint a biztonsági ellen´órzés szintjér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miniszter megbízatása megsz´únésének megállapításáról . . . . . . .
Politikai államtitkár felmentésér´ól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
20/2001. (II. 14.) Korm.
rendelete
a környezeti hatásvizsgálatról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 110. §-a
(7) bekezdésének c) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:

(Kt. 67. §-ához)
1. §
(1) A környezeti hatásvizsgálat a tevékenységnek
a) a környezeti elemekre [Kt. 4. § a) pontja] (földre,
leveg´óre, vízre, él´óvilágra, épített környezetre, ez utóbbi
részeként az építészeti és régészeti örökségre is),
b) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére [Kt. 4. § b) pontja], különösen a tájra, településre,
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre
való hatásainak, továbbá
c) az el´óbbi hatások következtében az érintett emberek
egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében — különösen életmin´óségében, területhasználata
feltételeiben — várható változások
vizsgálatára terjed ki.
(2) A környezetre jelent´ós hatást gyakorló tevékenységek [Kt. 67. § (2) bekezdés a) pont] körét e rendelet 1. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint:
a) a melléklet ,,A’’ fejezete azokat a tevékenységeket,
illetve a megvalósításukhoz szükséges építményeket, létesítményeket (a továbbiakban együtt: létesítmény) sorolja
fel, amelyekre környezetvédelmi engedély a c) pontban
meghatározott kivételekt´ól eltekintve, csak a részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után adható [Kt. 68. §
(1) bekezdés];
b) a melléklet ,,B’’ fejezete azokat a tevékenységeket,
illetve a megvalósításukhoz szükséges létesítményeket,
továbbá az ,,A’’ és ,,B’’ fejezetben szerepl´ó azon tevékenységek, illetve létesítmények jelent´ós módosítását sorolja
fel, amelyeknél a területileg illetékes els´ófokú környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: felügyel´óség) döntését´ól
függ, hogy szükséges-e a részletes környezeti hatásvizsgálat
elvégzése [Kt. 70. § (2) bekezdés];
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c) a b) pont hatálya alá tartozik az az ,,A’’ fejezetben
felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, amelyet legfeljebb két évig, kizárólag vagy f´óként új módszerek vagy
termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végeznek,
illetve hoznak létre.
(3) Ha az 1. számú melléklet ,,B’’ fejezetében feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység b´óvítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, és a
b´óvítés egyúttal legalább 25%-os növekedést jelent a tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz képest, akkor a b´óvítés a (2) bekezdés
szerint min´ósül.

2. §
(1) Jelent´ós módosításnak min´ósül
a) az 1. számú melléklet ,,A’’ fejezete 34. pontjában
meghatározott változtatás;
b) az 1. számú melléklet ,,B’’ fejezete 140. pontjában
felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a
tevékenység b´óvítése vagy technológia- vagy termékváltás,
amelynek következtében az alábbiakban megadott feltételek valamelyike fennáll:
ba) új, határértékhez kötött, legalább egy évig tartó
anyag- vagy energiakibocsátás keletkezik, és a várható kibocsátás több mint a jogszabályban el´óírt, az adott tevékenységre vagy emisszióra vonatkozó maximálisan megengedhet´ó kibocsátás 25%-a,
bb) olyan mennyiség´ú vagy fajtájú veszélyes vagy radioaktív hulladék keletkezik, amely a telephelyen új kezel´ó
létesítmény építését, vagy a meglév´ó létesítmény kapacitásának 25%-os növelését, vagy új kezelési technológia alkalmazását teszi szükségessé,
bc) korábban engedélyezett, határértékhez kötött
anyag- vagy energiakibocsátás az engedélyezetthez képest
legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal megn´ó,
bd) korábban engedélyezett saját felszín alatti vízkivétel növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint
25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,
be) korábban engedélyezett saját felszíni vízkivétel növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint
25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,
bf) a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább
25%-kal megn´ó, és az új területnek a jelenlegi vagy a
településrendezési tervben meghatározott területfelhasználási módja az igénybevétel miatt megváltozik,
bg) a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az
el´óállított termék mennyisége, a létesítmény befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal
meghaladja;
c) az 1. számú melléklet ,,B’’ fejezete 141. pontjában
felsorolt tevékenységnek az alábbiakban megadott megváltoztatása:
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ca) a tevékenység volumene a megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja,
cb) új vasúti pálya létesül,
cc) új forgalmi sáv létesül, kivéve, ha az csak le- vagy
felhajtó- vagy kapaszkodó sáv,
cd) vezeték nyomvonalának megváltoztatása védett
természeti területen;
d) a tevékenység olyan megváltoztatása, ami egyúttal az
1. számú mellékletben felsorolt más tevékenység megkezdését jelenti, függetlenül attól, hogy a b) és c) pontokban
megadott feltételek teljesülnek-e.
(2) Az 1. § (2) bekezdés a) pont hatálya alá tartozik a
tevékenység olyan jelent´ós módosítása, ami egyúttal az
1. számú melléklet ,,A’’ fejezetében felsorolt tevékenység
megkezdését jelenti.
(3) Nem min´ósül jelent´ósnek az a módosítás, amelynek
következtében az (1) bekezdésben foglalt feltételek valamelyike csak a tevékenység módosításának megvalósításához szükséges építés során áll fenn.
(4) Nem min´ósül a tevékenység módosításának
a) a felügyel´óség engedélyével, ellen´órzött körülmények között lefolytatott, a környezet terhelésének id´óleges
megváltozásával járó üzemi kísérlet;
b) az alkalmazott technológiából származó maradékanyag technológiai folyamatba történ´ó visszavezetetésének helyszíni megoldása.
(5) Amikor a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelent´ós módosítást jelent´ó változtatások három év alatt együttesen elérik az (1) bekezdés bf), bg) vagy
ca) pontjában megadott küszöbértéket, az érdekeltnek
[Kt. 73. § (1) bekezdés b) pontja] ezt be kell jelentenie a
felügyel´óségnek. Ilyen esetekben a felügyel´óség a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései [Kt. 73—76. §,
78—80. §] szerint jár el.

3. §
A tevékenység szakaszai [Kt. 67. § (2) bekezdés a) pontja]
a) a telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges
feltételek megteremtése, különösen a területfoglalás, az
építési terület el´ókészítése, az építés, a berendezések felszerelése;
b) a megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása,
különösen a létesítmény m´úködtetése, üzemelése, használata;
c) a felhagyás: a tevékenység megszüntetése.

(Kt 68. §-ához)
4. §
(1) Az a hatóság, amelyik adatkezel´ói feladata ellátásából ered´óen rendelkezik olyan közérdek´ú adattal, ami a
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környezeti hatásvizsgálathoz szükséges, és amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály nem korlátozza, a kérelmez´ónek azt kérésére rendelkezésére bocsátja. A hatóság
az adat közléséért a személyes adatok védelmér´ól és a
közérdek´ú adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény 20. § (3) bekezdésének keretei között költségtérítést állapíthat meg.
(2) A tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó más m´úveletek [Kt. 68. § (3) bekezdés] különösen: a tevékenység
a) telepítése miatt megnyitott anyagnyer´ó- vagy lerakóhelyek létesítése és üzemeltetése;
b) telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítás, raktározás, tárolás;
c) megvalósítása során keletkez´ó hulladék és szennyvíz
kezelése;
d) energia- és vízellátása, ha az saját energiaellátó rendszerrel vagy vízkivétellel történik.

El´ózetes környezeti tanulmány
(Kt. 69. §-ához)
5. §
(1) A kérelemhez nyolc nyomtatott példányban csatolandó az el´ózetes környezeti tanulmány (a továbbiakban:
el´ózetes tanulmány). Amennyiben az eljárásban résztvev´ók száma, illet´óleg a 24—26. §-ok szerinti rendelkezések
végrehajtása ezt szükségessé teszi, a felügyel´óség az el´ózetes tanulmány további példányainak benyújtását írja el´ó.
(2) A kérelem átvételekor a felügyel´óség ellen´órzi, hogy
a) csatolták-e hozzá az el´ózetes tanulmányt, és
amennyiben azt nem csatolták, a kérelmez´ót hiánypótlásra
hívja fel;
b) a kérelem valóban környezeti hatásvizsgálat-köteles
tevékenységr´ól szól-e, és amennyiben a tevékenység nem
környezeti hatásvizsgálat-köteles, a felügyel´óség err´ól az
eljárás megszüntetése mellett a kérelmez´ót haladéktalanul
értesíti.

6. §
(1) Az el´ózetes tanulmányban a létesítmény szükségességének indokolásakor [Kt. 69. § (2) bekezdés a) pontja]
ki kell térni arra is, hogy
a) a tevékenység céljának eléréséhez a kérelmez´ó miért
a tervezett megoldást vagy megoldási változatokat ítéli
megfelel´ónek;
b) döntésében szerepet játszottak-e környezetvédelmi
szempontok, s ha igen, melyek voltak azok.
(2) A tevékenység telepítési és technológiai lehet´óségeinek leírásakor [Kt. 69. § (2) bekezdés a) pontja] az el´óze-
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tes tanulmánynak különösen a következ´óket kell tartalmaznia
a) az el´ózmények körében:
aa) a korábban vizsgált, de kés´óbb számításba nem vett
lehet´óségek rövid ismertetése,
ab) az el´ózetes tanulmányban ismertetett lehet´óségek
összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúrafejlesztési döntésekkel és természeti er´óforrás felhasználási koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítés helyének és technológiájának kiválasztását,
ac) nyomvonalas létesítménynél a nyomvonal tervezett
továbbvezetésének ismertetése, és a tervezés során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése;
b) az alapadatok körében:
ba) a tevékenység volumene,
bb) a telepítés és a m´úködés (használat) megkezdésének várható id´ópontja és id´ótartama, a kapacitáskihasználás tervezett id´óbeli megoszlása,
bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe
veend´ó terület használatának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített módja,
bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmény(ek) felsorolása és helye, beleértve a telepítési helyen
létesül´ó kapcsolódó létesítményeket is,
be) a telepítési hely lehatárolása térképen,
bf) a tervezett technológia, illetve, ahol ez nem értelmezhet´ó, a tevékenység megvalósításának leírása, ideértve
az alábbiak megadását is:
— az összefoglaló folyamatábra, valamint az anyagfelhasználás f´óbb mutatói,
— annak ismertetése, ha olyan veszélyes anyagot használnak fel, állítanak el´ó vagy forgalmaznak, amely min´ósége vagy mennyisége következtében a Kt. 28. § (1) bekezdése szerinti hatást idézhet el´ó, illetve, ha a technológia vagy
a tevékenység más jogszabály szerint környezetre veszélyt
jelent´ónek min´ósül,
bg) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott
technológia bevezetése esetében külföldi referencia,
bh) a telepítés helyén kívül igénybe veend´ó infrastruktúra adatai,
bi) a tevékenység megvalósításához szükséges teher- és
személyszállítás nagyságrendje (szállításigényessége), szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe
vev´ók által keltett járm´ú- és személyforgalom nagyságrendje is,
bj) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és
intézkedések,
bk) egyéb kapcsolódó m´úveletek;
c) a telepítési hely szomszédságában tervezett — a településrendezési tervben szerepl´ó — vagy meglév´ó, ugyanolyan területfelhasználási módú tevékenységek vagy létesítmények megjelölése a be) pont szerinti térképen;
d) a b) pont szerinti alapadatok és a c) pont szerinti
területi adatok bizonytalansága (rendelkezésre állása),
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megjelölve azt, hogy a tervezés mely kés´óbbi szakaszában
és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani;
e) ha az el´ózetes tanulmány kötelez´ó tartalmát képez´ó
valamely adat az állam- vagy szolgálati titkok körébe tartozik, annak a felügyel´óség részér´ól történ´ó megismerésére az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ilyennek min´ósül´ó, valamint a kérelmez´ó által üzleti titoknak min´ósített adatot
a kérelmez´ónek azt így megjelölve, elkülönítve kell csatolnia, és a nyilvánosságra kerül´ó tanulmányban olyan információkkal helyettesítenie, amelyek a tevékenység várható
környezeti hatásainak megítélését lehet´óvé teszik.
(3) A tevékenység elmaradásából származó környezeti
következményeket [Kt. 69. § (2) bekezdés a) pontja]
a) m´úszaki infrastrukturális, valamint környezetvédelmi célú tevékenységnél
aa) a tevékenység megvalósítása nélkül várható környezeti állapotváltozások becslésével, illetve a fennmaradó
kedvez´ótlen környezeti állapot leírásával, vagy
ab) ha a kérelmez´ó az elmaradó tevékenységet más
tevékenységgel fogja helyettesíteni, akkor a várható helyettesítés környezeti következményeinek becslésével
kell megadni;
b) más tevékenységnél csak akkor kell részletezni, ha
ilyen következmények értelmezhet´ók.
(4) A környezetterhelés és a környezet igénybevétele
(a továbbiakban: hatótényez´ók) várható mértékének [Kt.
69. § (2) bekezdés b) pontja] becslését a (2) bekezdés
b) pontja szerinti adatok bizonytalanságának (rendelkezésre állásának) figyelembevételével kell elvégezni.
(5) A hatások el´ózetes becslése [Kt. 69. § (2) bekezdés
c) pontja] a tevékenység szakaszaiként elkülönítve (3. §),
és az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy
meghibásodások el´ófordulási lehet´óségeire figyelemmel
magában foglalja, hogy
a) a hatótényez´ók milyen jelleg´ú hatásfolyamatokat indíthatnak el;
b) a hatásfolyamatok — figyelembe véve a 2. számú
mellékletben a vizsgálandó terület meghatározásához adott
szempontokat — milyen területekre terjedhetnek ki, ideértve e területek térképen való körülhatárolását is;
c) a vizsgálandó területr´ól rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen hatások léphetnek fel, mi ezek nagyságrendje és mekkora a
jelent´óségük a környezet állapota, az emberek egészségi,
társadalmi, gazdasági helyzetének változása szempontjából.
(6) A tanulmányban jelezni kell, ha a tevékenység következtében el´óre láthatóan országhatáron átterjed´ó környezeti hatások is felléphetnek. E hatások el´ózetes becslésére
az (5) bekezdés rendelkezéseit kell megfelel´óen alkalmazni.
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(7) A tájban és az ökológiai viszonyokban várható változások részletes leírása [Kt. 69. § (2) bekezdés c) pontja]
magába foglalja:
a) az új telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi
állapotának ismertetését, különösen a természeti és épített
környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat bemutatását;
b) a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését;
c) annak becslését, hogy a terület állapota és funkciói
miként változhatnak meg a telepítés következtében; továbbá, hogy
d) a c) pont szerinti változások milyen, a telepítés helyén túl terjed´ó hatásfolyamatokat indíthatnak el.
(8) Az el´ózetes tanulmányban jelezhet´ó, hogy mely részekre vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez f´úz´ód´ó
jogok.
(9) Az el´ózetes tanulmányhoz csatolni kell annak közérthet´ó összefoglalását, ami tartalmazza különösen a tevékenység alapadatainak [(2) bekezdés b) pont] összefoglalását, a tevékenység elmaradásának környezeti következményeit [(3) bekezdés a) pont], a f´óbb hatótényez´ók
[(4) bekezdés] ismertetését, a környezeti állapotváltozás
el´ózetes becslését [(5)—(7) bekezdés] és a kés´óbbiekben
részletesen megvizsgálandó f´ó környezeti kérdéseket.
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c) felhívást arra, hogy az el´ózetes tanulmány tartalmára, a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a részletes környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve szempontjaira vonatkozóan a (4) bekezdésben meghatározott
határid´óig az önkormányzat jegyz´ójénél vagy a felügyel´óségnél írásbeli észrevételt lehet tenni.
(4) A hirdetmény közszemlére, illetve közhírré tételét
követ´ó harminc napig a kérelmet és az el´ózetes tanulmányt
az (1) bekezdésben meghatározott települési (a f´óvárosban a kerületi) önkormányzatok jegyz´óinek hozzáférhet´óvé kell tenni az érdekl´ód´ók számára. Észrevételeket ez id´ó
alatt lehet benyújtani a felügyel´óségnél vagy a jegyz´ónél.
(5) A települési (a f´óvárosban a kerületi) önkormányzat
jegyz´óje az önkormányzat észrevételét, valamint a hozzá
érkezett észrevételeket legkés´óbb a hirdetmény levételét
követ´ó öt napon belül megküldi a felügyel´óségnek. A felügyel´óség ezeket, továbbá a közvetlenül nála benyújtott
észrevételeket eljuttatja a kérelmez´ónek.
(6) A közzététel ideje nem hosszabbítja meg az ügyintézési határid´ót (Kt. 91. §).

(Kt. 70. §-ához)
8. §

7. §
(1) Amennyiben a felügyel´óség a kérelmet annak benyújtását követ´óen az el´ózetes tanulmány vizsgálata, illet´óleg a szakhatóság állásfoglalása alapján nem utasítja el,
és a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá, akkor
a) a felügyel´óség a kérelmet, az el´ózetes tanulmányt,
valamint a hirdetmény szövegének a (3) bekezdés a) pontja
szerinti részét megküldi a telepítés helye szerinti (a f´óvárosban a kerületi) önkormányzat jegyz´ójének;
b) a telepítési hellyel szomszédos települési (a f´óvárosban a kerületi) önkormányzat jegyz´ójét a felügyel´óség értesíti a kérelemr´ól, mellékelve a közérthet´ó összefoglalót.
A jegyz´ó tíz napon belül jelzi a felügyel´óségnek a település
esetleges érintettségét. A felügyel´óség az érintettség jelzését követ´óen haladéktalanul megküldi az a) pont szerinti
iratokat a jegyz´ónek.
(2) Az érintett települési (a f´óvárosban a kerületi) önkormányzatok jegyz´ói gondoskodnak arról, hogy a (3) bekezdés szerinti hirdetményt az iratok megérkezését követ´ó
öt napon belül harminc napig közszemlére tegyék és közterületen való közhírré tétellel, illet´óleg a helyben szokásos egyéb módon is közzétegyék.
(3) A hirdetménynek tartalmaznia kell
a) a telepítés helyét és a tevékenység rövid leírását a
kérelem szerint;
b) azt, hogy a kérelem és az el´ózetes tanulmány hol és
mikor tekinthet´ó meg;

(1) A kérelmet [5. § (1) bekezdés] a felügyel´óség a környezet- vagy természetvédelemmel összefügg´ó — környezeti elem vagy rendszer védelmére vagy környezetet veszélyeztet´ó hatás elleni védelemre vonatkozó — hatáskörrel
rendelkez´ó hatóságok bevonásával bírálja el. A 3. számú
mellékletben megjelölt szakterületekre kiterjed´óen az eljárásba szakhatóságként
a) az 1. pontban felsorolt hatóságokat minden esetben
bevonja;
b) a 2. pontban felsorolt szakhatóságokat akkor vonja
be, ha a kérelmezett tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásvisel´ó lehet, aminek védelme hatáskörükbe tartozik, vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat el´ó, ami elleni védelem hatáskörükbe tartozik.
(2) Ha a szakhatósági állásfoglalások nem egyértelm´úek
vagy egymással ellentmondásba kerültek, a felügyel´óség
szükség szerint egyeztet´ó tárgyalást hív össze.
(3) A felügyel´óség a döntéshozatal el´ótt a környezetre
gyakorolt hatás megítélése, valamint a részletes környezeti
hatásvizsgálat tartalmának szempontjából lényeges — és a
7. §, illetve a 24—26. §-ok szerint kapott — észrevételeket
a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a felügyel´óség határozatának indokolása tartalmazza. Az értékelés magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi
következtetéseket.
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9. §

vételét követ´óen tizenöt napon át hivatalukban közszemlére is kell tenni.

A felügyel´óség határozatában
a) megjelöli az el´ózetes tanulmányban szerepl´ó azon
változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a
létesítést megfelel´ó körülmények között lehetségesnek
tartja;
b) a lehetségesnek ítélt változatoknál a részletes környezeti hatástanulmány készítése során vizsgálandó szempontok és követelmények meghatározásakor [Kt. 70. §
(2) bekezdés a) pontja] figyelembe veszi, hogy mi az, ami
megfelel a tervezés és engedélyezés adott szakaszának, a
tevékenység és a várhatóan hatásvisel´ó környezeti elemek,
rendszerek jellegének, valamint megkövetelhet´ó a jelenlegi ismeretek és vizsgálati módszerek alapján.

(2) Az eljárásban részt vett települési (a f´óvárosban a
kerületi) önkormányzatok jegyz´óinek az (1) bekezdés szerinti határozat kézhezvételét követ´ó öt napon belül közhírré is kell tenni a felügyel´óség döntését a részletes környezeti hatásvizsgálat szükségességér´ól, illetve a környezetvédelmi engedély megadásáról, vagy a kérelem elutasításáról,
valamint azt, hogy a határozat teljes szövege miként tekinthet´ó meg.

10. §
(1) Nem adható ki a környezetvédelmi engedély az el´ókészít´ó eljárásban, ha a tevékenység
a) az 1. számú melléklet ,,A’’ fejezetében szerepel;
b) nagyfokú környezeti kockázattal járna;
c) országhatáron átterjed´ó jelent´ós környezeti hatást
válthat ki, továbbá
ha a várható környezeti hatások
d) jelent´ósége a rendelkezésre álló adatok alapján nem
tisztázható;
e) megállapításához valamely környezeti rendszer részletes vizsgálata szükséges.
(2) A felügyel´óség és az érintett szakhatóság további
szempontok, különösen a 4. számú mellékletben leírtak
mérlegelésével, és az adott ügy sajátosságait figyelembe
véve határozza meg, hogy szükséges-e a részletes környezeti hatásvizsgálat a környezetvédelmi engedély megadásáról való döntéséhez. A meghatározásnál alkalmazott konkrét szempontokra az el´ókészít´ó eljárást lezáró határozat
indoklásában ki kell térni.

11. §
Ha a benyújtott el´ózetes tanulmány tartalma nem felel
meg az el´óírt tartalmi követelményeknek, illetve nem
helytálló információt tartalmaz, és ha azt hiánypótlással
sem lehet megfelel´óvé tenni, a felügyel´óség a kérelmet
elutasítja.

12. §
(1) Az ügy érdemében hozott határozatot [Kt. 70. §
(2) bekezdés] a felügyel´óségnek a határozathozatalt követ´óen, az eljárásban részt vett települési (a f´óvárosban a
kerületi) önkormányzatok jegyz´óinek a határozat kézhez-

13. §
A részletes környezeti hatástanulmányt — a továbbiakban: részletes tanulmány — az el´ókészít´ó szakaszt lezáró
határozat joger´óre emelkedését követ´óen, két éven belül
lehet a felügyel´óséghez benyújtani. A felügyel´óség ezt a
határid´ót kérelemre, egy ízben legfeljebb további egy évvel
meghosszabbíthatja.

Részletes tanulmány
(Kt. 71. §-ához)
14. §
(1) A részletes tanulmányt — ha a felügyel´óség eltér´óen
nem rendelkezik — nyolc nyomtatott példányban kell benyújtani.
(2) A részletes tanulmány bevezet´ójében össze kell foglalni az el´ózményeket, különösen
a) a felügyel´óség és a szakhatóságok el´ókészít´ó szakaszban adott állásfoglalásait;
b) a kérelmez´óhöz eljuttatott észrevételeket; valamint
c) a részletes vizsgálat menetét.
(3) A részletes tanulmányban az el´ókészít´ó eljárás eredményeképpen kiválasztott változatot (változatokat) kell
részletesen leírni.
(4) A tevékenység és a hatótényez´ók részletes leírásának
magába kell foglalnia:
a) a 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alapadatok
részletezését, megjelölve azt, ha az el´ózetes tanulmányban
leírtakhoz képest változás történt;
b) a hatótényez´ók jellege, nagysága, id´óbeli változása,
térbeli kiterjedése bemutatását.
(5) A részletes leírásból megállapíthatónak kell lenni,
hogy az egyes hatótényez´ók
a) a tevékenység mely szakaszában jelennek meg, s az
adott szakaszon belül a tevékenység mely részéhez rendelhet´ók hozzá;
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b) mely környezeti elemeket érintik, a közvetlen hatások területének meghatározásával (2. számú melléklet
III. 3., 4. és 5. pontjai) való összefüggésben.
(6) Ha a tevékenység során alkalmazandó technológia,
felhasználandó anyagok és el´óállítandó termék környezetvédelmi min´ósítése (Kt. 84. §) korábban már megtörtént,
a vonatkozó min´ósítési okiratot (okiratokat) csatolni kell
a részletes tanulmányhoz.
(7) A részletes tanulmányban jelezhet´ó, hogy mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez f´úz´ód´ó
jogok.

15. §
(1) A hatásterület kiterjedését az e rendelet 2. számú
mellékletében foglaltaknak megfelel´óen kell meghatározni.
(2) Környezeti elem vagy rendszer védelmér´ól szóló
szakterületi jogszabály a 2. számú melléklet figyelembevételével az adott elemre vagy rendszerre vonatkozó hatásterület meghatározásához részletszabályokat állapíthat meg.
(3) A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotának ismertetését [Kt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja]
a) azokra a tényez´ókre kell korlátozni, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható változásokkal való
összevetésnél szükség van;
b) ezen állapot várható — a tevékenységt´ól független — változásának jelzésével is ki kell egészíteni, ameny nyiben a rendelkezésre álló adatok ezt lehet´óvé teszik.
(4) A hatásfolyamatokat környezeti elemenként különkülön és összességükben is elemezni kell. Fel kell tárni a
közvetetten érvényesül´ó hatásfolyamatokat is.
(5) A környezeti hatások értékelésénél [Kt. 71. § (1) bekezdés c) pontja]
a) a bekövetkez´ó környezeti állapotváltozások jellemzését kell megadni az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen az alábbi tényez´ók figyelembevételével:
aa) a hatás er´óssége, tartóssága, visszafordíthatósága,
térbeli kiterjedése és id´óbeli eloszlása, kedvez´ó vagy kedvez´ótlen mivolta,
ab) a hatás hozzáadódhat-e a 6. § (2) bekezdés c) pont
szerint megadott tevékenységek hatásaihoz,
ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak
megváltozása,
ad) a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása,
ae) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisül´ó természeti és épített környezet értékeinek ritkasága, pótolhatósága,
af) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisül´ó természeti er´óforrások pótolhatósága,
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ag) a környezetkárosodás elkerülésének, mérséklésének lehet´óségei;
b) ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi
állapotának kedvez´ótlen megváltozását okozhatja, akkor
meg kell adni különösen
ba) a hatásterületen él´ó lakosság számát, korösszetételét, mortalitási és morbiditási adataik értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait,
bb) a lakosságot ér´ó környezetterhelés becslését alapul
véve az érintettek egészségi állapotára gyakorolt rövid és
hosszú távú hatások ismertetését,
bc) amennyire számszer´úsíthet´ó, az egészségi kockázat
mértékét,
bd) az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésének, az egészségi kockázat elfogadható mérték´úre való
csökkentésének lehet´óségeit.
(6) A tevékenység társadalmi és gazdasági következményei [Kt. 71. § (1) bekezdés d) pontja] között, amennyiben
lehetséges, becsülni kell a tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben
a) a bekövetkez´ó károkat és felmerül´ó költségeket;
b) a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozását, és az ennek következtében esetleg beálló életmin´óség és életmódbeli változásokat.
(7) A részletes tanulmányhoz szükséges információk
összeállításánál [Kt. 71. § (1) bekezdés g) pontja] felmerült
bármely nehézséget jelezni kell.
(8) Ha a 25. § szerinti eljárás megindult, akkor a részletes tanulmány külön fejezetében összefügg´óen kell ismertetni az országhatáron átterjed´ó környezeti hatások vizsgálatát, különösen
a) a hatásvisel´ó fél és nyilvánossága által adott észrevételek figyelembevételének módját;
b) az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényez´óket, illetve eseményeket;
c) az országhatáron átterjed´ó hatásfolyamatokat;
d) e hatásfolyamatokra érzékeny hatásvisel´óket, a hatásvisel´ó fél által közölt adatokat is alapul véve, valamint
azok várható állapotváltozásait;
e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását;
f) az országhatáron túli hatásokat megel´óz´ó vagy elfogadható mérték´úre csökkent´ó intézkedéseket, nyomon követésükhöz, ellen´órzésükhöz szükséges utólagos méréseket és megfigyeléseket;
g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat.

16. §
(1) A részletes tanulmányban el´óforduló, államtitkot,
szolgálati vagy üzleti titkot képez´ó adatok helyettesítésére
[Kt. 71. § (1) bekezdés i) pontja] a 6. § (2) bekezdésének
e) pontja az irányadó.
(2) A felügyel´óség a részletes tanulmányt hiánypótlásra
adja vissza, ha az (1) bekezdés szerinti információk a tevékenység várható környezeti hatásainak megítélésére nem
alkalmasak.
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17. §

összeegyeztethet´ó továbbvezetése a 6. § (2) bekezdés
ac) pontja szerinti információk alapján valószín´úsíthet´ó.

A részletes tanulmány közérthet´ó összefoglalása [Kt.
71. § (1) bekezdés j) pontja] tartalmazza:
a) a tevékenység lényegének ismertetését;
b) a várható környezeti állapotváltozást;
c) a hatásterület bemutatását;
d) a környezeti hatások értékelését;
e) az érintett emberek egészségi állapotában, életmin´óségében és életmódjában várható változásokat;
f) a környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedéseket.

(2) Több felügyel´óség területét érint´ó telepítés esetén
az eljáró hatóságot a másodfokú hatóság jelöli ki.

18. §
(1) Ha a benyújtott részletes tanulmány tartalma nem
kielégít´ó, a felügyel´óség a 11. §-ban írtak szerint jár el.
(2) A határozat nyilvánosságra hozatalára a 12. § az
irányadó.

(Kt. 72. §-ához)

21. §
A környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a tervezett tevékenység gyakorlása akadályozhatja
a) a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (Kt. 40. §)
meghatározott környezeti célállapotok elérését; vagy
b) a Magyar Köztársaság nemzetközi szerz´ódésben vállalt környezet- vagy természetvédelmi kötelezettségeinek
teljesítését.
22. §
A felügyel´óség a környezetvédelmi engedélyt — hivatalból vagy kérelemre — módosíthatja, ha az engedélyezéskor
fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

19. §
23. §
(1) A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között el´óírható:
a) rendszeres környezetvédelmi ellen´órzés, ideértve
mér´ó-, megfigyel´ó, ellen´órz´ó rendszer kialakítását;
b) jogszabályi feltételek fennállása esetén egyes határértékek is;
c) a környezetvédelmi engedély megadását követ´ó, a
környezethasználat megkezdéséhez szükséges további engedélyek megszerzéséhez kielégítend´ó és a környezeti hatásvizsgálat alapján meghatározható feltételek;
d) a tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának
feltételei, ideértve a szüneteltetés vagy felhagyás megkezdése el´ótt végzend´ó vizsgálatokra való kötelezést is, ha a
szüneteltetésnek vagy felhagyásnak jelent´ós környezeti hatásai lehetnek, de a tevékenység tervezésének adott szakaszában ez kielégít´ó pontossággal még nem jelezhet´ó el´óre.
(2) A környezetvédelmi engedélyr´ól történ´ó döntéshozatali eljárásra a 8. § (4) bekezdés rendelkezéseit kell megfelel´óen alkalmazni.

20. §
(1) Olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításához nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges, a tervezett nyomvonal egyes önállóan használható szakaszai önálló engedélyezés tárgyát képezhetik, amennyiben a nyomvonal környezet- és természetvédelmi követelményekkel

(1) A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje
a) legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény m´úködésének idejét más jogszabály ennél rövidebb id´óben nem határozza meg, de az
engedély határozatlan id´óre is megadható;
b) az új módszerek, termékek kifejlesztésére vagy
kipróbálására szolgáló, az 1. számú melléklet ,,B’’ fejezet
139. pontja szerinti tevékenységeknél legfeljebb két év.
(2) Az engedély érvényességi idejét a felügyel´óség a
tevékenység környezeti hatásai, azok el´óreláthatósága, a
tevékenység környezetében beálló változások jellege és
el´óreláthatósága alapján, valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges id´ó és a tevékenység végzésének tervezett
id´ótartama figyelembevételével határozza meg.
(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor,
amennyiben az érdekelt a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az országhatáron átterjed´ó környezeti hatások
vizsgálatára vonatkozó rendelkezések
24. §
(1) Az országhatáron átterjed´ó környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban (Finnor-
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szág) aláírt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) hatálya alá
tartozó ügyekben mind az egyezmény részes felei, mind
— viszonosság esetén — más országok tekintetében is, az
egyezmény el´óírásait a 24—27. §-ok szerinti rendelkezések
figyelembevételével kell alkalmazni, amennyiben más
nemzetközi szerz´ódés ett´ól eltér´óen nem rendelkezik.
(2) Az egyezmény I. függelékében felsorolt azon tevékenységek vagy létesítmények mérethatáraként, amelyeknél számszer´ú érték helyett a ,,nagy’’ vagy ,,nagyobb’’ megjelölés található, az 1. számú melléklet ,,A’’ fejezetében a
megfelel´ó tevékenységnél vagy létesítménynél a részletes
környezeti hatásvizsgálati kötelezettséghez megadott feltétel vagy mérethatár alkalmazandó.
(3) Az egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásához
szükséges koordináció és az egyezmény 1. Cikk (iv) pontja
szerinti érdekelt felekkel való kapcsolattartás a Környezetvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) feladata.

Eljárás kibocsátó félként
25. §
(1) A felügyel´óség az egyezmény I. függelékében meghatározott tevékenység megkezdési szándékának bejelentése
[Kt. 69. § (1) bekezdése] után, ha a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron átterjed´ó jelent´ós környezeti hatás
bekövetkezése — különösen az egyezmény III. függelékében szerepl´ó ismérvek alapján — feltételezhet´ó, megküldi
a Minisztériumnak:
a) a kérelem és az el´ózetes tanulmány két példányát;
b) a felügyel´óség és a szakhatóságok állásfoglalását arról, hogy
ba) az országhatáron átterjed´ó jelent´ós környezeti hatás mi alapján feltételezhet´ó,
bb) a hatásvisel´ó fél [egyezmény 1. Cikk (iii) pontja]
hatásterületér´ól a részletes hatástanulmány elkészítéséhez
milyen adatokat és környezeti információkat kell megkérni.
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(5) A Minisztérium a hatásvisel´ó félnek az értesítésre
adott válaszát és észrevételeit, valamint a hatásvisel´ó fél
területén lév´ó hatásterületr´ól megküldött adatokat és környezeti információkat továbbítja a felügyel´óséghez, amely
azokat kézbesíti a kérelmez´ónek.
(6) Ha a hatásvisel´ó fél az értesítésre adott válaszában
bejelenti, hogy részt kíván venni a környezeti hatásvizsgálati eljárásban, akkor azt az egyezmény el´óírásai és a
24—26. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével
kell továbbfolytatni.

26. §
(1) A kérelmez´ónek a felügyel´óség által meghatározott
határid´óig a hatásvisel´ó fél által kért nyelven el kell készíttetnie a részletes tanulmány nemzetközi fejezetének [15. §
(8) bekezdése] és közérthet´ó összefoglalójának (17. §) fordítását, és azt be kell nyújtania a felügyel´óségre. A fordítást
akkor kell elkészíttetni, ha a felügyel´óség az engedélykérelmet a részletes tanulmány, illetve az ahhoz esetlegesen el´óírt hiánypótlás benyújtását közvetlenül követ´óen
nem utasítja el.
(2) A felügyel´óség a részletes tanulmány két példányát
és az (1) bekezdés szerinti fordítást haladéktalanul megküldi a Minisztériumnak, amely azt továbbítja a hatásvisel´ó
félnek, és kezdeményezi az ennek alapján tartandó konzultációt. A konzultációba a Minisztérium bevonja a felügyel´óséget és szükség szerint a szakhatóságokat.
(3) A hatásvisel´ó féllel való konzultáción kapott, valamint a hatásvisel´ó fél nyilvánossága által adott észrevételek
mérlegelése alapján a felügyel´óség az érintett szakhatóságok bevonásával a részletes tanulmány kiegészítését rendelheti el.
(4) A felügyel´óség a környezetvédelmi engedély tárgyában hozott ügydönt´ó határozatát megküldi a Minisztériumnak, amely azt továbbítja a hatásvisel´ó félnek.
Amennyiben az ügyben jogorvoslat folytán további döntések születnek, azokat hasonló módon kell továbbítani.

(3) Nem kell az (1) bekezdés szerinti iratokat megküldeni, amennyiben a felügyel´óség a kérelmet annak benyújtását követ´óen az el´ózetes tanulmány vizsgálata, illet´óleg a
szakhatóság állásfoglalása alapján elutasítja.

(5) Olyan tevékenység környezetvédelmi engedélyezése
során, amelyben a felügyel´óség országhatáron átterjed´ó
jelent´ós környezeti hatás bekövetkezését nem feltételezte,
a környezetvédelmi engedély még nem került kiadásra, és
a 24. § (1) bekezdésében említett ország az egyezmény alkalmazását kéri, a Minisztérium haladéktalanul tájékoztatja err´ól az eljáró felügyel´óséget, amely értesíti err´ól a
kérelmez´ót.

(4) A Minisztérium az (1) bekezdés szerinti iratok alapján, a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló
eljárás határidejéhez igazodó válaszadási határid´ó megadásával, elkészíti az egyezmény szerinti értesítést, megküldi azt a hatásvisel´ó félnek és a felügyel´óségnek, amely
azt továbbítja a kérelmez´ónek.

(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követ´óen
a) a Minisztérium megszervezi — a felügyel´óség és az
érintett szakhatóságok bevonásával — az egyezmény szerinti érdekelt felek közötti információcserét, valamint az
országhatáron átterjed´ó jelent´ós környezeti hatás fellépésének lehet´óségér´ól való egyeztetést;

(2) Az (1) bekezdés szerinti iratokat a 7. § (2) bekezdésben meghatározott közzététel el´ótt kell megküldeni, és
arról a kérelmez´ót is tájékoztatni kell.
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b) a felügyel´óség a környezeti hatásvizsgálati eljárást
vagy eljárási szakasz megkezdését az egyeztetés lezárásáig
— de legfeljebb kilencven napig — felfüggesztheti.
(7) Ha az egyeztetés során kapott információk mérlegelése alapján a felügyel´óség a szakhatóságok bevonásával
úgy dönt, hogy felléphet országhatáron átterjed´ó jelent´ós
környezeti hatás, akkor az eljárást az egyezmény és a
24—26. §-ok rendelkezéseinek megfelel´ó alkalmazásával
kell folytatni.

Eljárás hatásvisel´ó félként
27. §
(1) A kibocsátó fél [egyezmény 1. Cikk (ii) pontja] által
megküldött értesítés alapján, a szükséges fordítások elvégzését követ´óen, a Minisztérium
a) kikéri a felügyel´óség és a hazai környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatóságként részt vev´ó szervek álláspontját a tervezett tevékenységr´ól, annak feltételezhet´ó
környezeti hatásairól, azok jelent´óségér´ól, a kibocsátó fél
környezeti hatásvizsgálati eljárásában való részvétel szükségességér´ól. A Minisztérium a feltételezett hatásterület
kiterjedését´ól függ´óen vagy a területi szerveket vagy azok
felettes szervét keresi meg;
b) megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánosságának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi
(a f´óvárosban a kerületi) önkormányzatok szükség szerinti
bevonásával.
(2) A Minisztérium az értesítésre adott válaszában jelzi,
hogy a feltételezett környezeti hatások jelent´ósége alapján
Magyarország részt kíván-e venni a kibocsátó fél környezeti hatásvizsgálati eljárásában.
(3) Amennyiben a kibocsátó fél értesítést nem küld,
azonban az egyezmény alkalmazásának szükségessége felmerül, a Minisztérium a tervezett tevékenységr´ól a rendelkezésre álló információk alapján kikéri az (1) bekezdés
a) pontja szerinti szervek álláspontját. Ha feltételezhet´ó
Magyarország területén jelent´ós környezeti hatás bekövetkezése, akkor a Minisztérium jelzi ezt a kibocsátó félnek,
és kéri az egyezmény alkalmazását.
(4) A kibocsátó fél kérésére vagy a magyar álláspont
megalapozására a Minisztérium az (1) bekezdés a) pontja
szerinti szervek bevonásával állítja össze, illetve adja meg
a feltételezhet´ó magyar hatásterületr´ól rendelkezésre álló
és a hatások vizsgálatához szükséges környezeti információkat.
(5) A kibocsátó fél által megküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentációról a szükséges fordítások elvégzését követ´óen a Minisztérium
a) kikéri az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek álláspontját;
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b) megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánosságának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi
(a f´óvárosban a kerületi) önkormányzatok szükség szerinti
bevonásával;
c) nyilvános fórumot is szervez, és arra meghívja a kibocsátó fél képvisel´ójét.

28. §
Az egyezmény és a 25—27. §-ok el´óírásait az e rendelet
1. számú mellékletében felsorolt minden tevékenységnél
alkalmazni kell, ha országhatáron átterjed´ó jelent´ós környezeti hatás feltételezhet´ó, és a hatásvisel´ó vagy a kibocsátó fél az Európai Unió tagországa.

[Kt. 92. § (2) bekezdéséhez]
29. §
A felügyel´óség szakhatóságként történ´ó közrem´úködése során a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységeknél többek között azt is ellen´órzi, hogy a kérelmez´ó
hatásvizsgálati kötelezettségének, illet´óleg a környezetvédelmi engedélyben foglaltaknak eleget tett-e.

(Kt. 93. §-ához)
30. §
(1) Amennyiben a felügyel´óség a kérelmet a részletes
tanulmány benyújtását közvetlenül követ´óen annak vizsgálata, illet´óleg a szakhatóság állásfoglalása alapján nem
utasítja el, és a tevékenység nem esik katonai titokvédelem
alá, akkor a felügyel´óség a közmeghallgatásra vonatkozó
adatokat [Kt. 93. § (3)—(5) bekezdések] legalább egy, a
hatásterület szerinti helyi vagy egy országos napilapban
közzéteszi, valamint közterületi hirdetmény formájában
való közzétételre megküldi az eljárásban részvev´ó települési (a f´óvárosban a kerületi) önkormányzatok jegyz´óinek.
(2) Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésr´ól szóló joger´ós határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat. Kétség esetén az
ilyen igényt bejelentett szervezetek ügyféli jogosultságát
vélelmezni kell.

Záró rendelkezések
31. §
(1) Ez a rendelet — a (2)—(4) bekezdésekben foglalt
eltéréssel — a kihirdetését követ´ó 60. napon lép hatályba,
rendelkezéseit az azt követ´óen indult eljárásokban kell
alkalmazni.
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(2) A rendelet 28. §-a Magyarország Európai Unióhoz
történ´ó csatlakozásáról szóló nemzetközi szerz´ódést kihirdet´ó törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(3) Az 1. számú mellékletben felsorolt azon tevékenységeknél, amelyeknél a környezeti hatásvizsgálati kötelezettség természeti területen, érzékeny természeti területen
vagy az ökológiai hálózat területén történ´ó megvalósítás
esetén áll fenn, e rendelet rendelkezéseit a természeti területek jegyzékét közzétév´ó, illetve az érzékeny természeti
terület, valamint az ökológiai hálózat létesítését szabályozó rendeletek hatálybalépését követ´óen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(4) Az 1. számú melléklet ,,B’’ fejezet 1. pontjában szerepl´ó tevékenységnél e rendelet rendelkezéseit a term´óföldr´ól szóló 1994. évi LV. törvény 26. § (1) bekezdése
szerinti, az általános birtokrendezési eljárásról szóló törvény hatálybalépését követ´óen indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(5) A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekr´ól, valamint a telepengedélyezés
rendjér´ól szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának
eredeti szövege (1) bekezdésre változik, és a következ´ó
(2) bekezdéssel egészül ki:
,,(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály
szerint környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységekre.’’
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(6) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek körér´ól és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló — többször módosított — 152/1995.
(XII. 12.) Korm. rendelet, valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekr´ól, valamint a telepengedélyezés rendjér´ól szóló 80/1999.
(VI. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének szövegéb´ól
a ,,— kivéve, ha a tevékenység a környezeti hatásvizsgálat
elvégzéséhez kötött tevékenységek körér´ól és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló
152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján környezeti
hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött —’’ szövegrész hatályát
veszti.
(7) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz az egyes köz- és magánberuházások környezeti hatásainak vizsgálatáról szóló, a
97/11/EK tanácsi irányelvvel módosított 85/337/EGK tanácsi irányelvvel.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
A környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek listája
,,A’’ fejezet
Tevékenységek, illetve a megvalósításukhoz szükséges létesítmények, amelyekre környezetvédelmi engedély
csak a részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után adható
Mez´ógazdaság, erd´ógazdálkodás
1.
Baromfitelep több mint 85 ezer fér´óhellyel broilerek vagy 60 ezer fér´óhellyel tojók számára
2.
Sertéstelep több mint 3 ezer fér´óhellyel 30 kg feletti hízók vagy 900 fér´óhellyel kocák számára
3.
Erd´óterület igénybevétele1 50 ha erd´ó faállományának kitermelését´ól
Bányászat
4.
Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területt´ól is
5.
T´ózegkitermelés 25 ha területt´ól
6.
K´óolaj-kitermelés 500 t/nap-tól, földgázkitermelés 500 ezer m3/nap-tól
7.
Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától
8.
Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányászatától,
külszíni bányászat esetén 25 ha területt´ól is
9.
Egyéb külszíni bányászat 25 ha területt´ól
Feldolgozóipar
10.
Papír- és kartongyártás 200 t/nap késztermék gyártástól
11.
Papíripari rostos alapanyag el´óállítása fából és más hasonló szálas nyersanyagból
1

Az erd´ór´ól és az erd´ó védelmér´ól szóló 1996. évi LIV. törvény 8. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti értelmezésben.
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Szén vagy bitumenpala lepárlása (elgázosítás, cseppfolyósítás) 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól
K´óolajfinomító, kivéve a k´óolajból kizárólag ken´óanyagokat el´óállító üzemeket
Nukleáris üzemanyagot el´óállító vagy dúsító létesítmény
Kiégett nukleáris üzemanyagot újra feldolgozó létesítmény
Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti vagy végleges tároló
Radioaktív hulladékot feldolgozó telep
Radioaktív hulladéktároló telep átmeneti vagy végleges tárolásra
Komplex vegyim´úvek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik:
a) szerves vegyi alapanyagok gyártása, vagy
b) szervetlen vegyi alapanyagok gyártása, vagy
c) foszfor-, nitrogén- és káliumalapú m´útrágya gyártása, vagy
d) növényegészségügyi hatóanyagok és biocidek gyártása, vagy
e) biológiai vagy kémiai eljárással gyógyszer hatóanyaggyártás, vagy
f) robbanóanyag gyártás
20.
Azbesztcement termékek gyártása 20 ezer t/év késztermék el´óállítástól
21.
Azbeszt súrlódóanyag el´óállítása 50 t/év késztermék el´óállítástól
22.
Azbeszttartalmú termékek el´óállítása 200 t/év azbesztfelhasználástól
23.
Kohóm´ú (vas, acél)
24.
Nemvas fémek el´óállítása ércb´ól, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi
vagy elektrolitikus eljárásokkal
Villamosenergia-, g´óz-, vízellátás
25.
H´óer´óm´ú 20 MW villamos teljesítményt´ól, egyéb éget´ó berendezés 300 MW kimen´ó h´óteljesítményt´ól
26.
Atomer´óm´ú, atomreaktor, valamint atomer´óm´ú, atomreaktor felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását
27.
Villamos légvezeték 220 kV feszültségt´ól és 15 km hosszúságtól
28.
Atomf´út´óm´ú, valamint atomf´út´óm´ú felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb
radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását
29.
Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5 millió m3/év
vízkivételt´ól
30.
Felszíni vizet átvezet´ó létesítmény 100 millió m3/év vízszállító kapacitástól (nem tartozik ide az ivóvíz
vezetékben történ´ó átvezetése)
Szállítás, raktározás
31.
Országos közforgalmú vasútvonal
32.
Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút)
33.
Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefügg´ó új pályától
34.
Meglév´ó út négy- vagy több forgalmi sávúra b´óvítése a meglév´ó vagy módosított nyomvonalon, legalább 10 km
hosszan egybefügg´ó új pályától, illetve forgalmi sávtól
35.
Gáz-, k´óolaj- vagy vegyianyag szállító vezeték 800 mm átmér´ót´ól és 40 km hossztól
36.
Víziút 2 1350 tonnánál nagyobb hordképesség´ú hajók számára
37.
Kiköt´ó 1350 tonnánál nagyobb hordképesség´ú hajók számára, kivéve a ponton
38.
Kiköt´ón kívüli hajórakodó a parttal összekötött mólóval 1350 tonnánál nagyobb hordképesség´ú hajók beés kirakodására (kompmóló nem tartozik ide)
39.
Repül´ótér 2100 m alaphosszúságú futópályától

2
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40.
K´óolaj, k´óolajtermék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól
41.
Földgáz tárolása 200 ezer m3 össztároló kapacitástól
42.
Vegyi termék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól
Egyéb közösségi szolgáltatás
43.
Szennyvíztisztító telep 50 ezer lakosegyenérték3 kapacitástól
44.
Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény 100 t/nap kapacitástól
45.
Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény 200 t/nap kapacitástól
46.
Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény
Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények
47.
Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a
létesítmény egyéb radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását
48.
Duzzasztóm´ú vagy víztározó, 10 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségt´ól
49.
Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m3/év víz bejuttatásától
3

Lakosegyenérték azt a szerves biológiailag lebontható terhelést jelenti a szennyvízben, amelynek 5 napos biokémiai oxigénigénye 60 g/nap.

,,B’’ fejezet
Tevékenységek, illetve a megvalósításukhoz szükséges létesítmények, valamint jelent´ós módosítások, amelyeknél a
felügyel´óség döntését´ól függ, hogy szükséges-e a részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése
Mez´ógazdaság, vadgazdálkodás, erd´ógazdálkodás
1.
Birtokrendezés
— 300 ha-tól, vagy
— védett természeti területen vagy annak véd´óövezetén, természeti területen, érzékeny természeti területen
10 ha-tól, vagy
— ökológiai (zöld) folyosón 10 ha-tól,
ha az nem csak a tulajdonviszonyok megváltozásával jár, és a birtokrendezési tervben a ,,B’’ fejezet 2., 3., 4.,
6., 8., 9., 131., 133., 134., 135., 137. méretmegkötések nélkül értelmezett pontjai közül legalább három
megvalósítása szerepel
2.
Intenzív mez´ógazdasági célú földhasználatra való áttérés
— m´úvelés alól kivettként nyilvántartott területeken 50 ha-tól, vagy
— vízbázis véd´óövezetén, védett természeti területen vagy annak véd´óövezetén 1 ha-tól, vagy
— természeti területen, érzékeny természeti területen 10 ha-tól, vagy
— ökológiai (zöld) folyosón 5 ha-tól
Intenzív a gazdálkodás:
— ha a következ´ó anyagok bármelyikét alkalmazzák: hosszú hatású szintetikus anyagok, könnyen oldódó
m´útrágyák, szennyvíziszap, kommunális hulladék komposztja, antibiotikumok, hormonok, vagy
— ha géntechnológiát alkalmaznak, vagy
— ha monokultúrát létesítenek, vagy
— ha az állats´úr´úség a 2 számosállat/ha értéket meghaladja
3.
Melioráció síkvidéken 500 ha-tól, dombvidéken 300 ha-tól, vagy ha a meliorálandó terület legalább 5 ha
kiterjedésben fed védett természeti területet vagy annak véd´óövezetét, vízbázis véd´óövezetet
4.
Öntöz´ótelep 300 ha öntözend´ó területt´ól, illetve 0,45 m3/sec vízfelhasználástól; védett természeti területen
vagy annak véd´óövezetén méretmegkötés nélkül
5.
Nyílt felszín´ú öntöz´ó f´ócsatorna 2 m3/sec vízszállító kapacitástól, védett természeti területen méretmegkötés
nélkül

822

MAGYAR KÖZLÖNY
6.

7.
8.

9.

2001/16. szám

Állattartó telep 100 számosállattól (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe); vízbázis véd´óövezetén, védett
természeti területen vagy annak véd´óövezetén, természeti területen, érzékeny természeti területen baromfi
esetén 5 számosállattól, egyéb állat esetén 24 számosállattól
Vadaskert védett természeti területen
Erd´óterület igénybevétele1, ha az legalább 25 ha-on az erd´ó faállományának kitermelésével jár (ha nem
tartozik az ,,A’’ fejezetbe); védett természeti területen vagy annak véd´óövezetén és természeti területen
méretmegkötés nélkül
Faültetvény telepítése, ha az ültetvény legalább 5 ha kiterjedésben fed természeti területet, vagy érzékeny
természeti területet, vagy ökológiai (zöld) folyosót

Halászat
10.
Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermel´ó üzemben
Bányászat
11.
Szénbányászat (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe), valamint a bányászat felhagyása
12.
Önállóan létesített szénosztályozó, el´ókészít´ó, brikettgyártó, medd´óhányó hasznosító üzem
13.
T´ózegkitermelés (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
14.
K´óolaj-, földgázkitermelés (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe), a kutatófúrás csak védett természeti területen
és felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai véd´óövezetén
15.
Önállóan létesített k´óolaj és földgáz el´ókészít´ó üzem (különösen tisztítás, víztelenítés, kéntelenítés)
16.
Uránércbányászat (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe), valamint a bányászat felhagyása
17.
Önállóan létesített uránérc el´ókészít´ó, ércdúsító, medd´óhányó hasznosító m´ú
18.
Fémtartalmú ércek bányászata (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe), valamint a bányászat felhagyása
19.
Önállóan létesített fémérc-el´ókészít´ó, -dúsító, -pörköl´ó, -zsugorító, medd´óhányó hasznosító m´ú
20.
Egyéb bányászat (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet
Feldolgozóipar
21.
Húsfeldolgozás 10 ezer t/év késztermék el´óállításától
22.
Önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágott súly kapacitástól
23.
Halfeldolgozás 10 ezer t/év késztermék el´óállításától
24.
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 40 ezer t/év késztermék el´óállításától
25.
Növényi, állati olaj gyártása 40 ezer t/év késztermék el´óállításától
26.
Tejtermékek gyártása 200 t/nap beérkezett tejmennyiségt´ól
27.
Keményít´ógyártás 100 t/nap késztermék el´óállításától
28.
Cukorgyártás 5000 t/nap répafeldolgozó kapacitástól
29.
Édesség gyártása 10 ezer t/év késztermék el´óállításától
30.
Sörgyártás 30 millió l/év kapacitástól
31.
Malátagyártás 25 ezer t/év késztermék el´óállításától
32.
Textilkikészítés (el´ókezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítését´ól
33.
Nyersb´órcserzés 12 t/nap kikészített b´ór el´óállításától
34.
Papír-, kartongyártás 20 t/nap késztermék gyártásától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
35.
Kokszolóm´ú (száraz szénlepárlás)
36.
Ken´óanyag el´óállítása k´óolajból 15 ezer t/év késztermék el´óállításától
37.
Vegyi anyagok (kivéve a peroxidokat) gyártása 20 ezer t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az
,,A’’ fejezetbe)
38.
Peroxidok gyártása 1000 t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
39.
M´útrágyagyártás 20 ezer t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)

1
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Cellulózgyártás
Peszticidek gyártása, formálása és kiszerelése 20 ezer t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az
,,A’’ fejezetbe)
42.
Lakk és festék gyártása 20 ezer t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
43.
Gyógyszerkészítmény gyártása 20 ezer t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
44.
Mosó- és tisztítószergyártás 20 ezer t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
45.
Robbanóanyag gyártása (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
46.
Robbanóanyag, l´ószer regenerálására, felújítására vagy megsemmisítésére szolgáló létesítmény
47.
Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék el´óállításától
48.
10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldat készítése és felhasználása 5 ezer t/év gumioldattól (ha nem
tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
49.
Gumikeverék-gyártás 20 ezer t/év gumikeverék el´óállításától
50.
Gumikeverék-feldolgozás 20 ezer t/év gumikeverék feldolgozásától
51.
Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap késztermék el´óállításától
52.
Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag épít´óanyag-gyártás 75 t/nap gyártási kapacitástól,
illetve ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az árus´úr´úség a 300 kg/m3-t meghaladja
53.
Cementgyártás
54.
Azbesztcement termékek gyártása 10 ezer t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
55.
Azbeszt súrlódó anyag gyártás 25 t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
56.
Azbeszt termékek gyártása 100 t/év késztermék el´óállításától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
57.
Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap feldolgozó kapacitástól
58.
Vas és acél (els´ódleges vagy másodlagos) olvasztása, beleértve a folyamatos öntést 2,5 tonna/óra kapacitástól
59.
Meleghengerm´ú 20 t/óra nyersacél feldolgozásától
60.
Kovácsolóüzem 50 kJ/kalapács energiafogyasztástól vagy 20 MW h´óteljesítmény felvételt´ól
61.
Nemvas fémek olvasztása, ötvözése, visszanyerése, finomítása 2 t/nap kapacitástól
62.
Vas- és acélöntöde 20 t/nap kapacitástól
63.
Bevonatolt termékek gyártása 2 t/óra nyersacél feldolgozó kapacitástól
64.
Alakformázás robbantással
65.
Fémek és m´úanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 20 ezer m2/év felület kezelését´ól
66.
Akkumulátorgyártás
67.
Nyomtatott áramkör el´óállítása automata gépsoron
68.
Közúti gépjárm´ú gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 ezer db/év késztermék el´óállításától
69.
Hajógyártás (szabadid´ó-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)
70.
Vasúti kötöttpályás járm´ú gyártása
71.
5700 kg felszállósúly feletti légijárm´úvek gyártása és nagyjavítása
Villamosenergia-, gáz-, g´óz-, vízellátás
72.
Vízer´óm´ú 20 MW villamos teljesítményt´ól; vízbázis véd´óövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
73.
Geotermikus er´óm´ú 20 MW villamos teljesítményt´ól; ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis véd´óövezetén, védett
természeti területen méretmegkötés nélkül
74.
Széler´óm´ú 2 MW összteljesítményt´ól; védett természeti területen 200 kW összteljesítményt´ól
75.
Villamos légvezeték 120 kV-tól (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
76.
Föld alatti villamos vezeték vagy földgáz elosztó vezeték település külterületén lév´ó védett természeti
területen 1 km hossztól
77.
Földgáz elosztó vezeték 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól
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78.

H´óenergiát termel´ó létesítmény (g´óz és melegvíz el´óállítása) 50 MW kimen´ó teljesítményt´ól (ha nem tartozik
az ,,A’’ fejezetbe)
79.
G´óz és melegvíz elosztó vezeték település külterületén felszín felett vezetve 10 km hossztól; település
külterületén lév´ó védett természeti területen 1 km-t´ól (üzemen belüli vezeték nem tartozik ide)
80.
Felszín alatti vizek igénybevétele (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe), ha egy vízkivételi objektumból vagy
objektum csoportból a napi vízkivétel
— talajvízb´ól az
1 000 m 3-t
— termál karsztvízb´ól az
1 000 m 3-t
— réteg- és karsztvízb´ól az
5 000 m 3-t
— partisz´úrés´ú vízb´ól a
10 000 m 3-t
— termál rétegvízb´ól a
2 000 m 3-t
— forrásból a mindenkori forráshozam 33% -át és a 100 m 3-t
meghaladja
81.
Ivóvíz távvezeték védett természeti területen vagy természeti területen, érzékeny természeti területen
82.
Felszíni vizek közötti vízátvezetés (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe), ha az átvezetett víz
— a vízadó tó közepes, illet´óleg a vízadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének
20%-át egy év alatt, vagy
— a vízadó vízfolyás2 augusztusi 80% -os vízhozamának (Q aug80% ) 20% -át, illetve, ha
— a befogadó tó közepes, illet´óleg a befogadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének
5%-át egy év alatt, vagy az ezeket tápláló vízfolyások Qaug80% vízhozamának 10%-át, vagy
— a befogadó vízfolyás Q aug80% vízhozamának 10% -át meghaladja.
Kereskedelem, járm´újavítás
83.
Közúti gépjárm´újavító telep 50 db egy id´óben javítható gépjárm´út´ól
84.
Bevásárlóközpont (több üzletb´ól álló, eltér´ó profilú kereskedelmi egységeket és egyéb szolgáltatóhelyeket
magába foglaló bevásárlóhely) a parkoló területe nélkül számított 10 ezer m2 nettó össz-szintterülett´ól
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
85.
Szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel3 együtt)
— mez´ó-, erd´ó-, vízgazdálkodási célra használt területen 1000 szálláshelyt´ól vagy 5 ha területfelhasználástól,
— védett természeti területen 100 szálláshelyt´ól vagy 1 ha területfelhasználástól
86.
Kemping település külterületén lév´ó védett természeti területen, természeti területen 50, érzékeny természeti
területen 200 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó helyt´ól
Szállítás, raktározás
87.
I. rend´ú f´óút (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
88.
Országos közúthálózati kategóriába sorolható út4 (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe vagy e fejezet 87. pontjába), ha
— 50 ha-nál nagyobb erd´ótömböt szel át, vagy
— védett természeti területen halad át, vagy
— természeti területet, érzékeny természeti területet legalább 1 km hosszon fed, vagy
— ökológiai (zöld) folyosón halad át, vagy
— gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjárm´ú vagy annál több
89.
Erd´ógazdasági vagy mez´ógazdasági út védett természeti területen
90.
Autóbusz-pályaudvar 24 gépkocsiállástól
91.
Kiköt´ó 400 t vagy annál nagyobb hordképesség´ú hajók számára (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe), kivéve a
pontont
2
E pont alkalmazásában vízfolyások azok a természetes úton létrejött terepalakulatok, amelyekben az év bármely id´ószakában meghatározható
mennyiség´ú víz áramlik.
3
Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet el´ósegít´ó, kiegészít´ó, kiszolgáló építmény a telepítési helyen.
4
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 1. számú melléklete szerinti értelmezésben.
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Legalább 100 hajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kiköt´ó, védett természeti területen 50 db
vízijárm´út´ól
93. Víziút 5 400 t vagy annál nagyobb hordképesség´ú hajók számára (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
94. Gáz-, k´óolaj-, k´óolajtermék szállító vezeték (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
95. Földgáztárolás 20 ezer m3 össztároló kapacitástól (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe); egyéb égethet´ó gázok
felszín alatti tárolása 10 ezer m3-t´ól; védett természeti területen mindkét esetben 5 ezer m3-t´ól
96. Szén, lignit önálló felszíni tárolása 100 ezer t tárolókapacitástól
97. K´óolaj, k´óolajtermék tárolása 100 ezer t tárolókapacitástól (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
98. Vegyi termék önálló tárolása 30 ezer m3 tárolókapacitástól (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
99. a) Helyi közforgalmú vasút
— magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdek´ú vasút, vagy
— közúti vasút (villamos) 1 km pályahossztól;
b) különleges pályával rendelkez´ó vasút (fogaskerek´ú, sikló, függ´ópálya), kivéve a sífelvonót
100. Mez´ógazdasági vagy erd´ógazdasági vasút védett természeti területen, vagy természeti területen, vagy érzékeny
természeti területen, vagy ha ökológiai (zöld) folyosón halad át
101. Vasúti pályaudvar
a) személypályaudvar megyei jogú városban és a f´óvárosban a megállóhelyek kivételével, vagy 120 vonat/nap
tervezett forgalom fölött,
b) teherpályaudvar 400 kocsi/nap elegy tervezett feldolgozása fölött,
c) állomás
— 50 kocsi/nap helyi kezelés´ú tervezett teherkocsi forgalom fölött,
— veszélyes anyag rakodására alkalmas berendezéssel,
— kocsimosó berendezéssel,
d) határállomás
102. Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló — beleértve a parkolóházat is — 500 parkolóhelyt´ól; védett természeti területen vagy annak véd´óövezetén 100 parkolóhelyt´ól
103. Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény 5 ha területfoglalástól; természeti területen 1 ha-tól
104. Nyilvános és polgári célú nem nyilvános repül´ótér 800 m alaphosszúságú futópályától (ha nem tartozik az
,,A’’ fejezetbe); védett természeti területen szilárd burkolatú futópályával hosszmegkötés nélkül
Közigazgatás, védelem
105. Fegyveres er´ók állandó laktanyai elhelyezése ezred, illetve ennél nagyobb szervezet esetén, vagy 5 ha
területfoglalástól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
106. Fegyveres er´ók l´ó- és gyakorlótere ezred vagy ennél nagyobb szervezet esetén, vagy 50 ha területfoglalástól;
védett természeti területen méretmegkötés nélkül
107. Állami repülések céljára szolgáló repül´ótér 800 m alaphosszúságú futópályától (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe); védett természeti területen szilárd burkolatú futópályával hosszmegkötés nélkül
108. Új állandó árvízvédelmi m´ú létesítése vízbázis véd´óövezetén, védett természeti területen
Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
109. Szennyvíztisztító telep 20 ezer lakosegyenérték kapacitástól (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe); vízbázis
véd´óövezetén, védett természeti területen vagy annak véd´óövezetén méretmegkötés nélkül
110. Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól
111. Önállóan létesített szennyvíziszap lerakó 100 t/év szárazanyagtól; védett természeti területen vagy annak
véd´óövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai véd´óövezetén méretmegkötés nélkül
112. Öntözéses szennyvízelhelyez´ó telep 50 ha-tól; védett természeti területen vagy annak véd´óövezetén, természeti területen, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai B véd´óövezetén méretmegkötés nélkül

5

A víziközlekedésr´ól szóló 2000. évi XLII. törvény 87. §-ának 44. pontja szerinti értelmezésben.
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113.

Sz´úr´ómez´ós elszikkasztó rendszer 15 ha-tól; védett természeti területen vagy annak véd´óövezetén, természeti
területen, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai véd´óövezetén méretmegkötés nélkül
114. Szennyvízleürít´ó és ürít´ó-kezel´ó telep, 100 m3/nap kapacitástól; védett természeti területen vagy annak
véd´óövezetén, természeti területen méretmegkötés nélkül
115. Nem veszélyes hulladékot égetéssel, lerakással, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény 50 t/nap kapacitástól (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
116. Nem veszélyes hulladék biológiai kezelése 10 ezer t/év kapacitástól
117. Fémhulladék gy´újt´óhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történ´ó
el´ókészítéssel 5 db/nap gépjárm´út´ól vagy 5 t/nap kapacitástól
118. Veszélyes hulladék tároló telep 2 ezer t/év kapacitástól
119. Veszélyes hulladék hasznosító 2 ezer t/év kapacitástól
120. Állati hulladék temet´ó6
Szórakoztatás, kultúra, sport
121. Stadion, sportcsarnok 10 ezer f´ó befogadóképességt´ól
122. Állandó vidámpark, vízi vidámpark, szafari park (a kapcsolódó létesítményekkel3 együtt), ha a tervezett
befogadóképesség egyidej´úleg a 10 ezer f´ót, vagy a felhasznált terület az 5 ha-t meghaladja; védett természeti
területen és természeti területen állandó vidámpark, vízi vidámpark esetén 1000 f´ó egyidej´ú befogadóképességt´ól, szafari park esetén méretmegkötés nélkül
123. Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel3 együtt) védett természeti területen, természeti területen
124. 18 vagy több lyukú golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel3 együtt) település külterületén lév´ó védett
természeti területen, természeti területen, érzékeny természeti területen (a minigolf nem tartozik ide)
Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények
125. ,,A’’ típusú izotóplaboratórium
126. Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységt´ól (ha nem az ,,A’’ vagy ,,B’’ fejezetben felsorolt
más tevékenység része) vízbázis véd´óövezetén vagy védett természeti területen
127. Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történ´ó vizsgálatához 500 kN
tólóer´ót´ól vagy ha a kapacitás egy id´óben legalább 10 MW
128. Állandó szabadtéri próbapálya motoros járm´úvek részére 5 ha területfoglalástól, védett természeti területen
méretmegkötés nélkül
129. Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (m´úszaki infrastruktúrával való
ellátása) más célra használt területen 5 ha-tól; természeti területen 1 ha-tól, ökológiai (zöld) folyosón
méretmegkötés nélkül
130. Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen vagy természeti területen
131. Duzzasztóm´ú vagy víztározó 2 millió m3 duzzasztott, illetve tározott víz mennyiségt´ól (ha nem tartozik az
,,A’’ fejezetbe); vízbázis véd´óövezetén, védett természeti területen, természeti területen méretmegkötés
nélkül
132. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (ha nem tartozik az ,,A’’ fejezetbe)
133. Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen
— síkvidéken 500 ha-tól,
— dombvidéken 300 ha-tól,
— vízbázis véd´óövezetén, település külterületén lév´ó védett természeti területen, természeti területen,
érzékeny természeti területen, ökológiai (zöld) folyosón méretmegkötés nélkül
134. Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis véd´óövezetén, védett természeti területen vagy annak véd´óövezetén, természeti területen, érzékeny természeti területen méretmegkötés nélkül
135. Állóvíz- és holtágszabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülett´ól vagy 1 km partvonal hossztól; vízbázis véd´óövezetén, védett természeti területen, természeti területen, érzékeny természeti területen, ökológiai (zöld)
folyosón méretmegkötés nélkül
6

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. függelék 2.1. pontja szerinti értelmezésében.
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Folyószabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-t´ól; kanyarátvágás esetén vagy vízbázis véd´óövezetén, védett
természeti területen, természeti területen, érzékeny természeti területen, vagy ökológiai (zöld) folyosón
hosszmegkötés nélkül
Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezet´ó képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézs´úrendezést) 1 km vízfolyáshossztól; vízbázis véd´óövezetén, természeti területen, érzékeny
természeti területen, ökológiai (zöld) folyosón 200 m vízfolyáshossztól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
Egyéb, az ,,A’’ fejezetben vagy a ,,B’’ fejezet 1—137. pontjába nem tartozó építmény beépített, vagy beépítésre
szánt területen 5 ha fölötti területfoglalás esetén, vagy ha a tervezett parkolóhelyek száma meghaladja az
ötszázat
Az ,,A’’ fejezetben felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig, kizárólag vagy f´óként
új módszerek vagy termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák létre
Az ,,A’’ fejezet 1., 2., 4—26., 28—30., 37—49. pontjaiban, valamint
a ,,B’’ fejezet 3—7., 10—74., 78., 80., 82—86., 90—92., 95—98., 101—107., 109—134., 138., 139. pontjaiban
felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelent´ós módosítása, kivéve, ha a
módosítás az ,,A’’ fejezetben szerepl´ó tevékenység vagy létesítmény megvalósítása
Az ,,A’’ fejezet 27., 31—33., 35., 36. pontjaiban, valamint
a ,,B’’ fejezet 75—77., 79., 81., 87—89., 93—94., 99—100., 108. pontjaiban felsorolt tevékenység vagy
létesítmény 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jelent´ós módosítása, kivéve, ha a módosítás az ,,A’’ fejezetben
szerepl´ó tevékenység vagy létesítmény megvalósítása

2. számú melléklet
a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
A hatásterület meghatározásának szabályai
I. Hatásterület típusok
1. A közvetlen hatások területei: az egyes hatótényez´ókhöz hozzárendelhet´ó területek, amelyek lehetnek
a) a földbe, vízbe, leveg´óbe való egyes anyag- vagy energiakibocsátások terjedési területei az érintett környezeti
elemben, valamint
b) a föld, víz, él´óvilág, épített környezet közvetlen
igénybevételének területei.
2. A közvetett hatások területei: a közvetlen hatások területein bekövetkez´ó környezeti állapotváltozások miatt
továbbterjed´ó hatásfolyamatok terjedési területe azon
környezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.
3. A teljes hatásterület: a közvetlen és közvetett hatások
területeinek együttese.
II. A hatásterület meghatározásának menete
A környezeti hatásvizsgálat
a) el´ókészít´ó szakaszában körül kell határolni a részletes szakaszban vizsgálandó területet,
b) részletes szakaszában e területet fokozatosan pontosítani kell,
c) befejezésekor a végleges teljes hatásterületet kell
meghatározni.

III. A hatásterület meghatározásának szempontjai
1. A vizsgálandó területnek [II. a) pontja] magába kell
foglalni a közvetlen és a közvetett hatások feltételezhet´ó
területét, olyan pontossággal, amit az el´ókészítés során
rendelkezésre álló adatok lehet´óvé tesznek.
A vizsgálandó területnek olyan kiterjedés´únek kell lennie, amelyen kívül már nem tételezhet´ó fel környezeti
állapotváltozás.
2. A vizsgálandó terület pontosítását a hatótényez´ók
meghatározása, a környezeti állapotfelmérés és a hatásfolyamatok el´órejelzése el´órehaladásának megfelel´óen kell
végezni.
3. A közvetlen hatások területeinek meghatározásához
meg kell adni az érintett környezeti elemek szerint is
a) a kibocsátások terjedési területeinek [I. 1. a) pontja]
becslését a kibocsátás jellegének, a feltételezhet´ó terjedési
viszonyoknak és az érintett környezeti elem közvetít´óképességének figyelembevételével, valamint
b) a környezet közvetlen igénybevételének területeit
[I. 1. b) pontja] a telepítési hely változatok és a tervezési
adatok szerint.
4. A közvetlen hatások területeinek olyan kiterjedés´úeknek kell lenni, hogy az el´ókészít´ó szakaszban
[II. a) pontja] körülhatárolják, a részletes szakaszban
[II. b) pontja] pedig a III. 2. pontban foglaltak figyelembevételével meghatározzák mindazon területeket
a) ahol a környezet közvetlen igénybevételét tervezik,
b) ahol a kibocsátás még észlelhet´ó és feltehet´óen változást okoz az érintett környezeti elem állapotában.
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E területek közül meg kell nevezni azokat, ahonnan a
kibocsátás vagy igénybevétel által kiváltott hatásfolyamat
más környezeti elemen keresztül feltételezhet´óen továbbterjedhet.
5. A közvetlen hatások területeit hatótényez´ónként és
a tevékenység megvalósulási szakaszainak megfelel´óen, valamint az esetleges meghibásodás vagy baleset hatásterülete szerint is meg kell adni.
6. A közvetett hatások területeinek nagyságát
a) az el´ókészít´ó szakaszban hozzávet´óleges becsléssel,
a környezet állapotának már ismert adatai és a feltételezett
hatásfolyamatokról való korábbi tapasztalatok és a tudományos ismeretek alapján,
b) a részletes szakaszban az el´óbbieken túlmen´óen, a
III. 2. pontban foglaltak szerint az érintett környezeti elem
vagy rendszer közvetít´óképességének és érzékenységének
figyelembevételével kell megadni, megemlítve a becslés
egyes szakaszaiban figyelembe vett, illetve hiányzó tényez´óket.
7. A teljes hatásterület meghatározásakor azokat a területeket kell figyelembe venni, ahol a lefolytatott vizsgálatok és el´órejelzések alapján valamely környezeti elemben
és rendszerben, közvetve vagy közvetlenül (negatív vagy
pozitív) állapotváltozás várható, megjelölve, hogy
a) a hatásterület egyes részei mely környezeti elemre és
rendszerre és a tevékenység mely szakaszára vonatkoznak,
b) e részeken belül hogyan változik a hatás er´óssége és
id´ótartama,
c) mely területeken összegez´ódnek különféle hatások.

3. számú melléklet
a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
Közrem´úködés a környezeti hatásvizsgálati eljárásban
1. Az eljárásba minden esetben bevonandó szakhatóságok
a) természet- és tájvédelemre kiterjed´óen:
els´ó fokon: az illetékes nemzeti park igazgatóság,
másodfokon: a Környezet- és Természetvédelmi F´ófelügyel´óség;
b) környezet- és település-egészségügyre kiterjed´óen:
els´ó fokon: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat illetékes megyei (f´óvárosi) intézete,
másodfokon: az Országos Tisztif´óorvosi Hivatal.
2. Az eljárásba hatásköri érintettség esetén bevonandó
szakhatóságok
a) helyi környezet- és természetvédelemre kiterjed´óen:
els´ó fokon: az érintett települési önkormányzat jegyz´óje,
másodfokon: az illetékes megyei közigazgatási hivatal;
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b) erd´óvédelemre kiterjed´óen:
els´ó fokon: az Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága,
másodfokon: a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Hivatala;
c) talajvédelemre kiterjed´óen:
els´ó fokon: a megyei (f´óvárosi) növényegészségügyi- és
talajvédelmi állomás,
másodfokon: a Budapest F´óvárosi Növényegészségügyi
és Talajvédelmi Állomás, a f´óváros területén a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;
d) a term ´óföld mennyiségi védelmére kiterjed´óen:
els´ó fokon: az illetékes körzeti földhivatal (a f´óvárosban
a F´óvárosi Kerületek Földhivatala), több körzeti földhivatal illetékességi területét érint´ó esetekben a megyei földhivatal (a f´óvárosban a F´óvárosi Földhivatal),
másodfokon: a megyei földhivatal (a f´óvárosban a F´óvárosi Földhivatal), ha els´ó fokon a megyei földhivatal járt el,
akkor a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;
e) földtani és ásványvagyon védelemre kiterjed´óen:
els´ó fokon: a Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala,
másodfokon: a Magyar Geológiai Szolgálat Központi
Hivatala;
f) a vizek mennyiségi védelmére kiterjed´óen:
els´ó fokon: az illetékes vízügyi igazgatóság,
másodfokon: az Országos Vízügyi F´óigazgatóság;
g) a természetes gyógytényez´ók, gyógyhelyek természeti
adottságainak védelmére kiterjed´óen:
els´ó fokon: az Országos Tisztif´óorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürd´óügyi F´óigazgatósága,
másodfokon: az országos tiszti f´óorvos;
h) a régészeti értékek védelmére kiterjed´óen:
els´ó fokon: az illetékes megyei múzeum, a f´óvárosban a
Budapesti Történeti Múzeum,
másodfokon: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma;
i) m ´úemlékvédelemre kiterjed´óen:
els´ó fokon: az Országos M´úemlékvédelmi Hivatal m´úemlékfelügyeleti igazgatósága,
másodfokon: az Országos M´úemlékvédelmi Hivatal elnöke;
j) a lakosság életének, életfeltételeinek védelmére kiterjed´óen, veszélyes anyagot küszöbmennyiséget meghaladó mértékben tároló, el´óállító, felhasználó tevékenységnél:
els´ó fokon: az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,
másodfokon: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi F´óigazgatósága;
k) nukleáris biztonságra kiterjed´óen:
els´ó fokon: az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága,
másodfokon: az Országos Atomenergia Hivatal f´óigazgatója.
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4. számú melléklet
a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
Szempontok a részletes környezeti hatásvizsgálat
szükségessének eldöntéséhez
1. A tevékenység jellemz´ói, különösen
a) terület igénybevételének nagysága, beleértve a kapcsolódó m´úveletek, létesítmények területigényét is;
b) más természeti er´óforrás igénybevételének, illetve
használata korlátozásának nagyásga;
c) kapacitásának vagy más méretjellemz´ójének nagysága;
d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkez´ó hulladék mennyisége, veszélyessége, kezelhet´ósége;
e) környezetterhelésének nagysága, jelent´ósége;
f) baleset, üzemzavar kockázatának mértke, különös
tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára;
g) vonzereje más jelent´ós környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.
2. A telepítési hely és a feltételezhet´ó hatásterületek
(2. számú melléklet III. 1. pontja) érzékenysége, különösen
a) a táj érzékenysége, tekintettel a jelenlegi területhasználatra, tájhasználatra és a tájképre;
b) az érintett természeti er´óforrások relatív sz´úkössége,
min´ósége, megújulási képessége;
c) abszorpciós kapacitása (beleértve az érintett környezeti elemek és rendszerek terhelhet´óségét, megújulási képességét, szennyezésmegköt´ó- és pufferkapacitását), különösen az alábbi területeken:
ca) vizes él´óhelyek, hegyvidéki és erd´óterületek,
cb) védett természeti területek, természeti területek,1
érzékeny természeti területek2, az ökológiai hálózat 3 elemei,
cc) ahol valamely szennyezettségi határétéket már túlléptek,
cd) s´úr´ún lakott területek,
ce) történeti tájak, az építészeti és régészeti örökség
területei, meg´órzend´ó karakter´ú települések vagy településrészek.
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c) összetettségük, bonyolultságuk (különös tekintettel
a több környezeti elemre kiterjed´ó hatásfolyamatok kiváltásának lehet´óségére, valamint a hatások szinergiájára);
d) hozzáadódás lehet´ósége a térségben másutt folytatott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz;
e) nagyságuk er´ósségük;
f) bekövetkezésük valószín´úsége;
g) tartósságuk, gyakoriságuk, visszafordíthatóságuk
(figyelembe véve az elkerülésükre, csökkentésükre tehet´ó
intézkedéseket);
h) a végs´ó hatásvisel´óket (embert, természeti rendszereket) ér´ó káros vagy zavaró hatások mértéke.

A Kormány
21/2001. (II. 14.) Korm.
rendelete
a leveg´ó védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)
36. §-ában és a 110. § (7) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

I.
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja a környezeti leveg´ó min´óségének tartós
és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a környezet állapotának meg´órzése érdekében.

2. §
3. A várható környezeti hatások jellemz´ói, különösen
a) területi kiterjedésük és a területen él´ó, várhatóan
érintettek számának nagysága;
b) országhatáron történ´ó átterjedésük lehet´ósége;
1
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény 15. §-a szerinti
értelmezésben.
2
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény 53. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerinti értelmezésben.
3
A természet védelmér´ól szóló 1996. évi LIII. törvény 53. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti értelmezésben.

(1) A rendelet hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkez´ó
szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke leveg´óterhelést okoz vagy okozhat
(a továbbiakban: légszennyez´ó).
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a természetes és mesterséges eredet´ú ionizáló és nem
ionizáló sugárzásból keletkez´ó légszennyezésre,
b) a leveg´ó munkaegészségügyi védelmére,
c) a zárt terek leveg´ómin´óségének szabályozására.
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3. §

A rendelet alkalmazásában
a) környezeti leveg´ó (a továbbiakban: leveg´ó): a légkör
egésze, a munkahelyek és a zárt terek leveg´ójének kivételével;
b) anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei, a
radioaktív anyagok és a genetikailag módosított szervezetek kivételével;
c) légszennyez´ó anyag: a leveg´ó természetes min´óségét
hátrányosan befolyásoló olyan anyag, amely természetes
forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy közvetett eredményeként kerül a leveg´óbe, és amely káros vagy
káros lehet az emberi egészségre, a környezetre, illetve
károsítja vagy károsíthatja az anyagi javakat;
d) leveg´óterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia leveg´óbe juttatása;
e) leveg´ószennyezés (légszennyezés): légszennyez´ó anyagnak a légszennyez´ó anyag kibocsátási határértéket meghaladó mérték´ú leveg´óbe bocsátása;
f) légszennyezettség (immisszió): a leveg´óben a leveg´óterhelés hatására kialakult légszennyez´ó anyag koncentrációja, beleértve a légszennyez´ó anyag adott id´ótartam alatt
felületekre történt kiülepedését;
g) alap légszennyezettség: a vizsgált légszennyez´ó forrás
környezetében kialakult, más légszennyez´ó források által
okozott, jogszabályban meghatározott id´ótartamra vonatkoztatott átlagos légszennyezettség, amelyhez a vizsgált
légszennyez´ó forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik;
h) leveg´óvédelmi követelmény: minden olyan, a leveg´ó
terhelését, az azt okozó tevékenységet és létesítményt, valamint a légszennyez´ót, továbbá a légszennyezettséget
érint´ó intézkedés, el´óírás, tilalom, amely hatósági határozaton alapul, vagy amelyet jogszabály ír el´ó;
i) elérhet´ó legjobb technika: a korszer´ú technikai színvonalnak megfelel´ó módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megel´ózése és — amennyiben
az nem valósítható meg — a kibocsátások csökkentése,
valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése
érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál. Az elérhet´ó legjobb technika meghatározásának szempontjait az 1. számú
melléklet tartalmazza.
— A technika fogalmába beleértend´ó az alkalmazott
technológia és módszer, amelynek alapján a berendezést
(technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és m´úködését megszüntetik.
— Az elérhet´ó technika az, amelynek fejlesztési szintje
lehet´óvé teszi az érintett ipari ágazatokban történ´ó alkalmazását, elfogadható m´úszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és el´ónyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják, vagy
állítják el´ó, amennyiben az az üzemeltet´ó számára ésszer´ú
módon hozzáférhet´ó.
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— A legjobb technika azt jelenti, hogy a leghatékonyabb a környezet egészének magas szint´ú védelme érdekében;
j) b´úz: kellemetlen szagú légszennyez´ó anyag vagy anyagok keveréke, amely összetev´óivel egyértelm´úen nem jellemezhet´ó;
k) új létesítmény, új tevékenység: az az építmény, berendezés vagy más légszennyez´ó forrás, illetve technológia,
amelynek létesítését a rendelet hatálybalépését követ´óen
engedélyezik.

A leveg´ó védelmének általános szabályai
4. §
A leveg´óvédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági
programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek kidolgozása során, valamint az önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a m´úszaki tervezésben — a
külön jogszabályokban foglaltak szerint — érvényesíteni
kell.

5. §
(1) Tilos a környezeti leveg´ó olyan mérték´ú terhelése,
amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti leveg´ó b´úzzel való
terhelése.
(2) A leveg´óterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a továbbiakban: légszennyez´ó forrás) az elérhet´ó legjobb technika alapján,
jogszabályban, illet´óleg a környezetvédelmi hatóság egyedi
eljárásának keretében kibocsátási határértéket, leveg´óvédelmi követelményeket kell megállapítani.
(3) Azon tevékenységeknél, ahol kibocsátási határértéket a légszennyez´ó forrás sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, leveg´óvédelmi követelmények, m´úszaki intézkedések el´óírásával, az elérhet´ó legjobb technika alkalmazásával kell a leveg´óterhelést megel´ózni, vagy a legkisebb mérték´úre csökkenteni.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerint megállapított kibocsátási határértéket, illet´óleg leveg´óvédelmi követelményt az
engedélyezési eljárás során úgy kell meghatározni, hogy a
leveg´óterhelés ne okozza a légszennyezettségi határérték
túllépését.
(5) A légszennyez´ó forrás közvetlen hatásterülete a vizsgált légszennyez´ó forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a forrás által kibocsátott légszennyez´ó
anyag terjedése következtében várható, a vonatkoztatási
id´ótartamra számított, szabványokban rögzített módon
meghatározott, a légszennyez´ó forrás környezetében fel-
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lép´ó leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatti talajközeli légszennyezettség-változás
a) az egy órás (szálló por esetében 24 órás) maximális
érték 20%-ánál nagyobb; vagy
b) az egy órás (szálló por esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb; vagy
c) a terhelhet´óség 20% -ánál nagyobb (terhelhet´óség: a
légszennyezettségi határérték és az alap légszennyezettség
különbsége).
(6) Tilos új légszennyez´ó forrást telepíteni, ha a
légszennyez´ó forrás közvetlen hatásterületén az alap
légszennyezettség értéke már meghaladja, illetve az új
légszennyez´ó forrás üzembe helyezésének következtében
várhatóan meghaladja a légszennyezettségi határértéket,
kivéve, ha a légszennyez´ó saját költségén a hatásterületen
olyan kibocsátás csökkenést ér el, amely biztosítja a légszennyezettségi határérték betartását.

6. §
(1) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek esetében, a mellékletben meghatározott kiterjedés´ú
védelmi övezetet (Kvt. 34. §) kell kialakítani a rendelet
hatálybalépését követ´óen létesített új légszennyez´ó források körül.
(2) A rendelet 2. számú mellékletében nem szerepl´ó, de
környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetén a
védelmi övezet kialakításának szükségességét és annak
méretét a környezeti hatásvizsgálati eljárás során kell vizsgálni.
(3) A védelmi övezet tényleges nagyságát a kibocsátások, a terjedési viszonyok, a domborzat, a véd´óelemek és
védend´ó területek, létesítmények figyelembevételével, a
környezetvédelmi hatóság az új beruházások engedélyezése során az engedélyez´ó határozatban állapítja meg. A
2. számú mellékletben nem szerepl´ó, illet´óleg a megjelölt
kapacitáshatárok alatti tevékenységek esetében a környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kialakításának szükségességét az engedélyezési eljárás során vizsgálhatja és
védelmi övezetet állapíthat meg.
(4) A 2. számú melléklet A) és B) pontjaira el´óírt védelmi övezetnél kisebb védelmi övezetet is megállapíthat a
környezetvédelmi hatóság az érintett települési önkormányzat (a F´óvárosban a kerületi önkormányzat) jegyz´ójének (a továbbiakban együtt: a települési önkormányzat
jegyz´óje) és a közegészségügyi, valamint az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján — ha az nem a
települési önkormányzat jegyz´óje —, ha valamennyi leveg´óvédelmi követelmény teljesül. Az így megállapított védelmi
övezet sugara nem lehet kisebb az A) pontban felsorolt
tevékenységeknél 300 m-nél és a B) pontban felsorolt tevékenységeknél 200 m-nél. Meglév´ó telephelyen tervezett
új vagy felújításra kerül´ó forrás esetében a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásban, a közegészségügyi hatóság és
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a települési önkormányzat jegyz´ójének szakhatósági állásfoglalása alapján ennél kisebb értéket is engedélyezhet.
(5) A védelmi övezetet tartalmazó, (3) bekezdés szerinti
joger´ós határozatot meg kell küldeni az illetékes települési
önkormányzat jegyz´ójének, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzés céljából az illetékes földhivatalnak. A
védelmi övezetet a településrendezési (településszerkezeti) tervben és az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni.
(6) A védelmi övezetben állandó emberi tartózkodásra
szolgáló épület, valamint id´ószakos vagy átmeneti emberi
tartózkodásra szolgáló létesítmény (így különösen oktatási, egészségügyi, üdülési célt szolgáló létesítmény), leveg´óterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi
kultúra nem telepíthet´ó.
(7) A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyez´ót terhelik.
(8) Amennyiben a védelmi övezet a légszennyez´ó tulajdonában van, akkor annak védelmi övezetkénti fenntartásával kapcsolatos költségek viselése a légszennyez´ót terhelik.
(9) Amennyiben a védelmi övezet nem a légszennyez´ó
tulajdonában van, és azt más hasznosítja, akkor a védelmi
övezetkénti fenntartási költségek a hasznosított terület
tekintetében a hasznosítót terhelik, hasznosítás hiányában
a légszennyez´ót terhelik.

II.
RÉSZLETES

RENDELKEZÉSEK

A légszennyezettség mértékének szabályozása
7. §
(1) A légszennyezettségi határértékeket, beleértve a légszennyez´ó anyagok veszélyességi fokozatba történ´ó besorolását, valamint a riasztási, tájékoztatási küszöbértékeket
a környezet-egészségügyi és környezetvédelmi, valamint az
egyéb szakterületeken folyó tudományos kutatások legújabb adatai és a méréstechnika területén elért eredmények figyelembevételével kell megállapítani és legalább
három évente felül kell vizsgálni.
(2) Az ország területén a légszennyezettséget és a légszennyezettségi határértékek betartását — külön jogszabályban meghatározott módon — az Országos Légszenynyezettségi Mér´óhálózat segítségével méréssel vagy egyéb
eljárással rendszeresen vizsgálni és értékelni kell. A méréses vizsgálathoz a mér´óhálózat telepítése és fenntartása,
valamint az egyéb vizsgálati módszerek feltételeinek biztosítása állami feladat.
(3) A légszennyezettségi vizsgálatoknak ki kell terjedni
minden olyan légköri (id´ójárási) jelenségre, amely a leveg´ó
min´óségét bármilyen módon és mértékben befolyásolhatja. A légszennyezettségi vizsgálatok során a szabályozási
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id´ótartamok (a légszennyezettségi határértékekhez tartozó id´ótartamok) alatt reálisan felléphet´ó összes meteorológiai helyzetet be kell vonni a vizsgálatba, a hazai hivatalos
meteorológiai mérési adatok alapján.
(4) A környezetvédelmi hatóság a légszennyez´ót légszennyezettségi mérések elvégzésére kötelezheti a légszennyezettségi határértékek megtartásának ellen´órzése
érdekében, valamint új létesítmények esetén az engedélyezéshez szükséges alaplégszennyezettség megállapítása érdekében, amennyiben az Országos Légszennyezettségi
Mér´óhálózat keretében nem áll rendelkezésre adat, vagy
az nem kell´ó részletesség´ú. A méréseket a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott mérési terv alapján kell végezni. A mérések eredményeit a környezetvédelmi hatósággal
közölni kell a mérésre kötelez´ó határozatban el´óírt határid´óre és módon.
(5) Az ország területét a légszennyezettség mértéke
alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság
javaslatának figyelembevételével — külön jogszabály szerint — zónákba kell sorolni. Agglomeráció, mint különleges zóna, jelölhet´ó ki a 250 000 lakosnál nagyobb, koncentrált népesség´ú területen, illetve olyan 250 000 lakosú vagy
annál kisebb népesség´ú területen, ahol a néps´úr´úség
500 f´ó/km 2, vagy annál nagyobb.
(6) A zónák kijelölését jogszabályban közzé kell tenni.
A kijelölést a légszennyezettség lényeges változása esetén,
de legalább 5 évente felül kell vizsgálni.
(7) Azokra a zónákra, ahol a légszennyezettség meghaladja a határértéket a környezetvédelmi hatóság az érdekelt közegészségügyi és közlekedési hatóságok és települési önkormányzatok jegyz´ójének szakhatósági közrem´úködésével, illet´óleg az érintett légszennyez´ók véleményének kikérése alapján intézkedési programokat készít és
hoz nyilvánosságra, amelyek ütemezett végrehajtásával
biztosítható a határértékek betartása. A környezetvédelmi
hatóság irányítja az intézkedési program végrehajtását és
az abban meghatározott feladatok végrehajtását az érdekelteknek határozatban írja el´ó. A programok tartalmi
követelményeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
(8) A (7) bekezdésben említett programokat a (6) bekezdésben meghatározott zónák kijelölését követ´ó 18 hónapon belül kell elkészíteni. Azokra a zónákra, ahol több
légszennyez´ó anyag koncentrációja meghaladja a légszennyezettségi határértéket, az összes szennyez´óanyagra
vonatkozó, integrált intézkedési programot kell készíteni.
(9) A zónákra vonatkozó intézkedési program végrehajtása érdekében a környezetvédelmi hatóság
a) a légszennyez´ót intézkedési terv kidolgozására, majd
végrehajtására kötelezi, és annak végrehajtását ellen´órzi;
b) a légszennyez´ó tevékenységét, az intézkedési terv
elkészítésének, illet´óleg az abban foglaltak végrehajtásának elmaradása esetén, korlátozza, felfüggeszti, vagy megtiltja, mely intézkedésr´ól a települési önkormányzat jegyz´ójét is értesíti.
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(10) Azokban a zónákban, ahol a légszennyezettség a
határértéknél kisebb, a fenntartható fejl´ódéssel összhangban meg kell ´órizni a meglév´ó jó állapotot.
(11) A zónákban légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek jelölhet´ók ki külön jogszabályban meghatározottak szerint, az illetékes környezetvédelmi hatóság és a földm´úvelésügyi illetékes szervek együttes javaslata alapján, valamint a települési (Budapesten a
f´óvárosi) önkormányzat egyetértésével. A kijelölést e rendelet hatálybalépése után 3 éven belül el kell végezni, és
legalább 5 évenként felül kell vizsgálni.
(12) Az országhatáron átterjed´ó légszennyezés esetén az
érintett országokat, a két- és többoldalú nemzetközi egyezményeknek megfelel´óen értesíteni kell, és kezdeményezni
kell a kölcsönös segítségnyújtást.

A légszennyez´ó anyagok kibocsátásának szabályozása
8. §
(1) A légszennyez´ó források üzemeltetését az elérhet´ó
legjobb technika alkalmazásával kell végezni. Ennek érdekében az üzemeltet´ónek meg kell tenni a következ´ó intézkedéseket:
a) a tevékenység folytatásához szükséges, leveg´óterhelést okozó anyagok felhasználásának minimalizálását,
b) az eljáráshoz szükséges anyagok és az energia hatékony felhasználását,
c) a kibocsátások megel´ózését, vagy ezek kockázatának
minimumra csökkentését,
d) a balesetek megel´ózését és ezek környezeti következményeinek minimalizálását,
e) a tevékenység felhagyása esetén teend´ó szükséges
intézkedéseket, amennyiben fennáll a leveg´óterhelés
veszélye.
(2) A helyhez kötött légszennyez´ó források üzemeltetése során:
a) jogszabályban vagy a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított kibocsátási határértékek nem
léphet´ók túl;
b) a leveg´óvédelmi követelményeket be kell tartani,
c) olyan anyag- és energia felhasználást kell folytatni,
amely nem okoz légszennyezést, illet´óleg megfelel az egyéb
környezetvédelmi jogszabályok el´óírásainak;
d) a tisztító berendezéseket a technológiai el´óírásoknak megfelel´óen, gondosan és folyamatosan üzemeltetni
kell, valamint gondoskodni kell karbantartásukról;
e) a technológiai el´óírások megtartásával, az üzemzavarok megel´ózésével, illet´óleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést;
f) a rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében
haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket
és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
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(3) A rendelet 2. számú mellékletének A)—C) pontjaiban felsorolt tevékenységek esetében az engedélyezési eljárás, valamint a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében lefolytatott engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi hatóság köteles vizsgálni az elérhet´ó legjobb technika, az engedélyezési eljárás idejében
fennálló, tényleges szintjét. Ennek figyelembevételével a
jogszabályban el´óírt kibocsátási határértéknél szigorúbb
(egyedi) határérték, leveg´óvédelmi követelmény írható el´ó.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a háztartási berendezések forrásaira, valamint a 140 kW
névleges bemen´ó h´óteljesítményt meg nem haladó tüzel´óés egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira.

(4) A légszennyezettségi határértékek megtartása érdekében a rendelet 2. számú mellékletének A)—C) pontjaiban felsorolt tevékenységek, valamint a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében lefolytatott engedélyezési eljárás során a környezetvédelmi hatóság mindig
köteles vizsgálni a szigorúbb (egyedi) kibocsátási határérték,
leveg´óvédelmi követelmény el´óírásának szükségességét.

(4) A környezetvédelmi hatóság a kibocsátási határértékeket, leveg´óvédelmi követelményeket határozattal írja
el´ó, amelynek tartalmi követelményeit a 4.2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A (3) bekezdésben nem említett új vagy meglév´ó
létesítményeknél — egyedi eljárás során — a környezetvédelmi hatóság a légszennyezettségi határérték betartása
érdekében vizsgálhatja a szigorúbb (egyedi) kibocsátási
határérték, leveg´óvédelmi követelmény megállapításának
szükségességét, és el´óírhatja azt.
(6) A rendelet 2. számú mellékletének A)—C) pontjaiban felsorolt tevékenységek esetében a környezetvédelmi
felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság a leveg´óvédelmi és gazdasági szempontok figyelembevételével, reális határid´óvel szigorúbb (egyedi) kibocsátási határértéket,
leveg´óvédelmi követelményeket írhat el´ó.
(7) A kibocsátási határértékek túllépése vagy a leveg´óvédelmi követelmények környezet állapotát veszélyeztet´ó
be nem tartása esetén a környezetvédelmi hatóság a légszennyez´ót intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására kötelezi, amelynek mulasztása esetén a légszennyez´ó
forrás m´úködését korlátozhatja, felfüggesztheti vagy betilthatja, hatósági intézkedésér´ól a települési önkormányzatot is értesíti.

Helyhez kötött légszennyez´ó pontforrásra vonatkozó
szabályok
9. §
(1) Leveg´óterhelést okozó, helyhez kötött légszennyez´ó
pontforrás (amelynél a légszennyez´ó anyag kibocsátási jellemz´ói méréssel egyértelm´úen meghatározhatók) létesítéséhez, meglév´ó b´óvítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszer´úsítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához (a továbbiakban együtt: létesítéséhez), m´úködésének megkezdéséhez, m´úködtetéséhez a környezetvédelmi
hatóság szakhatósági hozzájárulása, engedélyez´ó hatóság
hiányában engedélye szükséges.

(3) A környezetvédelmi hatósághoz benyújtott engedélykérelem tartalmi követelményeit a 4.1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az engedély meghatározott id´óre adható ki. Az engedélyben foglalt követelményeket és egyéb el´óírásokat
legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Az engedély felülvizsgálatát el kell végezni akkor, ha a létesítmény által okozott
szennyezés vagy a leveg´ómin´óségi állapot meg´órzése szükségessé teszi a jogszabályban el´óírt kibocsátási határérték,
illet´óleg leveg´óvédelmi követelmény módosítását, illetve,
ha az elérhet´ó legjobb technikában bekövetkezett változás
lehet´óvé teszi a kibocsátási határérték csökkentését. A
hatóság a felülvizsgálat eredménye alapján megállapítja az
engedély új leveg´óvédelmi követelményeit és el´óírásait.
(6) Az engedélyezési eljárás során a kérelmez´ó m´úszaki
és gazdasági dokumentációval igazolni, a hatóság ellen´órizni köteles, hogy a tervezett, illet´óleg megvalósított
m´úszaki megoldás megfelel az elérhet´ó legjobb technika
alapján meghatározott leveg´óvédelmi követelményeknek
és el´óírásoknak. Az elérhet´ó legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni az 1. számú mellékletben
foglaltakat.
(7) A környezetvédelmi hatóság az építési (létesítési)
engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában el´óírhatja a használatbavételi engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a
kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek
betartásának, illet´óleg az adatszolgáltatás helyességének
ellen´órzése érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat.
(8) A helyhez kötött légszennyez´ó pontforrás üzemeltet´óje köteles a légszennyez´ó anyagok kibocsátását és a létesítési (építési), használatbavételi engedélyben a részére
megállapított kibocsátási határértékeket, leveg´óvédelmi
követelmények megtartását rendszeresen ellen´órizni. A
kibocsátás ellen´órzése külön jogszabály szerint történhet
méréssel vagy számítással.
(9) A környezetvédelmi hatóság a helyhez kötött légszennyez´ó pontforrás üzemeltet´ójét a kibocsátások ellen´órzésére határozatban kötelezheti, amelyben el´óírja az ellen´órzések gyakoriságát, módszerét, valamint a kötelez´ó
adatszolgáltatás tartalmát, módját.
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Helyhez kötött diffúz légszennyez´ó forrásra vonatkozó
szabályok
10. §
(1) Helyhez kötött diffúz légszennyez´ó forrásnak kell
tekinteni a leveg´óterhelést okozó, pontforrásnak nem
min´ósül´ó kibocsátó felületet (pl. nyílás, légz´ó, biztonsági
lefúvató szelep, tartósan nyitott ablak vagy ajtó, továbbá
telephely burkolatlan, parkosítatlan területe, medd´óhányó, hulladéklerakó stb.), a szabadban, félig zárt vagy zárt
térben végzett m´úveletet, technológiát, anyagtárolást. A
helyhez kötött diffúz légszennyez´ó forrást úgy kell kialakítani, m´úködtetni, fenntartani, hogy abból a lehet´ó legkevesebb légszennyez´ó anyag kerüljön a környezetbe.
(2) A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt, valamint a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységhez
tartozó, továbbá egyéb bejelentésre kötelezett helyhez kötött diffúz légszennyez´ó forrás létesítéséhez, meglév´ó b´óvítéséhez, rekonstrukciójához, felújításához, korszer´úsítéséhez, az alkalmazott technológia váltásához (a továbbiakban együtt: létesítéséhez), m´úködésének megkezdéséhez,
m´úködtetéséhez a környezetvédelmi hatóság szakhatósági
hozzájárulása, engedélyez´ó hatóság hiányában engedélye
szükséges.
(3) Az engedélyezési eljárás során a kérelmez´ó m´úszaki
és gazdasági dokumentációval igazolni, a hatóság ellen´órizni köteles, hogy a tervezett, illet´óleg megvalósított
m´úszaki megoldás megfelel az elérhet´ó legjobb technika
alapján meghatározott leveg´óvédelmi követelményeknek
és el´óírásoknak. Az elérhet´ó legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni az 1. számú mellékletben
foglaltakat.
(4) A környezetvédelmi hatóság azon diffúz légszennyez´ó
forrás üzemeltet´ójét, amellyel kapcsolatosan hatósági intézkedés (engedélyezés, kötelezés, bírságkivetés) szükséges, határozatban kötelezi a forrás bejelentésére.
(5) A környezetvédelmi hatóság külön jogszabály szerint egyes diffúz forrásokra határozatban állapít meg kibocsátási határértéket, anyagfelhasználási határértéket, leveg´óvédelmi követelményt.
(6) A helyhez kötött diffúz légszennyez´ó forrás által
okozott leveg´óterhelés megel´ózése, illet´óleg csökkentése
érdekében a környezetvédelmi hatóság az elérhet´ó legjobb
technikán alapuló m´úszaki intézkedések végrehajtását határozatban írhatja el´ó a forrás létesít´óje vagy m´úködtet´óje
részére. A környezetvédelmi hatóság a határozatban el´óírt
kötelezések mulasztása esetén a diffúz légszennyez´ó forrás
m´úködését korlátozhatja, illet´óleg leállíthatja.
(7) A helyhez kötött diffúz légszennyez´ó források üzemeltet´óje köteles a létesítési és használatbavételi, m´úködési engedélyben rögzített leveg´óvédelmi követelményeket rendszeresen ellen´órizni.
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(8) Az ingatlan tulajdonosa, kezel´óje, illetve használója
köteles — a diffúz leveg´óterhelés elkerülése érdekében —
az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni. Mulasztás esetén a környezetvédelmi hatóság kötelezést ad ki és a határozatban el´óírt kötelezettség
megszegése esetén a 8. számú melléklet szerinti bírságot
szabja ki.

11. §
(1) Hulladékok nyílt téri, illet´óleg háztartási tüzel´óberendezésben történ´ó égetése tilos.
(2) A háztartásban, kis mennyiségben keletkez´ó papírhulladék, veszélyesnek nem min´ósül´ó fahulladék háztartási tüzel´óberendezésben történ´ó égetése külön engedély
nélkül végezhet´ó.
(3) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén — a létesítmény tengelyét´ól számított
100 méteren belül — bármely növényzet égetése tilos.
(4) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos,
kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
(5) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek min´ósül, ha a
hulladék — elemi kár kivételével — bármilyen más okból
ered´óen kigyullad.
(6) Az erdei vágástéri fahulladék, valamint az egyéb
erd´ógazdasági fahulladék erd´óvédelmi célú, nyílttéri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók.
(7) Nyílt téri égetéssel járó t´úzoltási gyakorlat külön
jogszabályban foglaltak szerint végezhet´ó.

Mozgó légszennyez´ó forrásokra vonatkozó szabályok
12. §
(1) Mozgó légszennyez´ó forrás (közúti, nem közúti, vasúti, vizi és légi járm´ú) csak akkor helyezhet´ó forgalomba és
úgy üzemeltethet´ó, ha kielégíti a külön jogszabályban1
meghatározott leveg´óvédelmi követelményeket.
(2) Hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott, bels´ó égés´ú
motorral meghajtott gépjárm´ú — az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen´óen — csak akkor tartható forgalomban,
ha megfelel a külön jogszabályban2 el´óírt követelményeknek.
(3) Áruszállítás esetén a fuvarozó köteles gondoskodni
arról megfelel´ó intézkedés megtételével (takarás, csomagolás
stb.), hogy a szállított anyag leveg´óterhelést ne okozzon.
1
A közúti járm´úvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m´úszaki feltételeir´ól szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet,
illet´óleg a nem-közúti mozgó gépekbe építend´ó bels´ó égés´ú motorok
gáznem´ú és részecskékb´ól álló szennyez´óanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 1/2000. (VII. 21.) KöViM—KöM együttes rendelet.
2
A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellen´órzésér´ól
szóló 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelet.

2001/16. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Vonalforrásokra vonatkozó szabályok
13. §
(1) Minden olyan nyomvonalas közlekedési létesítmény
(közút, vasút) vagy annak vizsgált szakasza, amelynél az
elhaladó járm´úvek jellemz´ói határozzák meg az egységnyi
szakaszból származó légszennyez´óanyag-kibocsátást (a továbbiakban: vonalforrás) létesítésének és használatba vételének engedélyezésekor a 8. § (1), (2) b) és a 10. § (1),
(7)—(8) bekezdésekben foglaltakat megfelel´óen alkalmazni kell. A létesítési, használatbavételi engedélyezési
eljárásokban a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként
m´úködik közre.
(2) A közlekedési hatóság — a környezetvédelmi hatóság kezdeményezésére — azon vonalforrásoknál, amelyek
környezetében az ott közleked´ó mozgó légszennyez´ó források miatt a légszennyezettségi határértékek rendszeres
és tartós túllépése következik be, forgalomszervezési, korlátozó intézkedéseket rendelhet el a leveg´óterhelés mérséklése érdekében.
(3) Új autópálya, autóút esetében az út tengelyét´ól számított, legalább 100 m-es, egyszámjegy´ú és kétszámjegy´ú
országos közút, valamint új vasútvonal esetében legalább
50 m-es védelmi övezetet kell kialakítani.
(4) Meglév´ó vonalforrások kijelölt védelmi övezete nem
csökkenthet´ó; illet´óleg a környezetvédelmi hatóság határozatban, pótlólagosan a leveg´óterhelés hatásait csökkent´ó vagy kizáró felszíni véd´óelemek (pl. véd´ó növénysáv)
alkalmazását írhatja el´ó.
(5) Külterületen vezetett, új autópálya, autóút, egy- és
kétszámjegy´ú országos közút és vasút mentén a légszenynyezettségi határértékeknek a védelmi övezet határán kell
teljesülniük.

B´úzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályok
14. §
B´úzzel járó tevékenység során az elérhet´ó legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró b´úz kerüljön a környezetbe. Az elérhet´ó legjobb
technika alkalmazását, az egyedi határértéket, illet´óleg a
lakosságot zavaró b´úzzel járó tevékenység korlátozását
vagy betiltását a közegészségügyi hatóság állásfoglalása
alapján a környezetvédelmi hatóság hatósági határozatban
írja el´ó.
Rendkívüli intézkedések
15. §
(1) Környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség
kialakulása esetén rendkívüli intézkedést kell tenni.
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(2) Rendkívüli intézkedést igényl´ó légszennyezettség
alakulhat ki:
a) ha kedvez´ótlen meteorológiai viszonyok között,
több forrásból származó szennyez´óanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen
elérheti vagy meghaladhatja egy vagy több légszennyez´ó
anyag tájékoztatási, illet´óleg riasztási küszöbértékét
(szmoghelyzet);
b) ha egy vagy több légszennyez´ó forrás által okozott
tartós leveg´óterhelés következtében a légszennyezettség
egészségügyi határértékét tartósan, nagy mértékben meghaladó, az emberi egészséget közvetlenül veszélyeztet´ó légszennyezettség (veszélyes légszennyezettség) alakul ki;
c) váratlan meghibásodás, üzemzavar esetén.
(3) Azokon a területeken (településeken), ahol a szmoghelyzet kialakulásával kell számolni és a légszennyezettség
folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet
elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez
azonnali beavatkozási — beleértve a tájékoztatást és riasztást — füstködriadó tervet (a továbbiakban: szmogriadó
terv) kell kidolgozni és végrehajtani.
(4) A szmogriadó terv készítésének feltételeit és tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet tartalmazza. A
szmogriadó tervet legkés´óbb 2003. június 30-ig kell elkészíteni.
(5) A szmoghelyzet kialakulásának megel´ózésére, illet´óleg a szmoghelyzet megszüntetésére a szmogriadó tervben foglaltak szerint a lakosságot tájékoztatni kell, a helyhez kötött és a mozgó légszennyez´ó források m´úködését
korlátozni kell, illet´óleg meg kell tiltani.
(6) Veszélyes légszennyezettség esetén a környezetvédelmi hatóság a közegészségügyi hatóság állásfoglalásának
figyelembevételével a veszélyes légszennyezettséget okozó,
helyhez kötött légszennyez´ó forrás üzemeltet´ójének tevékenységét — a kibocsátásnak a veszélyes légszennyezettséget megszüntet´ó mérték´úre való csökkentéséig — korlátozza, vagy felfüggeszti, hatósági intézkedésér´ól a települési önkormányzatot is értesíti.
(7) A közlekedési hatóság és a közlekedésrendészeti
szerv — a környezetvédelmi hatóság vagy a közegészségügyi hatóság kezdeményezésére — azokon a területeken,
ahol a mozgó légszennyez´ó források használata veszélyes
légszennyezettséget okoz, forgalomkorlátozást vagy más
intézkedést rendelhet el.

Adatszolgáltatás
16. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó, valamennyi helyhez
kötött pontforrásra, illetve a környezetvédelmi hatóság
által határozatban el´óírt bejelentés köteles diffúz forrásra
az üzemeltet´ó köteles — az (5) bekezdés szerinti bejelentési ´úrlapokon — adatokat szolgáltatni a környezetvédelmi
hatóság számára (alapbejelentés és légszennyezés mértéke
éves bejelentés).
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a
háztartási berendezések forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemen´ó h´óteljesítményt meg nem haladó tüzel´ó- és
egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira.
(3) Az adatszolgáltatást e jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság határozata szerint kell teljesíteni.
(4) Alapbejelentést azokra a légszennyez´ó anyagokra
kell tenni, amelyek leveg´óterhelésének méréssel történ´ó
meghatározására nemzeti szabvány van hatályban.
(5) Az alapbejelentés és a légszennyezés mértéke éves
bejelentés ´úrlap, valamint kitöltési útmutató a Környezetvédelmi Minisztérium hivatalos értesít´ójében kerül közzétételre.
(6) A bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség a Környezetvédelmi Minisztérium vagy kijelölt szerve által közreadott nyomtatványon vagy számítógépes adathordozón
teljesíthet´ó. Az adatszolgáltatónak gondoskodnia kell a
dokumentumok, illetve adatokat el´óállító és továbbító eljárások megfelel´ó archiválásáról.
(7) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskör´úségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival
való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felel´ós.
(8) A környezetvédelmi hatóság határozatban engedélyezheti az (1) és a (4)—(5) bekezdésben foglaltaktól eltér´ó
adatszolgáltatás teljesítését, ha az adatlapok m´úszaki,
technológiai okok miatt nem alkalmazhatók.
(9) Új légszennyez´ó forrásokra az alapbejelentést a
használatbavételi engedélykérelemmel együtt kell teljesíteni.
(10) Az üzemeltet´ó köteles az adatlap bármely adatának
megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 60 napon belül az alapbejelent´ó lapon bejelenteni.
(11) Minden légszennyezettségi vizsgálatot végz´ó állami
szervezet köteles a mérésre vonatkozó jellemz´óket és az
értékelt, min´ósített adatokat statisztikailag feldolgozva,
valamint a rendszerezett és szakmailag ellen´órzött alapadatokat a tárgynegyedévet követ´ó 30 napon belül az
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe
(Kvt. 49. §) eljuttatni. A nem az állam által m´úködtetett
mér´óhelyek és az állami központi mér´óhálózatok közötti
adatcserét megállapodásban kell szabályozni.
(12) A légszennyezettségi adatok nyilvánosságát, a szakmailag ellen´órzött adatok érintett hatóságok közötti kölcsönös cseréjét biztosítani kell.
(13) A leveg´ó védelmével kapcsolatos nemzetközi adatszolgáltatási és jelentésadási kötelezettség teljesítése a
környezetvédelmi miniszter feladata.

2001/16. szám

Egyes termékek és technológiák leveg´ótisztaság-védelmi
követelményei
17. §
(1) Külön jogszabályban meghatározott egyes termékeket, technológiákat külön jogszabályban meghatározott
módon leveg´ótisztaság-védelmi szempontból min´ósíttetni
kell.
(2) Nem hozható forgalomba és nem forgalmazható
olyan termék, technológia, amelyre leveg´ótisztaság-védelmi szempontú min´ósítési kötelezettség vonatkozik és nem
felel meg a min´ósítési feltételeknek, illet´óleg azt az arra
kötelezett nem min´ósíttette.

Légszennyezési bírság és egyéb jogkövetkezmények
18. §
(1) Az a természetes vagy jogi személy, illet´óleg jogi
személyiséggel nem rendelkez´ó szervezet, aki vagy amely
a) a helyhez kötött légszennyez´ó pontforrását,
b) a bejelentésre kötelezett helyhez kötött diffúz légszennyez´ó forrását
úgy üzemelteti, hogy a kibocsátási határértéket túllépi vagy
a leveg´óvédelmi követelményeket nem teljesíti, légszenynyezési bírságot köteles fizetni.
(2) A légszennyezési bírságot a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg.
(3) A légszennyezési bírságot a rendelet 25. § (4) bekezdésében meghatározott átmeneti id´ószak végéig évente,
els´ó alkalommal a 2002. évre kell kivetni.
(4) Légszennyezési bírságot nem kell kivetni, ha a bírság
egy telephelyre számítva kevesebb mint 50 000 Ft.
(5) Mentesül a bírságfizetési kötelezettség alól az a légszennyez´ó, aki vagy amely bizonyítja, hogy a határérték
túllépését vagy a leveg´óvédelmi követelmények megsértését el´óre nem látható, elháríthatatlan küls´ó ok (természeti
katasztrófa) idézte el´ó.

Helyhez kötött légszennyez´ó pontforrások bírságolása
19. §
(1) Meglév´ó, helyhez kötött légszennyez´ó pontforrásoknál a légszennyezési bírságot a kibocsátási határértéket
meghaladó légszennyezés mennyisége után a szennyez´óanyag veszélyességét´ól függ´ó bírságtényez´ó alkalmazásával, a légszennyez´ó anyagonként meghatározott bírságtételek összesítésével kell megállapítani. A bírság kiszámításának módját a rendelet 6. számú melléklete állapítja meg.

2001/16. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a
háztartási berendezések forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemen´ó h´óteljesítményt meg nem haladó tüzel´ó- és
egyéb kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira.

Helyhez kötött diffúz légszennyez´ó források bírságolása
20. §
(1) A bejelentésre kötelezett, helyhez kötött diffúz források esetében a légszennyezési bírság kivetése évente történik a rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint.
(2) A pernyehányók, medd´óhányók, vörösiszap tárolók,
hulladéklerakó- és tároló telepek, külszíni bányák tényleges m´úvelés alatt álló, nem rekultivált, leveg´óterhelést
okozó területe után a 7. számú melléklet szerinti bírságtényez´ó 1/10 részével számított bírságot kell kivetni.
(3) Egyes diffúz forrásokra külön jogszabály szerint
megállapított kibocsátási határértékek, anyagfelhasználási
határértékek és leveg´óvédelmi követelmények [10. §
(5) bekezdés] túllépése, illet´óleg mulasztása esetén a bírságolás szabályait a külön jogszabály tartalmazza.

A bírság megállapításának sajátos szabálya
21. §
Meghatározott termelési ágra, légszennyez´ó forráscsoportra vonatkozó kibocsátási határérték (pl. össztömeg´ú
kibocsátási határérték) túllépése esetén a légszennyezési
bírság számításának szabályait a kibocsátási határértékekr´ól szóló jogszabály állapítja meg.

Leveg´óvédelmi követelmények megszegése
22. §
(1) Eseti légszennyezési bírság megfizetésére köteles az
a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez´ó szervezet, aki vagy amely a leveg´óvédelmi követelményeket nem tartja be, illetve megszegi.
(2) A bírságot a környezetvédelmi hatóság a 8. számú
mellékletben meghatározott esetekben, a megjelölt összegek 50—100%-a között a mulasztás körülményeinek, súlyosságának, id´ótartamának és ismétl´ódésének egyedi mérlegelésével, kötelezettségszegésenként külön-külön állapítja meg és veti ki.
(3) A bírságot megállapító határozattal egy id´óben a
kötelezettségszegés megszüntetésére kötelez´ó határozatot
kell kiadni. A kötelezettséget megállapító határozatban
megállapított teljesítési határid´ó elmulasztása esetén az
eseti bírság ismételten kivethet´ó.
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A leveg´óvédelmi ügyekben eljáró hatóságok
23. §
(1) A leveg´ótisztaság-védelmi hatósági feladatokat — ha
jogszabály másként nem rendelkezik — els´ó fokon a környezetvédelmi felügyel´óség, illet´óleg e rendeletben meghatározott esetekben, a települési önkormányzat jegyz´óje
látja el.
(2) A környezetvédelmi felügyel´óség
a) határozatban állapítja meg — a helyhez kötött légszennyez´ó források tekintetében — a kibocsátási határértékeket, leveg´óvédelmi követelményeket, a légszennyez´ó
anyagok kibocsátásának, a kibocsátási határértékek és leveg´óvédelmi követelmények betartásának, valamint a légszennyezettségi határértékek ellen´órzési módját és gyakoriságát,
b) ellen´órzi a helyhez kötött légszennyez´ó pontforrások kibocsátásait és a kibocsátási határértékek megtartását, valamint a helyhez kötött légszennyez´ó forrásokra el´óírt környezetvédelmi követelmények betartását,
c) mérést, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve
a helyhez kötött légszennyez´ó forrás üzemeltet´ójét mérés
végzésére kötelezheti (a mozgó légszennyez´ó források kivételével),
d) határozatban állapítja meg a bírságot,
e) a helyhez kötött légszennyez´ó forrás üzemeltet´ójét a
légszennyezés és a b´úzkibocsátás megszüntetése érdekében a technológia korszer´úsítésére, elszívó berendezés létesítésére, intézkedési terv készítésére, annak megvalósítására, illetve egyéb m´úszaki intézkedésre kötelezheti,
f) határozatban állapítja meg az egyedi kibocsátási határértékeket,
g) a jogszabályban meghatározottak szerint a légszennyez´ó forrás üzemeltet´ójét a forrás m´úködésének korlátozására, felfüggesztésére kötelezheti, vagy a forrás m´úködését megtilthatja,
h) hatósági intézkedést kezdeményez a leveg´ótisztaságvédelem érdekében más hatóságoknál, a települési önkormányzat jegyz´ójénél és egyéb szerveknél,
i) folyamatosan méri, gy´újti és elemzi az illetékességébe
tartozó területen a leveg´ó terhelési és légszennyezettségi
adatokat és azokat rendszeresen továbbítja a központi információs rendszerbe,
j) javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba (agglomerációkba) történ´ó
besorolására,
k) intézkedési programokat készít, hoz nyilvánosságra,
irányít és hajt végre a határértékeket meghaladó légszennyezettség´ú településeken, térségekben és zónákban,
l) határozatban írja el´ó az intézkedési programokban
meghatározott feladatok végrehajtását,
m) m´úködteti az illetékességi területén az országos
emissziómér´ó hálózatot és az Országos Légszennyezettségi Mér´óhálózatot,
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n) m´úködteti az illetékességi területén a helyi leveg´ótisztaság-védelmi információs rendszert,
o) közrem´úködik a szmogriadó terv kidolgozásában, a
riadó kezdeményezésében és a terv végrehajtásában,
p) a közegészségügyi hatóság közrem´úködésével rendszeresen értékeli a terület légszennyezettségi állapotát,
q) közrem´úködik a légszennyezettség lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatásának a közegészségügyi hatóság által készített értékelésében,
r) indokolt esetben a jogszabályban el´óírtaktól eltér´ó
adatszolgáltatást írhat el´ó,
s) amennyiben azt a környezet állapota indokolja, a
25. § (4) bekezdésében meghatározott 2007. október 30-ig
terjed´ó átmeneti id´ószaknál rövidebb határid´ót állapíthat
meg.
(3) A települési önkormányzat jegyz´óje környezetvédelmi hatósági hatáskörében eljár a háztartási berendezések
forrásaival, valamint a 140 kW névleges bemen´ó h´óteljesítményt meg nem haladó tüzel´ó- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos leveg´ótisztaság-védelmi ügyekben.
(4) A települési önkormányzat jegyz´óje
a) ellen´órzi a háztartási berendezések légszennyez´ó
forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemen´ó h´óteljesítményt meg nem haladó tüzel´ó- és egyéb, kizárólag füstgázt
kibocsátó berendezések forrásaira megállapított leveg´óvédelmi követelmények betartását,
b) hatáskörén belül a leveg´ótisztaság-védelmi el´óírások, tilalmak megszeg´óivel szemben a 8. számú melléklet
szerinti bírságot szab ki és hatósági intézkedést kezdeményez,
c) hatósági intézkedést kezdeményez a leveg´ótisztaságvédelem érdekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél,
d) közrem´úködik a 7. § (7) bekezdése szerinti intézkedési programok készítésében és hatósági hatáskörében határozatban kötelezi a légszennyez´óket a rájuk vonatkozó
feladatok végrehajtására,
e) a hatáskörébe tartozó légszennyez´ók leveg´óterhelésér´ól kérésre adatokat szolgáltat a környezetvédelmi felügyel´óségnek,
f) környezetvédelmi felügyel´óséggel, a közegészségügyi
és a közlekedési hatósággal együttm´úködve rendszeresen
értékeli illetékességi területének légszennyezettségi állapotát, arról a lakosságot tájékoztatja.

Hatályba léptet´ó és átmeneti rendelkezések
24. §
(1) Ez a rendelet a 25—28. §-ban foglaltak kivételével
2001. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lév´ó ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg hatályát
veszti a leveg´ó tisztaságának védelmér´ól szóló 21/1986.
(VI. 2.) MT rendelet és az azt módosító 49/1989. (VI. 5.)
MT rendelet, az egyes jogszabályok módosításáról és hatá-
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lyon kívül helyezésér´ól szóló 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. számú mellékletének 17. a)—d) és f) pontja, az egyes
környezet- és természetvédelmi jogszabályok módosításáról, valamint a jegyz´ó környezet- és természetvédelmi feladat- és hatáskörér´ól szóló 24/1992. (I. 28.) Korm. rendelet
12—15. §-ai, a 30/1995. (III. 24.) Korm. rendelet, a 97/1995.
(VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a 21/1986. (VI. 2.) MT
rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés 1—6. §-ai, a 8. §, a 13. § (1) bekezdésének d) pontja és a 13. § (3) bekezdése, a 19—20. §-a, a rendelkezés
6. számú melléklete és a rendelkezést módosító 8/1989.
(VIII. 24.) KVM rendelet 1—5. §-a, a 9/1990. (IV. 30.)
KVM rendelet 1—2. §-a, valamint a 2/1995. (III. 24.) KTM
rendelet 1—4. §-a.
(3) A leveg´ó tisztaságának védelmér´ól szóló 21/1986.
(VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986. (VI. 2.)
OKTH rendelkezésnek az (1) bekezdéssel nem érintett
szabályai 2002. december 31-én vesztik hatályukat.

25. §
(1) A rendelet hatálybalépésekor meglev´ó — légszenynyez´ó anyag kibocsátásával járó — létesítményt, illetve
tevékenységet — a mozgó légszennyez´ó források üzemeltet´ójét, illetve tulajdonosát kivéve — engedéllyel üzemeltet´ók, illet´óleg folytatók e rendelet hatálybalépését követ´ó
két éven belül, míg az engedéllyel nem rendelkez´ók egy
éven belül kötelesek új engedély iránti kérelmet benyújtani
a környezetvédelmi hatóságnak.
(2) Meglév´ó helyhez kötött légszennyez´ó pontforrás,
diffúz forrás nem üzemeltethet´ó, ha 2004. december 31-ét
követ´óen nem rendelkezik a rendeletben meghatározott
joger´ós és érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel.
(3) A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság az
engedély érvényének meghosszabbításához — a (4) bekezdés szerinti átmeneti id´ószak lejártáig, szükség esetén kikötésekkel — köteles hozzájárulni, ha a kérelmez´ó e rendelet hatálybalépése el´ótt a hatályos leveg´óvédelmi el´óírásoknak megfelel´óen m´úködteti légszennyez´ó forrásait.
(4) Az (1) bekezdés szerinti légszennyez´ó források, tevékenységek e rendelet hatálybalépését´ól érvényes kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezését az átmeneti id´ószak végéig meg kell szüntetni. Ha jogszabály vagy
hatósági határozat másként nem rendelkezik, az átmeneti
id´ószak 2007. október 30-ig terjed. Hatósági határozat
ennél az id´ószaknál csak rövidebb id´ószakot állapíthat
meg. Ha az átmeneti id´ószak leteltével a kibocsátási határértékek vagy a leveg´óvédelmi követelmények nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság kötelezi a légszennyez´ót
tevékenységének megszüntetésére.
(5) Közszolgáltatást végz´ó létesítmények, egészségügyi
és közoktatási intézmények esetében a (4) bekezdés szerinti kötelezettséget el´óíró hatósági intézkedés el´ótt, a környezetvédelmi hatóság köteles megkérni és mérlegelni a
közegészségügyi hatóság és a települési önkormányzat
jegyz´ójének véleményét.
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26. §

z´ó forrásra érvényes leveg´ótisztaság-védelmi követelményeket kell betartani a 6. §-ban el´óírtak kivételével.

(1) Meglév´ó helyhez kötött légszennyez´ó pontforrások
esetén a határértékek betartására el´óírt határid´ó, illet´óleg
az átmeneti id´ószak lejártát követ´ó 6 hónapon belül a
környezetvédelmi hatóság számára igazolni kell a határértékek betartását. Azon forrásra, amelyre a külön jogszabály
vagy a hatósági határozat a kibocsátás méréses ellen´órzését
írja el´ó az igazolás mérési jegyz´ókönyvvel történik, egyéb
források esetében a kibocsátási határérték betartását külön jogszabályban meghatározott módon kell igazolni.

(3) Meglév´ó légszennyez´ó forrás megszüntetésénél, felszámolásánál, illet´óleg a tevékenység felhagyásánál az
(1) bekezdésben foglaltakat kell értelemszer´úen alkalmazni.

(2) Meglév´ó légszennyez´ó források m´úködtetésénél legkés´óbb az átmeneti id´ószak végéig kell a 3. § i) pontja
szerinti, az elérhet´ó legjobb technikának megfelel´ó módszereket, eljárásokat, termel´ó-, illet´óleg tisztítóberendezéseket megvalósítani, illet´óleg a 8. § (1)—(2) bekezdések
szerinti követelményeket betartani.
(3) A környezetvédelmi hatóság a leveg´ó védelme érdekében, indokolt esetben, a 25. § (4) bekezdésében és az
(1)—(2) bekezdésekben foglalt határid´óknél rövidebb határid´ót is megállapíthat.
(4) Meglév´ó légszennyez´ó forrásokra az e jogszabály és
végrehajtási rendeletei alapján megállapított kibocsátási
határértékeket — ha jogszabály másként nem rendelkezik — 2002. január 1-jét´ól kell alkalmazni, és azok a
hatóság, illet´óleg más jogszabály által megszabott határid´ó, de legkés´óbb 2007. október 30. után nem léphet´ók túl;
a leveg´óvédelmi követelményeket a környezetvédelmi hatóság határozatában el´óírt határid´óig, de legkés´óbb 2007.
október 30-ig teljesíteni kell.
(5) A rendelet hatálybalépését követ´óen nem létesíthet´ó, illetve 2007. október 30. után nem m´úködtethet´ó olyan,
a hatóság által bejelentésre kötelezett, a 10. § (2) bekezdés
szerinti meglév´ó
a) szabadtéri vagy nem zárt technológia, amelyre az
elérhet´ó legjobb technikának megfelel´ó zárt technológia
létezik;
b) helyhez kötött diffúz légszennyez´ó forrás, amelynek
m´úködése a légszennyezettségi határérték túllépését okozza a véd´óterület határán.

27. §
(1) A rendelet hatálybalépését követ´óen engedélyezett
új légszennyez´ó források megvalósításánál, m´úködtetésénél az elérhet´ó legjobb technikának megfelel´ó módszereket, eljárásokat, termel´ó-, illet´óleg tisztítóberendezéseket
kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépése után korszer´úsített (rekonstruált) légszennyez´ó forrás tervezésénél, megvalósításánál, m´úködtetésénél — amelynek várható élettartama
legalább 10 évvel meghosszabbodik, vagy a kibocsátott
szennyez´óanyagok fajtája megváltozik — az új légszennye-

(4) A meglév´ó légszennyez´ó forrásokra az e rendelet
szerinti alapbejelentést els´ó alkalommal 2001. szeptember
30-ig kell teljesíteni.
(5) A környezetvédelmi hatóság az alapbejelentés alapján a meglév´ó forrásokra az új határértéket 2001. december
31-ig állapítja meg és határozatban közli a légszennyez´ókkel.
(6) A rendeletben el´óírt légszennyezés mértéke éves
bejelentést minden év március 31-éig, els´ó alkalommal
2002. március 31-ig kell teljesíteni.

28. §
(1) A helyhez kötött légszennyez´ó pontforrások és diffúz
források légszennyezési bírságát 2001. évre a leveg´ó tisztaságának védelmér´ól szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet
végrehajtását szolgáló 4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés
13. § (1) bekezdés a)—c) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében meghatározott módon kell megállapítani.
(2) A légszennyez´ó pontforrás üzemeltet´óje köteles mérésekkel igazolni, hogy a rendeletben, más jogszabályban
vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértékek legkés´óbb a 25. § (4) bekezdés szerinti átmeneti
id´ószak leteltével teljesülnek. Amennyiben a kibocsátási
határértékek nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság
köteles felszólítani az üzemeltet´ót, hogy határérték feletti
kibocsátását legkés´óbb a határid´ó lejártát követ´ó egy éven
belül szüntesse meg. Az átmeneti id´ószakot követ´ó id´ószakra a bírságot a 6. számú melléklet 2005—2007. közötti
id´ószakra vonatkozó bírságtényez´ó 10-szeresének figyelembevételével kell megállapítani. Amennyiben mérések
azt igazolják, hogy a kibocsátási határértékek továbbra sem
teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság az átmeneti id´ószak lejártát követ´ó egy év után köteles a légszennyez´ó
forrás m´úködését megtiltani.
(3) A légszennyezést okozó új, helyhez kötött légszennyez´ó pontforrást üzemeltet´ó természetes vagy jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkez´ó más szervezetet a környezetvédelmi hatóságnak, a 6. számú melléklet
2005—2007. közötti id´ószakra vonatkozó bírságtényez´ó
10-szeresének figyelembevételével megállapított légszennyezési bírság kiszabásával egyidej´úleg köteleznie kell
a tevékenység folytatásának azonnali felfüggesztésére. A
tevékenység folytatásának újraengedélyezése el´ótt a légszennyez´ó pontforrás üzemeltet´óje külön engedéllyel végzett próbaüzem során végrehajtott mérésekkel köteles igazolni, hogy a rendeletben, más jogszabályban vagy hatósági
határozatban megállapított kibocsátási határértékek teljesülnek.

840

MAGYAR KÖZLÖNY

(4) Amennyiben a meglév´ó létesítményeknél a környezetvédelmi hatóság jogszabályban megállapított kibocsátási határértéknél szigorúbb (egyedi) határértéket és arra
teljesítési határid´ót állapít meg a 8. § (3)—(5) bekezdés
alapján, a légszennyezési bírság megállapításának alapjául
a teljesítési határid´ó leteltéig a jogszabályban megállapított határértéket kell figyelembe venni.
(5) A 7. § (5) bekezdése szerinti zónák kijelölését 2002.
június 30-ig kell elvégezni.

29. §
A rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint tagállamai közötti társulás létesítésér´ól
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz az Európai Közösségek következ´ó jogszabályaival:
— a Tanács 96/62/EK irányelve a környezeti leveg´ómin´óség értékelésér´ól és ellen´órzésér´ól;
— a Tanács 91/692/EGK irányelvével módosított
84/360/EGK irányelve az ipari létesítmények leveg´ószennyezése elleni küzdelemr´ól;
— a Tanács 97/101/EK határozata a tagállamokban a
légszennyezés mérését végz´ó egyedi mér´óállomások és a
mér´óhálózatok által szolgáltatott információk és adatok
kölcsönös átadásának megteremtésér´ól;
— a rendelet szabályozási tárgykörében összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz a Tanácsnak az integrált
szennyezés-megel´ózésr´ól és csökkentésr´ól szóló 96/61/EK
irányelvével.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
Az elérhet´ó legjobb technika meghatározásának
szempontjai
Az elérhet´ó legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen a következ´ó szempontokat, az
intézkedés valószín´ú költségeit és el´ónyeit, továbbá az el´óvigyázatosság és a megel´ózés alapelveit is:
1. kevés hulladékot termel´ó technológia alkalmazása,
2. kevésbé veszélyes anyagok használata,
3. a folyamatban keletkez´ó és felhasznált anyagok és
hulladékok regenerálásának és újrafelhasználásának el´ósegítése,
4. alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések
vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari méretekben,
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5. a tudományos ismeretekben és ezek megértésében
rejl´ó technológiai el´ónyök és változások,
6. a szóban forgó kibocsátások természete, hatásai és
mennyisége,
7. az új és a meglév´ó létesítmények engedélyezésének
id´ópontjai,
8. az elérhet´ó legjobb technika bevezetéséhez szükséges id´ó,
9. a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a
vizet is) fogyasztása és jellemz´ói és ezek energiahatékonysága,
10. annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megakadályozzák,
11. annak igénye, hogy megel´ózzék a baleseteket és a
minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt következményeit,
12. a magyar környezetvédelmi háttérintézmény vagy a
nemzetközi szervezetek által közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett
iparágak között az elérhet´ó legjobb technikákról, a kapcsolódó monitoringról és a fejl´ódésr´ól szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai.

2. számú melléklet
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
Védelmi övezetek nagysága
(tevékenységek szerint, a légszennyez´ó forrástól
számítva)
A megadott (termelési) küszöbértékek általában a termelési vagy a kibocsátási kapacitásokra vonatkoznak.
Amennyiben egy üzemeltet´ó több, azonos jelleg´ú tevékenységet végez azonos létesítményben (pl. ,,vasfémek’’
feldolgozására szolgáló létesítmények) vagy azonos telephelyen, akkor ezen tevékenységek kapacitásának összegét
kell figyelembe venni a küszöbértékkel történ´ó összehasonlításnál.
Egymástól eltér´ó tevékenységet folytató, azonos vagy
egymással határos telephelyeken minden tevékenységre
külön meg kell határozni a védelmi övezetet, és ezek alapján a legnagyobb burkoló övezeti határt kell figyelembe
venni.
A) Jelent´ós leveg´óterhelést okozó vagy b´úzös tevékenység
esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 500,
de legfeljebb 1000 méter
Iparág, illetve tevékenység:
1. Energiaipar
1.1. Nagy tüzel´óberendezések 50 MWth -ot meghaladó
bemen´ó h´óteljesítménnyel.
1.2. Ásványolaj és gáz finomítók.
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1.3. Kokszolókemencék.
1.4. Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek.
2. Fémek termelése és feldolgozása
2.1. Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörköl´ó és szinterel´ó létesítmények.
2.2. Tömbvas vagy tömbacél termelésére szolgáló létesítmények (els´ódleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is, 2,5 tonna/óra kapacitás felett.
2.3. Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények:
a) meleghengersorok 20 tonna nyersacél/óra kapacitáson felül,
b) kalapácsos kovácsm´úhelyek 50 kJ/kalapács feletti
energiafogyasztással, ahol a felhasznált h´óenergia meghaladja a 20 MW-ot,
c) véd´ó olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett.
2.4. Vasöntödék 20 tonna/nap feletti kapacitással.
2.5. Létesítmények
a) nemvas fémeknek ércekb´ól, koncentrátumokból
vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohászati,
kémiai vagy elektrolitikus eljárással,
b) nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvözést),
regenerált termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.),
4 tonna/nap ólomra és kadmiumra vagy 20 tonna/nap más
fémekre vonatkoztatott kapacitás felett.
2.6. Fémek felületi kezelésére szolgáló létesítmények
elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol a kezel´ókád
térfogata meghaladja a 30 m3-t.
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h) m´úanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak),
i) szintetikus gumik,
j) festékek és színezékek,
k) aktív felület´ú anyagok és felületaktív anyagok
gyártására.
4.2. Vegyipari létesítmények szervetlen alapanyagok,
mint például:
a) gázok, mint például ammónia, klór, hidrogénklorid,
fluor vagy hidrogénfluorid, szén-oxidok, kénvegyületek,
nitrogén-oxidok, hidrogén, karbonil-klorid,
b) savak, mint például krómsav, hidrogénfluorid sav,
foszforsav, salétromsav, sósav, kénsav, óleum,
c) lugok, mint például ammónium-hidroxid, káliumhidroxid, nátrium-hidroxid,
d) sók, mint például ammónium-klorid, kálium-klorát,
kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüstnitrát,
e) nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervetlen vegyületek, mint például kalcium-karbid, szilikon, szilikon-karbid
gyártására.
4.3. Vegyipari létesítmények foszfor-, nitrogén- vagy káliumtartalmú m´útrágyák (egyszer´ú vagy összetett m´útrágyák) gyártásához.
4.4. Vegyipari létesítmények növényvéd´ó szer hatóanyagok és biocidek gyártásához.
4.5. Kémiai vagy biológiai folyamatokat felhasználó létesítmények gyógyszeralapanyagok gyártására.
4.6. Vegyipari létesítmények robbanóanyagok gyártására.
5. Hulladékkezelés

3. Épít´óanyagipar
3.1. Cement-klinkernek forgókemencében történ´ó gyártására szolgáló létesítmények 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül, vagy mésznek forgókemencében történ´ó
gyártására 50 tonna/nap kapacitáson felül, vagy egyéb éget´ókemencék 50 tonna/nap kapacitáson felül.
3.2. Azbeszt gyártására és azbeszt alapú termékek gyártására szolgáló létesítmények.
4. Vegyipar
4.1. Vegyipari létesítmények szerves alapanyagok, mint
például:
a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy
telítetlen, alifás vagy aromás),
b) oxigéntartalmú szénhidrogének, mint pl. alkoholok,
aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek,
c) kéntartalmú szénhidrogének,
d) nitrogéntartalmú szénhidrogének, mint pl. aminok,
nitrogéntartalmú vegyületek, nitro-vegyületek vagy nitrátvegyületek, nitrilek, cianátok, izocianátok,
e) foszfortartalmú szénhidrogének,
f) halogénezett szénhidrogének,
g) fémorganikus vegyületek,

5.1. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve
az égetést) végz´ó telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson
felül.
5.2. Kommunális hulladékéget´ó berendezések 3 tonna/óra kapacitáson felül.
5.3. Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végz´ó
telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül.
5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson
felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.
6. L étesítmények szén (jól kiégetett szén) termelésére
vagy elektrografit termelésére égetéssel vagy grafitizációval;
7. Állati anyagok feldolgozása
7.1. Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok
kezelésére vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.
7.2. Nagy létszámú állattartás
Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre
vagy szarvasmarha tartásra, több mint
a) 40 000 hely baromfi számára,
b) 2 000 hely (30 kg-on felüli) sertések számára,
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c) 750 hely kocák számára, vagy
d) 500 hely 400 kg vagy annál nagyobb tömeg´ú szarvasmarhák tartására.
8. B´óripar
Üzemek állati b´órök és nyersb´órök kikészítésére, ahol a
kezelési kapacitás meghaladja a 12 tonna kikészített termék/nap értéket.

B) Közepes mértékben leveg´óterhelést okozó tevékenység
esetén a védelmi övezet sugarának nagysága
legalább 300, de legfeljebb 600 méter
Iparág, illetve tevékenység:
9. Gépipar, fémfeldolgozás
Létesítmények anyagok, tárgyak vagy termékek felületi
kezelésére szerves oldószerek használatával, különösen
felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre,
tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra oldószerfogyasztási kapacitás vagy 200 tonna/év kapacitás felett.
10. Épít´óanyagipar
10.1. Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve
az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül.
10.2. Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap
olvasztókapacitáson felül.
10.3. Kerámiatermékek égetéssel történ´ó gyártására
szolgáló létesítmények, különösen csempék, téglák, t´úzálló téglák, k´óáruk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap
termelési kapacitáson felül, és/vagy 4 m3 kemencetérfogat
és 300 kg/m3 kemence-elhelyezési kapacitáson felül.
11. Papíripar, faipar, bútoripar
Ipari üzemek a következ´ó termékek gyártására:
a) faanyagból származó pép vagy egyéb szálas anyagok,
b) papír és deszka 20 tonna/nap termelési kapacitáson
felül.
12. Bányaüzemi létesítmények
13. Élelmiszeripar
13.1. Vágóhidak 50 tonna/napnál nagyobb termelési kapacitással.
13.2. Élelmiszer-termékek termeléséhez kezel´ó és feldolgozó üzemek
— állati alapanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termel´ó kapacitással,
— növényi alapanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál
nagyobb késztermék termel´ó kapacitással (negyedévi átlagban).
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C) Csekély mértékben leveg´óterhelést okozó tevékenység
esetén a védelmi övezet sugarának nagysága
legalább 50, de legfeljebb 100 méter
Iparág, illetve tevékenységek:
13. Élelmiszeripar
Tej kezelése és feldolgozása, ahol a kapott tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).
14. Nyomdaipar
15. Textilipar
Üzemek anyagok el´ókészítésére (olyan m´úveletek mint
mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálak vagy textíliák
festése, ahol a kezelés kapacitása meghaladja a 10 tonna/nap értéket.

D) Közlekedési célú létesítmények, amelyeknél a védelmi
övezet sugarának nagysága legalább 50 méter
a legközelebbi lakóépülett´ól
16. Autóbusz-végállomás, 8 indító-érkez´ó állástól
17. Üzemanyagtölt´ó állomás

3. számú melléklet
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
A légszennyezettség javítását szolgáló helyi, regionális
vagy országos intézkedési programok minimális
tartalmi követelményei
1. A határértéket meghaladó légszennyezettség helyének meghatározása:
— zóna,
— város (térkép),
— a szennyezettséget megállapító mér´óállomás vagy az
id´ószakos mérések helye (térkép, földrajzi koordináták).
2. Általános jellemz´ók:
— a zóna típusa,
— a terhelt terület nagysága (km 2) és a szennyezésnek
kitett lakosság becsült száma,
— meteorológiai jellemz´ók,
— a topográfiára vonatkozó adatok, a földfelszín jellemz´ói,
— a zónában lév´ó védend´ó objektumok típusa, egyéb
jellemz´ói.
3. Felel´ós szervezetek megnevezése
Az intézkedések végrehajtásáért felel´ós szervezet neve
és címe.
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4. A szennyezettség jellemz´ói és értékelése:
— az el´óz´ó évek leveg´ómin´óségi jellemz´ói (a beavatkozásokat megel´óz´óen),
— a program során mért leveg´ómin´óségi jellemz´ók,
— a leveg´ómin´óség értékelésének módszerei.
5. A légszennyezettség oka:
— a szennyezést okozó f´ó kibocsátó források, tevékenységek jegyzéke (térkép),
— a kibocsátások összes mennyisége (tonna/év),
— a más zónákból származó, a légszennyezettségi állapotot befolyásoló kibocsátások jellemz´ói.
6. A helyzet elemzése:
— a túllépést okozó egyéb tényez´ók ismertetése
(transzmisszió, beleértve az országhatáron átterjed´ó légszennyezést, képz´ódés),
— a leveg´ómin´óség javítására irányuló lehetséges intézkedések felsorolása.
7. A javításra irányuló azon intézkedések és programok
bemutatása, melyeket e rendelet hatálybalépése el´ótt végrehajtottak:
— helyi, regionális, országos, nemzetközi intézkedések,
— ezen intézkedések megfigyelt hatásai.
8. A légszennyezettség csökkentése érdekében szükséges azon intézkedések és programok részletei, amelyeket
e rendelet hatálybalépését követ´óen fogadtak el:
— a programban lefektetett összes intézkedés felsorolása és leírása,
— a végrehajtás ütemterve,
— a légszennyezettség tervezett javulása eléréséhez
várhatóan szükséges id´ó becslése.
9. A javításra irányuló, tervezett intézkedések és programok valószín´úsíthet´ó költségei és forrásai.
10. A hosszú távon tervezett intézkedések és programok részletei.
11. Az ezen mellékletben kért információk kiegészítéséhez felhasznált publikációk, dokumentumok, munkák
stb. jegyzéke.
4. számú melléklet
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
Az engedélyre vonatkozó el´óírások
4.1. számú melléklet
Azengedélykérelemtartalmikövetelményei
A környezetvédelmi hatósághoz benyújtandó engedélykérelemnek a következ´óket mindenképpen tartalmaznia
kell:
1. az engedélykér´ó azonosító adatai,
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2. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének
jellemz´ói,
3. helyszínrajz, a légszennyez´ó források bejelölésével,
4. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény,
berendezés (a továbbiakban együttesen: létesítmény) légszennyez´ó forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
5. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok,
valamint az energiahordozók min´óségi jellemz´ói és
mennyiségi adatai,
6. a létesítményben, illetve a technológiában termelt
energia, késztermékek min´óségi jellemz´ói és mennyiségi
adatai,
7. a létesítmény, illetve technológia légszennyez´ó forrásai,
8. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és
min´óségi jellemz´ói, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
9. a kibocsátások megel´ózését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb
m´úszaki megoldások,
10. ahol szükséges, a létesítményben, illet´óleg a technológiában a hulladékok keletkezését megel´óz´ó, illet´óleg
csökkent´ó tervezett intézkedések,
11. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megel´ózését szolgálják, különös tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében
foglaltakra,
12. a kibocsátások folyamatos ellen´órzését biztosító intézkedések,
13. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhet´ó legjobb technikának,
14. az 1—13. pontokban részletezettek közérthet´ó
összefoglalása.

4.2. számú melléklet
El´óírások az engedély tartalmára
A környezetvédelmi hatósági engedélynek tartalmaznia
kell különösen az alábbiakat:
1. az elérhet´ó legjobb technika alapján meghatározott
kibocsátási határértékeket a külön jogszabályi el´óírások
szerint,
2. a betartandó m´úszaki el´óírásokat, leveg´óvédelmi követelményeket és az üzemeltetés egyéb feltételeit, amelyeket az elérhet´ó legjobb technika alapján kell meghatározni,
3. azokat a betartandó feltételeket, el´óírásokat, amelyek a leveg´óterhelés minimalizálásához, illetve a légszennyezés megel´ózéséhez, továbbá a kibocsátási határér-
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tékek és leveg´óvédelmi követelmények, a légszennyezettségi határértékek betartásához szükségesek,
4. azokat a betartandó feltételeket, amelyek a nagy távolságú terjedés minimalizálásához, az országhatáron való
átterjedés megel´ózéséhez, illetve a környezet egészének
magas szint´ú védelme érdekében szükségesek,
5. a tevékenység figyelemmel kíséréséhez szükséges
monitorozási követelményeket, meghatározva a mérési
módszert és gyakoriságot, az értékelési módszert, valamint
a hatóságok részére történ´ó kötelez´ó adatszolgáltatás
módját és tartalmát,
6. a rendeltetésszer´ú üzemeltetést´ól eltér´ó üzemi állapotok (pl. indítás, azonnali leállítás, üzemzavar és a tevékenység megszüntetése) esetén betartandó követelményeket,
7. azokat az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli,
váratlan légszennyezés megel´ózéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek,
8. az engedély érvényességi idejét.

e) a jelzés, értesítés szervezetét, feladatait és rendjét, a
folyamatos ügyeleti szolgálat megszervezését;
f) a szmogriadó elrendelésére, illet´óleg megszüntetésére feljogosított tisztségvisel´ók megjelölését (név, cím, telefon stb.), feladatait;
g) a szmogriadó elrendelésének módját;
h) a szmogriadó terv végrehajtásában érintettek felsorolását, feladatait és értesítésének (bevonásának) rendjét;
i) a település és térség lakosságának, intézményeinek és
üzemeinek folyamatos tájékoztatását, értesítését;
j) a bevezetend´ó, megel´óz´ó és korlátozó intézkedéseket:
— a helyhez kötött források,
— a mozgó források
m´úködésének szabályozását, korlátozását és azok elrendelésére jogosultakat és az elrendelés módját;
k) a bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtásának
ellen´órzési módját és végrehajtásának rendjét;
l) a közfeladatok ellátásának rendjét.

5. számú melléklet
a 21/2001. (II. 21.) Korm. rendelethez

(2) Ha a leveg´ó szennyezettsége a tájékoztatási küszöbértéket eléri, gondoskodni kell a lakosság és a légszennyez´ók tájékoztatásáról, és önkéntes önkorlátozó intézkedésekre kell felkérést kiadni.

A szmogriadó terv tartalmi követelményei
1. A szmogriadó terv készítésének feltételei
(1) A határérték feletti, rendkívüli intézkedést igényl´ó
légszennyezettség kialakulásának lehet´ósége vagy bekövetkezése esetére szmogriadó tervet kell készíteni:
a) minden 200 ezer f´ót elér´ó népességszámú városban;
b) minden olyan településen, amelynek belterületén
(belterületének egyes részein) valamely légszennyez´óanyag koncentrációja
— a hosszú id´ótartamú határértéket, vagy
— a rövid id´ótartamú (60 perces, 24 órás) határértéket
legalább két mér´óponton az esetek 30%-ában
meghaladja;
c) minden olyan településen, illetve térségben, ahol a
riasztási küszöbértékek tartós túllépésének veszélye fennáll.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott térségek esetében térségi szmogriadó tervet kell készíteni.
2. A szmogriadó terv tartalmi követelményei
(1) A szmogriadó tervnek tartalmaznia kell a szmoghelyzet megel´ózésére irányuló intézkedéseket (készültségi
fokozat), valamint
a) a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket;
b) a szmogriadó terv által érintett területek határait;
c) a szmoghelyzet megállapításának módját és eszközrendszerét;
d) a szmoghelyzetet észlel´ó, megállapító szervezetet(eket) és feladatait;

(3) A riasztási küszöbérték elérése esetén kötelez´ó korlátozó intézkedéseket kell bevezetni (pl. a magángépjárm´úvek forgalmának részleges korlátozása, vagy megtiltása, lehet´óség szerint alacsonyabb kéntartalmú tüzel´óanyag használata stb.).
(4) Több települést érint´ó térségi szmogriadó terv elkészítésekor és végrehajtásakor a térségben lév´ó önkormányzatoknak együttes tervet kell készíteniük.
3. A szmogriadó terv végrehajtása
A szmogriadót legalább két folyamatosan m´úköd´ó
automatikus monitorállomás adatai alapján lehet elrendelni. A szmogriadó ideiglenesen elrendelhet´ó egy monitorállomás mérése alapján is, ha a településen csak egy
mér´óállomás m´úködik.
A szmogriadó terv végrehajtása során különösen a következ´ó feladatokat kell végrehajtani:
a) el kell rendelni a szükséges mérték´ú leveg´ótisztaságvédelmi korlátozásokat, illet´óleg kezdeményezni kell azok
elrendelését az illetékes szerveknél;
b) fokozott készenlétbe kell helyezni a közbiztonsági és
közlekedésrendészeti szerveket;
c) készültségbe kell helyezni az egészségügyi (ment´ó)
szervezeteket;
d) biztosítani kell a település lakosságának ellátását, az
alapvet´ó szolgáltatások, valamint a közlekedési és áruszállítási igények kielégítését;
e) a tájékoztatási küszöbérték 3 órás túllépését követ´óen egy órán belül tájékoztatni kell a lakosságot és az
intézményeket;
f) a szmoghelyzetr´ól folyamatosan tájékoztatni kell a
lakosságot és az intézményeket.
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6. számú melléklet
a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez

Et

[kg/negyedév] a tényleges kibocsátás negyedéves
átlagértéke,
[kg/negyedév] a határértéknek megfelel´ó
szennyez´óanyag-kibocsátás negyedéves mennyisége,
[Nm 3/negyedév] a füstgáz/véggáz negyedéves
átlagos térfogatárama,
[mg/Nm 3] a légszennyez´ó anyag tényleges koncentrációjának átlagértéke,
[mg/Nm 3] a légszennyez´ó anyag határértéknek
megfelel´ó koncentrációja.

En
Helyhez kötött légszennyez´ó pontforrások bírságolása
V

A légszennyezési bírság kiszámításának módja
1. Meglév´ó légszennyez´ó források, illet´óleg technológiák esetében egy pontforrás adott légszennyez´ó anyag
kibocsátása után fizetend´ó bírságot (BL) negyedéves bontásban a következ´ó képlettel kell kiszámítani:

és

BL = E f× k
E f = E t—E n
E t = V× Ct× 10—6
E n = V× Cn × 10—6

[Ft/negyedév]
[kg/negyedév]
[kg/negyedév]
[kg/negyedév]

Ct
Cn

Amennyiben a kibocsátási határérték [kg légszennyez´ó
anyag/kg termék] dimenzióban van megadva, akkor az
E n értékét a következ´ó képlettel kell kiszámítani:

ahol
BL

Ef
k
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E n = M× q [kg/negyedév]
[Ft/negyedév] az adott légszennyez´ó anyag kibocsátási határérték túllépése miatt negyedévre
fizetend´ó bírság,
[kg/negyedév] a határérték felett kibocsátott
szennyez´óanyag negyedéves mennyisége,
[Ft/kg] bírságtényez´ó,

ahol
M

[kg termék/negyedév] a megtermelt termék
negyedéves átlagértéke,
[kg légszennyez´ó anyag/kg termék] a légszenynyez´ó anyagra vonatkozó kibocsátási határérték.

q

2. A k [Ft/kg] bírságtényez´ó mértéke:
Légszennyez´ó
anyag

Veszélyességi
fokozat*

kén-dioxid
III
nitrogén-oxid
II
szén-monoxid
II
szilárd anyag
III
(nem toxikus)
egyéb légszeny- I. fokozatba
nyez´ó anyagok
tartozók
II. fokozatba
tartozók
III. fokozatba
tartozók
IV. fokozatba
tartozók

Bírságtényez´ó
a 2002. évre

Bírságtényez´ó
a 2003. évre

Bírságtényez´ó
a 2004. évre

Bírságtényez´ó
a 2005—2007. évekre

15
30
10
10

30
60
15
15

60
120
30
30

120
240
60
60

250

500

1000

2000

30

60

120

240

15

30

60

120

10

15

30

60

* Veszélyességi fokozat külön jogszabály szerint.

Dioxinokra és furánokra a bírságtényez´ó értéke: k = 10 000 Ft/mg
3. A szennyez´óanyagonkénti éves bírság a negyedévenként kiszámított bírságok összege.
4. A bírság értékét egy forrás összes légszennyez´ó anyag kibocsátására külön-külön kell kiszámítani, és az egyes
anyagokra számított bírságtételek összege a forrás után fizetend´ó teljes bírság.
5. Ha a légszennyez´ó forrás szennyez´óanyag-kibocsátása adott negyedévben a megengedett kibocsátási határértéket
több mint 10-szeresen meghaladja, a légszennyezési bírságot 2003. és a 2004. évekre is a 2005—2007. évekre vonatkozó
bírságtényez´ók alkalmazásával kell kiszámítani az adott negyedévben.
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7. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
Helyhez kötött diffúz légszennyez´ó források birságolása
A diffúz források légszennyezési alapbírsága kiszámításának módja
1. Hatósági határozatban adatszolgáltatásra kötelezett diffúz forrás, különösen pernyehányó, medd´óhányó, vörösiszap tároló, hulladéklerakó-, -tároló telep, külszíni bánya rekultiválatlan területe után, amelyr´ól légszennyez´ó anyagok
kerülnek a környezetbe, az alapbírságot az igénybe vett felület nagysága arányában kell meghatározni, az alábbi
összefüggéssel:

BL D = A × k D ×

t
8760

[Ft/év]

ahol
BLD
A
kD
t
8760

[Ft/év] adott légszennyez´ó anyag kibocsátása miatt fizetend´ó alapbírság,
[m 2] az igénybe vett terület vagy felület,
[Ft/m 2] bírságtényez´ó,
[h/év] az id´ószakos felületi források leveg´óterhelésének id´ótartama.
[h/év] a naptári év üzemóráinak száma

2. A k D [Ft/m2] bírságtényez´ó mértéke:
A légszennyez´ó anyag
veszélyességi fokozata*

Bírságtényez´ó
a 2002. évre

Bírságtényez´ó
a 2003. évre

Bírságtényez´ó
a 2004. évre

Bírságtényez´ó
a 2005—2007. évekre

I.
II.
III.
IV.

150
100
75
50

250
170
125
80

450
300
220
150

600
400
300
200

* Veszélyességi fokozat külön jogszabály szerint.

3. A BLD értékét a forrás összes légszennyez´ó anyag kibocsátására külön-külön kell kiszámítani, és az egyes anyagokra
számított alapbírságok összege a forrás után fizetend´ó teljes bírság.

8. számú melléklet a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
A leveg´óvédelmi követelmények megszeg´óivel szemben alkalmazható leveg´ótisztaság-védelmi bírságok
esetei és legnagyobb mértéke
Az egyes pontokban meghatározott bírság megfizetésére köteles, aki (amely szervezet):
1. Engedélyköteles tevékenységet, a helyhez kötött légszennyez´ó forrás, illetve az ahhoz
tartozó technológia üzemeltetését hatósági engedély nélkül kezd meg vagy folytat,
légszennyez´ó forrásonként
gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében
2. A hatósági engedély megállapításához szükséges adatokban bekövetkezett változást
nem jelent be az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, illetve nem kéri az engedély
módosítását

100 000 Ft/nap
10 000 Ft/nap

200 000 Ft
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3. A bejelentésre kötelezett helyhez kötött pontforrás üzemeltet´óje a jogszabályban vagy
hatósági kötelezésben el´óírt adatszolgáltatási kötelezettségét
nem teljesíti, illetve

150 000 Ft

a hatóság felszólítására sem teljesíti

300 000 Ft

4. A légszennyez´ó forrás és berendezés technológiai és kezelési el´óírásait és utasításait
nem készíti el, nem tartja be

100 000 Ft

5. A légszennyezést befolyásoló technológiai vagy tisztító berendezéseit nem az üzemeltetési vagy m´úködési engedélyben, illetve alkalmassági bizonyítványban (gépkönyv,
min´ósítési dokumentumok) foglaltak vagy az el´óírások szerint üzemelteti

500 000 Ft

6. A külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon a légszennyez´ó forrásai
kibocsátásainak ellen´órz´ó vizsgálatát (folyamatos, id´ószakos mérések stb.) nem végzi
el, illetve nem biztosítja a hatóság által elrendelt vizsgálatok feltételeit

500 000 Ft

7. A rendkívüli intézkedést igényl´ó eseménnyel kapcsolatos kötelezettségeit elmulasztja

500 000 Ft

8. Szmogriadó elrendelése esetén nem (esetleg késve vagy részben) hajtja végre a
szmogriadó intézkedési tervben el´óírt intézkedéseket

500 000 Ft

gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében

100 000 Ft

9. A átmeneti id´ószak lejárta után nem igazolja a kibocsátási határérték betartását

300 000 Ft

10. Ha engedély nélkül olyan szabadtéri vagy nem zárt technológiát üzemeltet, amelyre a
technika mindenkori szintjének megfelel´ó, zárt rendszer´ú technológia létezik, technológiánként

300 000 Ft

11. Szabadban vagy nem zárt térben m´úködtetett technológiák és felületi források esetén
a hatóság el´óírásai szerinti intézkedéseket nem hajtja végre

300 000 Ft

12. A felületi légszennyez´ó források felületét nem az el´óírásoknak megfelel´óen kezeli

100 000 Ft

13. Az ingatlan tulajdonosa, kezel´óje, illet´óleg használója, a közterületek tisztaságáért,
porzás mentesítéséért felel´ós nem teljesíti rendszeres karbantartási és tisztántartási
kötelezettségét

100 000 Ft

14. Bármely anyagot e jogszabály el´óírásait megszegve, illet´óleg engedély nélkül a nyílt
téren vagy háztartási tüzel´óberendezésben éget

300 000 Ft

gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében
15. Hulladékot, jogszabályi vagy hatósági el´óírásoktól eltér´óen, vonalas létesítmény mentén növényzetet [11. § (3) bek.], lábon álló növényzetet, tarlót, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékot [11. § (4) bek.] éget
gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében

100 000 Ft

500 000 Ft
100 000 Ft

16. A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik

500 000 Ft

17. Terméket a leveg´ótisztaság-védelmi követelményeknek meg nem felel´ó módon hoz
forgalomba, illet´óleg elmulasztja a számára el´óírt min´ósítési kötelezettséget

500 000 Ft

18. Az áruszállítással diffúz légszennyezést okoz

200 000 Ft

19. A tárolt vagy leválasztott anyagok nem megfelel´ó kezelésével határértéken felüli
légszennyezettséget okoz

150 000 Ft

20. Megalapozott lakossági panaszt kiváltó b´úzszennyez´ó tevékenységet folytat, technológiát vagy berendezést üzemeltet

300 000 Ft

gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy esetében

100 000 Ft
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A Kormány
22/2001. (II. 14.) Korm.
rendelete
a biztonsági okmányok védelmének rendjér´ól szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a törvény 8. §-a (1) bekezdésének d) pontjára figyelemmel a következ´óket rendeli el:
1. §
A biztonsági okmányok védelmének rendjér´ól szóló, a
177/1996. (XII. 4.) Korm. rendelettel, a 229/1996. (XII. 26.)
Korm. rendelettel, a 275/1997. (XII. 22.) Korm. rendelettel
és a 46/1998. (III. 20.) Korm. rendelettel módosított
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba, egyidej´úleg a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 229/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, a
275/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és a 46/1998. (III. 20.)
Korm. rendelet hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 22/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
A biztonsági okmányok védelmének rendjér´ól szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról készült
22/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
A biztonsági okmányok
1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok:
a) útlevelek, határátlépési igazolvány és jogszabályban
meghatározott egyéb, külföldre utazásra, hazatérésre és
határátlépésre jogosító okmányok;
b) egyéb személyi adatokat tartalmazó, hatóság által
kitöltött okmányok:
— személyazonosító igazolvány,
— személyazonosító igazolvány külföldi részére,
— ideiglenes személyazonosító igazolvány,
— igazolvány menekültkénti elismerését kér´ó részére,
— igazolvány menedékes (kérelmez´ó) részére,
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— igazolvány befogadott részére,
— személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
— anyakönyvi kivonat és anyakönyv,
— névváltozási okirat,
— állampolgársági okirat és bizonyítvány,
— hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesít´ó katona katonai igazolványa,
— közrendvédelmi terület okmányai;
c) jogosultságokat igazoló okmányok:
— vezet´ói engedélyek,
— járm´úvezet´ói engedélyek,
— vezet´ói, illetve járm´úvezet´ói engedély kiadásához
szükséges vizsgaigazolás,
— gépjárm´úforgalmi engedélyek,
— gépjárm´úforgalmi engedély kiadásához szükséges, a
m´úszaki alkalmasságot igazoló m´úszaki adatlap,
— járm´úkísér´ó lap és — a járm´ú tulajdonjogát igazoló — törzskönyv,
— fegyvertartási engedély,
— l´ófegyvertartási engedély jogi személyek részére engedélyezett l´ófegyverekre,
— vizsgabizonyítvány a fegyverismereti vizsga tényének
és eredményének igazolására,
— engedély l´ófegyver megszerzésére,
— fegyver (és l´ószer) kísér´ó igazolvány,
— igazolás l´ófegyver behozatalára, kivitelére, átszállítására,
— hatósági erkölcsi bizonyítvány,
— TAJ-szám igazolására szolgáló hatósági igazolvány,
— közgyógyellátási igazolvány,
— az ÁNTSZ hatósági jogkörének gyakorlására jogosító igazolvány,
— hatósági bizonyítvány szociális rászorultságról
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz,
— huzamos tartózkodási engedély külföldi részére,
— ideiglenes tartózkodási engedély külföldi részére,
— ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás,
— meghívólevél magyarországi beutazáshoz és tartózkodáshoz,
— fels´óoktatási intézmények által kiadott oklevelek,
— bizonyítvány (alapm´úveltségi vizsgáról),
— törzslap külív, belív (alapm´úveltségi vizsgáról),
— bizonyítvány (érettségi vizsgáról),
— törzslap külív, belív (érettségi vizsgáról),
— bizonyítvány (szakmai vizsga alapján),
— törzslap külív, belív szakmai vizsgához,
— állami nyelvvizsga bizonyítvány,
— igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról,
— a Belügyminisztérium, továbbá a belügyminiszter
irányítása alá tartozó szervek hivatásos állománya és egyes
köztisztvisel´ói részére rendszeresített szolgálati, munkáltatói igazolványok, melyek fegyverviselési és/vagy intézkedési jogosultságot tartalmaznak,

2001/16. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

— magánnyomozó igazolvány (és ennek ideiglenes változata),
— személy- és vagyon´ór igazolvány (és ennek ideiglenes változata),
— fegyveres biztonsági ´órség szolgálati igazolványa,
— egyéni vállalkozói igazolvány,
— biztonságtechnikai tervez´ó-szerel´ó igazolvány (és
ennek ideiglenes változata),
— természetvédelmi ´órszolgálati igazolvány,
— közterület-felügyel´ói igazolvány,
— a ,,Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi
F´ófelügyel´ósége’’ igazolvány,
— R endvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának kiegészít´ó igazolványa,
— Megbízólevél a védelmi felkészítés és országmozgósítás feladatainak végrehajtására,
— Országos és területi választási szervek objektumaiba
belépésre jogosító igazolvány,
— igazolvány miniszterek és az azonos besorolású személyek részére,
— igazolvány állami vezet´ók és azonos besorolású személyek részére,
— diplomáciai testület és egyéb képviseletek igazolványai,
— futárigazolványok,
— büntetés-végrehajtás igazolványai,
— a bírák, ülnökök, igazságügyi alkalmazottak, valamint az igazságügyi szervek által fenntartott üdül´ók, bölcs´ódék és óvodák dolgozóinak igazolványai,
— ügyészek, ügyészségi fogalmazók és titkárok, nyomozó ügyészek igazolványai, ügyészségi dolgozók munkáltatói igazolványa,
— HM és MH szervek hivatásos állománya és egyes
köztisztvisel´ói, közalkalmazottai részére rendszeresített
szolgálati, munkáltatói igazolványok,
— a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya
részére rendszeresített szolgálati igazolványok,
— a Vám- és Pénzügy´órség szolgálati igazolványai,
— Z MNE nyelvvizsga bizonyítvány,
— PM szolgálati igazolványok,
— könyvvizsgálói engedély és igazolvány,
— APEH Adóigazolvány,
— adószakért´ói igazolvány,
— Pénzügyi Tanácsadói Oklevél,
— okleveles könyvvizsgálói oklevél,
— mérlegképes könyvel´ói oklevél,
— diákigazolvány,
— szakfordítók és tolmácsok igazolványa,
— kiemelt közgy´újtemények fegyveres biztonsági ´órei
részére kibocsátott igazolvány,
— az igazságügyi szakért´ók igazolványai,
— az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók igazolványai,
— a jogtanácsosok, jogi el´óadók igazolványai,
— a közjegyz´ók, a közjegyz´ó-helyettesek, a közjegyz´ójelöltek, a közjegyz´ói levéltárosok igazolványai,
— a bírósági végrehajtók, a bírósági végrehajtójelöltek,
a helyettes bírósági végrehajtók igazolványai.
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2. Védelmet igényl´ó létesítmények, szervek, intézmények belépési engedélyei, belépésre jogosító igazolványai:
— külügyminisztériumi munkáltatói igazolvány és ideiglenes belépési igazolvány,
— belépési engedély a honvédelmi tárca használatában
lév´ó objektumokba,
— belépési engedélyek az Ifjúsági és Sportminisztériumba,
— belépési engedélyek az Igazságügyi Minisztériumba,
— belépési engedélyek az Oktatási Minisztérium épületébe,
— belépési engedélyek a Gazdasági Minisztérium épületébe,
— belépési engedélyek a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium épületébe,
— belépési engedély a Környezetvédelmi Minisztérium
épületébe,
— belépési engedély a Szociális és Családügyi Minisztérium épületébe,
— belépési engedély a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma épületeibe,
— a Pénzügyminisztérium által kibocsátott belépési
engedélyek,
— a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium belépésre
jogosító igazolványai,
— belépési engedélyek az Egészségügyi Minisztériumba,
— a nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazotti
állománya részére rendszeresített munkáltatói igazolványok,
— a BM, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek köztisztvisel´ói, közalkalmazotti és hivatásos
állománya részére rendszeresített szolgálati és munkáltatói igazolványok,
— belépési engedélyek az Országgy´úlési Biztos Hivatalába,
— a BM épületébe alkalmi belépésre jogosító igazolványok,
— a Miniszterelnöki Hivatal Irodaházába, az Országházba és a Képvisel´ói Irodaházba belépésre jogosító igazolványok, belép´ók,
— a Miniszterelnöki Hivatal Irodaházába belépésre jogosító igazolvány, belép´ók,
— a Miniszterelnöki Hivatal Irodaházába és az Országházba történ´ó belépésre jogosító egyszeri belépési engedély és napi belép´ójegy,
— belépésre jogosító igazolványok a Ferihegyi Nemzetközi Repül´ótérre,
— behajtási és útvonalengedélyek a Ferihegyi Nemzetközi Repül´ótérre,
— belépési engedély az Alkotmánybíróság épületébe,
— belépési engedély a Legfels´óbb Bíróság épületébe,
— belépési engedély a Legf´óbb Ügyészség épületébe,
— a Központi Statisztikai Hivatalba történ´ó belépésre
jogosító igazolványok,
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— a Kormány vendégházaiba belépésre jogosító engedélyek,
— belépési engedély a Központi Állami Üdül´óbe,
— belépési engedély a köztársasági elnöki rezidenciába,
— belépési engedély a miniszterelnöki rezidenciába,
— belépési engedélyek a honvédelmi tárca használatában lév´ó objektumokba,
— belépési engedély a Határ´órség objektumaiba,
— belépési engedély a Vám- és Pénzügy´órség objektumaiba,
— belépési engedély a büntetés-végrehajtás objektumaiba,
— belépésre jogosító igazolványok a Paksi Atomer´óm´ú
fokozottan ´órzött üzemi területére,
— belépési engedély a Magyar Televízió épületébe,
— belépési engedély a Magyar R ádió épületébe,
— belépési engedély a Magyar Távirati Iroda épületébe,
— a BM Felügyeleti és Ellen´órzési Hivatala hivatásos
és köztisztvisel´ói állománya kiegészít´ó igazolványa.
3. A Kormány által határozatban felsorolt egyéb védett
létesítmények, objektumok belépési engedélyei.
4. A Kormány által határozatban meghatározott egyes
kiemelt jelent´óség´ú események, rendezvények igazolványai, belépési engedélyei.
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b) a területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának irányításáért felel´ós miniszter (a továbbiakban:
miniszter);
c) a Tft. 17. §-a (6) bekezdésének b) pontjában és
(7) bekezdésében meghatározott miniszterek — a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter a közigazgatás- és területpolitikai feladattal megbízott politikai államtitkár
útján —, valamint az érintett országos hatáskör´ú szervek
vezet´ói;
d) a regionális területfejlesztési tanácsok;
e) a térségi fejlesztési tanácsok;
f) a megyei területfejlesztési tanácsok;
g) a megyei önkormányzat közgy´úlése;
h) a f´óvárosi önkormányzat közgy´úlése;
i) a megyei jogú város közgy´úlése;
j) az országos önkormányzati szövetségek;
k) az országos gazdasági kamarák, a tervez´ó- és szakért´ó mérnökök, valamint építészek országos szakmai kamarái és a szakmai társadalmi szervezetek;
l) az érintett területi gazdasági kamarák, a tervez´ó- és
szakért´ó mérnökök, valamint építészek területi szakmai
kamarája és a szakmai társadalmi szervezetek területi szervei;
m) az érintett területi államigazgatási szervek;
n) az érintett területfejlesztési önkormányzati társulások;
o) az érintett települési önkormányzatok;
p) az érintett fels´óoktatási intézmények.’’

2. §

A Kormány
23/2001. (II. 14.) Korm.
rendelete
a területfejlesztési koncepciók és programok,
valamint a területrendezési tervek egyeztetésének
és elfogadásának rendjér´ól szóló
184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a területfejlesztésr´ól és a területrendezésr´ól
szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 27. §-a
(1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következ´ók szerint módosítja:

1. §
Az R. 4. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,4. § A területfejlesztési koncepciók és programok
egyeztetésében — az e rendelet 5—9. §-aiban meghatározottak szerint — a következ´ók vesznek részt:
a) az Országos Területfejlesztési Tanács;

Az R. 5. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(1) Az országos területfejlesztési koncepciót a miniszter dolgozza ki. Az érintett miniszterek részt vesznek az
országos területfejlesztési koncepció feladatkörüket érint´ó munkarészeinek kidolgozásában.
(2) Az országos területfejlesztési koncepciót véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a) —k) pontjaiban meghatározottaknak.’’

3. §
Az R. 6. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,6. § (1) Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban
meghatározott tervezési-statisztikai régiók területére készítend´ó területfejlesztési koncepciót és programot a regionális fejlesztési tanács dolgozza ki és fogadja el.
(2) A régió területfejlesztési koncepcióját és programját
véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a) —c), valamint
e)—p) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos
regionális fejlesztési tanácsoknak, az Országos Munkaügyi
Tanácsnak, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak, az érintett regionális átképz´ó központoknak,
az Országos Szakképzési Tanácsnak, valamint az érintett
regionális idegenforgalmi bizottságoknak is.’’
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Az R. 7. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,7. § (1) A kiemelt térségekre [Tft. 5. § f) pont] vonatkozó területfejlesztési koncepciót és programot az érintett
regionális fejlesztési tanács, régióhatáron túlterjed´ó térség
esetében az érintett regionális fejlesztési tanácsok közötti
megállapodás alapján kijelölt szerv dolgozza ki.
(2) Ha a kiemelt térség területén a területfejlesztési
feladatok ellátására térségi fejlesztési tanácsot [Tft. 15. §
(1) bekezdés] hoztak létre, a területfejlesztési koncepciót
és programot e tanács dolgozza ki.
(3) A kiemelt térségre vonatkozó területfejlesztési koncepció és program véleményezésénél a 6. § (2) bekezdése
szerint kell eljárni.’’

5. §
Az R. 8. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,8. § (1) A megyei (f´óvárosi) területfejlesztési koncepciót és programot a megyei területfejlesztési tanács (f´óvárosi közgy´úlés) dolgozza ki és fogadja el.
(2) A megyei területfejlesztési koncepciót és programot
véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a) —e), valamint
g)—p) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos
megyei területfejlesztési tanácsoknak, a f´óvárossal szomszédos megye esetén a f´óvárosi önkormányzat közgy´úlésének, a megyei munkaügyi tanácsoknak, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnak, az érintett regionális átképz´ó központoknak, az Országos Szakképzési
Tanácsnak, valamint az érintett regionális idegenforgalmi
bizottságoknak is.’’

6. §
Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a 4. § f)—i) és
o) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos kistérségi területfejlesztési társulásoknak is.’’

7. §
Az R. 11. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,11. § (1) Az országos területrendezési tervet véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a) —k) pontjában meghatározottakon kívül a Magyar Tudományos Akadémiának.
(2) Több megye (megye és f´óváros) közös területrendezési tervét véleményezésre meg kell küldeni a 4. §
a) —p) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos
régióknak, a Magyar Tudományos Akadémiának, valamint
az érintett regionális idegenforgalmi bizottságoknak.
(3) A kiemelt térség területrendezési tervét véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a) —p) pontjaiban meghatá-
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rozottakon kívül a Magyar Tudományos Akadémiának,
valamint az érintett regionális idegenforgalmi bizottságoknak.
(4) A megye területrendezési tervét véleményezésre
meg kell küldeni a 4. § a) —f) és h) —p) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos megyéknek, a Magyar
Tudományos Akadémiának, valamint az érintett regionális
idegenforgalmi bizottságoknak.’’

8. §
Az R. 13. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,13. § Több megye területrendezési tervét az érintett
megyei önkormányzatok, a Közép-Magyarországi Régió
érintettsége esetén a F´óvárosi Önkormányzat bevonásával
— a tervezési társulásra vonatkozó megállapodás alapján — közösen dolgozzák ki, és illetékességi területükre
vonatkozó részét összehangoltan hagyják jóvá.’’

9. §
Az R. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A területrendezési terv kidolgozásáért felel´ós szerv
a terv elkészítésére tervezési jogosultsággal rendelkez´ó
személy számára megbízást adhat.’’

10. §
Az R. 19. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,19. § A területfejlesztési koncepciók és programok,
valamint a területrendezési terveknek (a továbbiakban
együtt: területi terv) az elfogadás szempontjából fontos
dokumentációját meg kell küldeni az egyeztetésben résztvev´ók részére. A megbízónak gondoskodnia kell arról,
hogy az eredeti méretarányú tervlapokat és rajzi mellékleteket tartalmazó teljes dokumentáció megtekinthet´ó
legyen.’’
11. §
Az R. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Az elfogadott területi terveket a külön jogszabályban meghatározott módon nyilván kell tartani és meg kell
´órizni, illetve a nyilvánosság számára a hozzáférhet´óséget
biztosítani kell.’’
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 3. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
24/2001. (II. 14.) Korm.
rendelete
a természettudományos fels´óoktatás alapképzési
szakjainak képesítési követelményeir´ól szóló
166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fels´óoktatásról szóló, többször módosított
1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

1. §
A természettudományos fels´óoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeir´ól szóló 166/1997. (X. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. számú melléklete
kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt egyetemi szint´ú alkalmazott növénybiológus szak képesítési követelményeivel.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 24/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
Egyetemi szint´ú alkalmazott növénybiológus
alapképzési szak
1. A képzési cél
Olyan alkalmazott növénybiológusok képzése, akik az
R . 3. számú mellékletének 1. a), valamint az R . 4. számú
mellékletében az egyetemi szint´ú biológus szak 1. pontjára
is tekintettel magas szint´ú biológiai alaptudásra építve
produkcióbiológiai, növénynemesítési, agroökológiai és az
ezekkel kapcsolatos környezetvédelmi, jogi és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek; sokoldalú készségük,
nyelvismeretük és korszer´ú tudományos szemléletmódjuk
alapján alkalmasak tudományos és gyakorlati jelent´óség´ú
feladatok és problémák önálló tanulmányozására, megoldására és menedzselésére mind önálló, mind pedig irányító
munkakörökben.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Okleveles alkalmazott növénybiológus.
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3. A képzési id´ó
10 félév, az R. 3. számú melléklet 3. b) pontjában foglaltak figyelembevételével.
4. A képzés f´óbb tanulmányi területei
a) Természettudományos alapismeretek
Az R. 3. számú melléklet 4. a) pontjában foglaltakra
figyelemmel
— informatika (számítástechnika), legalább 3 szakmai
tanulmányi munkaegység;
— matematika, biometria, legalább 5 szakmai tanulmányi munkaegység;
— fizika (biofizika), legalább 2 szakmai tanulmányi
munkaegység;
— kémia (általános és fizikai kémia, szerves kémia,
kolloid kémia, analitikai kémia, biokémia, növényi biokémia), legalább 20 szakmai tanulmányi munkaegység.
b) Nem-természettudományos ismeretek
Az R. 3. számú melléklet 4. b) pontjára tekintettel legalább 6 szakmai tanulmányi munkaegység.
c) Szakmai törzsanyag
ca) A biológus és az alkalmazott növénybiológus szak
közös törzsanyaga az R. 4. számú melléklet egyetemi szint´ú
biológus szak 4. c) pontjában foglaltak figyelembevételével
Az él´ó rendszerek kémiai felépítésének alapelvei. A víz,
az ionok, a makromolekulák. Membránszerkezet. Az örökít´ó anyag. A nukleinsavak felépülési elve. A pontos genetikai információátadás molekuláris feltételei. DNS és RNS
szerkezetek. A genetikai kód, a gén fogalma. A genom
szervez´ódése. Biotechnológiai alapfogalmak.
A pro- és eukarióta sejt. Az állati, növényi és gombasejtek jellegzetességei. Az endoszimbionta elmélet.
A sejtanyagcsere f´óbb folyamatai. Az enzimek általános
jellemzése, az enzimm´úködés molekuláris mechanizmusa.
A lebontó és felépít´ó folyamatok.
A bioenergetika alapjai. Termodinamikai alapok.
Passzív és aktív transzport. Els´ódleges elektrogén és másodlagos transzport mechanizmusok. A nagyenergiájú vegyületek. A biológiai oxidáció — sejtlégzés. A mitokondrium. A fotoszintézis és a növényi légzés. A kloroplasztisz.
Az oxidatív- és fotofoszforiláció.
A bels´ó sejtmembrán-rendszer általános jellemzése. A
sejtváz. A mikrotubulusok és mikrofilamentumok, szerepük. A szekréciós és lizoszómális rendszer.
A sejten kívüli szabályzó tényez´ók hatásmódja és mechanizmusa. Receptorok, jelátvitel és jeltovábbítás az állati és növényi sejtben.
A sejtmag. A kromatin szerkezete. Nukleocitoplazmatikus transzportok. A sejtciklus és a DNS replikáció. A DNS
replikáció formái. A mutáció és a reparáció. A sejtciklus
szabályozása. Daganatos elfajulás. Sejtosztódási formák.
Az ember gametogenezise.
A génexpersszió pro- és eukarióta sejtekben. A transzkripció szabályozása a pro- és eukarióta sejtekben.
A transzláció és szabályozása.
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A vírusok világa. A virális ciklusok. Korai és kés´ói gének
kifejl´ódése és szerepük. A pro- és eukarióta mikroorganizmusok jellemz´ói, rendszerezésük. Gyakorlati szempontból
fontos taxonjaik.
Mikrobiális fiziológia, táplálkozási és energianyerési
típusaik. Nitrogén-fixálás. Mikróbák és a környezet. Az
elemek körforgalma, talaj- és víz-mikrobiológia. Mikrobiális genetika. Genom szervez´ódés — rekombináció.
A gombák világa. A zuzmók. Az algák szervezettana és
rendszere.
A mohák és hajtásos növények szervezettana, egyedfejl´ódése és rendszerezése.
A hajtásos növények szöveteinek típusai. A növényi
szervek fejl´ódése (hajtás, levél, szár, gyökér, virág, termések, mag).
A növényi növekedés és fejl´ódés bels´ó és küls´ó tényez´ói,
növényi hormonok. A növényi szövettenyésztés.
Az állati ivarsejtképz´ódés, megtermékenyítés, barázdálódási típusok. A gerincesek embrionális fejl´ódése. A testüregek típusai. Lárvatípusok. Szimmetria, szelvényesség.
Egyedfejl´ódés és törzsfejl´ódés kapcsolata.
Az állatok szövettípusai. A köztakaró. Küls´ó vázak.
A gerincesek b´óre. A gerincesek váz- és izomrendszere, a
mozgás szabályozása. Az izomm´úködés energetikája és
mechanikája.
A táplálkozás és emésztés összehasonlító anatómiája és
fiziológiája. A közti anyagcsere élettana, szabályozása.
A vér és a vérképzés. A légz´ószervek és a légzés evolúciója, élettana, szabályozása. Keringési rendszer evolúciója, élettana, a keringés szabályozása. H´ószabályozás.
A neuroendokrin rendszer evolúciója, m´úködése
gerinctelenekben (rovarokban) és gerincesekben. A kiválasztás és az ivari m´úködés anatómiája, élettana és szabályozása.
A sejtmembrán transzport- és ingerületi folyamatai.
A neuron szerkezete és m´úködése. Neurotranszmisszió,
axonális transzport. Az idegrendszer törzsfejl´ódése. A központi idegrendszer m´úködései. A vegetatív idegrendszer,
vegetatív szabályozás.
Az érzékszervek anatómiája, evolúciója, m´úködése.
A látás és hallás fizikai alapjai.
Immunbiokémiai alapfogalmak, humorális és sejtes védekezései mechanizmusok, immungenetikai alapfogalmak.
Fajfogalom. Taxonómia és szisztematika, nómenklatúra.
Fenetikus, numerikus, kladisztikus és evolúciós rendszertan.
Protista (egysejt´úek) törzsei, az evolúciójuk irányai.
A szivacsok (Porifera) taxonjainak, a csalánozók (Cnidaria) f´óbb taxonjainak összehasonlító jellemzése. A
Ctenophora törzs általános jellemz´ói.
A lapos férgek (Platyhelmines) törzs osztályai. Nematoidea jellemzése és a fontosabb fajok. Az örvényférgek szervezettana. Hengeres férgek (Nemathelmintes) törzs osztályai. A gy´úr´ús férgek (Annelida) osztályainak összehasonlító jellemzése.
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A féreglábúak (Archipodiata) osztályainak összehasonlító jellemzése, rokonsági kapcsolataik. Ízeltlábúak (Arthopoda) származása, f´óbb csoportjai. Rovarok (Insecta)
rendjei, gazdasági és egészségügyi szempontból legfontosabb családjai.
A puhatest´úek (Mollusca) altörzseinek és osztályainak
összehasonlító jellemzése. Az újszájúak (Deuterostomia).
A tüskésb´ór´úek (Echinodermata), a Hemichordata és
Chordata törzsek jellemzése.
Anamnia. Halak. Az emberiség élelmezése szempontjából fontos rendek. A tüd´ós halak jellemzése. A kétélt´úek
(Amphibia) rendszere és fontosabb családjai. Amniota. A
hüll´ók rendszere és fontosabb családjai. Madarak (Aves)
rendszere.
Az eml´ósök rendszere. A Primates evolúciója. Az emberi evolúció fázisai, a hominizáció stádiumai. Hominid jellegek. Az ember anatómiája, posztnatális egyedfejl´ódése,
serdül´ókori változások. Növekedési standardok, testi fejlettség. Rasszgenezis, mai emberfajták osztályozása. Etnogenezis. A magyar ´óstörténet embertani vonatokozásai.
Az állati magatartás vizsgálata, szervez´ódése, szabályozása. A magatartás egyedi fejl´ódése. Tanulási mechanizmusok. Kommunikáció. Humánetológia. A társas magatartás, agresszivitás. Szexuális magatartás. Táplálkozási
magatartás.
Az élet keletkezése. Prebiológiai evolúció. Az élet fejl´ódéstörténete. Az ideális populáció, a Hardy—Weinberg
egyensúly. A szaporodási preferencialitások. A mutáció,
migráció és a szelekció hatása a génfrekvenciákra. A természetes szelekció alapfeltételei, a szelekció típusai. A fitness fogalma és komponensei. A génáramlás és a genetikai
sodródás. Izoláció, speciáció. Szünpatrikus és allopatrikus
fajkeletkezés. Fajfeletti evolúció, kladogenezis, adaptív radiáció. Koevolúció. Az evolúció elméleti és termodinamikai aspektusai.
A szünbiológia és szupraindividuális organizáció. A populációk términtázata, diszpergáltság. A populációk id´ódinamikája. Életmenet stratégiák. A populációk szabályozása. Territoriális szervez´ódés. Szociobiológia. Populáción
belüli kölcsönhatások. Környezet és niche. Közösségek,
koaliciók, társulások. Cönológiai alapfogalmak. Közösségek id´ódinamikája, a szukcesszió és degradáció.
A bioszféra, a Föld biomjai, vegetációövei, flóra- és
faunabirodalmai. Flóra- és faunatípusok, flóra- és faunaelemek. A Kárpát-medence flórája és vegetációja. A reálgeográfia: áreák szerkezete, dinamikája, reliktum áreák.
Filogenetikus és regionális biogeográfia, izolátumdinamika. Természetmeg´órzés és környezetvédelem.
cb) Az alkalmazott növénybiológus szak specifikus
szakmai törzsanyaga
A f´óbb mez´ógazdasági növények (kalászosok, kukorica,
napraforgó, gyökérnövények) anatómiai specifikumai, a
nemesítés és produkcióbiológia szempontjai szerint.
A növényi növekedés és fejl´ódés fenológiai szakaszai.
A fenotípusos plaszticitás. A növekedést és fejl´ódést irányító f´ó hormonok: az auxinok, gibberellinek, citokininek.
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A növényi szövettenyésztés gyakorlati alkalmazásának lehet´óségei.
Virágzás- és szaporodásbiológia. A virágos növények
szexuális dimorfizmusa. Gametogenezis, zigotikus és járulékos embriogenezis. A mez´ógazdasági növények embriogenetikus sajátosságai.
Az öregedés folyamatai. A környezeti stresszhatások
alatti adaptációs válaszok hormonális aspektusai. Az abszcizinsav és az etilén.
Fotomorfogenézis és virágzás. A fény szerepe a növények életében. A biológiai óra.
A fotoszintézis. A fotokémiai rendszerek, az elektrontranszport lánc m´úködése. A C3-as és C4-es széndioxid
fixálási típusok. Cukor- és keményít´ószintézis. A fotoszintézis ökológiai vonatkozásai.
Ásványi táplálkozás, ionfelvétel mechanizmusa. Ionhatású, szerkezeti és mikroelemek. Táplálkozási zavarok.
Vízháztartás, xilém- és floémtraszport, a sztómamozgás
mechanizmusa.
A nitrogén anyagcsere, a N körforgalma. Kén autotrófia
és asszimiláció. A N-fixálás molekuláris biológiai háttere.
A növényi stressz fiziológiai alapjai. Stresszelméletek. A
növényi adaptációs stratégiák. Ozmotikus, só-, h´ómérsékleti- és oxidatív stressz. Speciális növényi anyagok.
A talajtan és mikroklimatológia alapjai. Talajvédelem
és bio(fito)remediáció.
A természet er´óforrásai és a növények válaszreakciói. A
fizikai, kémiai és biológiai környezet. Tápanyag körforgalom és produktivitás. Szárazföldi és vízi ökoszisztémák. A
kultúrflóra produktivitása. Produktivitás a mérsékelt és
más égövek alatt.
A biotechnológia mint eszköz a mez´ógazdasági gyakorlatban. Környezetvédelmi biotechnológia.
A növényi term´óképesség fokozásának biológiai és környezeti feltételei és kölcsönhatásuk (klimatikus, edafikus,
fiziogeografikus és biotikus tényez´ók). A termesztett növények fény- tápanyag- és vízigénye. A mag és a növényi
végtermék biológiai értékét meghatározó tényez´ók. Terméshozam, heterózis, hibridvigor. A molekuláris biológiai
módszerek felhasználása a növénytermesztésben. Transzgenikus növények.
Növényi betegségek keletkezése, fejl´ódése az egyedben
és a populációban. Gomba, vírus, mycoplazma, baktérium.
Az epidemológia fogalmai. A betegség elleni védekezés
lehet´óségei.
Produkcióbiológiai modellek. A primer és szekunder
produktivitás és mérésük. Populációk és energiaszintek
szekunder produktivitása. Különböz´ó életközösségek produktivitásának összehasonlítása. Táplálkozási hálózat hatékonyságok. A populáció genetikai szervez´ódése.
A termesztett növények produkcióbiológiája. A produkció fejlesztésének módszerei, a produktivitást limitáló
tényez´ók.
A növénynemesítés genetikai alapjai és alapanyagai. A
citogenetika alapjai. A nemesítés módszerei: kiválogatás,
keresztezés, heterózis nemesítés, mutáció és poliploidia,
haploid nemesítés, molekuláris nemesítés. A genetikai
transzformáció módszerei és alkalmazása.
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Nemesítés speciális célokra: rezisztencia biotikus és
abiotikus tényez´ókkel szemben. Min´óség és term´óképesség. F´ó gazdasági növényeink nemesítésének speciális kérdései. Fajtafenntartás és fajtamin´ósítés. A vet´ómag specifikumai.
Az agro-ökoszisztéma jellegzetességei. Energiabefektetés és energiaáramok. Kül- és belterjes gazdálkodás és
menedzselési fokozataik. A klíma és produkció, a talaj és
talajm´úvelés típusai. Tápanyagforgalom: extenzív és intenzív ökoszisztémák. Produktivitás, termésindex, limitáló tényez´ók. Gyombiológia és gyomszabályozás.
A növénytermesztés és állattenyésztés kapcsolata. A takarmány jellemz´ói, az állategészségtan alapjai. Efficiencia
és tápanyag átalakítás. A mez´ógazdasági termelés típusai.
Alkalmas és kevésbé alkalmas területek mez´ógazdasági
termelése. Öntözés és a meliorációs lehet´óségek. A mez´ógazdasági aktivitás és környezet egyensúlya. Hulladék kezelés, tájvédelem.
A mez´ógazdaság forrásai és a termelés gazdaságtana. A
fogyasztó gazdaságtana. A mez´ógazdasági piac.
A fenntartható vidéki fejl´ódés. A vidék fejlesztése és a
fejl´ódés menedzselése. A mez´ógazdasági farm menedzsment. A mez´ógazdasági hasznosulás. Technikai és anyagi
források menedzsmentje. A humán er´óforrás.
A pénzügyi mechanizmus és jellemz´ói. A termékstruktúra. Farmstruktúra és logisztika. A farm menedzsment
döntési mechanizmusai. A menedzsment funkciói és mechanizmusa. Agroökonómia és agrárjog, Euro-jog és
know-how.
A szakmai törzsanyagot megalapozó tananyagból a tanórával megszerzend´ó szakmai tanulmányi munkaegységek
száma legalább 70.
d) Gyakorlati képességek
A diplomamunkát közvetlenül el´ókészít´ó (szaklaboratóriumi) gyakorlaton kívüli kísérletes jelleg´ú tárgyakkal
megszerzend´ó szakmai tanulmányi munkaegységek száma
legalább 60.
e) Szakmai és egyéb természettudományos ismeretek
Az R. 3. számú melléklete 4. e) pontjára tekintettel
megszerzend´ó szakmai tanulmányi munkaegységek száma
legalább 214.
f) Szakmai gyakorlat
A szakmai (kutatóintézeti/üzemi, illetve terepi) gyakorlattal megszerzend´ó szakmai tanulmányi munkaegységek
száma legalább 6.
5. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az R. 3. számú melléklet 5. pontjában foglaltak figyelembevételével:
— sejtbiológia, genetika, biokémia, növényrendszertan
és szervezettan, állatszervezettan és zootaxonómia, növényélettan, mikrobiológia, ökológia, összehasonlító élettan szigorlatok letétele,
— a külön-külön érdemjeggyel értékelt szóbeli záróvizsga tárgyai: biológia, valamint alkalmazott növénybiológia.
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A Kormány
25/2001. (II. 14.) Korm.
rendelete

A Kormány
26/2001. (II. 14.) Korm.
rendelete

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá
egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges
egyes intézkedésekr´ól szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm.
rendelet módosításáról

ingatlan vagyon átcsoportosításról

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI.
törvény 21. §-ának (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következ´óket rendeli el:

1. §
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI.
törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekr´ól
rendelkez´ó — többször módosított — 113/1995. (IX. 27.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 108. §-ának (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következ´óket rendeli el:

1. §
A Budapest, 3823/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest XI. kerület, Fehérvári út 130—132. szám
alatt található ingatlannak az állam vállalkozói vagyonába,
az Állami Privatizációs és Vagyonkezel´ó Részvénytársaság
hozzárendelt vagyonába tartozó 8060/51694 tulajdoni hányada innovációs célra visszapótlás nélküli átcsoportosítással az állami kincstári vagyonkörbe kerül.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
27/2001. (II. 14.) Korm.
rendelete

Melléklet
a 25/2001. (II. 14.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet
a 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelethez]
A Magyarországra felújítási (újrafutózási) célra
behozható használt gumiabroncs mennyisége,
amelyre a Kt. 1. számú mellékletében szerepl´ó
új gumiabroncsra vonatkozó termékdíjtétel
alkalmazható
Megnevezés

Személygépkocsi gumiabroncsa
Tehergépkocsi gumiabroncsa
Összesen

2001. év
(tonna)

500
1500
2000

az egészségügyi fels´ófokú szakirányú szakképzésben
résztvev´ók számára szervezett központi gyakornoki
rendszerr´ól szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet
módosításáról

1. §
(1) Az egészségügyi fels´ófokú szakirányú szakképzésben
résztvev´ók számára szervezett központi gyakornoki rendszerr´ól szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
(A központi gyakornoki rendszerbe az a jelölt kerülhet, aki)
,,b) el´ószerz´ódéssel rendelkezik vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél
szolgálati viszonyban áll.’’
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(2) Az R. 4. §-a (3) bekezdésének els´ó mondata helyébe
a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) A szakképzés törzsképzési idejére a jelölt — a szolgálati viszonyban álló kivételével — központi gyakornoki
min´óségben közalkalmazotti jogviszonyt létesít a fels´óoktatási intézménnyel.’’

2. §
Az R. a következ´ó 7/A. §-sal egészül ki:
,,7/A. § Szolgálati viszonyban álló jelölt esetében az
el´ószerz´ódésre, valamint a sorkatonai, illetve polgári
szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.’’
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,,(1) A szakképzés törzsképzési és szakgyakorlati id´ób´ól
áll. A törzsképzési id´ót a fels´óoktatási intézménnyel határozott id´óre létesített közalkalmazotti jogviszonyban, illet´óleg a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél szolgálati viszonyban, a szakgyakorlati id´ót akkreditált képz´óhelyen, teljes munkaidej´ú munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szakmai felügyelet
alatt végzett tevékenységgel kell eltölteni. Jogszabály ráépített szakképesítésnek a törvényes munkaid´ó legalább
felét elér´ó részmunkaid´óben történ´ó megszerzését lehet´óvé teheti. A részmunkaid´óben történ´ó képzés id´ótartama nem lehet kevesebb, mint a teljes munkaidej´ú képzésre meghatározott id´ótartam.’’

2. §
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei

(1) A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésér´ól szóló
66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: Szr.)
6. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) Ráépített szakképesítésnek — a törvényes munkaid´ó legalább a felét elér´ó — részmunkaid´óben történ´ó
megszerzése esetén a szakképzési id´ó annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a jogszabályban a teljes munkaidej´ú képzésre el´óírt id´ótartamnak és feltételeknek.’’
(2) Az Szr. 3. és 4. számú melléklete e rendelet melléklete
szerint módosul.

3. §

Az egészségügyi miniszter
1/2001. (II. 14.) EüM
rendelete
a szakorvosi szakképesítés megszerzésével
kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek
módosításáról
Az egészségügyr´ól szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a
(2) bekezdésének f) és i) pontjaiban, valamint a munkavédelemr´ól szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-ának
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(3) Az (1)—(2) bekezdésben foglaltakon kívül foglalkozás-egészségügyi alapellátási tevékenységet végezhet
— a szakképesítés megszerzéséhez külön jogszabályban
el´óírt ideig — a foglalkozás-orvostan vagy üzemorvostan
(a továbbiakban együtt: foglalkozás-orvostan) szakorvosjelölt, aki foglalkozás-orvostan szakorvos felügyelete mellett a heti törvényes munkaid´ó felét elér´ó munkaid´óben
dolgozik.’’

4. §
1. §
Az egészségügyi fels´ófokú szakirányú szakképzésr´ól és
továbbképzésr´ól szóló 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet
5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó rendelkezés lép:

Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Dr. Mikola István s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet az 1/2001. (II. 14.) EüM rendelethez
1. Az Szr. 3. számú mellékletének 44. pontja helyébe a következ´ó szövegrész lép:
(Az általános orvosi oklevéllel rendelkez´ó orvosok által megszerezhet´ó ráépített szakképesítések)
,,44.

Üzemorvostan*

2

OKK OMFI betegellátó részlegén vagy üzemorvosi
munkakörben,
1 hó kórházi baleseti sebészeti osztályon
1 hó ÁNTSZ megyei intézetében, üzemorvosi
tanfolyam

belgyógyászat,
általános orvostan,
háziorvostan

Jelmagyarázat: * R észmunkaid´óben is megszerezhet´ó szakképesítés’’

2. Az Szr. 4. számú mellékletének 10. pontja helyébe a következ´ó szövegrész lép:
(Az általános orvosi oklevéllel rendelkez´ó, az els´ó szakképesítést központi gyakornoki rendszer keretében megszerz´ó orvosok
által megszerezhet´ó ráépített szakképesítések)
,,10.

Foglalkozás-orvostan
(üzemorvostan)*

28

12 hó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat
2 hó foglalkozási belgyógyászati ismeretek
2 hó egyéb foglalkozási megbetegedések ismerete
8 hó munkahigiénés és foglalkozás-orvostani
alapismeretek
4 hó legfontosabb hazai ágazatok foglalkozás-egészségügyének ismerete

belgyógyászat,
háziorvostan

12 hó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat
12 hó belgyógyászati és foglalkozási belgyógyászati
ismeretek
2 hó egyéb foglalkozási megbetegedések ismerete
2 hó legfontosabb hazai ágazatok foglalkozás-egészségügyének ismerete

megel´óz´ó orvostan és
népegészségtan

Jelmagyarázat: * R észmunkaid´óben is megszerezhet´ó szakképesítés’’

A földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
11/2001. (II. 14.) FVM
rendelete
a takarmánykukorica exportjának tilalmáról szóló
89/2000. (XI. 10.) FVM rendelet hatályon kívül
helyezésér´ól

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Torgyán József s. k.,
földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

a polgári légiközlekedésre vonatkozó
m´úszaki követelményekr´ól és adminisztratív
eljárásokról
A légiközlekedésr´ól szóló 1995. évi XCVII. törvény
29. §-ának (3) bekezdésében és a 47. §-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:

1. §
A takarmánykukorica exportjának tilalmáról
89/2000. (XI. 10.) FVM rendelet hatályát veszti.

A közlekedési és vízügyi miniszter
7/2001. (II. 14.) KöViM
rendelete

szóló
1. §
(1) E rendelet hatálya az 1—10. számú mellékletekben
meghatározott, a polgári légiközlekedésre vonatkozó m´úszaki követelményekre és adminisztratív eljárásokra, valamint a légijárm´úvek tervezésével, gyártásával, m´úködésével és karbantartásával foglalkozó személyekre és szervekre terjed ki.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott m´úszaki követelmények és adminisztratív eljárások alkalmazandók a 2. §
1. pontjában meghatározott üzemben tartók által a 2. §
2. pontjában meghatározott hatóságok területén üzemeltetett, belföldön vagy külföldön lajstromozott légijárm´úre.

2. §
E rendelet alkalmazásában
1. üzemben tartó: olyan belföldi vagy külföldi, természetes vagy jogi személy, aki/amely egy vagy több légijárm´úvet,
légiközlekedéssel kapcsolatos eszközt vagy repül´óteret
üzemeltet a hatóság területén; üzemben tartónak min´ósül
a belföldi, illetve külföldi légifuvarozó is;
2. hatóság: a magyar légiközlekedési hatóság, továbbá
valamennyi polgári légiközlekedési hatóság, amely akár az
Európai Közösségek valamely tagállamának hatósága,
akár a Közös Légügyi Hatóság teljes jogú tagországának
hatósága;
3. termék: a polgári légijárm´ú, a hajtóm´ú, a légcsavar és
a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz;
4. légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz: minden légijárm´únek nem min´ósül´ó, légiközlekedést el´ósegít´ó, illet´óleg
kiszolgáló készülék, berendezés, mechanizmus, szerkezet
és tartozék, amelyet a polgári légijárm´ú repülés alatti üzemeltetésénél használnak vagy használni szándékoznak, és
amely a légijárm´úbe be van szerelve, vagy amelyet a légijárm´úbe be- vagy felszerelni szándékoznak, kivéve ha a repül´ógépváz, a hajtóm´ú vagy a légcsavar részét képezi;
5. alkatrész: olyan anyag, darab vagy részszerelvény, amelyet a polgári légijárm´úben, annak hajtóm´úvében, légcsavarjában vagy légiközlekedéssel kapcsolatos eszközben
használnak és nem tartozik a 3. és 4. pontok hatálya alá;
6. tanúsítás: termékre, szolgáltatásra, szervezetre vagy
személyre vonatkozó engedély, amely azt igazolja, hogy az
adott termék, szolgáltatás, szerv vagy személy megfelel az
alkalmazandó el´óírásoknak; az engedélyezési eljárás két
tevékenységet foglal magában:
a) m ´úszaki ténymegállapítás: annak vizsgálata, hogy
m´úszakilag a termék, szolgáltatás, szerv vagy személy megfelel-e az alkalmazandó m´úszaki követelményeknek,
b) jogi ténymegállapítás: annak hivatalos elismerése,
hogy egy termék, szolgáltatás, szerv vagy személy az alkalmazandó követelményeknek megfelel, és ezt a vonatkozó
nemzeti jogszabályoknak és az ott meghatározott eljárásnak megfelel´óen kibocsátott engedély, bizonyítvány, jóváhagyás vagy egyéb dokumentum tanúsítja;
7. karbantartás: a légijárm´ú élettartama során felmerül´ó
minden olyan felülvizsgálat, szervizelés, átalakítás és javí-
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tás, amely biztosítja, hogy a légijárm´ú mindenkor megfeleljen a típusalkalmassági bizonyítványnak és a magas
szint´ú biztonsági követelményeknek, különös tekintettel
azokra a m´úszaki követelményekre vonatkozó módosításokra, amelyeket a hatóság a 9. pont szerinti intézkedések
körében ír el´ó a légialkalmasság ellen´órzésével kapcsolatban;
8. nemzeti eltérés: a nemzeti követelmény vagy rendelkezés, amelyet egy adott ország az 1—10. számú mellékletekben meghatározott el´óírásokon túlmen´óen, vagy azok helyett határoz meg;
9. intézkedések: azok az intézkedések, amelyeket az
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) felügyelete alatt a légijárm´úvek biztonsága és biztonságos üzemeltetése területén együttm´úködve fejlesztettek ki a m´úszaki
követelmények kialakítására és bevezetésére.

3. §
(1) A magyar hatóság további m´úszaki követelmények
vizsgálata és értékelése nélkül elismeri azt a terméket,
amelyet a rendelet hatálya alá tartozó m´úszaki követelmények és adminisztratív eljárások alapján gyártottak, üzemeltettek és karbantartottak, feltéve, hogy a terméket egy
másik hatóság engedélyével ellátták. Ha az eredeti engedély egyedileg meghatározott célra vagy célokra vonatkozik, az annak alapján történ´ó elfogadás is ugyanerre a célra
vagy célokra korlátozódik.
(2) Az olyan terméket, amely a m´úszaki követelmények
és adminisztratív eljárások szerint nincs min´ósítve, a magyar hatóság elismeri a vonatkozó hatályos nemzeti szabályok szerint, amíg a m´úszaki követelményeket és adminisztratív eljárásokat a 2. § 9. pontjában meghatározott
intézkedésekb´ól következ´óen erre a termékre nem alkalmazzák.

4. §
Egy másik hatóság vagy annak megbízásából a légijárm´úvek üzemben tartásával, termékek tervezésével, el´óállításával és karbantartásával foglalkozó szerv által az 1—10. számú mellékletek alapján kibocsátott és a másik hatóságnak
bemutatott bizonyítványokat a magyar hatóság köteles elfogadni.

5. §
(1) A magyar hatóságot a 3—4. §-okban meghatározott
rendelkezések nem akadályozhatják meg abban, hogy
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azonnal reagáljon bármely olyan biztonsági problémára,
amelyr´ól baleset, repül´óesemény vagy üzemi gyakorlat
kapcsán szerez tudomást, és amely olyan termékkel van
kapcsolatban, amelyet az 1—10. számú mellékletek figyelembevételével gyártottak, üzemeltettek vagy tartottak
karban, illetve az 1—10. számú mellékletekben meghatározott valamely személlyel, szervvel vagy eljárással kapcsolatosak.
(2) Ha a biztonsági probléma oka a m´úszaki követelmények és adminisztratív eljárások alkalmazásával kapcsolatos nem megfelel´ó szint´ú biztonsági színvonal, vagy a fenti
ok a m´úszaki követelmények és adminisztratív eljárások
hiányosságából ered, a magyar hatóság a lehet´ó legrövidebb id´ón belül értesíti a többi hatóságot az általa foganatosított intézkedésekr´ól és azok indokairól.
(3) A magyar hatóság segítséget nyújt más hatóságoknak
az e rendeletben foglaltak végrehajtásához, ellen´órzéséhez; amelynek keretében a magyar hatóság minden
rendelkezésére álló információt a többi hatóság rendelkezésére bocsátja a következ´ókr´ól:
a) az 1—10. számú mellékletekben foglalt követelmények megsértése külföldi személyek részér´ól és az ennek
következtében megtett intézkedés,
b) a magyar állampolgárokkal szemben külföldön elkövetett jogsértés miatt más hatóság által alkalmazott intézkedés.

6. §
(1) Ez a rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen indult eljárásokra kell
alkalmazni. A rendelet 1—10. számú mellékletei a Közlekedési és Vízügyi Értesít´óben jelennek meg.
(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér´ól
szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdet´ó
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek következ´ó jogszabályaival összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz:
— a Tanács 3922/91/EGK rendelete a m´úszaki követelmények és adminisztratív eljárások harmonizálásáról a
polgári repülés területén,
— a Bizottság 2176/96/EK rendelete a Tanács
3922/91/EGK rendeletének a tudományos és m´úszaki fejl´ódésére tekintettel történ´ó módosításáról.

Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter
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A közlekedési és vízügyi miniszter,
valamint a belügyminiszter
8/2001. (II. 14.) KöViM—BM
együttes rendelete
a közúti járm´úvek forgalomba helyezésével
és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi
felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos
egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM
együttes rendelet módosításáról
Az illetékekr´ól szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának
(2) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésr´ól szóló
1988. évi I. törvény 46/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel és a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendeljük el:
1. §
A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló
11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(3) A rendelet 1. számú melléklete I. fejezetének 2. pontja
a), valamint e)—g) alpontjaiban megállapított díjakat a
Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal (a továbbiakban: BM Központi Hivatal)
Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451935 számú kincstári el´óirányzat felhasználási keretszámlájára, az
1. számú melléklete I. fejezetének 1. pontjában és 2. pontjának b)—d) és h)—k) alpontjaiban, valamint 3. pontjában
megállapított díjakat — kivéve, ha a BM Központi Hivatal jár
el — az illetékes, külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat bankszámlájára; a II. és III. fejezetében meghatározott díjakat az
ügyben eljáró közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál
vezetett — a 2. számú mellékletben felsorolt — kincstári
el´óirányzat felhasználási keretszámlájára kell az eljárás megkezdése el´ótt igazoltan befizetni.’’

2. §
Az R. 1. §-a a következ´ó (6) és (7) bekezdéssel egészül
ki, egyidej´úleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:
,,(6) A meghatalmazás vagy megbízás útján egy id´óben
el´óterjesztett kett´ó vagy ennél több kérelem esetén a soron
kívüli eljárásért az 1. számú melléklet I. fejezetének
3. pontjában meghatározott díjat kell fizetni. A soron
kívüli eljárás a kérelem soron kívüli beadását, átvételét és
a 3. pont szerinti határid´ón belüli ügyintézését jelenti.
(7) A közúti közlekedés igazgatási feladatainak soron
kívüli ügyintézésére megállapodások nem köthet´ók.’’
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3. §

Az R. 1. számú mellékletének I. fejezete helyébe e rendelet melléklete lép.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követ´óen kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a közúti járm´úvek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával,
valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellen´órzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.)
KHVM—BM együttes rendelet módosítására kiadott
35/2000. (XII. 27.) KöViM—BM együttes rendelet
1. §-ának az R . 1. §-a (3) bekezdését módosító szövegrésze,
valamint 1. számú mellékletének I. fejezete hatályát veszti.
Dr. Fónagy János s. k.,

Dr. Pintér Sándor s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

belügyminiszter

Melléklet a 8/2001. (II. 14.) KöViM—BM együttes rendelethez
[A 11/1998. (IV. 17.) KHVM— BM együttes rendelet 1. számú mellékletének I. fejezete]
,,I. Fejezet
A közúti közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díjai
Díj (Ft)

1. Közúti járm´úvek vezetésére jogosító okmányokkal kapcsolatos eljárásért fizetend´ó igazgatási
szolgáltatási díjak:
a) tanfolyammentes elméleti vagy gyakorlati vizsga engedélyezése, vizsgánként
b) a külföldi vezet´ói engedély honosítása
c) ideiglenes vezet´ói engedély kiadása
d) nemzetközi vezet´ói engedély kiadása
2. A közúti járm´úvek forgalomba helyezésével, rendszámtáblával történ´ó ellátásával kapcsolatos
igazgatási szolgáltatási díjak:
a) külföldr´ól származó és belföldön forgalomba helyezend´ó használt járm´úvek (járm´úalvázak) származásának ellen´órzése
b) a forgalomból történ´ó kivonás elrendelése esetén a járm´ú ismételt forgalomba helyezése
c) lassú járm´ú és a pótkocsi igazoló lapjának kiadása, pótlása, valamint az egy alkalomra szóló
forgalmi engedély kiadása
d)
e)
f)
g)
h)

érvényesít´ó címke kiadása, pótlása
járm´úkísér´ólap kiadása
egyénileg kiválasztott rendszámtábla kiadása iránti kérelem
egyedileg el´óállított rendszámtábla kiadása iránti kérelem
kísérlethez vagy a kipróbáláshoz szükséges ,,Indítási Napló’’ hitelesítése, a próbarendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi engedély kiállításának díja

i) forgalomból kivonás, ideiglenes kivonás, ideiglenes kivonás megszüntetése
j) záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani
k) egyéb okmánykiadással nem járó változtatások iránti kérelem
3. Két vagy több gépjárm´ú ügyintézésére vonatkozó kérelem egy id´óben történ´ó el´óterjesztése
esetén, ha a kérelmez´ó soron kívüli ügyintézést kér:
a) 3 munkanapon belüli ügyintézés esetén, kérelmenként
b) 2 munkanapon belüli ügyintézés esetén, kérelmenként
c) 1 munkanapon belüli ügyintézés esetén, kérelmenként

2 800
2 800
1 200
1 200

6 600
6 600
3 200
280
1 000
60 000
120 000
15 200
1 200
1 200
1 200

100
200
300’’
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A közlekedési és vízügyi miniszter
9/2001. (II. 14.) KöViM
rendelete
a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek
az építési m´úszaki ellen´óri, felel´ós m´úszaki vezet´ói
névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági
feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért fizetend´ó
igazgatási szolgáltatási díjakról
Az épített környezet alakításáról és védelmér´ól szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének
r) pontjában és (4) bekezdésében, valamint az illetékekr´ól
szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)
67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a közlekedési és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörér´ól szóló 103/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet
2. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra — a pénzügyminiszterrel, valamint a földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A közlekedési (közúti, vasúti és hajózási) építményeket, valamint a vízi létesítményeket érint´ó építési m´úszaki
ellen´óri és a felel´ós m´úszaki vezet´ói névjegyzékbe vételre
vonatkozó jogosultságot
a) közúti és vasúti szakterületen a kérelmez´ó lakhelye
szerint területileg illetékes megyei, illetve f´óvárosi közlekedési felügyelet,
b) hajózási szakterületen a külön jogszabályban 1 hajózási hatósági jogkörrel felruházott területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet,
c) vízügyi szakterületen a külön jogszabályban 2 vízügyi
hatósági jogkörrel felruházott területileg illetékes vízügyi
igazgatóság
állapítja meg.
(2) Az illetékes hatóság a jogosultságot szerzett építési
m´úszaki ellen´óröket és a felel´ós m´úszaki vezet´óket különkülön vezetett névjegyzékbe veszi fel, és a névjegyzékeket
folyamatosan vezeti.
(3) A jogosultság megállapítása és a névjegyzékekbe
való felvétel a külön jogszabályokban 3 el´óírt szakmai és
1

Az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörér´ól
szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet.
2
Az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatáskörér´ól
szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet. Az Országos Vízügyi F´óigazgatóság, valamint a vízügyi igazgatóságok feladat- és hatáskörér´ól szóló
234/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet.
3
Az építési m´úszaki ellen´óri tevékenységr´ól 158/1997. (IX. 26.) Korm.
rendelet. Az építési m´úszaki ellen´óri névjegyzékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról szóló 32/1999. (X. 15.) KHVM rendelet. Az épít´óipari
kivitelezési, valamint a felel´ós m´úszaki vezet´ói tevékenység gyakorlásának
részletes szabályairól és az építési naplóról szóló 51/2000. (VIII. 9.)
FVM—GM—KöViM együttes rendelet.
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egyéb feltételek meglétének ellen´órzésével történik. A jogosultság és a névjegyzékbe való felvétel öt évre adható
meg, kivéve, ha jogszabály az általánostól eltér´ó képzési
követelményt ír el´ó. A jogosultságot és a névjegyzékbe
vételt kérelemre — a feltételek teljesítése esetén — a
hatóság újabb öt évre meghosszabbítja.
(4) A jogosultság megadására és a névjegyzékbe való
felvételre vonatkozó kérelem elutasítása esetén fellebbezés nyújtható be a másodfokú szervként eljáró Közlekedési
F´ófelügyelethez, illetve az Országos Vízügyi F´óigazgatósághoz.

2. §
(1) A hatósági eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni a névjegyzéket vezet´ó hatóságnak a Magyar
Államkincstárnál vezetett — a mellékletben megjelölt —
el´óirányzati felhasználási keretszámlája javára.
(2) A jogosultság és a névjegyzékbe vétel igazgatási
szolgáltatási díja I. fokú eljárás esetén 6000 Ft, a jogosultság és a névjegyzékbe való felvétel meghosszabbítása esetén 2000 Ft, amely összegek befizetését a kérelem benyújtásával egyidej´úleg igazolni kell.
(3) A fellebbezés esetén fizetend´ó díj egységesen
3000 Ft.
(4) Az igazgatási szolgáltatási díj általános forgalmi adót
nem tartalmaz. A díjak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény el´óírásait kell
alkalmazni.
(5) A közlekedési (közúti, vasúti és hajózási) építmények, valamint a vízilétesítmények építésfelügyeletével
kapcsolatos építési m´úszaki ellen´óri és felel´ós m´úszaki
vezet´ói névjegyzékekbe történ´ó felvételi eljárásért fizetett
igazgatási szolgáltatási díj a névjegyzéket vezet´ó hatóság
saját bevétele, amelynek elszámolásánál és nyilvántartásánál külön jogszabály4 el´óírásait kell betartani.
(6) Az illetékes megyei, f´óvárosi közlekedési felügyeletek, illetve vízügyi igazgatóságok — az e tevékenység irányításával, ellen´órzésével kapcsolatos költségek fedezésére — kötelesek a részükre befizetett igazgatási szolgáltatási
díjakból képz´ód´ó éves díjbevételük 10%-át minden évet
követ´ó február 15-éig a Közlekedési F´ófelügyelet, illetve
az Országos Vízügyi F´óigazgatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett el´óirányzat felhasználási keretszámlája javára átutalni.

4
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet.
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3. §

A rendeletben meghatározott díj tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának
(2)—(3) bekezdéseiben foglaltakat,
b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására
az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének els´ó mondatában, valamint
a 31. §-ának (2) és (7) bekezdéseiben foglaltakat,
c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,
d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)—(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon
e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.
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az Országos Vízügyi F´óigazgatóságnak, amely hatóságok
június 30-áig országos összesített névjegyzéket adnak ki.

5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg a közlekedési építmények építésfelügyeletér´ól szóló 2/1987. (II. 9.)
KM rendelet 1. § a) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
(A közlekedési építmények tekintetében építésfelügyeleti
szervek)

4. §

,,a) a megyei (f´óvárosi) közlekedési felügyeletek, a Központi Közlekedési Felügyelet’’

A területi névjegyzéket vezet´ó hatóságok az el´óz´ó év
december 31-ei állapot szerinti adatokat március 31-éig
megküldik a Központi Közlekedési Felügyeletnek, illetve

Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter

Melléklet a 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelethez
I. Az eljáró közlekedési hatóságok megnevezése

Magyar Államkincstár
számlaszáma

Els´ófokú közlekedési hatósági eljárást végz´ó szervek
Központi Közlekedési Felügyelet
F´óvárosi Közlekedési Felügyelet
Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet
Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet
Békés Megyei Közlekedési Felügyelet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet
Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet
Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet
Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet
Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet
Heves Megyei Közlekedési Felügyelet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet
Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet
Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet
Pest Megyei Közlekedési Felügyelet
Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet
Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet
Vas Megyei Közlekedési Felügyelet
Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet
Zala Megyei Közlekedési Felügyelet

10032000—00283779
10032000—01731969
10024003—01731976
10025004—01731983
10026005—01731990
10027006—01732001
10028007—01732018
10029008—01732025
10033001—01732032
10034002—01732049
10035003—01732056
10045002—01732104
10036004—01732063
10037005—01732070
10032000—01731952
10039007—01732087
10044001—01732094
10046003—01732111
10047004—01732128
10048005—01732135
10049006—01732142

Másodfokú közlekedési hatósági eljárást végz´ó szerv
Közlekedési F´ófelügyelet

10032000—01738825
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II. Az eljáró vízügyi hatóságok megnevezése
Els´ófokú vízügyi hatósági eljárást végz´ó szervek
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Baja
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Gy´ór
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc
Fels´ó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécs
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szombathely

10025004—01712120
10032000—01712010
10034002—01712089
10033001—01712027
10026005—01712113
10027006—01712072
10044001—01712065
10024003—01712058
10045002—01712096
10029008—01712041
10028007—01712106
10047004—01712034

Másodfokú vízügyi hatósági eljárást végz´ó szerv
Országos Vízügyi F´óigazgatóság, Budapest

10032000—01712003

A Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó
miniszter
6/2001. (II. 14.) MeHVM
rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökr´ól, valamint
a biztonsági ellen´órzés szintjér´ól
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 78. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszterrel egyetértésben — a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a Miniszterelnöki Hivatalra (a továbbiakban: MeH),
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével,
b) az Informatikai Kormánybiztosságra,
c) a Kormányzati Ellen´órzési Hivatalra (a továbbiakban: KEHI),
d) az Állami Privatizációs és Vagyonkezel´ó R észvénytársaságra (a továbbiakban: ÁPV Rt.),
e) a Magyar Közigazgatási Intézetre (a továbbiakban:
MKI),
f) a Kincstári Vagyoni Igazgatóságra (a továbbiakban:
KVI),
g) a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági
Igazgatóságára (a továbbiakban: MKGI),

h) a Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási
F´óigazgatóságra (a továbbiakban: MeKÜF), valamint
i) a Hírközlési F´ófelügyeletre (a továbbiakban: HIF)
és hírközlési felügyeletekre,
j) az a)—i) pontokban felsorolt szervezetekben, továbbá a miniszterelnök kinevezési (megbízási) jogkörét érint´ó
szervezetben bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott
azokra a személyekre, akiknek beosztása e rendelet alapján
fontos és bizalmas munkakörnek min´ósül.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Miniszterelnöki
Hivatal szervezeti keretébe tartozó
a) polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter hivatalában hivatásos szolgálati, illetve köztisztvisel´ói jogviszony alapján foglalkoztatott személyekre,
b) PHAR E programok koordinálásáért felel´ós tárca
nélküli miniszter hivatalában bármilyen jogviszonyban
vagy tevékenység alapján foglalkoztatott személyekre.

2. §
Az Nbtv. 2. számú melléklet 18. pontja alapján a fontos
és bizalmas munkaköröket, továbbá a biztonsági ellen´órzéshez kitöltend´ó kérd´óív típusát e rendelet melléklete határozza meg.

3. §
(1) A rendelet melléklete szerinti munkakörbe az a
személy nevezhet´ó ki, illetve ilyen munkakörben — bármi-
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lyen jogviszonyban — az a személy foglalkoztatható
(a továbbiakban: érintett személy), aki a nemzetbiztonsági
ellen´órzéshez rendszeresített biztonsági kérd´óívet kitölti,
és a biztonsági nyilatkozatot aláírja.
(2) Ha az érintett személy a kérd´óívben lév´ó nyilatkozatot nem írja alá, fontos és bizalmas munkakörbe nem nevezhet´ó ki, illetve abban tovább nem foglalkoztatható.

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
(2) A mellékletben szerepl´ó szervezeti egységek elnevezésének vagy a szervezeti egységek irányítását végz´ók vezet´ói megbízásának megváltozása esetén a jogutód szervezetnél, illetve a fontos és bizalmas munkakört átvev´ó személyre az Nbtv.-ben és az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Azoknak a személyeknek a nemzetbiztonsági ellen´órzését, akik a rendelet hatálybalépésének id´ópontjában e
rendeletben meghatározott fontos és bizalmas munkakört
töltenek be, legkés´óbb 2001. június 30-ig kezdeményezni
kell, kivéve, ha már korábban az Nbtv.-ben vagy e rendeletben meghatározott szint´ú nemzetbiztonsági ellen´órzés
kezdeményezésére sor került.
(4) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a
Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának a
nemzetbiztonsági ellen´órzésr´ól szóló 2/1996. (IV. 15.)
MeH KÁ utasítása, továbbá ezt az utasítást módosító
10/1997. (XII. 15.) MeH KÁ és 10/1998. (V. 29.) MeH KÁ
utasítása.
Dr. Stumpf István s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezet´ó miniszter

Melléklet
a 6/2001. (II. 14.) MeHVM rendelethez
A rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknél az Nbtv.
2. számú melléklet 18. pontja alapján a következ´ók min´ósülnek fontos és bizalmas munkakörnek:
I.
A Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretében m´úköd´ó
szerveknél
1. ,,C’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni a következ´ó beosztásokban, munkakörökben, tevékenység ellátása során:
a) az egyes munkaköri elnevezésekr´ól szóló 1/2000.
(IV. 14.) MeHVM rendelet I. melléklete szerint f´óosztályvezet´ói megbízással ellátható munkakörökben;
b) a Kül- és Biztonságpolitikai Államtitkár Titkárságán
kül- és biztonságpolitikai (f´ó)tanácsadói feladatokat ellátó
személy;
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c) a Kormányiroda vezet´óhelyettese;
d) a MeH állományában álló kormánybiztos, kormánymegbízott, kormánymeghatalmazott, nagykövet.
2. ,,B’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni az 1. pontban nem
érintett következ´ó beosztásokban, munkakörökben, tevékenység ellátása során:
a) politikai (f´ó)tanácsadók;
b) kormány (f´ó)tanácsadók;
c) szakmai (f´ó)tanácsadók;
d) f´óosztályvezet´ó-helyettesek;
e) osztályvezet´ók, ügykezel´ó osztályvezet´ók, irodavezet´ók;
f) az állami vezet´ók, az állami vezet´ói juttatású személyek, a szervezeti egységet irányító f´óosztályvezet´ók, illetve
ezekkel azonos vagy magasabb jogállású köztisztvisel´ók
munkáját közvetlenül segít´ó személyek (például személyi
titkár, titkárn´ó stb.);
g) a Miniszterelnöki Titkárság, a Miniszterelnöki Kabinet, valamint a Kül- és Biztonságpolitikai Államtitkár Titkárság valamennyi köztisztvisel´óje;
h) a Miniszteri Kabinet valamennyi köztisztvisel´óje;
i) a politikai államtitkárok által közvetlenül irányított
szervezeti egységek valamennyi köztisztvisel´óje;
j) a Kormányzati R eferatúrák vezet´ójének közvetlen
irányításával m´úköd´ó szervezeti egységek valamennyi köztisztvisel´óje;
k) a MeH-nél m´úköd´ó kormánybiztosok és kormánymegbízottak titkárságán, illetve e személyek által irányított
szervezeti egységnél foglalkoztatott valamennyi köztisztvisel´ó;
l) a Kormányiroda valamennyi köztisztvisel´óje;
m) a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alá
tartozó szervezeti egységek valamennyi köztisztvisel´óje;
n) a gazdasági és költségvetési ügyekben illetékes helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi köztisztvisel´óje;
o) az Informatikai Kormánybiztosság valamennyi köztisztvisel´óje;
p) a MeH személyügyi f´óigazgatója irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi köztisztvisel´óje esetében.
3. ,,A’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni a MeH valamennyi
köztisztvisel´ójének és ügykezel´ójének az 1—2. pontokban
nem érintett beosztásokban és munkakörökben, tevékenység esetén.
II.
A Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretein kívül
m´úköd´ó szerveknél
1. ,,C’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni a következ´ó beosztásokban, munkakörökben:
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a) a KEHI elnöke, elnökhelyettesei, f´óosztályvezet´ói,
f´óosztályvezet´ó-helyettesei, osztályvezet´ói és velük azonos
jogállású vezet´ók, a KEHI titokvédelmi felügyel´óje;
b) az MKGI f´óigazgatója, igazgatói, f´óosztályvezet´ói;
c) a MeKÜF f´óigazgatója és igazgatói;
d) a MKI f´óigazgatója;
e) a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál:
ea) vezérigazgató, vezérigazgató-helyettesek,
eb) f´óosztályvezet´ók, (önálló) osztályvezet´ók, osztályvezet´ó-helyettesek,
ec) a megyei kirendeltségek vezet´ói, kirendeltségvezet´óhelyettesek,
ed) csoportvezet´ók;
f) az ÁPV R t. igazgatósági elnöke, igazgatósági tagjai,
vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettesei, vezet´ó jogtanácsosa, titokvédelmi felügyel´ó, titkos ügykezel´ó;
g) a Hírközlési F´ófelügyeletnél:
ga) az elnök, elnökhelyettesek,
gb) f´óigazgató-helyettes,
gc) azok a munkatársak, akik NATO vagy EU min´ósített adatot kezelnek, megismernek és szakért´ói feladatot
látnak el (különösen: Hírközlési Biztonsági Osztály vezet´óje és az osztály munkatársai, kijelölt posta és távközlési
szakért´ók),
gd) a HIF-et a NATO bizottságaiban képvisel´ó személyek,
ge) a nemzetbiztonsági ellen´órzések lebonyolításával
megbízott köztisztvisel´ó,
gf) a Jogi Igazgatóság min´ósített szerz´ódésekkel és adatokkal foglalkozó munkatársai,
gg) az Üzemviteli Osztály biztonsági kérdésekkel foglalkozó munkatársa;
h) a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 52. §
(2) bekezdés szerinti személy esetében.
2. ,,B’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni az 1. pontban nem
érintett következ´ó beosztásokban, munkakörökben:
a) a KEHI-nél ellen´órzési feladatot ellátó érdemi ügyintéz´ói;
b) a KVI-nél a titkárságvezet´ó, a tanácsadók, a vezérigazgató-helyettesek titkárn´ói;
c) az MKGI-nél:
ca) f´óosztályvezet´ó-helyettesek, osztályvezet´ók,
cb) a Közbeszerzési Igazgatóság, az Informatikai és
Telekommunikációs F´óosztály, valamint a F´óigazgatói
Titkárság valamennyi közalkalmazottja,
cc) a szakért´ói, a jogtanácsosi, a személyügyi ügyintéz´ói
és a titkárn´ói munkakört betölt´ók;
d) a MeKÜF ügyintéz´ói munkakörben dolgozó munkatársai, valamint a F´óigazgatói Titkárság valamennyi közalkalmazottja;
e) az ÁPV R t. ügyvezet´ó igazgatói, titkos ügykezel´ó-helyettes;
f) a Hírközlési F´ófelügyeletnél:
fa) azon igazgatók, akik honvédelmi, rendvédelmi, illetve nemzetbiztonsági témákkal foglalkoznak (különösen
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frekvenciagazdálkodási, informatikai, mér´ószolgálati igazgatók),
fb) az info-kommunikációs elnökhelyettest helyettesít´ó személy,
fc) hatósági jogalkalmazói, felügyeleti, ellen´órzési feladatát ellátó köztisztvisel´ó;
g) a hírközlési felügyeletek igazgatói, TÜK kezel´ói és
hatósági jogalkalmazói vagy ellen´órzési feladatot ellátó
köztisztvisel´ó esetében.
3. ,,A’’ típusú kérd´óívet kell kitölteni az 1—2. pontokban nem érintett következ´ó beosztásokban, munkakörökben, tevékenység esetén:
a) az MKGI Sokszorosító Üzemben foglalkoztatott
munkatársai;
b) a KEHI valamennyi köztisztvisel´óje, kivéve a
2. a) pontban foglalt személyeket;
c) az 1. pontban megjelölt vezet´ók munkáját közvetlenül
segít´ó személyek (például titkárn´ók, irodavezet´ók stb.).

III.
1. A melléklet I—II. fejezetében meghatározott munkakört betölt´ó személyeken túl ,,C’’ típusú kérd´óívet kell
kitöltenie mindazoknak, akiknek feladatuk ellátása során
államtitoknak min´ósül´ó külföldi min´ósítéssel és jelöléssel
ellátott adatot, továbbá az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (4) bekezdése
alapján nemzetközi szerz´ódésben meghatározott adatot
szükséges megismerniük, kezelniük.
2. A melléklet I—II. fejezetében meghatározott munkakört betölt´ó személyeken túl ,,B’’ típusú kérd´óívet kell
kitöltenie mindazoknak, akiknek feladatuk ellátása során
szolgálati titoknak min´ósül´ó külföldi min´ósítéssel és jelöléssel ellátott adatot, továbbá az államtitokról és szolgálati
titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (4) bekezdése
alapján nemzetközi szerz´ódésben meghatározott adatot
kell megismerniük, kezelniük.
3. A melléklet I—II. fejezetében meghatározott munkakört betölt´ó személyeken túl ,,A’’ típusú kérd´óívet kell
kitölteni mindazoknak, akiknek feladatuk ellátása során
titoknak nem min´ósül´ó külföldi min´ósítés´ú vagy jelölés´ú
adatot, továbbá az államtitokról és szolgálati titokról szóló
1995. évi LXV. törvény 5/B. § (4) bekezdése alapján nemzetközi szerz´ódésben meghatározott adatot kell megismerniük, kezelniük.
4. A melléklet I—II. és III. 1—3. pontjában foglaltakon
kívül fontos és bizalmas munkakörnek min´ósülnek azon
munkakörök, amelyeket a titokvédelmi követelményekre
tekintettel a MeH vezet´ó miniszter írásban, egyedi jelleggel — a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter egyetértését el´ózetesen írásban kikérve, a biztonsági ellen´órzés kérd´óívének meghatározása
mellett — annak min´ósít.
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III. rész

HATÁROZATOK
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dr. Szabadi Bélát, a Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium politikai államtitkárát
e tisztségéb´ól

A Köztársasági Elnök
határozatai

2001. február 15-i hatállyal
felmentem.
Budapest, 2001. február 12.

A Köztársaság Elnökének
13/2001. (II. 14.) KE
határozata
miniszter megbízatása megsz´únésének
megállapításáról
A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 16. §-ának
(3) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom,
hogy
dr. Torgyán József földm´úvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter megbízatása — a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 33/B. § b) pontja szerinti
lemondással —

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány határozatai
A Kormány
1010/2001. (II. 14.) Korm.
határozata
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
Szervezeti és M´úködési Szabályzatának
jóváhagyásáról

2001. február 15-i hatállyal
1. A Kormány a Nemzeti Kegyeleti Bizottság Szervezeti
és M´úködési Szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.

megsz´únik.
Budapest, 2001. február 12.
Mádl Ferenc s. k.,

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Melléklet
az 1011/2001. (II. 14.) Korm. határozathoz
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Köztársaság Elnökének
14/2001. (II. 14.) KE
határozata

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
Szervezeti és M´úködési Szabályzata
A temet´ókr´ól és a temetkezésr´ól szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. §-a (1) bekezdése f) pontjának felhatalmazása
alapján, a 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének megfelel´óen a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) részletes m´úködési rendjét az
alábbiak szerint alakítja ki:

politikai államtitkár felmentésér´ól

I.

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felel´ósségér´ól szóló 1997. évi LXXIX. törvény 23. §-a alapján, a miniszterelnök javaslatára

A Bizottság a Kormány döntési joggal rendelkez´ó, szakmai véleményez´ó, koordináló és ellen´órz´ó testülete. Székhelye: Budapest.
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II.
A Bizottság feladata

1. A Bizottság a temet´ókr´ól és a temetkezésr´ól szóló 1999.
évi XLIII. törvénynek és a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetér´ól és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendeletnek megfelel´óen az alábbi feladatokat látja el:
1.1. Dönt:
a) temet´ó, h´ósi temet´ó, h´ósi temetési hely, temetkezési
emlékhely, temetési hely nemzeti sírkert részeként történ´ó
nyilvántartásba vételér´ól;
b) a nemzeti sírkertben sírjel állításáról, sírbolt építésér´ól, változtatásáról, illet´óleg áthelyezésér´ól vagy lebontásáról;
c) a nemzeti sírkertbe tartozó temet´ók, temetési helyek
meghatározásáról, amelyek fenntartását kiemelt feladatként kezeli és segíti.
1.2. Javaslatot tesz:
a) a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) útján a Kormánynak a nemzeti gyász
kifejezésének módjára, formájára.
1.3. Kidolgozza:
a) a helyi önkormányzatok részére a településen köztiszteletben álló elhunytak emlékének meg´órzését szolgáló
megemlékezés megszervezéséhez és a díszsírhely gondozásához szükséges módszertani ajánlást;
b) a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek gondozásának egységes követelményeit.
1.4. Véleményezi a nemzeti sírkertek megteremtésére
irányuló kezdeményezéseket.
1.5. Rendelkezési jogot gyakorol a temetési és kegyeleti
emlékhelyek tekintetében.
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4. A Bizottság tagjait díjazás illeti meg, melynek mértékét a miniszter évente határozza meg. A tagok jogosultak
továbbá a feladataik ellátásával kapcsolatos igazolt költségeik megtérítésére.

IV.
A Bizottság m´úködése
1. A Bizottság éves munkaterv alapján ülésezik, üléseit
szükség szerint, de legalább 2 havonta tartja.
2. A Bizottság m´úködéséért az elnök felel´ós. A Bizottságot az elnök, távollétében az elnök által el´ózetesen, írásban meghatalmazott elnökhelyettes képviseli.
3.1. A Bizottság ülését az elnök hívja össze, a meghívón
közölni kell a tárgyalandó napirendet és az ülés id´ópontját.
A meghívót az ülés el´ótt legalább 5 nappal kézbesíteni kell.
A Bizottság 4 tagjának indokolt, írásbeli kérelmére az
elnök köteles összehívni a Bizottság ülését.
3.2. Kivételes jelleggel — egyes azonnali elbírálást
igényl´ó esetben — a Bizottság tagjai rövid úton (telefon,
fax stb.) is értesíthet´óek az ülés id´ópontjáról és annak
napirendjér´ól, de az értesítés és az ülés id´ópontja el´ótt
legalább 2 munkanapnak el kell telnie.
4. A bizottsági ülésen a titkár beszámol az el´óz´ó ülés óta
eltelt id´ószakról, különösen azokról az intézkedésekr´ól,
amelyeket a VII/3.2. pont alapján önállóan hoz meg.

1.6. Tevékenységér´ól évente beszámol a Kormánynak.

5. Az ülésre meghívható az adott szakterület illetékes
szervezetének képvisel´óje, aki tanácskozási joggal vesz
részt az ülésen.

III.

6. A Bizottság tanácskozási rendje és a döntéshozatal
szabályai:

A Bizottság összetétele

6.1. A bizottsági ülést az elnök, akadályoztatása esetén
a kijelölt elnökhelyettes vezeti.

1. A Bizottság 11 tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg.
2. A Bizottság tagjai közül elnököt és két elnökhelyettest választ.
3. A Bizottság tagjainak megbízatása visszavonásig érvényes, de legfeljebb a megbízásban megjelölt id´óre szól.
A visszavonásra a III/1. pontban foglaltakat megfelel´óen
kell alkalmazni. A tisztség megsz´únik továbbá halál esetén
és a miniszterhez intézett írásbeli lemondással.

6.2. Szakfeladat esetén — az adott napirendi pont vonatkozásában — a tagok közül levezet´ó elnök kérhet´ó fel. A
levezet´ó elnöki tisztség kizárólag az adott napirendi pont
megtárgyalásának levezetésére szolgál, nem érinti ugyanakkor a Bizottság elnökének egyéb jogosultságait (pl. szavazategyenl´óség esetén való döntési jog).
6.3. A döntéshozatalból ki kell zárni azt a személyt, akit
vagy akinek a közeli hozzátartozóját [Ptk. 685. § b) pont]
az ügy személyesen érinti. A Bizottság tagja köteles bejelenteni személyes érintettségét.
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6.4. A Bizottság határozatképes, ha a tagok több mint
fele jelen van. A szavazás nyíltan vagy titkosan történik. A
jelen lev´ó bizottsági tagok legalább felének igenl´ó szavazata esetén titkos szavazást kell elrendelni.

2. Szakmai ügyben az elnök szakért´ó bevonását rendelheti el és meghatározza a napirend tárgyalására meghívottak körét.

6.5. A Bizottság határozatait — ha az SZMSZ eltér´óen
nem rendelkezik — szótöbbséggel hozza. Szavazategyenl´óség esetén az elnök szavazata dönt.

3.1. A Bizottság ülésér´ól készül´ó jegyz´ókönyv az alábbiakat tartalmazza:
a) az ülés helye, id´ópontja,
b) napirendi pontok,
c) a Bizottság állásfoglalásának összefoglalója,
d) szavazati arány,
e) határozat száma, kelte, pontos szövege.

6.6. A Bizottság az el´ózetesen napirendre vett kérdések
tekintetében hoz határozatot. Az ülésen napirendre vett
kérdések vonatkozásában kizárólag egyhangú szavazással
születhet érdemi döntés.
6.7. A Bizottság döntését határozatban rögzíti. A határozatok nyilvántartása a Titkárság feladata.
6.8. A Bizottság üléseir´ól jegyz´ókönyv készül. A jegyz´ókönyvet, az ülést követ´ó 15 napon belül meg kell küldeni:
a) az ülés résztvev´óinek,
b) 1 példányát a miniszternek,
c) 1 példányát irattárban kell ´órizni.

V.
A Bizottság tagjainak feladata
1. Az elnök feladatai:
a) irányítja a Bizottságot és felel annak rendeltetésszer´ú m´úködéséért,
b) kijelöli a Bizottság elé terjesztend´ó ügyeket,
c) vezeti a Bizottság üléseit, összefoglalja a napirend
során elhangzott szakmai véleményeket,
d) képviseli a Bizottságot, annak nevében kapcsolatot
tart fenn a szakmai és társadalmi szervezetekkel.
2. Az elnökhelyettesek feladatai:
a) segítik az elnököt munkájában,
b) az elnök akadályoztatása esetén az általa írásban
kijelölt elnökhelyettes helyettesíti a Bizottság elnökét,
c) ellátják a jelen SZ MSZ -ben megjelölt egyéb feladatokat.
3. A Bizottság tagjainak feladata:
a) a Bizottság ülésein való folyamatos, aktív részvétel,
b) a Bizottság állásfoglalásában, döntésében való közrem´úködés, javaslattétel.

VI.
A Bizottság ügyvitele
1. A Bizottsághoz beérkezett ügyeket az elnökhelyettesek
a titkár el´óterjesztése alapján el´ózetesen véleményezik.

3.2. A jegyz´ókönyvet az elnök vagy az általa megbízott
személy írja alá és a titkár hitelesíti. A jegyz´ókönyvet a
titkár megküldi az ülés résztvev´óinek, a miniszternek és
gondoskodik irattárba helyezésér´ól.
4. A beérkezett beadványokra lehet´óség szerint, de legkés´óbb a benyújtástól számított 30 napon belül válaszolni
kell. Amennyiben szakért´ó igénybevétele szükséges, ezen
id´ón belül fel kell kérni. A vélemény megadására szükséges
id´óvel az elintézési határid´ó meghosszabbodik.
5. Az esetileg felkért szakért´ó megbízási szerz´ódés alapján végzi munkáját. A megbízási szerz´ódések megkötésér´ól, kifizetésér´ól a Bizottság döntése alapján a Titkárság
gondoskodik.

VII.
A Titkárság
1. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Kulturális Örökség Igazgatósága (a továbbiakban: KÖI) útján
látja el a Bizottsággal kapcsolatos titkársági feladatokat
[29/1998. (IV. 11.) MKM rendelet mellékletének 13. pontja].
2.1. A Titkárság:
a) nyilvántartásba veszi a nemzeti sírkertbe — ezen
belül a nemzeti panteonba, h´ósi temet´óbe — tartozó temetési helyeket, h´ósi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket;
b) a nemzeti sírkertek fenntartásával kapcsolatos feladatok meghatározását el´ókészíti;
c) ellen´órzi a nyilvántartásba vett temetési helyek fenntartását;
d) segíti és összehangolja a temetkezés területén m´úköd´ó társadalmi szervezetek tevékenységét, együttm´úködési
megállapodásokat készít el´ó;
e) el´ókészíti a Bizottság üléseit, ellátja a Bizottság m´úködésével összefügg´ó adminisztratív feladatokat.
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2.2. A Titkárság a Bizottság m´úködésével összefügg´ó
adminisztratív feladatok körében különösen:
a) iktatja és kezeli a Bizottsághoz érkezett beadványokat;
b) önállóan gondoskodik — a KÖI nyilvántartási rendszeréhez alkalmazkodva — a Bizottság iratainak kezelésér´ól, a nyilvántartás bels´ó rendjének kialakításáról;
c) a Bizottság által meghatározott irányelvek alapján
el´óterjeszti a Bizottság munkatervét;
d) a Bizottság elnökével és elnökhelyetteseivel együttm´úködve el´ókészíti a Bizottság üléseit;
e) gondoskodik a Bizottság sajtóval való kapcsolattartásáról;
f) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Bizottság
a hatáskörébe utal.
3.1. A Titkárságot a titkár vezeti. A Titkárt a Bizottság
egyetértésével a KÖI vezet´óje nevezi ki, illetve menti fel.
A kinevezés határozatlan id´óre szól.
3.2. A Titkár:
a) önállóan eljár a Bizottság által hatáskörébe utalt
ügyekben;
b) jogosult a Nemzeti Kegyeleti Bizottság és a Titkárság
m´úködésével kapcsolatos fizetési és/vagy más teljesítési
kötelezettségvállalásra a jóváhagyott költségvetési el´óirányzat terhére;
c) jogosult az iratok kiadmányozására;
d) megszervezi és felel´ós a Titkárság m´úködéséért,
megállapítja annak részletes m´úködési rendjét;
e) tanácskozási joggal részt vesz a Bizottság ülésein.

A Kormány
1011/2001. (II. 14.) Korm.
határozata
az agrárhitelekhez biztosított 65 Mrd Ft összeg´ú
kezességvállalási keret felhasználásáról szóló
1114/2000. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány az agrárhitelekhez biztosított 65 Mrd Ft
összeg´ú kezességvállalási keret felhasználásáról szóló
1114/2000. (XII. 27.) Korm. határozatot (a továbbiakban:
határozat) a következ´ók szerint módosítja:
1. A határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
,,2. A Kormány az 1. a) pontban meghatározott azon
tartósítóipari vállalkozásoknak, amelyek az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott tizenhatmilliárd forint összeg´ú
agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a
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meghatározott tartósítóipari vállalkozások hitelezésének
el´ósegítésér´ól szóló 79/1999. (IX. 3.) FVM rendelet, illetve
az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összeg´ú agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról, a meghatározott konzervgyártó kisüzemek hitelezésének el´ósegítésér´ól szóló 57/1999.
(VI. 18.) FVM rendelet alapján
a) állami kezességvállalás mellett hitelt vettek fel,
amelyb´ól 2000. december 1-jén még hitelállománnyal rendelkeznek, és a hitel t´ókeösszegének legalább 20%-át a
2000. december hóban esedékes lejáratig visszafizetik, legfeljebb az új hitelszerz´ódés megkötésekor fennálló tartozás t´ókeösszegének mértékéig — 3 éves lejáratra — felvett
hitelre legfeljebb 70%-os állami készfizet´ó kezességvállalást és a támogatás igénybevételekor érvényes jegybanki
alapkamat 70%-ának megfelel´ó kamattámogatást;
b) állami kezességvállalás mellett hitelt vettek fel,
amelyb´ól 2000. december 1-jén még hitelállománnyal rendelkeznek, és a hitel t´ókeösszegének legalább 50%-át a
2000. december hóban esedékes lejáratig visszafizetik, legfeljebb az új hitelszerz´ódés megkötésekor fennálló tartozás t´ókeösszegének mértékéig — 3 éves lejáratra — felvett
hitelre legfeljebb 70% -os állami készfizet´ó kezességvállalást és a támogatás igénybevételekor érvényes jegybanki
alapkamat 85%-ának megfelel´ó kamattámogatást;
c) állami kezességvállalás nélkül hitelt vettek fel,
amelyb´ól 2000. december 1-jén még hitelállománnyal rendelkeznek, és a hitel t´ókeösszegének legalább 20%-át 2000.
december hóban esedékes lejáratig visszafizetik, legfeljebb
az eredeti hitel t´ókeösszegének 80%-a mértékéig — 3 éves
lejáratra — felvett hitelre a támogatás igénybevételekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-ának megfelel´ó kamattámogatást
biztosít.’’
2. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
,,3. A 2. pontban meghatározott kedvezmények igénybevételének további feltétele, hogy az 1. pontban meghatározott hitellel rendelkez´ó tartósítóipari vállalkozások
legkés´óbb a hitel lejáratáig kifizessék a hitelhez kapcsolódó esedékes kamatokat, és vállalják, hogy a 2. pontban
meghatározott feltételek szerint 3 éves futamid´óre felvett
hitelb´ól az új hitelszerz´ódés megkötésekor a korábban
fennálló tartozás t´ókeösszegét egyidej´úleg, egy összegben
törlesztik.’’
3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, de
rendelkezéseit 2000. december 27-ét´ól kell alkalmazni.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A NépAkarat Párt (NAP) 2000. évi pénzügyi zárómérlege

Forintban

A) Tényleges bevételek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tagdíjak
Állami költségvetésb´ól származó támogatás
Képvisel´ócsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
A párt által alapított vállalat és korlátolt felel´ósség´ú társaság nyereségéb´ól származó bevétel
Egyéb bevételek

Összes bevétel 2000-ben

178 500
—
—
—
—
300 000
478 500

B) Tényleges kiadások
1.
2.
3.
4.

Támogatás a párt országgy´úlési csoportja számára
Támogatás egyéb szervezeteknek
Vállalkozások alapítására fordított összegek
M´úködési kiadások
a) munkabér
b) társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék
5. Eszközbeszerzések
6. Politikai tevékenység kiadásai
a) szervezéssel kapcsolatos költségek
b) propagandaköltségek
c) kiadványok költségei
d) postai költségek
7. Egyéb kiadások

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
22 299

Összes kiadás 2000-ben

22 299

C) Tényleges pénzügyi helyzet a gazdasági év zárásakor
Bevétel 2000-ben
Kiadás 2000-ben
Többlet 2000-ben
Hiány 1999-b´ól

478 500
22 299
456 201
1 770 693

Halmozott hiány 2000. december 31-én

1 314 492

Maczó János István s. k.,
elnök
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A Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatalának
(9021 Gy´ór, Jókai út 12.)
hirdetményei
Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a sarródi Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó, nevesített maradvány részarány-tulajdonú földek kiadása
céljából.
A sorsolás helye: Sarród, Kultúrotthon
A sorsolás ideje: 2001. március 20., 10 óra
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Sarród
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

036/2
036/7
063/1
065/14

gyep
gyep
szántó
szántó

5,1582
2,8476
0,0142
0,4873

0141/1

szántó

0,2877

0167/1
0167/2
0167/4
0188/27
0209
0234
0236
0239/4
0272/2
0319

gyep
erd´ó
erd´ó
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
erd´ó
gyep

1,5293
1,2916
0,3226
2,1571
0,9905
1,3772
1,1053
5,1103
7,0631
0,1802

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

89,75
49,55
0,32
13,55 Vezetékjog, Távközlési Igazgatóság
3,19 Vezetékjog, Távközlési Igazgatóság
13,30
5,81
1,45
45,08
20,70
23,96
2,10
33,73
31,78
1,57 Vezetékjog, Távközlési Igazgatóság

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága
megtekinthet´ó.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet,
ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a sobori Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó, nevesített maradvány részarány-tulajdonú földek kiadása
céljából.
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A sorsolás helye: Sobor, M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2001. március 21., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Sobor
Helyrajzi szám

063/18
063/19
0151
0165

M´úvelési ág

gyep
gyep
gyep
szántó

Terület
(ha, m2)

AK érték

1,3414
2,1244
0,1676
1,1819

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

35,01 Útszolgalmi jog
55,45
4,37
21,51

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága
megtekinthet´ó.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet,
ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a rábapordányi Csukás Zoltán Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó maradvány
földek kiadása céljából.

részarány-tulajdonú

A sorsolás helye: Rábapordány, Mozi
A sorsolás ideje: 2001. március 22., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Rábapordány
Helyrajzi szám

027/6
081/6
097/3
0123/8
0123/10
0123/14
0123/67
0127
0136/2
0143/23
0158/18

M´úvelési ág

gyep
szántó
erd´ó
gyep
gyep
gyep
szántó
gyep
gyep
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

0,2903
0,5050
0,2004
1,3341
0,5741
1,3682
2,6026
0,6783
0,3980
0,1433
0,0210

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

3,63
18,43 Matáv Rt., Sopron, vezetékjog
1,12
14,41
6,20
14,78
47,37 Útszolgalmi jog
7,33
4,30
2,61
0,46
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Település: Bodonhely
Helyrajzi szám

0164/2
0164/19
0179
0181

M´úvelési ág

szántó
szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0,3021
0,4513
8,1568
5,4959

5,50
5,96
123,74
119,26

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága
megtekinthet´ó.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet,
ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a csornai Pet´ófi Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó maradvány részarány-tulajdonú földek kiadása
céljából.
A sorsolás helye: Csorna, M´úvel´ódési Ház
A sorsolás ideje: 2001. március 27., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Csorna
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

3300

gyep

2,3193

25,05

0109/1

gyep

0,0442

0,77 Postaigazgatóság, vezetékjog

0122/12

szántó

0,1950

5,09

0122/21

szántó

0,0765

2,00

0266/2

gyep

0,1784

3,25

0273

gyep

12,4650

216,89

0281

gyep

7,4464

219,67

0290/28

gyep

26,7126

788,02

0327/9

gyep

28,9319

312,46

0340/13

gyep

19,8322

214,19 Útszolgalmi jog

0349/60

erd´ó

0,1570

0,88

0383/4

erd´ó

2,5083

14,05

0401

szántó

1,1512

23,02

0419/20

gyep

5,2196

99,69

073/15

szántó

7,0452

183,88 BM H´ór., magassági korlátozás
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Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

2001/16. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0473/16

szántó

0,0996

2,60 BM H´ór., magassági korlátozás

0504/16

gyep

4,2260

46,83

0504/18

gyep

5,2998

57,24

0504/19

gyep

6,7520

72,92

0517

gyep

4,3537

47,02

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága
megtekinthet´ó.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet,
ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a nagylózsi Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó, az 1992. évi II. törvény 25. §-a alapján a termel´ószövetkezet által nevesített maradvány földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Nagylózs, Kultúrház
A sorsolás ideje: 2001. március 28., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:
Település: Nagylózs
Helyrajzi szám

0209
0227/5
0137/6
0247/8
1705

M´úvelési ág

gyep
szántó
erd´ó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

2,6873
2,1834
0,3435
1,6393
0,0398

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

126,03 GOSZV., bányaszolgalmi jog
83,41 ÉDÁSZ, vezetékjog
1,55
62,62
0,90

Település: Röjtökmuzsaj
Helyrajzi szám

09/12
018/3
063/3

M´úvelési ág

gyep
gyep
erd´ó

Terület
(ha, m2)

0,2182
0,0022
0,4143

AK érték

10,23
0,05
3,15

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás
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Település: Eberg´óc
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

016/9

gyep

0,6757

1,89 Útszolgalmi jog

016/17

szántó

1,2806

28,94 Útszolgalmi jog

022/3

szántó

0,0942

022/4

szántó

12,7013

033/3

szántó

4,9285

062/1

gyep

0,1360

0,76 GOSZV., bányaszolgalmi jog

062/6

gyep

0,1813

1,02

073/2

gyep

3,7741

121,18

080

gyep

0,5905

12,34

089/1

gyep

0,0863

4,05

016/21

erd´ó

0,2354

1,79

2,62
353,10 Útszolgalmi jog
105,06

Település: Sopronkövesd
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

070/5

gyep

0,0352

0,40

0158/20

szántó

0,2059

7,87

0158/22

szántó

0,1380

5,27

0158/23

szántó

0,1380

5,27

0158/25

szántó

0,0374

1,43

0185/2

szántó

0,2121

8,10 Távközlési Üzem, vezetékjog

0189/3

gyep

0,4735

9,90

0194/9

gyep

0,0575

1,20

0194/11

gyep

0,0610

1,27

0251/2

szántó

0,0219

0,36

0312/5

gyep

0,9772

914/12

kert

0,0320

0,13

914/14

gyümölcsös

0,0057

0,23

11,24 Útszolgalmi jog

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága
megtekinthet´ó.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet,
ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Gy´ór-Moson-Sopron Megyei Földm´úvelésügyi Hivatala — a földrendez´ó és földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. tv. 4/B. § (5) bekezdése alapján —
n yi l vá n o s so r so l á st
tart a szilsárkányi Jó Barátság Mez´ógazdasági Szövetkezet használatában lév´ó, nevesített maradvány részarány-tulajdonú
földek kiadása céljából.
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A sorsolás helye: Szilsárkány, Kultúrház
A sorsolás ideje: 2001. március 29., 10 óra.
A sorsolásra kerül´ó földrészletek adatai:

Település: Szilsárkány
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

03/88

gyep

2,6796

51,18 Matáv Rt., vezetékjog

03/117

gyep

0,9095

17,37 Matáv Rt., vezetékjog

058/44

szántó

0,1745

5,46

Település: Pásztori
Helyrajzi szám

M´úvelési ág

Terület
(ha, m2)

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

57/2

gyep

0,2985

3,73

262/2

gyep

2,3181

54,48

265

gyep

1,0499

13,12 Matáv Rt., vezetékjog

266

gyep

0,2252

2,82 Matáv Rt., vezetékjog

267

gyep

0,4071

5,09 Matáv Rt., vezetékjog

276

gyep

0,6557

8,20

279

gyep

0,7718

8,34

280

gyep

0,1244

1,34

281

gyep

0,1158

1,25

025/13

gyep

2,5001

29,48

035/6

szántó

2,9408

78,41

040/17

szántó

1,2150

38,03

063/17

szántó

0,7047

15,29

063/29

szántó

0,9294

17,57

069/12

szántó

1,2198

16,10

076/9

szántó

1,6018

34,76

080/6

gyep

8,5486

173,63

081

gyep

4,0837

74,32

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága
megtekinthet´ó.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelen´ó jogosult kés´óbb mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet,
ez okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Nagy András s. k.,
hivatalvezet´ó-helyettes
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken
kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárm´ú törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
710200A
466590A
633682A
700563A
307029A
248763A
290690A
309736A
989511A

877
006707B
716764A
627287A
108282A
991754A
850675A
700239A
501249A
000432A
519372A
690984A
564628A
251505B
605115A
052286A

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2000. évi 134. számában — teljes terjedelmében annak II. kötetében — kihirdetett, a Vámformalitások Egyszer´úsítése EK—EFTA Vegyes Bizottságának 2000. december 20-i 1/2000. számú határozata kihirdetésér´ól szóló 274/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet
— 1. Cikkében a ,,módosításra kerül’’ szövegrész helyesen: ,,módosításra kerülnek’’;
— Függelékének A) része 4. pontjában az ,,1. (harmadik alrovat)’’ szövegrész helyesen: ,,1. (harmadik rovatrész)’’;
— Függelékének B) részében az ,,EFTA országokban ezen almez´ó bal részébe a HR hat számjegyét…’’ szövegrész helyesen: ,,Az EFTA országokban
ezen almez´ó bal részébe a HR kód hat számjegyét…’’, a B) rész utolsó mondata ugyanígy egészül ki.
(Nyomdahiba)

A Magyar Közlöny 2000. évi 134. számában — teljes terjedelmében annak II. kötetében — kihirdetett, az Egységes Árutovábbítási Eljárás
EK—EFTA Vegyes Bizottságának 2000. december 20-i 1/2000. számú határozata kihirdetésér´ól szóló 275/2000. (XII. 28.) Korm. rendelet
— preambulumának (12) bekezdésében az ,,…okából, az olvashatóbbá tételért…’’ szövegrész helyesen: ,,…és az olvashatóság érdekében…’’;
— 7. Cikk (2) bekezdésének utolsó mondatában a ,,bekezdés’’ szó helyesen: bekezdésének’’;
— 7. Cikk (8) bekezdésében a ,,bekezdésben’’ szó helyesen: ,,albekezdésben’’;
— A) Mellékletében (I. Függelék)
= az 1. Cikk (3) bekezdés második mondatában a ,,mindenkori minimum’’ szövegrész helyesen: ,,az I. Mellékletben meghatározott mindenkori
minimális’’ ;
= a 3. Cikk g) pontjának (2) bekezdése az ,,egy’’ szóval kezd´ódik, az ,,…területét egy Szerz´ód´ó Fél …’’ szövegrész helyesen: ,,… területét ezen
Szerz´ód´ó Fél …’’
= a 14. Cikk (3) bekezdésének CS sorában a ,,platnost’ ’’ szó helyesen: ,,platnost’’;
= a 17. Cikk (4) bekezdésében a ,,nyomtatni’’ szó helyesen: ,,kinyomtatni’’;
= a 28. Cikk (4) bekezdésében az ,,Európai Unió’’ kifejezés helyesen: ,,Európai Közösség’’;
= a 30. Cikk (5) bekezdésében a ,,továbbítás kísér´ó dokumentumra’’ szövegrész helyesen: ,,továbbítási kísér´ó okmányra’’;
= a 34. Cikk (3) bekezdésében az ,,egy kiegészít´ó 5.’’ szövegrész után beillesztend´ó a ,,példányát’’ szó;
= a 39. Cikk (3) bekezdés második mondatába az ,,érintett’’ szó után beillesztend´ó a ,,harmadik’’ szó;
= a 45. Cikk els´ó mondatában idéz´ójelbe kerül az ,,el´ózetes érkezési jelentés’’ szövegrész, a második mondatban az ,,amiket’’ szó helyesen:
amelyet’’;
= a 46. Cikk (3) bekezdésében ,,A jelentések’’ szavak helyesen: ,,Az üzenetek’’;
= a 61. Cikk (2) bekezdésében a ,,hivatalnak visszaadja.’’ szövegrész helyesen: ,,a hivatalnak haladéktalanul visszaadja.’’;
= a 64. Cikk (2) bekezdésének NL sorában ,,a reisweg’’ szó helyesen: ,,route’’;
= a 68. Cikk (2) bekezdésében a ,,… ha bebizonyítja az illetékes hatóságoknak …’’ szövegrész helyesen: ,,… ha bebizonyítja az engedélyt megadó
illetékes hatóságoknak …’’;
= a 70. Cikk (2) bekezdésében a ,,… f´ókötelezett számára …’’ szövegrész helyesen: ,,… f´ókötelezett aláírása számára …’’;
= a 72. Cikk (1) bekezdésében az ,,… anélkül, hogy a továbbítási nyilatkozat …’’ szövegrész helyesen: ,,… anélkül, hogy az árukat, valamint a
továbbítási nyilatkozat …’’;
= a 72. Cikk (2) bekezdésében a ,,4. Cikk a) pontja’’ hivatkozás helyesen: ,,4. Cikk (1) bekezdés a) pontja’’;
= a 72. Cikk (3) bekezdésében a ,,f´ókötelezettnek’’ szó helyesen: ,,az engedélyezett címzettnek’’;
= a 75. Cikk felett az I. Szakasz számozása helyesen: 1. Szakasz, a 88. Cikk felett a II. Szakasz számozása helyesen: 2. Szakasz, a 103. Cikk felett
a III. Szakasz számozása helyesen: 3. Szakasz, a 104. Cikk felett a IV. Szakasz számozása helyesen: 4. Szakasz;
= a 78. Cikk (1) bekezdésében az ,,… egységes árutovábbítási eljárásban bejelent´ónek min´ósül´ó …’’ szövegrész helyesen: ,,… egységes
árutovábbítási eljárásban továbbítási bejelent´ónek min´ósül´ó …’’;
= a 79. Cikk (2) bekezdésében a ,,zárt’’ szó után gondolatjel helyett vessz´ó a helyes;
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a 81. Cikk (4) bekezdésében az ,,EU’’ rövidítés helyett a helyes szöveg: ,,a Közösség’’;
a 81. Cikk (8) bekezdés második mondatában a ,,kezelik’’ szó helyesen: ,,vámkezelik’’;
a 89. Cikk (2) bekezdésének 4. francia bekezdésében a második ,,csak’’ szó törlend´ó;
a 90. Cikkben a ,,továbbítási okmánynak’’ kifejezés helyesen: ,,továbbítási nyilatkozatnak’’;
a 91. Cikk (1) bekezdésében az ,,elszámoltatási helyen/helyeknél’’ szövegrész helyesen: ,,elszámolási hivatalában/hivatalaiban’’;
a 91. Cikk (3) bekezdés b) pontjában az ,,indító vámhivatalt’’ kifejezés helyesen: ,,indító hivatalt’’, a ,,szállítóvállalat’’ helyesen: ,,szállítási
vállalat’’;
a 95. Cikk utolsó mondatában a ,,… szállító vállalat a tervezett változásról …’’ szövegrész helyesen: ,,… a szállítási vállalat a változásról …’’;
a 104. Cikk (2) bekezdés els´ó mondatában a ,,… felhasznált bejelent´ó(k)-re …’’ szövegrész helyesen: ,,… a felhasznált továbbítási bejelent´ó(k)-re …’’;
a 111. Cikk (6) bekezdés második mondatában a ,,hatságai’’ szó helyesen: ,,hatóságai’’;
a 111. Cikk (7) bekezdés els´ó mondatában a ,,a minifestekr´ól készített hitelesített listát, amelyet hozzájuk …’’ szövegrész helyesen: ,,… azon
manifestekr´ól készített hitelesített listát, amelyeket hozzájuk …’’;
a 111. Cikk (7) bekezdés utolsó mondatának helyes szövege: ,,Ha az említett lista manifestjeinek adataival kapcsolatban szabálytalanságokat
állapítanak meg, akkor a rendeltetési repül´ótér illetékes hatóságai értesítik az indító repül´ótér illetékes hatóságait, valamint az engedélyt
kiadó hatóságot, hivatkozva különösen az érintett árukra vonatkozó légi fuvarlevelekre.’’
a 112. Cikk (1) bekezdés második mondatában az ,,… egy Szerz´ód´ó Félhez tartozniuk …’’ szövegrész helyesen: ,,… egy Szerz´ód´ó Félben
letelepedettnek lenniük …’’;
a 112. Cikk (3) bekezdés d) pontban a ,,vámhatóságainak.’’ szó helyesen: ,,szerint illetékes hatóságoknak.’’;
a 113. Cikk (7) bekezdés els´ó sorában a következ´ó szöveg helyesen: ,,Ha árukat szállítanak cs´óvezetéken egy olyan …’’;
a 114. Cikk (2) bekezdés b) pontjának els´ó fordulata helyesen: ,,amikor nem tesznek eleget valamely olyan kötelezettségnek, amelynek nem
teljesítése esetén tartozás keletkezik’’;
a IV. melléklet 1. pontjában ,,az alacsonyabb’’ szavak helyesen: ,,a csökkentett’’, ugyanez a helyesbítés az 1.1. pont címében, a 4. pontban és
a 4.1. pont els´ó mondatban;
az 1.2. pont els´ó mondatában a ,,nagymérték´ú csalás’’ kifejezés helyesen: ,,jelent´ós csalás’’;
a 2.8. pont DA sorában a ,,SIKKER HED’’ szó helyesen: ,,KAUTION’’;
a 2.8. pont második francia bekezdésben a ,,… 36. Cikk korlátozásától …’’ szövegrész helyesen: ,,… 36. Cikkt´ól …’’;
a 3. pont utolsó francia bekezdésének helyes szövege: ,,… egységes árutovábbítási eljárás elintéz´ódik, az eljáráshoz tartozó összeg felszabadul
és újra felhasználható egy másik eljárás fedezésére …’’;

— B) Mellékletében (II. Függelék)
= a 2. Cikk (1)—(2)—(3) bekezdésében a ,,címmel’’, illetve ,,cím’’ szavakat nagy kezd´óbet´úvel kell írni;
= a 6. Cikk (2) és (3) bekezdéseiben a ,,pótlólagos nyomtatvány’’, illetve ,,pótlólagos nyomtatványok’’ kifejezések helyesen; ,,pótlap’’, illetve
,,pótlapok’’;
= a 8. Cikk (1) bekezdésében ,,A 20. Cikk rendelkezései függvényében’’ szövegrész helyesen: ,,A 19. Cikk rendelkezéseinek figyelembevételével’’;
= a 8. Cikk (2) bekezdés els´ó mondatában, illetve b) pontjában a ,,kiegészít´ó nyomtatványokat’’, illetve a ,,kiegészít´ó nyomtatvány’’ kifejezések
helyesen: ,,pótlapokat’’, illetve ,,pótlap’’;
= a 8. Cikk (2) bekezdés a) pontban a ,,kiviteli nyilvántartás’’ kifejezés helyesen: ,,kiviteli nyilatkozat’’;
= a 9. Cikk (4) bekezdés második mondatában a ,,kivitel’’ szó helyesen: ,,kiviteli nyilatkozat’’;
= a 9. Cikk (6) bekezdésében a ,,fuvarozási’’ szó helyesen: ,,szállítási’’;
= a 13. Cikk b) pontjában a ,,fejezet’’ szó nagy kezd´óbet´úvel írandó;
= a 16. Cikk (1) bekezdés els´ó mondata helyesen a következ´ó: ,,Az engedélyben meghatározzák, hogy az érintett kereskedelmi okmányok
el´ólapját, vagy a T2L okmányok kiszállításához használt nyomtatványok el´ólapján, vagy adott esetben a pótlapokon a ,,C. Indító vámhivatal’’
rovatot:
= a 17. Cikk (1) bekezdésben a ,,… különleges bélyegz´óvel láttak el, vagy elektronikus …’’ szövegrész helyesen: ,,különleges bélyegz´óvel láttak
el, és amelyeket elektronikus …’’
= a 18. Cikk (2) bekezdés a) pontjában az ,,… egy Szerz´ód´ó Félhez tartozniuk …’’ szövegrész helyesen: ,,… egy Szerz´ód´ó Félben letelepedettnek
lenniük …’’
= a 18. Cikk (4) bekezdés e) pontjában ,,könyvvizsgálat’’ szó helyett: ,,könyvvizsgálati’’;
= a 18. Cikk (4) bekezdés f) pontjában a ,,… könyvvizsgálat alapú kockázat elemzést végeznek …’’ szövegrész helyesen: ,,… könyvvizsgálati
ellen´órzést végeznek kockázatelemzés alapján …’’;
— C) Mellékletében (III. Függelék)
= a 7. Cikk (1) bekezdésében az ,,igazolások’’ szó helyett: a ,,A megérkezési igazolások’’ kifejezés a helyes;
= a 8. Cikk (2) bekezdés második mondatából elhagyandó a ,,Mindkét oldala’’ szövegrész;
= a 10. Cikk (1) bekezdés második mondatában a ,,… kitölthet´ók kézírással …’’ szövegrész helyesen: ,,… kitölthet´ók olvasható kézírással …’’;
= az A7. Melléklet I. Cím C) rész második mondatában a ,,nyomtatott bet´úkkel’’ kifejezés helyesen: ,,nyomtatott nagybet´úkkel’’;
– a II. Cím 1. rovat elején a ,,harmadik rovatba’’ kifejezés helyesen: ,,harmadik alrovatba’’;
– a II. Cím 8. rovat második mondatban a ,,… nyilatkozathoz csatolását …’’ szövegrész helyesen: ,,… a továbbítási nyilatkozathoz csatolását …’’;
– a II. Cím 19. rovatának második mondata helyesen: ,,Az elrendelt kódok használatával meg kell adni az áruk egységes árutovábbítási
eljárás alá vonásakor ismert feltételezett hely adatait annak a Szerz´ód´ó Félnek a határán, amelynek területén a rendeltetési hivatal
található.’’;
– a II. Cím 21. rovat utolsó mondatában ,,aktív’’ szó helyesen: ,,tényleges’’;
– a II. Cím 31. rovat címében a ,,Jelzések’’ szó helyesen: ,,Jelek’’;
– a II. Cím 44. rovat utolsó mondata helyesen: ,,Nem kell kitölteni a ,,Kiegészít´ó adatok kódja (A1.)’’ alrovatot’’;
– a II. Cím 51. rovat utolsó mondatában a ,,jelzését’’ szó helyesen: kódját’’;
– a II. Cím 53. rovat második mondatában a ,,eljárásra’’ szó helyesen: ,,eljárás’’;
– a II. Cím 55. rovat els´ó mondatában a ,,konténerre’’ szó helyesen: ,,konténerbe’’;
– a III. Cím C) rész szövege helyesen: ,,C) Pótlapok használata esetén,
— minden, az ,,árumegjelölés’’-re szolgáló, fel nem használt rovatot át kell húzni a kés´óbbi kitöltés megel´ózése érdekében;
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— a továbbítási bejelent´ó vagy a T2L formanyomtatvány 32. (Tételsorszám), 33. (Vámtarifaszám), 35. (Bruttó tömeg), 38. (Nettó tömeg),
44. (Különleges megjegyzések/benyújtott okmányok, igazolások és engedélyek) rovatait át kell húzni és a 31. (Csomagok és árumegjelölés;
Jelek és számok, konténerszám, mennyiség és fajta) rovatban nem szabad a csomagok jelét, számát, mennyiségét, fajtáját vagy az
árumegjelölést feltüntetni. A különböz´ó pótlapok sorszámára és jelére való hivatkozást a továbbítási bejelent´ó vagy a T2L formanyomtatvány
31. (Csomagok és árumegjelölés; Jelek és számok, konténerszám, mennyiség és fajta) rovatában kell feltüntetni.’’;
= az A9. Melléklet 33. rovat Els´ó alrovat els´ó mondata helyesen: ,,Meg kell adni a HR kód legalább hat számjegyét tartalmazó vámtarifaszámot.’’, ugyanitt a második mondatban ,,KN’’ rövidítés helyett: ,,Kombinált nómenklatúra’’;
= az A11. Melléklet III. Cím (2) bekezdés kiegészítend´ó a következ´ó mondattal: ,,A különböz´ó rakományjegyzékek sorszámára és jelére való
hivatkozást a továbbítási nyilatkozat nyomtatvány 31. (Csomagok és árumegjelölés) rovatában kell feltüntetni.’’;
= a B1. Melléklet 3. pont els´ó mondatában a ,,… kezességnyújtás helyén történ´ó …’’ szövegrész helyesen: ,,… a kezességnyújtás helye szerinti
hivatal által történ´ó …’’, ugyanitt a második mondatban a ,,tartozás’’ szó helyesen: ,,tartozás(ok) ’’;
– az els´ó oldal 3. lábjegyzetében a ,,… nevét (Andorra és San Marino) … szövegrész helyesen: ,,… vagy országok (Andorra és San Marino)
nevét…’’;
– a 4. pont utolsó bekezdésében a ,,… kezességnyújtás helyének …’’ szövegrész helyesen: ,,… kezességnyújtás helye szerinti hivatal …’’;
– az 5. lábjegyzet második mondatában a ,,… kezes lakhelyének (székhelyének) bírósága, valamint …’’ szövegrész helyesen: ,,… meghagyott
cím székhelyének bírósága, vagy …’’, ugyanitt a harmadik mondatban a ,,fordulatai’’ szó helyesen: ,,albekezdései’’;
= a B2. Melléklet 1. pont harmadik sorában: a ,,kezességnyújtás helyén’’ kifejezés helyesen: ,,kezességnyújtás helye szerinti hivatalnál’’;
– az 1. pontban ,,San Marino’’ megjelölése helyesen: ,,San Marino Köztársaság’’;
– a 2. pont els´ó mondata a következ´ók szerint egészül ki:
,,… a követelt összegeket garanciajegyenként 7000 Euró összegig halasztás nélkül megfizeti(k) …’’;
– a 3. pont els´ó mondatában a helyesbítés azonos a B1. Melléklet 3. pont els´ó mondatának helyesbítésével;
– az 1. oldal 1. lábjegyzetében a ,,Név’’ szó helyett: ,,Teljes név’’;
– a 4. pont utolsó bekezdésében a helyesbítés azonos a B1. Melléklet 4. pont utolsó bekezdésének helyesbítésével;
– a 4. lábjegyzet helyesbítése azonos a B1. Melléklet 4. lábjegyzetének helyesbítésével;
= a B4. Melléklet 4. lábjegyzetének helyesbítése azonos a B1. Melléklet els´ó oldal 3. lábjegyzetének helyesbítésével;
– a 4. pont 3. bekezdése helyesen: ,,Alulírott illetékesnek ismeri el a ,,meghagyott címnek’’ székhelyeinek bíróságát.’’;
– a 4. pont utolsó bekezdésének helyesbítése azonos a B1. Melléklet 4. pont utolsó bekezdésének helyesbítésével;
– a 6. lábjegyzet helyesbítése azonos a B1. Melléklet 5. lábjegyzetének helyesbítésével;
= a B7. Melléklet 2.1. pontjában az els´ó mondat utolsó tagmondata helyesen: ,,… a személyeknek a nevét, akiket meghatalmaz a további
bejelent´ó aláírására.’’
= a D1. Melléklet II. cím B rész 4. rovat els´ó francia bekezdésében a ,,Feladás országa’’ kifejezés helyesen: ,,Indítási ország’’;
– az ÁR UTÉTEL adatcsoport els´ó francia bekezdésében az ,,Indító ország’’ kifejezés helyesen: ,,Indítási ország’’;
– az ÉR Z ÉKENY ÁR UK KÓD (SGI KÓD) adatcsoport Érzékeny mennyiség attribútumnál az ,,érint’’ szó helyesen: ,,érinti’’;
= a ,,Kiegészít´ó kódok a számítógépesített árutovábbítási eljáráshoz’’ alcím felett fel kell tüntetni a ,,D2. Melléklet’’ f´ócímet;
= a D2. Melléklet 4. pontjának táblázatában a Példa oszlopban a ,,02’’ helyesen: ,,2’’.
(Nyomdahiba)
A Magyar Közlöny 2001. évi 15. számában kihirdetett, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárainak feladatkörér´ól szóló 4/2001. (II. 12.) ME
határozat 2.3. pontja helyesen:
,,2.3. Simicskó István a polgári titkosszolgálatokat irányító…’’
(Nyomdahiba)
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TiszteltEl´ófizet´ók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében lev´ó lapokra szóló el´ófizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell
változást bejelenteniük a 2001. évre vonatkozó el´ófizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra
szeretnének el´ófizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).
Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az el´ófizetési díj beérkezését követ´óen intézkedünk. Fontos, hogy az
el´ófizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási
megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos
Közlönykiadó,1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668).

A 2001. évi lapárak
Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Cégközlöny
Egészségügyi Közlöny
Földm´úvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesít´ó
Határozatok Tára
Hivatalos Értesít´ó
Ifjúsági és Sport Értesít´ó
Igazságügyi Közlöny
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny
(az Ipari és Kereskedelmi Közlöny jogutóda)
Környezetvédelmi Értesít´ó
Közlekedési és Vízügyi Értesít´ó
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesít´ó
Magyar Közigazgatás

48 720 Ft/év
9 408 Ft/év
2 352 Ft/év
12 768 Ft/év
51 408 Ft/év
12 432 Ft/év
9 072 Ft/év
11 424 Ft/év
7 392 Ft/év
2 352 Ft/év
8 064 Ft/év
12 096 Ft/év
7 056 Ft/év
12 096 Ft/év
9 744 Ft/év
10 080 Ft/év
4 704 Ft/év

Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Oktatási Közlöny
Önkormányzatok Közlönye
Pénzügyi Közlöny
Pénzügyi Szemle
Statisztikai Közlöny
Szociális és Munkavédelmi Közlöny
(a Szociális és Munkaügyi Közlöny jogutóda)
Turisztikai Értesít´ó
Ügyészségi Közlöny
Vízügyi Értesít´ó
Élet és Tudomány
Ludové Noviny
Neue Z eitung
Természet Világa
Valóság

2 352 Ft/év
12 096 Ft/év
3 024 Ft/év
15 792 Ft/év
11 424 Ft/év
6 720 Ft/év
9 072 Ft/év
6 048 Ft/év
3 696 Ft/év
6 384 Ft/év
5 712 Ft/év
1 344 Ft/év
2 352 Ft/év
3 024 Ft/év
3 360 Ft/év

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A Házi Jogtanácsadó cím´ú lap el´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendel´ólapon.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.
Éves el´ófizetési díja 2352 Ft áfával. A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gy´újteménye 2001. évi éves el´ófizetési díjai:
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

48 000 Ft
64 000 Ft
80 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

96 000 Ft
112 000 Ft
128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—2000. évfolyamai jelennek meg CD-n az eredeti külalak meg´órzésével, de könnyen
kezelhet´óen. A halmozott évfolyamok ára 14 000 Ft.
Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhet´ó el a www.mhk.hu címen. További
információ kérhet´ó a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.
A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve
megrendelhet´ó a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2001. évi éves el´ófizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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