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III. Kormány rendeletek

A Kormány
263/2008. (XI. 6.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Lengyel Köztársaság Kormánya között

Budapesten, 2008. május 30-án aláírt
a Kulturális Intézetek mûködésérõl  szóló

Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött Bu da pes ten, 2008. má jus 30-án alá írt a
Kul tu rá lis In té ze tek mû kö dé sé rõl  szóló Egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Lengyel Köztársaság Kormánya között
a Kulturális Intézetek mûködésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár -
sa ság Kor má nya, a továb biak ban: „Szer zõ dõ Fe lek”,

a ma gyar és a len gyel nép kö zöt ti ha gyo má nyo san ba rá ti 
kap cso la tok meg erõ sí té sé nek, va la mint a sok ol da lú
együtt mû kö dés és a köl csö nös meg is me rés szán dé ká val
ve zet ve;

tö re ked ve a köl csö nös tá mo ga tás ra és a má sik ál lam tár -
sa dal má val, tör té nel mé vel, kul tú rá já val és gaz da sá gá val
kap cso la tos in for má ció cse ré re;

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár -
sa ság Kor má nya kö zöt ti kul tu rá lis és tu do má nyos együtt -
mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1992. ok tó ber 13-án alá írt
Egyez mény 14. Cik ké ben le ír tak vég re haj tá sa cél já ból a
kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

1. Cikk

1. A Fe lek ille té kes szer vei a köl csö nös ség elve alap ján 
és bel sõ jog rend sze rük nek meg fele lõen sok ol da lú an tá mo -
gat ják a var sói Ma gyar Kul tu rá lis In té zet és a bu da pes ti
Len gyel In té zet (a volt Len gyel Kul tu rá lis és Tá jé koz ta tó
Köz pont) mû kö dé sét, va la mint új, a je len cikk 3. be kez dé -
se alap ján lét re hoz ha tó in té ze tek vagy ki ren delt sé ge ik mû -
kö dé sét is.

2. Az In té ze tek mû kö dé se ki ter jed a fo ga dó ál lam
egész te rü le té re.

3. A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei a má sik Szer zõ dõ
Fél ille té kes szer ve be le egye zé sé nek meg szer zé se után an -
nak te rü le tén új In té ze ti ki ren delt sé ge ket alapíthatnak.

2. Cikk

Az In té ze tek a je len Egyez mény ben rög zí tet tek nek, va -
la mint a fo ga dó és a kül dõ ál lam jog rend sze ré nek meg fele -
lõen foly tat ják tevékenységüket.

3. Cikk

1. A Ma gyar Kul tu rá lis In té zet te vé keny sé ge fe lett a
Ma gyar Köz tár sa ság kul tú rá ért fe le lõs mi nisz te re, a Len -
gyel In té zet te vé keny sé ge fe lett pe dig a Len gyel Köz tár sa -
ság kü lügy mi nisz te re gyakorolja a felügyeletet.

2. A Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tet a Ma gyar Köz tár sa ság 
kul tú rá ért fe le lõs mi nisz te re ál tal ki ne ve zett igaz ga tó, a
Len gyel In té ze tet pe dig a Len gyel Köz tár sa ság kü lügy mi -
nisz te re által kinevezett igazgató irányítja.

3. Az igaz ga tó tá vol lé te ese tén az In té ze tet az erre fel -
ha tal ma zott, a 2. be kez dés ben meg ne ve zett szerv ál tal ki -
ne ve zett igaz ga tó he lyet tes irányítja.

4. Az In té zet igaz ga tó ja és igaz ga tó he lyet te se él ve zik
azo kat a dip lo má ci ai ki vált sá go kat és men tes sé ge ket, ame -
lyek rõl a dip lo má ci ai kap cso la tok ról  szóló, 1961. áp ri lis
18-án kelt Bé csi Szer zõ dés ren del ke zik, amennyi ben a
kül dõ ál lam ré szé rõl a nagy kö vet ség dip lo má ci ai sze mély -
ze te tagjaiként kerülnek bejelentésre a fogadó államban.

4. Cikk

1. Az In té ze tek fel ada ta a ma gyar nyelv és kul tú ra, il -
let ve a len gyel nyelv és kul tú ra ter jesz té se, va la mint a kül -
dõ ál lam meg is mer te té se és be mu ta tá sa.
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2. Az em lí tett fel ada to kat töb bek kö zött az aláb bi te vé -
keny sé gek út ján  valósítják meg:

1) az egyik Szer zõ dõ Fél kul tú rá já val, tu do má nyá -
val, ok ta tá si rend sze ré vel, va la mint a tör té nel -
mé vel és a je len kort érin tõ kér dé sek kel kap cso -
la tos in for má ci ók ter jesz té se a má sik Szerzõdõ
Fél államának területén,

2) kul tu rá lis ren dez vé nyek szer ve zé se, így kü lö nö -
sen ki ál lí tá sok, film ve tí té sek, szín pa di elõ adá -
sok, kon cer tek, fesz ti vá lok és film szem lék, mû -
he lyek stb., va la mint sze mi ná ri u mok, elõ adá -
sok, össze tet tebb pro jek tek, mint pl. kul tu rá lis
na pok, a kul tu rá lis és a tu do má nyos élet kü lön -
bö zõ te rü le tei szak ér tõ i nek találkozói a másik
Szerzõdõ Fél államának területén,

3) könyv tá rak, kul tú rá val és tu do mánnyal kap cso -
la tos in for má ci ós adat bá zi sok, film ar chí vu mok
és ze nei ar chí vu mok üze mel te té se, gyûj te mé -
nye ik ki köl csön zé se és hoz zá fér he tõ vé té te le az
ér dek lõ dõ sze mé lyek és in téz mé nyek szá má ra,
információs internet honlapok üzemeltetése,

4) a ma gyar ha gyo má nyok és iro dal mi al ko tá sok
meg is mer te té se Len gyel or szág ban és a len gyel
ha gyo má nyok és iro dal mi al ko tá sok meg is mer -
te té se Ma gyar or szá gon, nyelv tan fo lya mok, sze -
mi ná ri u mok szer ve zé se, együtt mû kö dés is ko -
lák kal a nyelv ok ta tás te rü le tén, va la mint a sa ját
nyel vû mû vek a fo ga dó or szág nyel vé re tör té nõ
for dí tá sá nak tá mo ga tá sa,

5) az ok ta tás te rü le tén tör té nõ együtt mû kö dés tá -
mo ga tá sa, pl. di ák- és ösz tön dí jas-cse rék, a köz -
vet len in téz mé nyi kap cso la tok elõsegítése,

6) együtt mû kö dés a gaz da sá gi, ke res ke del mi és
ide gen for gal mi té ma kö rû ren dez vé nyek és be -
mu ta tók szer ve zé sé ben a Len gyel Köz tár sa ság
Nagy kö vet sé ge Gaz da sá gi Ke res ke del mi Osz tá -
lyá val és a Ma gyar Köz tár sa ság Nagy kö vet sé ge
gaz da sá gi-ke res ke del mi rész le gé vel a sa ját or -
szág vál lal ko zói rész vé te lé nek elõ se gí té sé ben a
fo ga dó ál lam ban szer ve zett gaz da sá gi és ke res -
ke del mi ren dez vé nye ken,

7) a kul tu rá lis együtt mû kö dés bõl, a két or szág in -
téz mé nye i nek együtt mû kö dé sé bõl, az ál lam pol -
gá ri kez de mé nye zé sek bõl, va la mint a Szer zõ dõ
Fe lek in téz mé nyei és szer ve ze tei kö zöt ti köz vet -
len együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok ból fa ka dó
és ve lük kap cso la tos ese mé nye ken és pro jek tek -
ben  való rész vé tel.

8) A két or szág kul tu rá lis in téz mé nyei kö zöt ti kap -
cso la tok lét re ho zá sa és fejlesztése.

5. Cikk

1. Az In té ze tek a je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott
fel ada tok vég re haj tá sa cél já ból ren del kez nek az azok vég -

re haj tá sá hoz szük sé ges va la mennyi jog gal és kö te le zett -
ség gel, így különösen:

1) bank szám lá kat nyit hat nak a fo ga dó ál lam ban,
2) szer zõ dé se ket köt het nek,
3) egyéb kö te le zett sé ge ket vál lal hat nak.

2. Ezen szer zõ dé sek meg kö té sé re, bank szám lák nyi tá -
sá ra, kö te le zett sé gek vál la lá sá ra az In té zet ne vé ben az
igaz ga tó vagy az erre fel ha tal ma zott igazgatóhelyettes
jogosult.

3. Az igaz ga tó és az igaz ga tó he lyet tes je len cikk
1. pont 2) és 3) al pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek
kö ré ben a fo ga dó ál lam pol gá ri és ál lam igaz ga tá si jog ha -
tó sá ga alól nem él vez men tes sé get.

6. Cikk

A Meg ál la po dás 4. cik ké ben meg ha tá ro zott te vé keny -
sé gük ke re té ben az In té ze tek a kül dõ ál lam és a fo ga dó ál -
lam jog sza bá lya i val össz hang ban, a vég zett te vé keny ség -
gel kap cso lat ban jö ve de lem re te het nek szert.

7. Cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer vei biz to sít ják In té -
ze tük szá má ra a meg fe le lõ el he lye zé sû és alap te rü le tû, a
fo ga dó ál lam in gat lan pi a cán el ér he tõ he lyi sé get, az In té zet 
ál tal foly ta tott te vé keny ség kö ve tel mé nye i nek és céljainak 
meg fele lõen.

2. A fo ga dó ál lam ille té kes szer ve szük ség ese tén köz -
re mû kö dik a meg fe le lõ he lyi sé gek és in gat la nok fel ku ta tá -
sá ban és a köl csö nös ség elve alap ján, va la mint a fo ga dó ál -
lam bel sõ jog sza bá lya i val össz hang ban se gít sé get nyújt a
kül dõ Szer zõ dõ Fél ille té kes szer vé nek a he lyi sé gek hez és
in gat la nok hoz fû zõ dõ jog cím meg szer zé sé hez, va la mint
az adás vé tel vagy bér let leg elõ nyö sebb fel té te le i nek ki ala -
kí tá sá hoz.

3. A kül dõ ál lam ille té kes szer ve fe de zi a sa ját In té ze te
mû kö dé sé vel járó va la mennyi költséget.

8. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a köl csö nös ség elve alap ján a má sik
Szer zõ dõ Fél szá má ra le he tõ vé te szik mind azon – az In té ze -
tek ál tal foly ta tott te vé keny ség gel össze füg gõ – adó fi ze té si
kö te le zett ség aló li men tes sé get, amely össz hang ban van az
Eu ró pai Unió jo gá val, il let ve a fo ga dó ál lam bel sõ jo gá val,
va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság és a Len gyel Köz tár sa ság
kö zött, a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re, és az adóz ta tás ki ját -
szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra a jö ve de lem- és a va gyon adók
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te rü le tén Bu da pes ten, 1992. szep tem ber 23-án alá írt Egyez -
ménnyel, va la mint az Egyez mény hez kap cso ló dó, Var só ban, 
2000. jú ni us 27-én alá írt Jegy zõ könyv vel.

9. Cikk

A je len Egyez mény ér tel me zé se és vég re haj tá sa so rán
fel me rü lõ vi tás kér dé sek dip lo má ci ai úton ke rül nek ren de -
zés re.

10. Cikk

1. Az Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek bel sõ joga sze rint
jóvá kell hagy ni, ami rõl a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai
jegy zék vál tás út ján ér te sí tik egy mást. Az Egyez mény a ké -
sõb bi dip lo má ci ai jegy zék kéz hez vé te lét követõ 30. napon 
lép hatályba.

2. Je len Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek be le egye zé sé vel
bár mi kor mó do sít ha tó, vagy ki egé szít he tõ. E mó do sí tá sok és
ki egé szí té sek kü lön jegy zõ köny vek ként ke rül nek meg fo gal -
ma zás ra, és a je len Egyez mény szer ves ré szét ké pe zik.

3. Az Egyez mény a hatályba lépése nap já tól szá mí tott
öt évig ma rad ha tály ban, amely ha tár idõ au to ma ti ku san
meg hosszab bo dik to váb bi öt éves idõ sza kok ra, amennyi -
ben az Egyez ményt an nak le jár ta elõtt leg ké sõbb hat hó -
nap pal a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke sem mond ja fel dip lo má -
ci ai jegy zék út ján.

11. Cikk

Je len Egyez mény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá -
lyát ve szí ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Len -
gyel Nép köz tár sa ság Kor má nya ál tal 1973. au gusz tus
15-én, Bu da pes ten, a var sói Ma gyar Kul tu rá lis In té zet, va -
la mint a bu da pes ti Len gyel Kul tu rá lis és Tá jé koz ta tá si
Köz pont te vé keny sé gé rõl kö tött Meg ál la po dás, va la mint a 
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött Var só ban, 1998. áp ri lis 15-én kelt, a
Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Nép köz -
tár sa ság Kor má nya ál tal 1973. au gusz tus 15-én, Bu da pes -
ten, a var sói Ma gyar Kul tu rá lis In té zet, va la mint a bu da -
pes ti Len gyel Kul tu rá lis és Tá jé koz ta tá si Köz pont te vé -
keny sé gé rõl kö tött Meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló
Jegy zõ könyv.

Ké szült Bu da pes ten, 2008. má jus 30. nap ján, két ere de ti 
pél dány ban, mind egyik ma gyar és len gyel nyel ven, mind -
két nyel vû szö veg egy aránt hiteles.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Len gyel Köz tár sa ság
Kor má nya ne vé ben Kor má nya ne vé ben”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény 10. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép hatályba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak
is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék -
ta la nul köz zé tett egye di határozatával állapítja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter gondoskodik.

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

A Kormány
264/2008. (XI. 6.) Korm.

rendelete

a hõtermelõ berendezések és légkondicionáló
rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló

1997. évi LXXVIII. tör vény 2.  §-ának 10. pont ja sze rin ti,
min den hu za mos tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get tar tal -
ma zó épü le tet vagy épü let részt ki szol gá ló

aa) 20 kW-nál na gyobb ef fek tív név le ges tel je sít mé -
nyû hõ ter me lõ be ren de zé sek re,

ab) 12 kW-nál na gyobb ef fek tív név le ges tel je sít mé -
nyû lég kon di ci o ná ló rend sze rek re,

ac) 15 éves nél ré geb bi és 20 kW ef fek tív név le ges tel -
je sít mény nél na gyobb hõ ter me lõ be ren de zés sel üze me lõ
fû té si rend sze rek re;

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott hõ ter me lõ be ren de zé -
sek és lég kon di ci o ná ló rend sze rek tu laj do no sa i ra, il let ve
üze mel te tõ i re (a továb biak ban együtt: tu laj do nos);

c) az ener ge ti kai fe lül vizs gá la tot vég zõ szak ér tõk re.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ef fek tív név le ges tel je sít mény (kW-ban): a gyár tó ál -

tal meg ha tá ro zott és ga ran tált ma xi má lis fû té si vagy hû té si 
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tel je sít mény, amely a be ren de zés fo lya ma tos üze mel te té se
mel lett, a gyár tó ál tal meg adott ha tás fo kon ér he tõ el,

b) fû té si rend szer: a hõ ter me lõ be ren de zés, az el osz tó -
há ló zat, a hõ le adók és egyéb tar to zé kok ál tal al ko tott rend -
szer, amely nek fel ada ta a bel sõ hõ mér sék let nek az adott
he lyen a kí vánt ér té ken tar tá sa,

c) hõ ter me lõ be ren de zés: a ka zán test és az égõ kom bi -
ná ci ó ja, amely az égés so rán fel sza ba du ló hõt a víz nek
adja át,

d) hõ szi vattyú: olyan ké szü lék vagy be ren de zés, amely
ala csony hõ mér sék le ten hõt von ki a le ve gõ bõl, víz bõl
vagy a ta laj ból, és ezt a hõt be ve ze ti az épü let be,

e) hû tõ rend szer/hõ szi vattyú: egy más sal össze kap csolt
hû tõ kö ze get ára mol ta tó al ko tó ré szek kom bi ná ci ó ja, ame -
lyek zárt hû tõ kö zeg kör fo lya ma tot al kot nak és amely ben
hû tõ kö zeg ke ring hõ el vo nás és hõ le adás (hû tés vagy fû tés) 
cél já ból,

f) lég kon di ci o ná ló rend szer: a lég ke ze lés va la mely for -
má ját meg va ló sí tó rend sze re le mek összes sé ge, amely nek
a sza bá lyo zott he lyi ség hõ mér sék let biz to sí tá sa mel lett fel -
ada ta le het a szel lõ zõ le ve gõ mennyi sé gé nek, pá ra tar tal -
má nak és tisz ta sá gá nak a kí vánt ér té ken tar tá sa,

g) ener gia szol gál ta tó szer ve zet: a vil la mos ener gi á ról
 szóló 2007. évi LXXXVI. tör vény sze rin ti egye te mes vil -
la mos ener gia-szol gál ta tó, a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló
2005. évi XVIII. tör vény sze rin ti táv hõ szol gál ta tó, a föld -
gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény sze rin ti köz -
üze mi szol gál ta tó.

Az energetikai felülvizsgálat elvégzésére
 jogosultak köre

2.  §

(1) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó hõ ter me lõ be ren de -
zé sek és lég kon di ci o ná ló rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs -
gá la tát vé gez he ti

a) a te le pü lés ter ve zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter ve -
zé si, va la mint az épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság
sza bá lya i ról  szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let, il -
let ve az épí té si mû sza ki el len õri, va la mint a fe le lõs mû sza -
ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let sze rint
szak ma gya kor lá si jo go sult ság gal ren del ke zõ

aa) lég kon di ci o ná ló rend sze rek ese tén gé pész mér nö ki, 
ener ge ti kai,

ab) hõ ter me lõ be ren de zé sek ese tén az aa) al pont ban
fog lal ta kon túl me nõ en vil la mos mér nö ki sza kon szer zett
vagy az zal egyen ér té kû szak kép zett ség gel ren del ke zõ sze -
mély;

b) a kü lön jog sza bály sze rint az ener ge ti kai fe lül vizs -
gá la ti is me re te ket tar tal ma zó jo go sult sá gi vizs ga kö ve tel -
mé nye ket tel je sí tõ

ba) az aa) és ab) al pont sze rin ti szak kép zett ség gel és
leg alább egy év szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ sze mély,
va la mint

bb) leg alább öt év szak mai gya kor lat tal ren del ke zõ
szak irá nyú tech ni ku si vég zett ség gel ren del ke zõ, kü lön
jog sza bály sze rint re giszt rált sze mély.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en
ener ge ti kai fe lül vizs gá la ti te vé keny sé get foly tat hat

a) a te le pü lé si ön kor mány zat,
b) az ener gia szol gál ta tó szer ve zet, il let ve
c) a b) pont ha tá lya alá nem tar to zó, a Pol gá ri Tör vény -

könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának c) pont -
já ban meg ha tá ro zott más gaz dál ko dó szer ve zet,
ha a te vé keny ség el lá tá sá hoz az (1) be kez dés ben elõ írt fel -
té te lek nek meg fe le lõ fe lül vizs gá lót fog lal koz tat vagy
meg bíz, az zal, hogy a fe lül vizs gá la ti iga zo lást a fe lül vizs -
gá ló nak kell alá ír nia.

(3) A hon vé del mi és ka to nai, va la mint nem zet biz ton sá -
gi célú épü le tet vagy épü let részt ki szol gá ló hõ ter me lõ be -
ren de zé sek, lég kon di ci o ná ló rend sze rek ener ge ti kai fe lül -
vizs gá la tát csak olyan szak ér tõ vé gez he ti, aki nek a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szin tû nem zet biz ton sá gi el -
len õr zé sét el vé gez ték.

Az energetikai követelményrendszer

3.  §

(1) A tu laj do nos az e ren de let ha tá lya alá tar to zó hõ -
ter me lõ be ren de zé se ket és lég kon di ci o ná ló rend sze re -
ket a 4. és 5.  §-ban meg ha tá ro zott idõ kö zön ként fe lül -
vizs gál tat ja.

(2) A ren de let ha tá lya alá tar to zó hõ ter me lõ be ren de zé -
sek és lég kon di ci o ná ló rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs gá -
la tá nak cél ja a be ren de zés és a rend szer ener ge ti kai ha té -
kony sá gá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás.

(3) Az ener ge ti kai fe lül vizs gá lat ki ter jed
a) a do ku men tu mok át vizs gá lá sá ra,
b) a be ren de zé sek, rend sze rek azo no sí tá sá ra,
c) a mé re te zés meg fe le lõ sé gé nek vizs gá la tá ra,
d) a szak sze rû üze mel te tés el len õr zé sé re,
e) a szak sze rû kar ban tar tás el len õr zé sé re,
f) a ja va solt mó do sí tá sok meg ha tá ro zá sá ra,
g) az a)–f) pont ban fog lal tak do ku men tá lá sá ra.

A hõtermelõ berendezések energetikai
 felülvizsgálata

4.  §

(1) Az üzem be he lye zés tõl szá mí tott négy éven te kell fe -
lül vizs gál ni
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a) a 20–100 kW ef fek tív név le ges tel je sít ménnyel üze -
me lõ nem meg úju ló fo lyé kony és nem meg úju ló szi lárd tü -
ze lõ anya got hasz ná ló,

b) a 100 kW ef fek tív név le ges tel je sít mény nél na gyobb 
gáz tü ze lé sû
hõ ter me lõ be ren de zé se ket.

(2) Az üzem be he lye zés tõl szá mí tott két éven te kell fe -
lül vizs gál ni a 100 kW ef fek tív név le ges tel je sít mény nél
na gyobb nem meg úju ló fo lyé kony és nem meg úju ló szi -
lárd tü ze lõ anya got hasz ná ló hõ ter me lõ be ren de zé se ket.

(3) A 15 éves nél ré geb bi és 20 kW ef fek tív név le ges
tel je sít mény nél na gyobb hõ ter me lõ be ren de zés sel üze -
me lõ fû té si rend sze re ket ener ge ti kai szem pont ból egy -
szer kell fe lül vizs gál ni. Ezen fe lül vizs gá la tot köve tõen
a hõ ter me lõ be ren de zés re vo nat ko zó (1)–(2) be kez dés
sze rin ti to váb bi idõ sza kos fe lül vizs gá lat nem szük sé -
ges. Az egy sze ri fe lül vizs gá lat a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott to váb bi mû sza ki-biz ton sá gi vizs gá la tok
szük sé ges sé gét nem érin ti.

(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti ener ge ti kai fe lül vizs gá -
la tot és a fe lül vizs gá la ti iga zo lás do ku men tá lá sát az 1. szá -
mú mel lék let ben fog lal tak sze rint kell el vé gez ni.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti ener ge ti kai fe lül vizs gá la tot
és a fe lül vizs gá la ti iga zo lás do ku men tá lá sát az 1. és a
2. szá mú mel lék let ben fog lal tak sze rint kell el vé gez ni.

A légkondicionáló rendszerek energetikai
felülvizsgálata

5.  §

(1) A 12–150 kW ef fek tív név le ges hû tõ tel je sít mé nyû
lég kon di ci o ná ló rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs gá la tát az 
üzem be he lye zés tõl szá mí tott négy éven te kell el vé gez ni.

(2) A 150 kW ef fek tív hû tõ tel je sít mény nél na gyobb
lég kon di ci o ná ló rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs gá la tát 
az üzem be he lye zés tõl szá mí tott két éven te kell elvé -
gezni.

(3) A tu laj do nos az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zot -
tak tól el té rõ en rö vi debb idõ sza kon ként is kér he ti a lég kon -
di ci o ná ló rend szer fe lül vizs gá la tát.

(4) A lég kon di ci o ná ló rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs -
gá la tát és a fe lül vizs gá la ti iga zo lás do ku men tá lá sát a
3. szá mú mel lék let ben fog lal tak sze rint kell el vé gez ni.

6.  §

(1) A tu laj do nos sa ját költ sé gé re kez de mé nye zi a hõ ter -
me lõ be ren de zé se ken és lég kon di ci o ná ló rend sze re ken az
elõ írt ener ge ti kai fe lül vizs gá lat el vég zé sét.

(2) A tu laj do nos biz to sít ja az ener ge ti kai fe lül vizs gá lat
el vég zé sé hez szük sé ges do ku men tu mo kat, a mé ré sek, el -
len õr zé sek el vég zé sé nek hely szí ni fel té te le it és a szük sé -
ges mér té kû köz re mû kö dést.

(3) A fe lül vizs gá la tot vég zõ szak ér tõ a fe lül vizs gá lat
ered mé nyét az 1–3. szá mú mel lék let sze rin ti fe lül vizs gá la -
ti iga zo lás ban rög zí ti.

(4) Az ener ge ti kai fe lül vizs gá lat e ren de let sze rin ti el -
vég zé se nem érin ti a kü lön jog sza bály ban fog lalt kö te le -
zett sé gek tel je sí té sét.

7.  §

(1) A fe lül vizs gá la tot vég zõ szak ér tõ te vé keny sé ge el -
vég zé sé ért díj ra jo go sult. Az ener ge ti kai fe lül vizs gá lat
díja meg kez dett órán ként leg fel jebb 5500 fo rint le het.
Ezen igényt – díj jegy zék kel – a fe lül vizs gá la ti iga zo lás el -
ké szí té se kor és an nak át adá sa kor ér vé nye sí te ni kell.

(2) A fe lül vizs gá lat el szá mol ha tó idõ igé nye

a) a 4.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti hõ ter me lõ be -
ren de zés nél

aa) 50 kW ef fek tív név le ges tel je sít mé nyig leg fel jebb
egy,

ab) 50 kW-nál na gyobb ef fek tív név le ges tel je sít mény
ese tén leg fel jebb ket tõ,

b) a 4.  § (1) be kez dés b) pont ja és a 4.  § (2) be kez dés
sze rin ti hõ ter me lõ be ren de zés ese tén leg fel jebb há rom,

c) a 4.  § (3) be kez dés sze rin ti fû té si rend szer nél

ca) 20–50 kW kö zöt ti ef fek tív név le ges tel je sít mé nyû
hõ ter me lõ be ren de zés ese tén leg fel jebb ket tõ,

cb) 50 kW-nál na gyobb, de 100 kW-nál ki sebb ef fek tív
név le ges tel je sít mé nyû hõ ter me lõ be ren de zés ese tén leg -
fel jebb há rom,

d) az 5.  § (1) be kez dés sze rin ti lég kon di ci o ná ló rend -
sze rek ese té ben leg fel jebb há rom

mun ka ó ra le het.

(3) A díj jegy zék ben rész le tez ni kell a fe lül vizs gá la ti
te vé keny ség re for dí tott mun ka idõt és az óra dí jat, a költ -
ség té rí tést és az eze ket ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó
össze gét.

(4) A fe lül vizs gá la tot vég zõ szak ér tõ költ ség ként csak 
az uta zás sal, il let ve a szem lé vel, a fény ké pe zés sel, mé -
réssel, va la mint a fény má so lás sal járó szük sé ges és iga -
zolt kész ki adá sa it szá mít hat ja fel. A fe lül vizs gá ló a
szám lá val nem iga zol ha tó, de szük ség sze rû en fel me rü lõ
költ sé ge i nek (pos ta, te le fon, iro da szer stb.) fe de zé sé re
költ ség áta lányt is meg ál la pít hat, amely leg fel jebb a díj
10%-a le het.

(5) Az uta zás sal el töl tött idõ óra dí ja nem ha lad hat ja
meg a fe lül vizs gá lat óra dí já nak 50%-át.
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(6) A fe lül vizs gá la tot vég zõ szak ér tõ a fe lül vizs gá la ti
te vé keny ség so rán kö te les költ ség kí mé lõ meg ol dá so kat
al kal maz ni.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2009. jú li us
1-jén lép ha tály ba.

(3) A meg lé võ hõ ter me lõ be ren de zé sek, il let ve meg lé võ 
lég kon di ci o ná ló rend sze rek elsõ ener ge ti kai fe lül vizs gá la -
tát – a (4)–(5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – 2013.
ja nu ár 1-jé ig kell el vé gez ni.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor 15 éves vagy an nál
ré geb bi hõ ter me lõ be ren de zés sel üze me lõ fû té si rend sze -
rek 4.  § (3) be kez dés sze rin ti egy sze ri fe lül vizs gá la tát
2011. ja nu ár 1-jé ig kell el vé gez ni.

(5) A 2007. ja nu ár 1-je után üzem be he lye zett hõ ter me -
lõ be ren de zé sek, il let ve lég kon di ci o ná ló rend sze rek elsõ
ener ge ti kai fe lül vizs gá la tát 2015. ja nu ár 1-jé ig kell el vé -
gez ni.

(6) Ez a ren de let az épü le tek ener gia tel je sít mé nyé rõl
 szóló, 2002. de cem ber 16-i 2002/91/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 2. cik ke 5–8. pont ja i nak, va la -
mint a 8–10. cik ke i nek való meg fe le lést szol gál ja.

(7) A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló – a 98/48/EK eu ró pai par -
lamenti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us
22-i 98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

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

1. számú melléklet
a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

A hõtermelõ berendezések energetikai
felülvizsgálata

Amennyi ben a hõ ter me lõ be ren de zés fe lül vizs gá la ta kor 
az adott épü let vagy ön ál ló ren del te té si egy ség ér vé nyes
ener ge ti kai ta nú sít vánnyal ren del ke zik, és an nak el ké szí -
té se óta nem haj tot tak vég re lé nye ges mû sza ki vál toz ta tá -

so kat, ak kor az ab ban sze rep lõ ada to kat to váb bi vizs gá lat
nél kül kell figye lembe ven ni.

Hõ ter me lõ be ren de zé sek (a továb biak ban: ka zá nok) fe -
lül vizs gá la tá nak lé pé sei

a) Ka zán azo no sí tá sa
Fel hasz ná ló ra, épü let re, ka zán ra és a csat la ko zó rend -

szer re vo nat ko zó in for má ci ók rög zí té se.
b) Do ku men tá ci ók össze gyûj té se
A ren del ke zés re álló ér vé nyes do ku men tá ci ók össze -

gyûj té se: ka zán és fû té si rend szer ke ze lé si uta sí tá sai, ko -
ráb bi vizs gá la ti je len té sek, kar ban tar tá si nap ló, tü ze lõ -
anyag szám lák, be üze me lés ada tai, ter ve zé si do ku men tá -
ció, kap cso lá si raj zok, nap ló stb.

c) Szem re vé te le zés az aláb bi ak sze rint
– tü ze lõ anyag vagy fû tõ kö zeg szi vár gás el len õr zé se a

ka zán ház ban;
– ka zán szi ge te lé sé nek ál la po ta;
– ko rom vagy más szennye zõ dés az égõ kön, égõ tér ben

és hõ cse ré lõk ben.
d) Kar ban tar tá si ál la pot
Meg kell ha tá roz ni, hogy a ka zán rend sze re sen és elõ -

írásszerûen kar ban van-e tart va, a kar ban tar tást szak kép -
zett, meg ha tal ma zott sze mély vég zi-e.

Vi szo nyí tá si ala pok:
– rend szer ter ve zõ jé nek ren del ke zé sei,
– ka zán gyár tói uta sí tá sok,
– bár mely jog sza bá lyi kö ve tel mény.
e) Üzem biz ton ság el len õr zé se
El len õriz ni kell, hogy a ka zán al kal mas-e a meg kö ve telt 

és ter ve zett szol gál ta tá sok tel je sí té sé re.
f) Sza bá lyo zás, ér zé ke lõk és jel zõ be ren de zé sek
A ka zán hoz tar to zó sza bá lyo zó, ér zé ke lõ és jel zõ be ren -

de zé sek azo no sí tá sa és – in do kolt eset ben – ja vas la tok ké -
szí té se az aláb bi ak vo nat ko zá sá ban:

– el he lye zés (kül sõ, bel sõ vagy más);
– mû kö dés;
– be ál lí tás.
g) Mé rõ mû sze rek le ol va sá sa
– tü ze lõ anyag fo gyasz tás mé rõ óra, fel je gyez ve, ha

ugyan az a mé rõ mû szer össze sít ve méri az egyéb jel le gû
fo gyasz tást is;

– tá ro ló tü ze lõ anyag szint je;
– égõ üze mó ra-szám lá ló ja;
– bár mely se géd ener gia mérõ;
– táp víz mé rõ óra;
– HMV mé rõ óra;
– hõ mennyi ség mé rõ.
h) Ka zán tel je sít mé nyé nek meg ha tá ro zá sa
– tü ze lõ anyag gal be vitt tel je sít mény;
– tü ze lõ anyag fo gyasz tás;
– alap be ál lí tá sok és tü ze lés tech ni kai ha tás fok;
– éves ha tás fok;
– sza bá lyo zó be ál lí tá sai;
– ka zán eset le ges túl mé re te zett sé ge.
i) Ka zán fe lül vizs gá la ti iga zo lás és ja vas la tok
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2. számú melléklet
a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

A 15 évesnél régebbi, 20 kW-nál nagyobb effektív
névleges teljesítménnyel üzemelõ hõtermelõ

berendezések és kapcsolódó fûtési rendszerek
energetikai felülvizsgálata

A fû té si rend sze rek ter ve zett egy sze ri fe lül vizs gá la ti
mód sze rei és el já rá sai a kö vet ke zõk re irá nyul nak:

– an nak el len õr zé se, hogy a fû té si rend szer ki épí té se,
mû köd te té se és kar ban tar tá sa meg fe lel-e az ener gia ha té -
kony sá gi alap el vek nek;

– tény le ges ener ge ti kai jel lem zõk meg ha tá ro zá sa;
– ener gia ha té kony fej lesz té se ket tar tal ma zó ja vas lat

ké szí té se (ta nács adás).
A fe lül vizs gá la ti el já rá sok és mé ré si mód sze rek a fû té si

rend szer egyes al rend sze re i re egye di leg ke rül tek ki dol go -
zás ra.

1. Fe lül vizs gá lat elõ ké szí té se
A meg fe le lõ do ku men tá ci ók és szük sé ges in for má ci ók

össze gyûj té se.
Pél dá ul: alap raj zok, fû tött tér fo gat mé re te, épü let je len -

le gi ren del te té se, rend szer ter vei, kap cso lá si raj zok, rend -
szer re vagy rend sze re le mek re vo nat ko zó elõ írások, üze -
mel te té si, il let ve kar ban tar tá si nap lók, ko ráb bi vizs gá la ti
je len té sek, tü ze lõ anyag szám lák, be üze me lé si ada tok,
ener ge ti kai szá mí tá sok, ener ge ti kai ta nú sít vány.

2. Fû té si rend szer azo no sí tá sa
Az ada tok nak és do ku men tá ci ók nak le he tõ vé kell ten ni

leg alább az aláb bi ak azo no sí tá sát:
– a fû té si rend szer me net rend je;
– a fõ rend sze re le mek he lye;
– az épü let ter ve zett és je len le gi ren del te té se;
– a fû té si rend szer ter ve zett és je len le gi mû kö dé se;
– a sza bá lyo zá si al rend sze rek tí pu sa és be ál lí tá sai;
– bár mely kap cso ló dó rend szer és vo nat ko zó kö ve tel -

mé nyek.
Amennyi ben meg fe le lõ do ku men tá ció nem áll ren del -

ke zés re, a fû té si rend sze rek re vo nat ko zó ada to kat hely szí -
ni vizs gá lat tal kell össze gyûj te ni. El len õriz ni kell, hogy
tény le ge sen a be ter ve zett ele mek ke rü le tek-e be épí tés re.
Bár mely el té rést a je len tés ben rög zí te ni kell.

3. A fû té si rend szer mû kö dé sé nek el len õr zé se
An nak el len õr zé se, hogy a fû té si rend szer al kal mas-e a

meg kö ve telt és ter ve zett szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ra
(pl. he lyi ség fû tés, HMV ter me lés és kap cso ló dó rend sze -
rek igé nyei).

4. Kar ban tar tá si ál la pot
Meg kell ha tá roz ni, hogy a fû té si rend szer arra jo go sult,

szak kép zett sze mély ál tal rend sze re sen és elõ írásszerûen
kar ban van-e tart va.

Vi szo nyí tá si ala pok:
– rend szer ter ve zõ jé nek ren del ke zé sei;
– ka zán gyár tó uta sí tá sai;
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ írások.

5. Fû té si rend szer sza bá lyo zá sa, ér zé ke lõk
A fû té si rend szer hez tar tó zó sza bá lyo zó, ér zé ke lõ és jel -

zõ be ren de zé sek azo no sí tá sa, és – in do kolt eset ben – ja vas -
lat ké szí té se az aláb bi ak vo nat ko zá sá ban:

– el he lye zés (kül sõ, bel sõ vagy más);
– mû kö dés;
– be ál lí tá sok.

6. Ener gia fel hasz ná lás
a) Mé rés
Az ener gi a hor dó zó igényt egy vi lá go san meg ha tá ro zott

re fe ren cia pe ri ó dus ra vo nat koz tat va kell meg ha tá roz ni. Ez 
le het egy tel jes év vagy a fû té si sze zon. A tény le ges mé ré si 
vagy meg fi gye lé si pe ri ó dus et tõl el tér het.

b) Re fe ren cia ér té kek
Az ener gia fel hasz ná lást össze kell ha son lí ta ni az aláb bi

re fe ren cia (vo nat koz ta tá si) ér té kek kel:
– az ener ge ti kai ta nú sí tás ban sze rep lõ ér ték, ha ren del -

ke zés re áll;
– a ter ve zé si ér ték, ha ren del ke zés re áll;
– a szá mí tott fo gyasz tás.
c) Ener gia fo gyasz tás sal kap cso la tos ja vas la tok
A ja vas lat nak tar tal maz nia kell a tény le ges ener gia fo -

gyasz tás és a re fe ren cia ér ték össze ha son lí tá sát. Amennyi -
ben a tény le ges fo gyasz tás ér té ke je len tõ sen el tér a re fe -
ren cia ér ték tõl, meg kell ha tá roz ni a le het sé ges oko kat.

7. He lyi ség fû tés
Az azo no sí tás el vég zé se és – in do kolt eset ben – ja vas lat

ké szí té se az aláb bi ak vo nat ko zá sá ban:
– hõ le adók tí pu sa és al kal mas sá ga a he lyi ség tí pu sa

sze rint, va la mint ter ve zett fel hasz ná lá suk;
– hõ le adók mé re te zé se;
– hõ le adók el he lye zé se;
– se géd ener gia igény;
– kar ban tar tá si kö ve tel mé nyek.
Pél da: Pad ló fû tés alap be ál lí tá sai

8. He lyi ség fû tés hõ le adó i nak a sza bá lyo zá sa
Az azo no sí tás el vég zé se és – in do kolt eset ben – ja vas lat

ké szí té se az aláb bi ak vo nat ko zá sá ban:
– sza bá lyo zó rend szer tí pu sa; ké pes-e a bel sõ hõ mér -

sék let jel zé sé re, il let ve a fû té si rend szer sza bá lyo zá sá ra a
hõ ter he lé sek/nye re sé gek függ vé nyé ben;

– az egyes zó nák hõ mér sék le té nek be ál lí tá sa, a bent
tar tóz ko dók szá má tól füg gõ sza bá lyo zá si mód;

– tí pus, el he lye zés (kül sõ, bel sõ vagy más) pon tos ság és
kar ban tar tá si igény (sza bá lyo zók, ér zé ke lõk és min ta ve võk);

– sza bá lyo zá si be ál lí tá sok.
a) A hõ mér sék let el osz lás vizs gá la ta nagy bel ma gas sá -

gú he lyi sé gek nél
Hõ mér sék let el osz lás vizs gá la ta nagy (>5 m) bel ma gas -

sá gú he lyi sé gek ben meg ha tá roz ha tó hõ mér sék let mé rés
alap ján, az aláb bi pon tok ban:

– pad ló szin ten (<0.1 m) 2flo or (he lyi ség kö ze pén),
– 1.5 m ma gas ság ban 2mid (he lyi ség kö ze pén),
– mennye zet alatt 0.1 m-rel 2ceil (he lyi ség kö ze pén),
– kül sõ hõ mér sék let 2out.

A hõ mér sék let re la tív szó rá sa:

k s

ceil floor

mid out

=
-

-

q q

q q

19238 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/157. szám



Ha ks ér té ke na gyobb mint 0.2, ja va sol ni kell a hõ le adók 
tí pu sá nak és/vagy el he lye zé sé nek cse ré jét. Ez az el len õr -
zés csak a fû té si sze zon ban vé gez he tõ el, és le he tõ leg a
leg hi de gebb hó nap ban tör tén jen.

b) Bel sõ hõ mér sék let el len õr zé se
A nem meg fe le lõ bel sõ hõ mér sék let az elég te len sza bá -

lyo zá si ha té kony ság ra utal hat. A bel sõ hõ mér sék le tet
meg fe le lõ szá mú min ta he lyi sé gek ben kell mér ni (pl. sa -
rok he lyi ség, leg al só és leg fel sõ eme le ten és hom lok zat kö -
ze pé nél el he lyez ke dõ he lyi ség).

A hõ mér sék let re la tív szó rá sa:

k int, max int,  min

int, av out

q

q q

q q
=

-

-

ahol:

Qint, max: mért ma xi má lis bel sõ hõ mér sék let

Qint, max: mért mi ni má lis bel sõ hõ mér sék let

Qint, max: mért át la gos bel sõ hõ mér sék let

Qout:  kül sõ hõ mér sék let

Ja vas la tok:
– Ha ks ér té ke na gyobb mint 0.2, ja va sol ni kell a hõ le -

adók tí pu sá nak és/vagy el he lye zé sé nek cse ré jét. Ez az el -
len õr zés csak a fû té si sze zon ban vé gez he tõ el, és le he tõ leg
a leg hi de gebb hó nap ban tör tén jen.

– Ha hi deg vagy túl fû tött he lyi sé gek ben a hõ mér sék let
szó rá sa nagy, ja va sol ni kell az el osz tó rend szer be sza bá -
lyo zá sát.

– Ja va sol ni kell az ér zé ke lõk jobb el he lye zé sét,
amennyi ben he lyén va ló és meg va ló sít ha tó.

– Amennyi ben az épü let ben el té rõ ren del te té sû he lyi -
sé gek vagy el té rõ hõ mér sék let kö ve tel mé nyek van nak, ja -
va sol ni kell kü lön hõ mér sék let sza bá lyo zá si rend szer ki -
épí té sét.

9. Fû té si há ló zat
Az azo no sí tás el vég zé se és – in do kolt eset ben – ja vas lat

ké szí té se az aláb bi ak vo nat ko zá sá ban:
– fû té si há ló zat ki ala kí tá sa és zó ná zá sa az épü let ren -

del te té se sze rint;
– tér fo gat áram és hõ mér sék let az egyes sza ka szok ban;
– be sza bá lyo zás;
– ke rin ge tõ szi vattyú mé re te zé se;
– szi vattyú és tér fo gat áram sza bály zás;
– egye di kö rök mû kö dé se és sza bá lyo zá sa, be le ért ve az 

áram ló kö zeg hõ mér sék let sza bá lyo zást, me net ren det és
be ál lí tá so kat;

– el osz tó há ló zat és ka zán kom pa ti bi li tá sa;
– csõ ve ze té kek és sze rel vé nyek szi ge te lé se;
– nyílt/zárt tá gu lá si rend szer;
– víz szi vár gás.
A rend szer ál tal le adott hõ mennyi ség nagy mér ték ben

függ a be sza bá lyo zott ság tól. A ter ve zé si tér fo gat áram nak
a há ló zat min den pont já ba el kell jut nia. A fe lül vizs gá lat
so rán meg kell gyõ zõd ni a be sza bá lyo zó sze le pek meg lé -
té rõl, a he lyes be épí té sé rõl, va la mint a be sza bá lyo zó sze le -

pe ken mér ni kell az át áram ló tér fo gat ára mot és ezt össze
kell ha son lí ta ni a ter ve zé si ér té kek kel.

A tény le ges tér fo gat áram és a vissza té rõ hõ mér sék let,
az át la gos tel je sít mény és a kül sõ hõ mér sék let mé ré se
alap ján meg ha tá roz ha tó a ter ve zé si tér fo gat áram és a hõ -
mér sék let kü lönb ség )T (elõ re me nõ – vissza té rõ).

Mé re te zé si ál la pot ban az ala csony )T ér té kek
(pl. <10 °C) több let tér fo gat áram ra utal nak, ami ma ga sabb
se géd ener gia igényt okoz.

Ma ga sabb )T ér té ke ket kell ja va sol ni, te kin tet tel arra,
hogy a tér fo gat áram csök ken té se ese té ben szük ség le het az
el osz tó há ló zat be sza bá lyo zá sá ra, vagy au to ma ti kus sza bály -
zó be ren de zé sek (pl. ter mo szta ti kus sze le pek) be épí té sé re.

10. Ka zán(ok) fe lül vizs gá la ta
Az egyes ka zá nok ese té ben a be ál lí tá sok és a tény le ges

tel je sít mény fe lül vizs gá la ta a kö vet ke zõk re ter jed het ki:
– tü ze lõ anyag gal be vitt tel je sít mény el len õr zé se;
– alap be ál lí tá sok és tü ze lés tech ni kai ha tás fok el len õr -

zé se;
– egyéb vesz te sé gek (su gár zá si, ké szen lé ti stb.) el len -

õr zé se;
– ha tás fok el len õr zé se rész ter he lés nél;
– éves ha tás fok el len õr zé se;
– sza bá lyo zá si be ál lí tá sok el len õr zé se, be le ért ve az

üzem idõt és an nak ha tá sát (hisz te ré zis).

11. Hõ ter me lés sza bá lyo zá sa
Ha a rend szer ben több mint egy hõ ter me lõ be ren de zés

van (be le ért ve a nem-tü ze lés tech ni kai be ren de zé se ket)
azok azo no sí tá sa és a ja vas la tok ké szí té se az aláb bi ak sze -
rint tör té nik:

– a fû té si rend szer hõ el osz tá sa, be le ért ve a pri o ri tá so -
kat, a be táp lá lás meg osz tá sát és op ti ma li zá lá sát, és az
üzem idõt;

– hõ ter me lõk be sza bá lyo zá sa;
– ké szen lé ti hõ ter me lõk hid ra u li kus le vá lasz tá sa;
– sza bá lyo zó be ren de zé sek be ál lí tá sai.

12. Fû té si rend szer ha tás fo ka
A fe lül vizs gá lat ki ter jed het a he lyi ség fû té si al rend sze -

rek ha tás fo ká nak (vagy bár mely az zal egyen ér té kû pa ra -
mé ter, pél dá ul költ ség té nye zõk, re la tív vesz te sé gek) meg -
ha tá ro zá sá ra.

13. Hasz ná la ti me leg víz (HMV) há ló zat
Az azo no sí tás el vég zé se és – in do kolt eset ben – ja vas lat

ké szí té se az aláb bi ak vo nat ko zá sá ban:
– HMV há ló zat ki ala kí tá sa;
– tény le ges HMV igé nyek és idõ be li el osz lá suk össze -

ha son lít va a ter ve zet tel;
– cir ku lá ci ós há ló zat szi ge te lé se (a csõ há ló zat azon ré -

sze, amely a cir ku lá ci ó ban érin tett);
– cir ku lá ci ós há ló zat me net rend je;
– HMV ter me lõ be ren de zés tí pu sa és mé re te;
– tá ro ló mé re te zé se, hõ szi ge te lé se és víz hõ mér sék let

sza bá lyo zá sa;
– se géd ener gia igény.
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3. számú melléklet
a 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

A légkondicionáló rendszerek energetikai
felülvizsgálata

1. Alap el vek
Ez az ener ge ti kai fe lül vizs gá lat nem je lent egy, a tel jes

lég kon di ci o ná ló rend szer re vo nat ko zó ener ge ti kai ta nú sí -
tást, és ér te lem sze rû en meg kell kü lön böz tet ni a rend sze -
rek tisz tí tá sát, be sza bá lyo zá sát, azaz op ti má lis mû kö dé sét
ered mé nye zõ kar ban tar tá sá hoz kap cso ló dó te vé keny sé -
gek tõl.

2. Az ener ge ti kai fe lül vizs gá lat tar tal ma
Az ener ge ti kai fe lül vizs gá la tot az aláb bi fõbb szem pon -

tok alap ján kell vég re haj ta ni:
– a ter ve zett és meg va ló sult, üze me lõ rend szer ak tu á lis

szab vá nyok nak és elõ írásoknak való meg fe le lõ sé ge,
– a rend sze rek, il let ve szol gál ta tá sa ik nak az ere de ti,

ter ve zett és idõ köz ben mó do sí tott, az ak tu á lis kö ve tel mé -
nyek nek és az egyes he lyi sé gek igé nye i nek a fe lül vizs gá -
lat idõ pont já ban való meg fe le lõ sé ge,

– az ener gia fel hasz ná lást ér dem ben be fo lyá so ló in téz -
ke dé sek vizs gá la ta, meg ha tá ro zá sa, mint:

= hõ ter he lé sek vizs gá la ta,
= szel lõ zõ le ve gõ mennyi sé ge, mi nõ sé ge,
= a kom fort pa ra mé te rek (hõ mér sék let, ned ves ség -

tar ta lom) biz to sí tá sa,
= fû té si, hû té si, hid ra u li kai, lég tech ni kai és vil la mos

rend sze rek tel je sít mény il lesz té se,
= üzem mó dok, üzem ál la po tok, sza bá lyo zá sok meg -

fe le lõ sé ge,
– az épü let hõ tech ni kai meg fe le lõ sé ge, lég tö mör sé ge,
– a ven ti lá to rok és a hõ ter me lõ-, hû tõ- és hõ szi vattyú

be ren de zé sek ener ge ti kai meg fe le lõ sé ge,
– a ven ti lá to rok, ener ge ti kai be ren de zé sek fel vett és a

faj la gos vil la mos tel je sít mé nye, ha tás fo ka,
– hû tõ kö rök kör nye zet vé del mi meg fe le lõ sé ge,
– kap cso ló dó épü let gé pé sze ti be ren de zé sek és há ló za -

tok be sza bá lyo zott sá ga, meg fe le lõ sé ge,
– a rend szer me cha ni kai, elekt ro mos és pne u ma ti kai

ele me i nek ál la po ta és meg fe le lõ mû kö dé se,
– épü let fel ügye le ti rend sze rek, sza bály zó be ren de zé -

sek meg fe le lõ mû kö dé se,
– a rend sze rek és rend sze re le mek meg fe le lõ kar ban tar -

tott sá ga,
– a kö te le zõ el len õr zõ mé ré sek (vil la mos, hû tõ kö zeg -

szi vár gás, be sza bá lyo zás) meg fe le lõ el vég zé sé nek meg -
tör tén te.

3. A fe lül vizs gá lat elõ ké szí té se, ada tok és do ku men tu -
mok ki ér té ke lé se

A fe lül vizs gá lat elõ ké szü le tei, do ku men tu mok, ada tok
át te kin té se

– ere de ti át adás-át vé te li rend szer do ku men tu mok és
idõ köz be ni mó do sí tá sa ik,

– üze mel te tõi/fel hasz ná lói el vá rá sok meg ha tá ro zá sa
(ter he lés, üzem idõk, köz ér ze ti pa ra mé te rek) az el len õr zés
idõ pont já ban, össze ha son lí tás a ren del ke zés re álló ka pa ci -
tá sok kal,

– kap cso ló dó gé pé sze ti há ló za tok, be ren de zé sek, lég -
tech ni kai és hid ra u li kai rend sze rek, vil la mos, au to ma ti ka
azo no sí tá sa,

– át adás-át vé te li, be sza bá lyo zá si, be üze me lé si do ku -
men tu mok,

– üze mel te té si, kar ban tar tá si elõ írások, do ku men tu -
mok,

– idõ köz ben el vég zett el len õr zé sek, mé ré sek, be sza bá -
lyo zá sok do ku men tu mai,

– ener gia fo gyasz tá si ada tok,

– hi ány zó ada tok, do ku men tu mok pót lá sa hely szí ni be -
já rá son, majd a szük sé ges fel té te le zé sek meg ha tá ro zá sa,

– ta nács adás a hi ány zó do ku men tu mok pót lá sá nak
mód já ra.

4. A rend sze rek és rend sze re le mek hely szí ni fe lül vizs -
gá la tá nak lé nye gi szem pont jai, mód sze rei

a) A hõ ter me lõ be ren de zé sek fe lül vizs gá la tát a ren de -
let 1. mel lék le te alap ján kell el vé gez ni.

b) A hid ra u li kai rend sze rek el len õr zé sét a ren de let
2. mel lék le té ben fog lal tak alap ján kell el vé gez ni.

c) A lég kon di ci o ná ló há ló za tok, rend sze re le mek és
lég kon di ci o ná ló tel je sít mény és ha tás fok ér té ke lé se az
épü le tek szel lõz te té se, vizs gá la ti és mé ré si mód sze rek be -
sze relt szel lõz te té si és lég kon di ci o ná lá si rend sze rek át vé -
te lé hez címû MSZ EN 12599:2000 szab vány sze rint tör -
tén jen, kü lö nös te kin tet tel a ven ti lá to rok és hõ vissza nye -
rõk ha tás fo ká ra, a szû rõk meg fe le lõ sé gé re.

d) A hû tõ be ren de zés és hõ szi vattyú ál la po tá nak, tel je -
sít mény té nye zõ jé nek (COP) el len õr zõ mé ré se és ki ér té ke -
lé se egy adott, tar tós üzem ál la pot nál a komp resszo ros
 hûtõ- és hõ szi vattyú-be ren de zé sek vizs gá la ta címû MSZ
2355:1988 szab vány figye lembe véte lével tör tén jen.

e) A hû tõ- és hõ szi vattyú-be ren de zé sek fe lül vizs gá la -
tá nál az aláb bi adott sá go kat kell vizs gál ni és ér té kel ni a
vo nat ko zó szab vá nyok figye lembe véte lével:

– A hû tõ egy ség el len õr zé se

= te le pí té si kör nye zet,

= komp resszo rok, azok kor sze rû sé ge,

= tel je sít mény sza bá lyo zás,

= üze mi nyo má sok, hõ mér sék le tek,

= hû tõ kö zeg töl tet,

= hû tõ kö zeg-szi vár gás el len õr zés,

= fi zi kai ál la pot, csö ve zés, sze rel vé nyek, hõ szi ge te -
lés,

= rez gé sek és za jok.
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– A kül té ri (hõ le adó, kon den zá tor) egy sé gek el len õr zé se
= szak sze rû el he lye zés, át szel lõ zés,
= té li-nyá ri üzem, kar ban tar tott ság,
= hû tõ kö zeg-szi vár gás el len õr zés,
= ural ko dó szél irány, ven ti lá tor for gás irány.

– A bel té ri rend sze rek el len õr zé se
= szak sze rû el he lye zés, lég ve ze tés,
= sé rü lés, kar ban tar tott ság,
= lég szû rõ tisz ta sá ga,
= hû tõ kö zeg-szi vár gás el len õr zés,
= ven ti lá tor for gás irány.

– A bel té ri rend sze rek el len õr zé se
= he lyi sé gen kén ti le ve gõ mennyi ség, el osz lás,
= le ve gõ be szí vás, ki do bás meg fe le lõ sé ge,
= rend szer kar ban tar tott ság,
= lég ke ze lõk ele men kén ti kar ban tar tott ság,
= hû tõ kö zeg-szi vár gás el len õr zés.

f) Au to ma ti ka rend sze rek, be ál lí tott pa ra mé te rek el len -
õr zé se

– rend sze rek, rend sze re le mek be azo no sí tá sa,
– ér zé ke lõk, vég re haj tók szem re vé te le zé se, mû kö dé se,
– ér zé ke lõk, vég re haj tó ele mek, sza bály zó kö rök, épü -

let-fel ügye le ti rend szer be ál lí tá si pa ra mé te re i nek ak tu a li -
zá lá sa.

5. Az ener ge ti kai fe lül vizs gá lat do ku men tá lá sa, ki ér té -
ke lé se, fe lül vizs gá la ti iga zo lás

a) A fe lül vizs gá lat so rán el vég zett te vé keny sé gek rész -
le tes do ku men tá lá sa

– a vizs gált meg ren de lõi do ku men tu mok, ada tok lis -
tá ja,

– a pó tolt és pót lan dó do ku men tu mok, ada tok lis tá ja,
– a fe lül vizs gá lat so rán al kal ma zott szab vá nyok, ren -

de le tek,

– a fe lül vizs gá lat fo lya ma ta, lé nye gi szem pont jai,

– üze mel te tõ vel tör tént egyez te té sek do ku men tu mai,

– az elõ ze tes hely szí ni szem le meg ál la pí tá sai,

– az ener ge ti kai szem pont ból fon tos meg ál la pí tá sok,

– a fe lül vizs gá lat ki ér té ke lé sé hez szük sé ges meg ál la pí -
tá sok,

– az el vég zett mé ré sek, szá mí tá sok ered mé nyei,

– a fe lül vizs gá lat ba be vont szak ér tõk ál tal vég zett szol -
gál ta tá sok do ku men tu mai.

b) A fe lül vizs gá lat ered mé nye i nek és do ku men tu ma i -
nak fel dol go zá sa

– a ren del ke zés re bo csá tott ada tok, a fel mé ré sek, ta -
pasz talt je len sé gek és mért ered mé nyek fel dol go zá sa,

– el len õr zõ szá mí tá sok el vég zé se, ki ér té ke lé se.

c) In téz ke dé si és mó do sí tá si ja vas la tok ki dol go zá sa

Alap ve tõ in téz ke dé sek

– tu laj do nos és ke ze lõ sze mély zet tu dat for má lá sa,

– füg get len, szak sze rû be sza bá lyo zott ság fon tos sá ga,

– a szak sze rû üze mel te tés, kar ban tar tás és ezek do ku -
men tált sá gá nak ja ví tá sa,

– ja vas lat té tel az al ter na tív meg ol dá sok ra vo nat ko -
zó an,

– igé nyek és szol gál ta tá sok össze han go lá sa.

6. A fe lül vizs gá lat ki ér té ke lé se, le zá rá sa, fe lül vizs gá la -
ti iga zo lás

A rend sze rek ener ge ti kai fe lül vizs gá la tá nak el vég zé sét
és ki ér té ke lé sét köve tõen fe lül vizs gá la ti iga zo lás ban kell
össze fog lal ni és rög zí te ni az ér de mi azo no sí tó és ki in du ló
ada to kat, va la mint az elõ ké szí tõ te vé keny sé gek, a hely szí -
ni fel mé ré sek és mé ré sek, ezek ki ér té ke lé sé bõl szár ma zó
kö vet kez te té se ket.
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A Kormány
265/2008. (XI. 6.) Korm.

rendelete

a 2009. évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Program módosított és új

adatgyûjtéseirõl

A Kor mány a sta tisz ti ká ról szó ló 1993. évi XLVI. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Stt.) 8. §-ának (6) be kez dé sé ben
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a jogi sze mé lyek re, a jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek re, va la mint a
gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze tes sze mé lyek re 
azok gaz da sá gi te vé keny sé gé re vo nat ko zó an.

2.  §

A ren de let 1. mel lék le te a mó do sí tott és az új köz vet len
sta tisz ti kai adat gyûj té se ket, a 2. mel lék le te a mó do sí tott és
az új sta tisz ti kai célú adat át vé te le ket tar tal maz za.

3.  §

A hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat szer vei az Or szá gos
Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram ban (a továb biak ban:
OSAP) sze rep lõ adat gyûj té se ik te kin te té ben az érin tett
adat szol gál ta tók sta tisz ti kai adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gét 2008. de cem ber 15-éig hon lap ju kon köz zét eszik.

4.  §

A hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat hoz tar to zó szer vek az
OSAP vég re haj tá sa ér de ké ben jo go sul tak a ha tó sá gi, el -
len õr zé si és gaz da sá gi te vé keny ség gel járó, to váb bá a
nyil vá nos és köz hi te lû nyil ván tar tá sok ve ze té sé vel össze -
füg gõ adat gyûj tést vég zõ szerv tõl a ren del ke zés re álló
nem sze mé lyes ada to kat egye di azo no sí tás ra al kal mas mó -
don át ven ni. Eze ket a szer ve ket az OSAP-ban sze rep lõ
adat gyûj té sek te kin te té ben az Stt. 9.  § (1) be kez dés ben
fog lalt fel té te lek kel adat át adá si kö te le zett ség ter he li.

5.  §

(1) Meg szûn nek
a) a 2000. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -

gyûj té si Prog ram ról  szóló 154/1999. (X. 22.) Korm. ren -
de let tel el ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1504/00 Je len -
tés a mû té ti te vé keny ség rõl, az 1506/00 Je len tés a szü lé -
sze ti ese mény rõl címû,

b) a 2001. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. ren de let tel el ren -
delt és a mel lék le té ben fog lalt 1903/01 Az Ál la mi Pri va ti zá -
ci ós és Va gyon ke ze lõ ZRt. be vé te lei és ki adá sai címû,

c) a 2002. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té -
si Prog ram ról  szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. ren de let tel
el ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1571/02 Je len tés az
egész ség ügyi in téz mé nyek mun ka vé del mi hely ze té rõl, az
1909/02 A Ma gyar Ál lam kincs tár sa ját tu laj do ná ban lévõ,
va la mint a nála le tét be he lye zett ál lam pa pí rok ál lo má nya
tu laj do no si bon tás ban címû,

d) a 2004. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let tel el -
ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1370/04 A víz gaz dál ko dá si 
célú kor mány za ti be ru há zá sok ada tai, az 1371/04 A sa ját
dön té sû víz gaz dál ko dá si be ru há zá sok ada tai, az 1372/04 A
víz ügyi te vé keny sé gek ada tai, az 1374/04 A hegy-, domb- és
sík vi dé ki víz ren de zés mû sza ki-gaz da sá gi ada tai, az 1983/04
A for ga lom ban lévõ ál lam pa pí ro kon és az adós sá gon fel hal -
mo zó dott ka mat ál lo má nya, a 2029/04 Ma gyar re zi den sek
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ, nyil vá nos ér ték pa pír-ki bo csá tá sai 
(Ma gyar or szá gon és kül föl dön) címû,

e) a 2005. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té -
si Prog ram ról  szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. ren de let tel
el ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1503/05 Je len tés a
köz for gal mú gyógy szer tá rak el szá mo lá sá ról (tá mo ga tott
és nem tá mo ga tott kör re egy aránt), az 1745/05 Be fek te té si
ala pok sta tisz ti kai mér le ge, a 2070/05 A ma gyar ál lam pa -
pí rok ka ma tai címû,

f) a 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de let tel el ren delt és a mel -
lék le té ben fog lalt 1389/06 Az or szá gos köz utak és hi dak
ada tai, az 1491/06 Or szá gos vér ké szít mény-elõ ál lí tá si és
-fel hasz ná lá si je len tés, az 1964/06 Szál lo dai gyors je len -
tés, az 1766/06 Ki mu ta tás a pénz fel dol go zá si te vé keny -
ség rõl, a 2028/06 A ma gyar ál lam ér ték pa pír-ki bo csá tá sai
(Ma gyar or szá gon és kül föl dön) címû,

g) a 2007. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
229/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let tel el ren delt és a mel lék le -
té ben fog lalt 1825/07 Mû trá gyák ér té ke sí té si ára, a 2152/07
Adat szol gál ta tás a mo bil te le fo nos vá sár lók ról címû,

h) a 2008. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
300/2007. (XI. 9.) Korm. ren de let tel el ren delt és a mel lék -
le té ben fog lalt 1992/08 Pénz pi a ci ala pok sta tisz ti kai mér -
le ge, a 2144/08 A több cé lú kis tér sé gi ön kor mány za ti tár -
su lá sok ada tai adat gyûj té sek, il let ve

i) a 2000. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram ról  szóló 154/1999. (X. 22.) Korm. ren -
de let tel el ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1699/00 Az
Ön kén tes Köl csö nös Egész ség és Ön se gé lye zõ Pénz tá rak
össze sí tett ne gyed éves ada tai pénz for gal mi ki adá sok ról,
be vé te lek rõl és be fek te té si va la mint lik vi di tá si ál lo má -
nyok ról, az 1774/00 Az Egész ség biz to sí tá si Alap tárgy évi
elõ irány za ti ada ta i nak tel je sí té se, or szá gos össze sen, az
1776/00 A Nyug díj biz to sí tá si Alap tárgy évi elõ irány za ti
ada ta i nak tel je sí té se, or szá gos össze sen, az 1804/00 Ön -
kén tes Nyug díj pénz tá rak ne gyed éves be szá mo lói, az
1805/00 Ma gánnyug díj pénz tá rak ne gyed éves be szá mo lói
címû,
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j) a 2001. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. ren de let tel el ren -
delt és a mel lék le té ben fog lalt 1801/01 He lyi ön kor mány za -
tok pénz ügyi kö ve te lé sei és tar to zá sai, az 1802/01 Tár sa da -
lom biz to sí tá si ala pok pénz ügyi kö ve te lé sei és tar to zá sai, az
1806/01 A köz pon ti költ ség ve tés pénz ügyi kö ve te lé sei és tar -
to zá sai, az 1901/01 A he lyi ön kor mány za tok össze sí tett költ -
ség ve té si je len té se, az 1902/01 Az el kü lö ní tett ala pok pénz -
ügyi kö ve te lé sei és tar to zá sai, az 1905/01 A köz pon ti költ -
ség ve tés brut tó adós sá ga, az 1907/01 A Ma gyar Ál lam kincs -
tár napi je len té se, az 1908/01 Havi je len tés a köz pon ti kor -
mány zat al rend sze re i nek ada ta i ról címû,

k) a 2002. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té -
si Prog ram ról  szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. ren de let tel
el ren delt és a mel lék le té ben fog lalt 1951/02 Nem zet gaz -
da sá gi el szá mo lá sok könyv vi te li mér le ge címû,

l) a 2003. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si 
Prog ram ról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. ren de let tel el ren -
delt és a mel lék le té ben fog lalt 1986/03 A nyil vá no san mû -
kö dõ rész vény tár sa sá gok ban  való be fo lyás szer zés sel kap -
cso la to san gyûj tött ada tok, az 1987/03 Ér ték pa pí rok ha tárt 
át lé põ for ga lom ba ho za ta la címû,

m) a 2005. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. ren de let tel el ren -
delt és a mel lék le té ben fog lalt 1981/05 Pénz ügyi és be fek te -
té si vál lal ko zá sok össze vont mér le ge, a 2069/05 Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te nyil ván tar tá sá ba vett gaz da -
sá gi szer ve ze tek ada tai, a 2089/05 Je len tés a pszi chi át ri ai
osz tá lyon ápolt be te gek rõl, a 2113/05 Je len tés a Pe ri na tá lis
In ten zív Cent ru mok mun ká já ról, a 2119/05 Je len tés a mél tá -
nyos ság ból tá mo ga tott, va la mint a kü lön szer zõ dés alap ján
be szer zett gyógy sze rek for gal má ról címû,

n) a 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de let tel el ren delt és a mel lék le -
té ben fog lalt 2135/06 A nem tõzs dei rész vé nyek nyil vá nos
ki bo csá tá sa, il let ve zárt kö rû for ga lom ba ho za ta la, a 2138/06
Ki mu ta tás az ÁFA-vissza té rí té sek tel je sí té sé rõl címû,

o) a 2007. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
229/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let tel el ren delt és a mel -
lék le té ben fog lalt 2150/07 Rész le tes éves be szá mo lót ké -
szí tõ vál la la tok mér le ge címû adat át vé te lek.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol tak ese té ben a 2008.
évre vo nat ko zó adat szol gál ta tá so kat még az adat gyûj tést,
il let ve adat át adást el ren de lõ kor mány ren de let mel lék le té -
ben fog lal tak nak meg fele lõen kell tel je sí te ni.

6.  §

A 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de let 3. mel lék le té nek
I. pont ja a kö vet ke zõ 58. al pont tal egé szül ki:

„58. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 453/2008/EK
ren de le te (2008. áp ri lis 23.) a kö zös sé gi üres ál lás he lyek re
vo nat ko zó ne gyed éves sta tisz ti kai ada tok ról (2009/06)”

7.  §

A 2008. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
300/2007. (XI. 9.) Korm. ren de let 3. mel lék le té nek I. pont -
ja a kö vet ke zõ 55., 56. és 57. al pont tal egé szül ki:

„55. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 295/2008/EK
ren de le te (2008. már ci us 11.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti
sta tisz ti ká i ról (1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08,
1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08, 1935/08, 2146/08)

56. A Bi zott ság 472/2008/EK ren de le te (2008. má -
jus 29.) a rö vid tá vú sta tisz ti kák ról  szóló 1165/98/EK ren -
de let nek a NACE Rev. 2. idõ so ra i ra al kal ma zan dó elsõ bá -
zis év, va la mint a NACE Rev. 2. sze rint be nyúj tan dó
2009-nél ko ráb bi idõ so rok ra a rész le te zett ség szint je, az
adat szol gál ta tás for má ja, az elsõ re fe ren cia-idõ szak és a
re fe ren cia-idõ szak te kin te té ben tör té nõ vég re haj tás ról
(1025/08, 1042/08, 1043/08, 1109/08, 1872/08, 1874/08,
1877/08, 1878/08, 1897/08, 1938/08)

57. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 451/2008/EK
ren de le te (2008. áp ri lis 23.) a ter mé kek te vé keny ség sze -
rin ti, új sta tisz ti kai osz tá lyo zá sá ról (CPA, ma gya rul:
TESZOR) és a 3696/93/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl (1217/08)”

8.  §

Ez a ren de let a 3. mel lék let ben fel so rolt uni ós jogi ak tu -
sok nak  való meg fe le lést szol gál ja, va la mint azok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

9.  §

A 2008. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat -
gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj té se i rõl  szóló
300/2007. (XI. 9.) Korm. ren de let 1. mel lék le té nek mó do -
sí tá sa it a 4. mel lék let tar tal maz za.

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 3.  § a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 265/2008. (XI. 6.) Korm. ren de let hez
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2. melléklet a 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez
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3. melléklet
a 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

Jogharmonizációs melléklet*

I. Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

1. A Bi zott ság 1099/2005/EK ren de le te (2005. jú -
lius 13.) az in for má ci ós tár sa da lom ra vo nat ko zó kö zös sé gi 
sta tisz ti ká ról  szóló 808/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let vég re haj tá sá ról (1840/09)

2. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1158/2005/EK
ren de le te (2005. jú li us 6.) a rö vid tá vú sta tisz ti kák ról  szóló
1165/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról (2146/09)

3. A Ta nács 1172/95/EK ren de le te (1995. má jus 22.) a
kö zös sé gi és tag ál la mai, il let ve a har ma dik or szá gok kö -
zöt ti áru for ga lom ra vo nat ko zó sta tisz ti ká ról (2193/09)

4. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1221/2002/EK
ren de le te (2002. jú ni us 10.) az ál lam ház tar tás ne gyed éves
nem pénz ügyi szám lá i ról (2198/09)

5. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 138/2004/EK ren -
de le te (2003. de cem ber 5.) a kö zös sé gi me zõ gaz da sá gi
szám la rend szer rõl (1237/09, 1282/09, 1826/09, 1827/09)

6. A Ta nács 1408/71/EGK ren de le te (1971. jú ni us 14.)
a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé gen be lül
moz gó mun ka vál la lók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal -
ma zás ról (1514/09, 1914/09)

7. A Bi zott ság 1614/2002/EK ren de le te (2002. szep -
tem ber 6.) az 58/97/EK, Eu ra tom ta ná csi ren de let gaz da sá -
gi és mû sza ki fej lõ dés hez  való hoz zá iga zí tá sá ról, va la mint 
a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK bi zott sá gi
ren de let mó do sí tá sá ról (1934/09)

8. A Bi zott ság 1618/1999/EK ren de le te (1999. jú -
lius 23.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti ká ja mi nõ sé gé -
nek ér té ke lé sé re vo nat ko zó szem pon tok ról (1934/09)

9. A Bi zott ság 1668/2003/EK ren de le te (2003. szep -
tem ber 1.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti ká i ra vo nat -
ko zó adat to váb bí tás tech ni kai for má tu ma te kin te té ben az
58/97/EK, Eu ra tom ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról, to -
váb bá a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti ká i ra vo nat ko zó
adat to váb bí tás tech ni kai for má tu má ról  szóló 2702/98/EK
ren de let mó do sí tá sá ról (1934/09)

* Az uni ós jogi ak tus után zá ró jel ben az adat gyûj té sek OSAP nyil ván tar -
tá si szá ma sze re pel.

10. A Bi zott ság 1669/2003/EK ren de le te (2003. szep -
tem ber 1.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti ká i hoz elõ ál -
lí tan dó adat so rok te kin te té ben az 58/97/EK, Eu ra tom ta -
ná csi ren de let vég re haj tá sá ról, to váb bá a vál lal ko zá sok
szer ke ze ti sta tisz ti ká i hoz elõ ál lí tan dó adat so rok ról  szóló
2701/98/EK ren de let mó do sí tá sá ról (1934/09)

11. A Bi zott ság 1670/2003/EK ren de le te (2003. szep -
tem ber 1.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti kái mu ta tó i -
nak meg ha tá ro zá sai te kin te té ben az 58/97/EK, Eu ra tom
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról, to váb bá a vál lal ko zá sok
szer ke ze ti sta tisz ti kái mu ta tó i nak meg ha tá ro zá sá ról  szóló
2700/98/EK ren de let mó do sí tá sá ról (1934/09)

12. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 177/2008/EK
ren de le te (2008. feb ru ár 20.) a vál lal ko zá sok sta tisz ti kai
célú nyil ván tar tá sa kö zös ke re té nek lét re ho zá sá ról és a
2186/93/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 
(1764/09)

13. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 184/2005/EK
ren de le te (2005. ja nu ár 12.) a fi ze té si mér leg gel, a szol gál -
ta tá sok nem zet kö zi ke res ke del mé vel és a köz vet len kül -
föl di be fek te té sek kel kap cso la tos kö zös sé gi sta tisz ti kák ról 
(2183/09, 2186/09)

14. A Ta nács 959/93/EGK ren de le te (1993. áp ri lis 5.) a 
tag ál la mok ál tal a ga bo na fé lé ken kí vü li nö vé nyi ter mé -
kek rõl szol gál ta tan dó sta tisz ti kai ada tok ról (1082/09,
1085/09, 1651/09, 1677/09, 2128/09)

15. A Bi zott ság 1868/77/EGK ren de le te (1977. jú -
lius 29.) a kel te tõ to já sok és a na pos csi bék ter me lé sé rõl és
for gal ma zá sá ról  szóló 2782/75/EGK ren de let al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
(1791/09)

16. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1893/2006/EK
ren de le te (2006. de cem ber 20.) a gaz da sá gi te vé keny sé gek 
sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét -
re ho zá sá ról és a 3037/90/EGK ta ná csi ren de let, va la mint
egyes meg ha tá ro zott sta tisz ti kai te rü le tek re vo nat ko zó
EK-ren de le tek mó do sí tá sá ról (1332/09, 1934/09)

17. A Bi zott ság 1917/2000/EK ren de le te (2000. szep -
tem ber 7.) az 1972/95/EK ta ná csi ren de let nek a kül ke res -
ke de lem sta tisz ti kák te kin te té ben  való vég re haj tá sá ra vo -
nat ko zó egyes ren del ke zé sek rõl (2193/09)

18. A Bi zott ság 1982/2004/EK ren de le te (2004. no -
vem ber 18.) a tag ál la mok kö zöt ti ter mék for ga lom ra vo nat -
ko zó kö zös sé gi sta tisz ti ká ról  szóló 638/2004/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról, va la mint az
1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bi zott sá gi ren de let ha tá -
lyon kí vü li he lye zé sé rõl (2011/09, 2013/09)
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19. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2056/2002/EK
ren de le te (2002. no vem ber 5.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti
sta tisz ti ká i ról  szóló 58/97/EK, Eu ra tom ta ná csi ren de let
mó do sí tá sá ról (1934/09)

20. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2150/2002/EK
ren de le te (2002. no vem ber 25.) hul la dék ra vo nat ko zó sta -
tisz ti kák ról (1061/09)

21. A Bi zott ság 2197/95/EK ren de le te (1995. szep tem -
ber 18.) a tag ál la mok ál tal a ga bo na fé lék ter mesz té sé rõl
szol gál ta tan dó sta tisz ti kai ada tok ról  szóló 837/90/EGK,
va la mint a tag ál la mok ál tal a ga bo na fé lé ken kí vü li nö vé -
nyi ter mé kek rõl szol gál ta tan dó sta tisz ti kai ada tok ról  szóló 
959/93/EGK ta ná csi ren de let mel lék le te i nek mó do sí tá sá -
ról (1085/09, 2128/09)

22. A Ta nács 2223/96/EK ren de le te (1996. jú ni us 25.)
a Kö zös ség ben a nem ze ti és re gi o ná lis szám lák eu ró pai
rend sze ré rõl (2200/09)

23. A Bi zott ság 264/2000/EK ren de le te (2000. feb ru ár
3.) a 2223/96/EK ta ná csi ren de let nek a rö vid tá vú ál lam -
ház tar tá si sta tisz ti kák kal kap cso la tos vég re haj tá sá ról
(2198/09)

24. Bi zott ság 2700/98/EK ren de le te (1998. de cem -
ber 17.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti kái mu ta tó i nak
meg ha tá ro zá sá ról (1934/09)

25. A Bi zott ság 2701/98/EK ren de le te (1998. de cem -
ber 17.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti ká i hoz elõ ál lí -
tan dó adat so rok ról (1934/09)

26. A Bi zott ság 2702/98/EK ren de le te (1998. de cem -
ber 17.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti ká i ra vo nat ko -
zó adat to váb bí tás tech ni kai for má tu má ról (1934/09)

27. A Ta nács 2782/75/EGK ren de le te (1975. ok tó -
ber 29.) a kel te tõ to já sok és a na pos csi bék ter me lé sé rõl és
for gal ma zá sá ról (1791/09)

28. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 295/2008/EK
ren de le te (2008. már ci us 11.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti
sta tisz ti ká i ról (át dol go zás) (1934/09, 2146/09)

29. A Bi zott ság 311/2007/EK ren de le te (2007. már -
cius 19.) a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé -
gen be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal ko zók ra és 
csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
1408/71/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 574/72/EGK ta ná csi
ren de let mó do sí tá sá ról (1514/09, 1914/09)

30. A Ta nács 357/79/EGK ren de le te (1979. feb ru ár 5.)
a szõ lõ te rü le tek sta tisz ti kai fel mé ré se i rõl (1082/09,
1651/09, 2192/09)

31. A Ta nács 3605/93/EK ren de le te (1993. no vem -
ber 22.) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez
csa tolt, a túl zott hi ány ese tén kö ve ten dõ el já rás ról  szóló
jegy zõ könyv al kal ma zá sá ról (2200/09)

32. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 451/2008/EK
ren de le te (2008. áp ri lis 23.) a ter mé kek te vé keny ség sze -
rin ti, új sta tisz ti kai osz tá lyo zá sá ról (CPA, ma gya rul:
TESZOR) és a 3696/93/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl (1639/09)

33. A Ta nács 574/72/EGK ren de le te (1972. már -
cius 21.) a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé -
gen be lül moz gó mun ka vál la lók ra és csa lád tag ja ik ra tör té -
nõ al kal ma zá sá ról  szóló 1408/71/EGK ren de let vég re haj -
tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tás ról (1514/09,
1914/09)

34. A Ta nács (EK, Eu ra tom) 58/97 ren de le te (1996. de -
cem ber 20.) a vál lal ko zá sok szer ke ze ti sta tisz ti ká i ról
(2146/09)

35. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 638/2004/EK
ren de le te (2004. már ci us 31.) a tag ál la mok kö zöt ti ter mék -
for ga lom ra vo nat ko zó sta tisz ti kák ról és a 3330/91/EGK
ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl (2011/09,
2013/09)

36. A Bi zott ság 753/2004/EK ren de le te (2004. áp -
rilis 22.) az 1608/2003/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ha tá ro zat nak a tu do má nyos és tech no ló gi ai sta tisz ti kák te -
kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról (1071/09, 1074/09)

37. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 808/2004/EK
ren de le te (2004. áp ri lis 21.) az in for má ci ós tár sa da lom ra
vo nat ko zó kö zös sé gi sta tisz ti ká ról (1840/09)

38. A Ta nács 837/90/EGK ren de le te (1990. már -
cius 26.) a tag ál la mok ál tal a ga bo na fé lék ter mesz té sé rõl
szol gál ta tan dó sta tisz ti kai ada tok ról (1082/09, 1084/09,
1085/09, 1651/09, 1677/09, 2128/09)

39. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 862/2007/EK
ren de le te (2007. jú li us 11.) a mig rá ci ó ra és a nem zet kö zi
vé de lem re vo nat ko zó kö zös sé gi sta tisz ti kák ról, va la mint a 
kül föl di ál lam pol gár sá gú mun ka vál la lók ra vo nat ko zó sta -
tisz ti kák össze ál lí tá sá ról  szóló 311/76/EGK ta ná csi ren de -
let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl (2196/09)
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40. A Bi zott ság 93/481/EGK ha tá ro za ta (1993. jú li us
28.) a 91/271/EGK ta ná csi irány elv 17. cik ke ál tal elõ írt
nem ze ti prog ra mok be mu ta tá sá ra szol gá ló for ma nyom tat -
vá nyok ról (1062/09)

41. A Bi zott ság 94/432/EK ha tá ro za ta (1994. má -
jus 30.) a 93/23/EGK ta ná csi irány elv nek a ser tés ál lo -
mány ra és a ser tés te nyész tés re vo nat ko zó sta tisz ti kai fel -
mé ré sek te kin te té ben tör té nõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról (1280/09)

42. A Bi zott ság 94/433/EK ha tá ro za ta (1994. má -
jus 30.) a 93/24/EGK ta ná csi irány elv nek a szarvas -
marha-tenyésztésre vo nat ko zó sta tisz ti kai fel mé ré sek te -
kin te té ben tör té nõ al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyok meg ál la pí tá sá ról és az em lí tett irány elv mó do sí tá -
sá ról (1280/09)

43. A Bi zott ság 94/434/EK ha tá ro za ta (1994. má -
jus 30.) a 93/25/EGK ta ná csi irány elv nek a juh- és kecs ke -
ál lo mány ra és a juh- és kecs ke te nyész tés re vo nat ko zó sta -
tisz ti kai fel mé ré sek te kin te té ben tör té nõ al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról (1280/09)

44. A Bi zott ság 2005/288/EK ha tá ro za ta (2005. már -
cius 18.) a tej és tej ter mé kek sta tisz ti kai fel mé rés rõl  szóló
96/16/EK ta ná csi irány elv vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 97/80/EK ha tá ro zat
mó do sí tá sá ról (1869/09, 1870/09)

45. A Bi zott ság 97/80/EK ha tá ro za ta (1996. de cem -
ber 18.) a tej és tej ter mé kek sta tisz ti kai fel mé ré sé rõl  szóló,
96/16/EK ta ná csi irány elv vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról (1869/09, 1870/09)

II. Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

1. A Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.) a
kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nit ro gén-di oxid -
ra és nit ro gén-oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra vo nat -
ko zó ha tár ér té kek rõl (1066/09)

2. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/30/EK
irány el ve (2000. jú ni us 6.) a Kö zös ség te rü le tén köz le ke dõ 
ha szon gép jár mû vek köz le ke dés re al kal mas sá gá nak or -
szág úti mû sza ki el len õr zé sé rõl (1062/09, 1378/09)

3. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/69/EK
irány el ve (2000. no vem ber 16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben ta -

lál ha tó ben zol ra és szén-mon oxid ra vo nat ko zó ha tár ér té -
kek rõl (1066/09)

4. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/3/EK irány -
el ve (2002. feb ru ár 12.) a kör nye ze ti le ve gõ ózon tar tal má -
ról (1066/09)

5. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/107/EK
irány el ve (2003. de cem ber 5.) a tej és tej ter mé kek sta tisz ti -
kai fel mé ré sé rõl  szóló 96/16/EK ta ná csi irány elv mó do sí -
tá sá ról (1869/09, 1870/09)

6. Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2008/50/EK
irány el ve (2008. má jus 21.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé -
rõl és a Tisz tább le ve gõt Eu ró pá nak el ne ve zé sû prog ram -
ról (1066/09)

7. A Ta nács 75/440/EGK irány el ve (1975. jú ni us 16.) a 
tag ál la mok ban ivó víz ki vé tel re szánt fel szí ni víz mi nõ sé gi
kö ve tel mé nye i rõl (1062/09)

8. A Ta nács 91/271/EGK irány el ve (1991. má jus 21.) a
te le pü lé si szenny víz ke ze lé sé rõl (1062/09, 1376/09,
2036/09)

9. A Ta nács 93/23/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
ser tés te nyész tés re vo nat ko zó sta tisz ti kai fel mé ré sek rõl
(1280/09, 1677/09)

10. A Ta nács 93/24/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
szar vas mar ha-te nyész tés sel kap cso la tos sta tisz ti kai fel mé -
ré sek rõl (1280/09, 1677/09)

11. A Ta nács 93/25/EGK irány el ve (1993. jú ni us 1.) a
juh- és kecs ke ál lo mány ra vo nat ko zó sta tisz ti kai fel mé ré -
sek rõl (1280/09, 1677/09)

12. A Ta nács 95/57/EK irány el ve (1995. no vem -
ber 23.) az ide gen for ga lom ra vo nat ko zó sta tisz ti kai in for -
má ció gyûj tés rõl (1036/09)

13. A Ta nács 96/16/EK irány el ve (1996. már ci us 19.) a 
tej és tej ter mé kek sta tisz ti kai fel mé ré sé rõl (1869/09,
1870/09)

14. A Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem -
ber 27.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek vizs gá la tá ról és
el len õr zé sé rõl (1066/09)

15. A Ta nács 98/83/EK irány el ve (1998. no vem ber 3.)
az em be ri fo gyasz tás ra hasz nált víz mi nõ sé gé rõl (1376/09, 
2036/09)
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4. melléklet a 265/2008. (XI. 6.) Korm. ren de let hez
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A Kor mány
266/2008. (XI. 6.) Korm.

ren de le te

az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi
rendeltetésû területekrõl  szóló

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  §-ának a) pont já ban – a 41/A.  §-ában fog lal tak sza bá -
lyo zá sá ra –, va la mint a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be -
kez dé sé nek c), l) és s) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Kr.) 2.  §-ának f)–i) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si te rü let: olyan kö -

zös sé gi je len tõ sé gû te rü let, ame lyen kö zös sé gi je len tõ sé -
gû faj je len tõs ál lo má nya, élõ he lye vagy kö zös sé gi je len -
tõ sé gû élõ hely tí pus ta lál ha tó, az Eu ró pai Unió jogi ak tu sá -
val tör tént jó vá ha gyást köve tõen a ter mé sze tes élõ he lyek,
va la mint a va don élõ nö vény- és ál lat vi lág vé del mé rõl
 szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv
(a továb biak ban: élõ hely vé del mi irány elv) 4. cik ke (4) be -
kez dé sé nek meg fe le lõ ter mé szet vé del mi cél ki tû zés meg -
ha tá ro zá sá val jog sza bály ban ki hir de tés re ke rült, és amely -
re a ki je lö lés alap já ul szol gá ló kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok 
vagy kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pu sok ter mé szet vé -
del mi hely ze té nek hely re ál lí tá sa, il let ve fenn tar tá sa ér de -
ké ben az e ren de let sze rin ti ter mé szet vé del mi elõ írások al -
kal ma zan dók;

g) ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü let:
olyan kö zös sé gi je len tõ sé gû te rü let, ame lyen leg alább egy
ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû faj ál lo má nya, élõ he lye
vagy leg alább egy ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely -
tí pus ta lál ha tó, az Eu ró pai Unió jogi ak tu sá val tör tént jó -
vá ha gyást köve tõen az élõ hely vé del mi irány elv 4. cik ke
(4) be kez dé sé nek meg fe le lõ ter mé szet vé del mi cél ki tû zés
meg ha tá ro zá sá val jog sza bály ban ki hir de tés re ke rült, és
amely re a ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi fa jok, il let ve ki -
emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pu sok ter mé szet vé -
del mi hely ze té nek hely re ál lí tá sa, il let ve fenn tar tá sa ér de -
ké ben az e ren de let sze rin ti ter mé szet vé del mi elõ írások al -
kal ma zan dók;

h) je lölt Na tu ra 2000 te rü let: olyan kö zös sé gi je len tõ -
sé gû te rü let, amely az e ren de let ben meg ha tá ro zott el já rás
ered mé nye ként kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si, il le tõ leg
ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü let ként az
 Európai Bi zott ság ré szé re je lö lés re ke rült, és a 6., il let ve a
7. szá mú mel lék let ben sze re pel;

i) jó vá ha gyott Na tu ra 2000 te rü let: olyan kö zös sé gi je -
len tõ sé gû te rü let, ame lyet az Eu ró pai Unió az élõ hely vé -
del mi irány elv 4. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti bi zott sá -
gi vagy ta ná csi ha tá ro zat tal jó vá ha gyott, és a 11., il let ve a
12. szá mú mel lék let ben sze re pel;”

(2) A Kr. 2.  §-a a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„q) kö zös sé gi je len tõ sé gû te rü let: olyan te rü let, amely

je len tõs mér ték ben hoz zá já rul a 2. vagy 3. szá mú mel lék -
let ben fel so rolt kö zös sé gi je len tõ sé gû vagy ki emelt kö zös -
sé gi je len tõ sé gû fa jok, il let ve a 4. szá mú mel lék let ben sze -
rep lõ kö zös sé gi je len tõ sé gû vagy ki emelt kö zös sé gi je len -
tõ sé gû élõ hely tí pu sok ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze -
té nek fenn tar tá sá hoz, hely re ál lí tá sá hoz, to váb bá a Na tu ra
2000 há ló zat egy sé ges sé gé hez, il let ve a bi o ló gi ai sok fé le -
ség meg õr zé sé hez.”

2.  §

A Kr. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A Na tu ra 2000 te rü le tek le ha tá ro lá sá nak és

fenn tar tá sá nak cél ja az azo kon ta lál ha tó, az 1–3. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott fa jok és a 4. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott élõ hely tí pu sok ked ve zõ ter mé szet vé -
del mi hely ze té nek meg õr zé se, fenn tar tá sa, hely re ál lí tá sa,
va la mint a Na tu ra 2000 te rü le tek le ha tá ro lá sá nak alap já ul
szol gá ló ter mé sze ti ál la pot, il let ve a fenn tar tó gaz dál ko dás 
fel té te le i nek biz to sí tá sa.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti cé lo kat
a) az or szág tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lõ dé sét biz to sí -

tó – tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ha tá ro -
zott – cé lok kal össze han gol tan, il let ve

b) a kul tu rá lis igé nyek és sa já tos sá gok, va la mint a he lyi 
és tér sé gi jel leg ze tes sé gek figye lembe véte lével
kell meg va ló sí ta ni.

(3) A Na tu ra 2000 te rü le ten ta lál ha tó kö zös sé gi je len tõ -
sé gû és a ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok, il let ve élõ -
hely tí pu sok ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze té nek meg -
õr zé sét, fenn tar tá sát, va la mint hely re ál lí tá sát szol gá ló in -
téz ke dé se ket a kö vet ke zõk ál la pít ják meg:

a) ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv;
b) más – kü lön jog sza bály alap ján ké szí tett – ter mé -

szet vé del mi célú vagy va la mely Na tu ra 2000 te rü let vé del -
mét szol gá ló, il let ve arra ki ha tás sal lévõ terv;

c) fenn tar tá si terv, amennyi ben az a Na tu ra 2000 te rü -
le ten ta lál ha tó kö zös sé gi je len tõ sé gû és ki emelt kö zös sé gi
je len tõ sé gû fa jok, il let ve élõ hely tí pu sok ked ve zõ ter mé -
szet vé del mi hely ze té nek meg õr zé se, fenn tar tá sa és hely re -
ál lí tá sa ér de ké ben szük sé ges, ide ért ve a kü lön jog sza bály
alap ján az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból fi nan szí ro zott Na tu ra 2000 fenn tar tá si ter vet is;

d) az (1) be kez dés sze rin ti cé lok meg va ló sí tá sát érin tõ
szer zõ dés.
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(4) A fenn tar tá si ter vet a 13. szá mú mel lék let sze rint
kell ké szí te ni. A ter vet el ké szí té se so rán egyez tet ni kell a
nem ze ti park igaz ga tó ság gal (a továb biak ban: igaz ga tó -
ság), az alap sza bály (ala pí tó ok irat) sze rint kör nye zet- és
ter mé szet vé del mi cél ra ala kult tár sa dal mi szer ve ze tek kel,
a Na tu ra 2000 te rü le ten ille té kességi vagy mû kö dé si te rü -
let tel ren del ke zõ te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel és te -
le pü lé si ön kor mány za tok kal, a Na tu ra 2000 te rü let tel érin -
tett föld rész le tek tu laj do no sa i val és va gyon ke ze lõ i vel, va -
la mint ezek gaz da sá gi ér dek-kép vi se le ti szer ve i vel.

(5) A fenn tar tá si terv a Na tu ra 2000 te rü let ke ze lé sé re
vo nat ko zó ja vas la to kat, va la mint ezek meg va ló sí tá sá nak
le het sé ges esz kö ze it tar tal maz za, és jog sza bály el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban kö te le zõ föld hasz ná la ti sza bá lyo kat
nem ál la pít meg.”

3.  §

A Kr. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A kü lön le ges ma dár vé del mi te rü le tek ki ala kí -

tá sa, va la mint a kü lön le ges és a ki emelt je len tõ sé gû ter mé -
szet meg õr zé si te rü le tek je lö lé se so rán a 9. szá mú mel lék let 
sze rin ti szem pon to kat kell figye lembe ven ni.

(2) Az 5–7. és a 11–12. szá mú mel lék let ben fel so rolt te -
rü le tek kel érin tett föld rész le tek hely raj zi szá mos jegy zé -
két kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti jog sza bály ki hir de té sét
köve tõen a Na tu ra 2000 te rü le te ket a Me PAR-ban te ma ti -
kus fed vény ként fel kell tün tet ni.

(4) A Me PAR-ban fel tün te tett Na tu ra 2000 te rü le te ket
az in gat lan-nyil ván tar tás ban le kell ha tá rol ni. Az in gat -
lan-nyil ván tar tá si le ha tá ro lás a tel jes és rész te rü let tel érin -
tett föld rész le tek hely raj zi szá ma i nak be azo no sí tá sát, va -
la mint a rész te rü let tel érin tett in gat la nok ese té ben az érin -
tett sé get áb rá zo ló váz rajz el ké szí té sét je len ti.

(5) Az in gat lan-nyil ván tar tás ban tör tént le ha tá ro lást köve -
tõen a (2) be kez dés sze rin ti jog sza bályt mó do sí ta ni kell.

(6) Az ál la mi tu laj don ban lévõ, hon vé del mi va gyon ke -
ze lés ben álló, (1) be kez dés sze rin ti te rü le tek je lö lé sé re a
hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel tör té nõ elõ ze tes egyez -
te tést köve tõen ke rül sor.

(7) Ha az Eu ró pai Bi zott ság ja vas la ta vagy ha tá ro za ta,
il let ve a Ta nács ha tá ro za ta sze rint a je lölt Na tu ra 2000 te -
rü le tek nem fe lel nek meg a kü lön le ges ter mé szet meg õr zé -
si te rü let vagy a ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si
te rü let fel té te le i nek, il le tõ leg to váb bi te rü le tek je lö lé se vá -
lik szük sé ges sé, e jog sza bályt, il let ve a (2) be kez dés sze -
rin ti jog sza bályt mó do sí ta ni kell, to váb bá a (3)–(5) be kez -
dés sze rin ti el já rá so kat a le ha tá ro lás ér de ké ben le kell foly -
tat ni.

(8) Ha az Eu ró pai Bi zott ság vagy a Ta nács ha tá ro za ta az 
élõ hely vé del mi irány elv 9. cik ke alap ján Na tu ra 2000 te -
rü let vissza mi nõ sí té sé rõl dönt, a (7) be kez dés sze rint kell
el jár ni.”

4.  §

(1) A Kr. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ Na tu ra
2000 te rü le ten a fel ügye lõ ség en ge dé lye szük sé ges]

„c) az er dõk rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló tör vény,
va la mint a fás szá rú ener ge ti kai ül tet vé nyek rõl  szóló kor -
mány ren de let ha tá lya alá nem tar to zó fa, fa cso port, fás le -
ge lõn lévõ fa te le pí té sé hez, ki vá gá sá hoz, ki vé ve a csa tor na 
med ré ben, az üze mi víz szint nél a ned ve sí tett ke reszt szel -
vény ben lévõ fa, fa cso port me der fenn tar tá si cél lal tör té nõ
ki vá gá sát;”

(2) A Kr. 9.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ sü lõ Na tu ra

2000 te rü le ten lévõ me der ben és par ti sáv ban a vi zek kár té tel
nél kü li le ve ze té se ér de ké ben szük sé ges fenn tar tá si, il let ve
kár meg elõ zé si mun ka a víz gaz dál ko dás ról  szóló kü lön jog -
sza bály sze rint en ge dély meg szer zé se nél kül, a fel ügye lõ ség -
nek tör té nõ be je len tés és a ter mé szet vé del mi ke ze lé sért fe le -
lõs szerv vel való egyez te tés után vé gez he tõ el.”

5.  §

A Kr. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) Olyan terv vagy be ru há zás el fo ga dá sa, il le tõ -

leg en ge dé lye zé se elõtt, amely nem szol gál ja köz vet le nül
va la mely Na tu ra 2000 te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sét
vagy ah hoz nem fel tét le nül szük sé ges, azon ban va la mely
Na tu ra 2000 te rü let re akár ön ma gá ban, akár más terv vel
vagy be ru há zás sal együtt ha tás sal le het, a terv ki dol go zó -
já nak, il le tõ leg a be ru há zást en ge dé lye zõ ha tó ság nak – a
terv vel, il let ve be ru há zás sal érin tett te rü let ki ter je dé sé re,
az érin tett te rü let nek a Na tu ra 2000 te rü let hez vi szo nyí tott
el he lyez ke dé sé re, va la mint a Na tu ra 2000 te rü le ten elõ for -
du ló élõ vi lág ra vo nat ko zó ada tok ra fi gye lem mel – vizs -
gál nia kell a terv, il let ve be ru há zás ál tal vár ha tó an a
 Natura 2000 te rü let je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló, az
1–4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fa jok és élõ hely tí -
pu sok ter mé szet vé del mi hely ze té re gya ko rolt ha tá so kat.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti vizs gá lat alap -
ján a terv nek, il let ve be ru há zás nak je len tõs ha tá sa le het,
ha tás becs lést kell vé gez ni. Ha tás becs lés ese tén az el já rás -
ba a fel ügye lõ sé get szak ha tó ság ként be kell von ni, ha a be -
ru há zás en ge dé lye zé se nem a fel ügye lõ ség ha tás kö ré be
tar to zik, és jog sza bály az el já rás ban szak ha tó sá gi köz re -
mû kö dé sét nem írja elõ.

(3) A terv ki dol go zó ja, il let ve a be ru há zó a 14. szá mú
mel lék let nek meg fele lõen ha tás becs lé si do ku men tá ci ót
ké szít, amely alap ján a ha tás becs lést a fel ügye lõ ség vég zi.

(4) A ha tás becs lés so rán – a 15. szá mú mel lék let sze rin ti 
szem pon tok ra fi gye lem mel – vizs gál ni kell a terv nek vagy
be ru há zás nak, il let ve az azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó
egyéb éssze rû meg ol dá sok nak a Na tu ra 2000 te rü let je lö -
lé sé nek alap já ul szol gá ló, az 1–4. szá mú mel lék let ben
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meg ha tá ro zott fa jok és élõ hely tí pu sok ter mé szet vé del mi
hely ze té re gya ko rolt vár ha tó ha tá sát.

(5) A ha tás becs lést – az e §, va la mint a 10/A.  § ren del -
ke zé se i nek figye lembe véte lével –

a) a kör nye ze ti vizs gá la ti el já rás ban kell le foly tat ni, ha
a terv az egyes ter vek, il let ve prog ra mok kör nye ze ti vizs -
gá la tá ról  szóló jog sza bály ha tá lya alá tar to zik;

b) a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti, il let ve az egy sé ges kör -
nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ban kell le foly tat ni,
ha a be ru há zás a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló jog sza -
bály ha tá lya alá tar to zik; vagy

c) az a)–b) pon tok alá nem tar to zó ese tek ben a fel ügye -
lõ ség ha tó sá gi, il let ve szak ha tó sá gi el já rá sá ban kell le foly -
tat ni.

(6) Az (5) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a (3) be kez dés sze rin ti ha tás becs lé si do ku men tá ci -
ót a kör nye ze ti ér té ke lés, a kör nye ze ti ha tás ta nul mány
vagy az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély irán ti ké -
re lem ön ál ló ré sze ként kell el ké szí te ni.

(7) A terv ak kor fo gad ha tó el, il let ve a be ru há zás ak kor
en ge dé lyez he tõ, ha a ha tás becs lés alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy az a Na tu ra 2000 te rü let ki je lö lé sé nek alap já ul szol -
gá ló, az 1–4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fa jok és
élõ hely tí pu sok ter mé szet vé del mi hely ze té re, il let ve a Na -
tu ra 2000 te rü let re ked ve zõt len ha tás sal nem jár, to váb -
bá – a 4.  § (1) be kez dés re fi gye lem mel – nem el len té tes a
je lö lés cél ja i val.

(8) Ha a terv, il let ve a be ru há zás a ha tás becs lés alap ján a 
Na tu ra 2000 te rü let ki je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló, az
1–4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott fa jok és élõ hely tí -
pu sok ter mé szet vé del mi hely ze té re ked ve zõt len ha tás sal
jár, és a terv, il let ve a be ru há zás meg va ló sí tá sá ra egyéb
éssze rû meg ol dás nincs, azon ban a terv hez, il let ve a be ru -
há zás hoz a 10/A.  § (2)–(3) be kez dés sze rin ti köz ér dek fû -
zõ dik, a terv el fo gad ha tó, il let ve a be ru há zás en ge dé lyez -
he tõ. A be ru há zást úgy kell meg va ló sí ta ni, hogy az a le he -
tõ leg ki sebb ked ve zõt len ha tás sal jár jon.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti eset ben a fel ügye lõ ség a terv
ki dol go zó ja, il let ve a be ru há zás en ge dé lye se ré szé re a Na -
tu ra 2000 te rü le tek egy sé ges sé gé nek, va la mint az élõ he -
lyek és a fa jok ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze té nek
meg õr zé se, il let ve el éré se ér de ké ben a vár ha tó ked ve zõt -
len ha tás sal ará nyos, azt el len sú lyo zó hely re ál lí tá si és fej -
lesz té si fel adat (a továb biak ban: ki egyen lí tõ in téz ke dés)
el vég zé sét írja elõ az érin tett vagy más te rü le ten.

(10) A fel ügye lõ ség a ki egyen lí tõ in téz ke dés rõl a 8. szá -
mú mel lék let sze rin ti adat la pon – a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri u mon (a továb biak ban: Mi nisz té ri um)
ke resz tül – tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got.

(11) A be ru há zás en ge dé lye zé se elõtt – ha jog sza bály
elõ ír ja vagy az in do kolt – az el já ró ha tó ság az érin tett nyil -
vá nos ság vé le mé nyé nek ki ké ré se ér de ké ben köz meg hall -
ga tást tart. E be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ biz -
ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön le ges

biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá -
lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ha tá lya alá tar to zó be ru há -
zá sok ese tén, va la mint a je lölt Na tu ra 2000 te rü le tek vo -
nat ko zá sá ban.

(12) A (11) be kez dés al kal ma zá sá ban in do kolt eset nek
kü lö nö sen az mi nõ sül, ha a be ru há zás az 1–4. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott fa jok és élõ hely tí pu sok ter mé -
szet vé del mi hely ze té ben olyan vál to zást okoz hat, amely
 miatt az e fa jok és élõ hely tí pu sok ál tal az érin tett nyil vá -
nos ság ré szé re nyúj tott szol gál ta tás je len tõs rom lá sa kö -
vet kez het be.”

6.  §

(1) A Kr. 1.  §-ában a „ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ -
hely tí pu sok” szö veg rész he lyé be „ki emelt kö zös sé gi je len tõ -
sé gû élõ hely tí pu sok” szö veg, 2.  §-ának b) pont já ban a „ki -
emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi fa jok” szö veg rész he lyé be „ki -
emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok” szö veg, 2.  §-ának d) pont -
já ban a „ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pu sok” szö -
veg rész he lyé be „ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pu -
sok” szö veg, 2.  §-ának k) pont já ban a „ki ter je dé se” szö veg -
rész he lyé be „el ter je dé se” szö veg és a „ki ter je dé sén” szö veg -
rész he lyé be az „el ter je dé sén” szö veg, 8.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben a „kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ ség (a továb biak ban: fel ügye lõ ség)” szö veg rész he -
lyé be a „ter mé szet vé del mi ha tó ság ként el já ró kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: fel ügye lõ ség)” szö veg, 8.  §-ának (6) be kez dé sé ben
a „ki emelt je len tõ sé gû faj” szö veg rész he lyé be „ki emelt kö -
zös sé gi je len tõ sé gû faj” szö veg és a „ki emelt je len tõ sé gû élõ -
hely tí pus” szö veg rész he lyé be „ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé -
gû élõ hely tí pus” szö veg, 10/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi faj ra” szö veg rész he lyé be a
„ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû faj ra” szö veg és a „ki emelt
je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pus ra” szö veg rész he lyé be a
„ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pus ra” szö veg,
10/A.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „ki emelt je -
len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pus ra” szö veg rész he lyé be „ki -
emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pus ra” és a „ki emelt je -
len tõ sé gû kö zös sé gi faj ra” szö veg rész he lyé be „ki emelt kö -
zös sé gi je len tõ sé gû faj ra” szö veg, 10/A.  §-a (3) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tá ban „kü lö nö sen a 4.  § (2) be kez dé sé -
ben” szö veg rész he lyé be a „kü lö nö sen a 4.  § (2) be kez dés
a) pont já ban” szö veg, 10/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „ter -
mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „fel ügye lõ -
ség” szö veg és a „Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri u -
mon (a továb biak ban: Mi nisz té ri um)” szö veg rész he lyé be a
„Mi nisz té ri u mon” szö veg, 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„nem ze ti park igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „igaz ga tó -
ság” szö veg, 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „kö zös sé gi je len -
tõ sé gû élõ he lyek” szö veg rész he lyé be a „kö zös sé gi je len tõ -
sé gû élõ hely tí pu sok” szö veg és a „ki emelt je len tõ sé gû élõ -
hely tí pu sok ra és fa jok ra” szö veg rész he lyé be a „ki emelt kö -
zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pu sok ra és fa jok ra” szö veg lép.
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(2) A Kr. 2. B) szá mú mel lék le té nek cí mé ben a   „Ki -
emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi ál lat fa jok” szö veg rész he lyé -
be a „Ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû ál lat fa jok” szö veg -
rész, 3. B) szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „Ki emelt je len -
tõ sé gû kö zös sé gi nö vény fa jok” szö veg rész he lyé be a „Ki -
emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû nö vény fa jok” szö veg,
4. B)szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „Ki emelt je len tõ sé gû 
kö zös sé gi élõ hely tí pu sok” szö veg rész he lyé be a „Ki emelt
kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pu sok” szö veg lép.

(3) A Kr. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) A Kr. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(5) A Kr. az e ren de let 3–7. szá mú mel lék le tei sze rin ti
11–15. szá mú mel lék le tek kel egé szül ki.

7.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, amellyel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a Kr. 9.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve gé ben az „il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ter mé szet vé del mi ha tó sá got,” szö veg rész,

b) a Kr. 10/A.  §-ának (5) be kez dé se,
c) a Kr. 11.  §-a, és
d) a Kr. 6–7. szá mú mel lék le te.

(2) E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

8.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a kör nye -
ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en -
ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Khkr.) 1.  §-a a kö vet ke zõ (6) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(6) A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rást és az egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rást az eu ró pai kö -
zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le -
tek rõl  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tás -
becs lé si el já rás sza bá lya i ra te kin tet tel kell le foly tat ni.”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Khkr.
5.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[A fel ügye lõ ség ha tá ro za tá ban]
„g) ha va la mely Na tu ra 2000 te rü let re je len tõs kör nye -

ze ti ha tás vár ha tó
ga) az 1. vagy 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ te vé -

keny ség ese tén a kör nye ze ti ha tás ta nul mány tar tal mi kö -
ve tel mé nye it,

gb) a csak a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ te vé keny -
ség ese tén az egy sé ges kör nye zet vé del mi en ge dély irán ti
ké re lem tar tal mi kö ve tel mé nye it
az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren -
del te té sû te rü le tek rõl  szóló jog sza bály ban a ha tás becs lé si

do ku men tá ció tar tal mát meg ha tá ro zó elõ írások figye -
lembe véte lével írja elõ.”

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Khkr.
4. szá mú mel lék le te 1. pont já nak f) al pont ja a kö vet ke zõ
fd) pont tal egé szül ki:

[1. Az 1. vagy 3. mel lék let be tar to zó te vé keny sé gek ese tén
f) a kör nye zet re vár ha tó an gya ko rolt ha tá sok elõ ze tes

becs lé se, kü lö nö sen]
„fd) a Na tu ra 2000 te rü le tet érin tõ ha tá sok, a te rü let ki -

je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló fa jok ra és élõ hely tí pu sok ra
gya ko rolt ha tá sok alap ján.”

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Khkr.
4. szá mú mel lék le te 2. pont ja a kö vet ke zõ j) pont tal egé -
szül ki:

[2. A csak a 2. mel lék let be tar to zó te vé keny sé gek ese tén]
„j) ha a lé te sít mény a Na tu ra 2000 te rü let re ha tás sal le -

het, a ha tá sok elõ ze tes becs lé se a te rü let ki je lö lé sé nek
alap já ul szol gá ló fa jok ra és élõ hely tí pu sok ra gya ko rolt ha -
tá sok figye lembe véte lével.”

(5) A Khkr. 5. szá mú mel lék le te 2. pont já nak cb) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2. A te le pí té si hely és a fel té te lez he tõ ha tás te rü le tek
ér zé keny sé ge, kü lö nö sen

c) ab szorp ci ós ka pa ci tá sa (be le ért ve az érin tett kör -
nye ze ti ele mek és rend sze rek ter hel he tõ sé gét, meg úju lá si
ké pes sé gét, szennye zés meg kö tõ- és puf fer ka pa ci tá sát), kü -
lö nö sen az aláb bi te rü le te ken:]

„cb) vé dett ter mé sze ti te rü le tek, Na tu ra 2000 te rü le tek,
ter mé sze ti te rü le tek, ér zé keny ter mé sze ti te rü le tek, az
öko ló gi ai há ló zat ele mei,

Na tu ra 2000 te rü le ten kü lö nö sen:
cba) az érin tett Na tu ra 2000 te rü let egy sé gé re, a Na tu ra 

2000 öko ló gi ai há ló zat ko he ren ci á já ra gya ko rolt ha tás
mér té ke,

cbb) a te rü let ki je lö lé se alap já ul szol gá ló fa jok, élõ -
hely tí pu sok ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze té re gya ko -
rolt ha tás mér té ke,

cbc) a je lö lõ fa jok és élõ hely tí pu sok ked ve zõ ter mé -
szet vé del mi hely ze té nek fenn tar tá sá hoz szük sé ges kör -
nye ze ti ele mek ál la po tá ra gya ko rolt ha tás mér té ke,”

9.  §

E ren de let a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló, 1979. 
áp ri lis 2-i 79/409/EGK ta ná csi irány elv 4. cik ke (1) be kez -
dé sé nek, va la mint a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va -
don élõ ál la tok és nö vé nyek vé del mé rõl  szóló, 1992. má jus 
21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv 1. cik ke e), k) és l) pont já -
nak, 2. cik ke (3) be kez dé sé nek, 4. cik ke (4) be kez dé sé nek,
6. cik ke (1), (3) és (4) be kez dé sé nek és III. mel lék le té nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

[8. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de lethez]

Adatlap az Európai Bizottság részére a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ növények
és állatok védelmérõl  szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv

6. cikke (4) bekezdése alapján teljesítendõ tájékoztatáshoz és véleménykéréshez

Tag ál lam: Dá tum:

A do ku men tá ció 
el kül dé sé nek cél ja:

 tá jé koz ta tás
[6. cikk (4) be kez dés 1. al be kez dés]

 vé le mé nye zés
[6. cikk (4) be kez dés 2. al be kez dés]

Fel ügye lõ ség: ....................................................................................................................................................................

Cím: ...................................................................................................................................................................................

Kap cso lat tar tó sze mély: ....................................................................................................................................................

Tel., fax, e-ma il: ................................................................................................................................................................

1. Terv vagy be ru há zás

A Na tu ra 2000 te rü let neve és kód ja, amely re a terv ké szül, il let ve ame lyen a be ru há zást ter ve zik, vagy amely re a terv
vagy a be ru há zás vár ha tó an ha tás sal van:
Te rü le ti ka te gó ria:

 kü lön le ges ma dár vé del mi te rü let a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló, 1979. áp ri lis 2-i 79/409/EGK ta ná csi
irány elv (a továb biak ban: ma dár vé del mi irány elv) alap ján,

 jó vá ha gyott kö zös sé gi je len tõ sé gû te rü let a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ nö vény- és ál lat vi lág vé -
del mé rõl  szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv (a továb biak ban: élõ hely vé del mi irány elv) alap -
ján,

 ki emelt je len tõ sé gû kö zös sé gi élõ hely tí pus(ok)/ki emelt je len tõ sé gû faj(ok) elõ for du lá sa.

A te rü let re ha tás sal lévõ terv vagy be ru há zás le írá sa:
a) a terv vagy be ru há zás be mu ta tá sa, cél já nak meg ha tá ro zá sa,
b) a terv vagy be ru há zás nagy ság rend je, je len tõ sé ge, idõ tar ta ma,
c) a terv vagy be ru há zás ál tal igény be vett te rü let nagy sá ga, il let ve a más te rü le te ken je lent ke zõ ha tás nagy sá gá -

nak le írá sa, tér ké pi meg je le ní té se,
d) a terv vagy be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges lé te sít mé nyek is mer te té se,
e) a ha tás te rü le ten a terv vagy be ru há zás meg va ló sí tá sa nél kü li ter mé sze ti ál la pot is mer te té se,
f) a terv vagy be ru há zás tár sa dal mi, gaz da sá gi kö vet kez mé nye i nek le írá sa,
g) a vár ha tó ter mé sze ti ál la pot vál to zás le írá sa a terv vagy be ru há zás meg va ló su lá sa ese tén.

2. Ne ga tív ha tá sok

Össze fog la ló a te rü le tet érõ ne ga tív ha tá sok ról:
(Az össze fog la ló nak tar tal maz nia kell: a Na tu ra 2000 há ló zat ba ja va solt te rü le te ken meg ta lál ha tó, a ki je lö lés alap já ul
szol gá ló élõ he lyek re és fa jok ra vár ha tó an ked ve zõt len ha tá so kat, a be mu ta tó tér kép mel lék le te ket, to váb bá a ja va solt ki -
egyen lí tõ in téz ke dé se ket.)

3. Al ter na tív meg ol dá sok
A tag ál lam ál tal ta nul má nyo zott al ter na tív meg ol dá sok rö vid is mer te té se:
Azok nak az okok nak a le írá sa, ame lyek alap ján a fel ügye lõ ség meg ál la pí tot ta, hogy al ter na tív meg ol dá sok al kal ma zá sa
nem le het sé ges:

4. Kény sze rí tõ okok
A terv vagy a be ru há zás vég re haj tá sá nak in do kai:

 tár sa dal mi vagy gaz da sá gi ter mé sze tû ki emelt fon tos sá gú köz ér dek (ki emelt je len tõ sé gû élõ hely tí pus vagy faj
 hiányában) [10/A.  § (2) be kez dés, élõ hely vé del mi irány elv 6. cikk (4) be kez dés 1. al be kez dés],

 em be ri egész ség vagy élet [10/A.  § (2) be kez dés, élõ hely vé del mi irány elv 6. cikk (4) be kez dés 2. al be kez dés],
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 köz biz ton ság fenn tar tá sa [10/A.  § (2) be kez dés, élõ hely vé del mi irány elv 6. cikk (4) be kez dés 2. al be kez dés],
 kör nye zet szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû ked ve zõ ha tás [10/A.  § (2) be kez dés, élõ hely vé del mi irány elv
6. cikk (4) be kez dés 2. al be kez dés],

 egyéb ki emelt fon tos sá gú kény sze rí tõ köz ér dek [4.  § (2) be kez dés a) pont, 10/A.  § (2) be kez dés, élõ hely vé del mi
irány elv 6. cikk (4) be kez dés 2. al be kez dés]

Az ok rö vid le írá sa:

5. Ki egyen lí tõ, kom pen zá ci ós in téz ke dé sek

Ter ve zett ki egyen lí tõ in téz ke dé sek és az in téz ke dé si terv üte me zé se

2. számú melléklet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

[9. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

A különleges madárvédelmi, valamint a különleges és a kiemelt jelentõségû
 természetmegõrzési területek kijelölésének szempontjai

I. Kü lön le ges ma dár vé del mi te rü le tek

A te rü le tek re la tív je len tõ sé gé nek ér té ke lé se a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló, 1979. áp ri lis 2-i 79/409/EGK ta -
ná csi irány elv 4. cik ke (1)–(2) be kez dé sé nek meg fele lõen az a)–f) pont alap ján tör té nik. Az ér té ke lés nél te kin tet tel kell
len ni:

a) a ki pusz tu lás sal fe nye ge tett fa jok ra;
b) az élõ he lyük meg ha tá ro zott vál to zá sa i ra ér zé keny fa jok ra;
c) a kis ál lo má nyuk vagy kor lá to zott he lyi el ter je dé sük  miatt rit ká nak mi nõ sí tett fa jok ra;
d) az élõ he lyük egye di jel le ge  miatt kü lön le ges fi gyel met ér dem lõ egyéb fa jok ra;
e) az a)–d) pont sze rin ti fa jok ál lo mány szint je vál to zá sá nak irá nyá ra és an nak in ga do zá sá ra;
f) a fa jok köl tõ-, ved lõ- és te le lõ te rü le te i re, va la mint vo nu lá si út vo na luk pi he nõ he lye i re.

II. Kü lön le ges, va la mint ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü le tek

A te rü le tek re la tív je len tõ sé gé nek ér té ke lé se a ter mé sze tes élõ he lyek és va don élõ nö vény- és ál lat vi lág meg õr zé sé rõl
 szóló, 1992. má jus 21-i 92/43/EGK ta ná csi irány elv 2–3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ kö zös sé gi és ki emelt kö zös sé gi
je len tõ sé gû fa jok, va la mint a 4. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ kö zös sé gi és ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pu -
sok te kin te té ben az A–D. pon tok alap ján tör té nik:

A. A te rü let je len tõ sé gé nek ér té ke lé sé re vo nat ko zó szem pon tok a 4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ kö zös sé gi je len tõ -
sé gû vagy ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pus ese té ben:

a) az érin tett kö zös sé gi élõ hely tí pus elõ for du lá sá nak ará nya a vizs gált te rü le ten be lül;
b) a vizs gált te rü le ten be lül az érin tett kö zös sé gi élõ hely tí pus ál tal el fog lalt te rü let ará nya az or szág egé szén be lül

ugyan azon kö zös sé gi élõ hely tí pus ál tal el fog lalt tel jes te rü let hez ké pest;
c) az érin tett kö zös sé gi élõ hely tí pus struk tú rá já nak és funk ci ó i nak meg õr zött sé ge, to váb bá a hely re ál lí tás le he tõ sé gei;
d) a te rü let ér té ké nek ál ta lá nos vizs gá la ta az érin tett kö zös sé gi élõ hely tí pus meg õr zé se szem pont já ból.

B. A te rü let je len tõ sé gé nek ér té ke lé sé re vo nat ko zó szem pon tok a 2–3. szá mú mel lék le tek ben sze rep lõ fa jok ese té ben:
a) az érin tett faj vizs gált te rü le ten élõ po pu lá ci ó já nak nagy sá ga és sû rû sé ge ugyan azon faj or szá gos po pu lá ci ó i hoz ké pest;
b) a faj szá má ra fon tos élõ hely jel leg ze tes sé ge i nek meg õr zött sé ge, to váb bá hely re ál lí tá sá nak le he tõ sé gei;
c) a te rü le ten élõ po pu lá ció el szi ge telt sé gé nek foka az érin tett faj ter mé sze tes el ter je dé sé hez ké pest;
d) a te rü let ér té ké nek át fo gó vizs gá la ta az érin tett faj meg õr zé se szem pont já ból.

C. E szem pon tok alap ján kell mi nõ sí te ni a nem ze ti jegy zék ben Na tu ra 2000 te rü let nek je lölt ter mé sze ti te rü le te ket,
össz hang ban azok re la tív ér té ké vel va la mennyi, a 2–3. szá mú mel lék le tek ben fel so rolt faj vé del mé nek, va la mint a
4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ kö zös sé gi élõ hely tí pus szem pont já ból.

D. Az A. és B. pont alap ján ki vá lasz tott te rü le tek jegy zé ké ben fel kell tün te ti azo kat a te rü le te ket, ame lye ken ki emelt
kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ hely tí pu sok, il let ve ki emelt kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok for dul nak elõ.
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3. számú melléklet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

[11. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

Jóváhagyott különleges természetmegõrzési területek

Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

10 HUBN20079 Rév le ány vá ri er dõk

Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

1 HUBF20031 Szent ki rály sza bad ja

2 HUBF20032 Ba la ton ke ne sei tá tor já nos

3 HUBF20053 Za la eger sze gi Csá csi-er dõ

4 HUBF20054 Nagy ka por na ki erdõ

5 HUBF20055 Re me te kert

16 HUDD20041 Dél-ba la to ni ber kek

17 HUDD20043 Ko pasz-dom bi erdõ

18 HUDD20057 So mogy meggy esi erdõ

19 HUDD20059 Ba la ton ke reszt úri ré tek

20 HUDD20061 Hol lá di-er dõ

Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

6 HUBN20031 Me zõ csá ti Ri gós

7 HUBN20042 Bol do gi Vaj da-rét

8 HUBN20044 Recs ki He gyes-hegy

9 HUBN20062 Kö zép sõ-Ipoly-völgy

Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

11 HUDD20008 Or mán sá gi er dõk

12 HUDD20010 Ócsárd-Hegy szent már to ni völ gyek

13 HUDD20017 Mo cso lá di-er dõ

14 HUDD20026 Len gyel-hõ gyé szi er dõk

15 HUDD20033 Nagy haj má si dom bok

21 HUDD20065 Töt tö si-er dõ

22 HUDD20067 Szé kely sza ba ri erdõ

23 HUDD20068 Gyé kény esi er dõk

Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

24 HUDI20001 Ácsi gye pek

25 HUDI20032 Mo csai ür gés le ge lõ

26 HUDI30002 Zá mo lyi-me den ce

Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

27 HUHN20004 Fel sõ-Se bes-Kö rös

28 HUHN20026 Nyír áb rá nyi Ká posz tás-la pos

29 HUHN20027 Nyír áb rá nyi Kis-Mo gyo rós

30 HUHN20028 Cso hos-tó

31 HUHN20029 Lé ta vér te si Fa lu-rét

32 HUHN20030 Fü lö pi láp ré tek

33 HUHN20031 Ha ne lek

34 HUHN20037 Bá tor li ge ti láp
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

35 HUHN20039 Pi ri csei Jú lia-li get

36 HUHN20040 Apa gyi Al bert-tó

37 HUHN20041 Apa gyi Fa lu-rét

38 HUHN20043 Pa sza bi ku bik göd rök

39 HUHN20067 Csi kós-lá pos

40 HUHN20079 Pusz ta mi zsei-er dõ

41 HUHN20113 Kis vár dai gye pek

42 HUHN20120 Va jai-tá ro ló

43 HUHN20122 Tó có-völgy

44 HUHN20124 Da ru-rét

45 HUHN20127 Krasz na men ti ré tek

46 HUHN20129 Nyír bog dá nyi rét

47 HUHN20131 Oro si gye pek

48 HUHN20133 Bal ká nyi Li be gõs

49 HUHN20159 Tu nyog ma tol csi Holt-Sza mos

50 HUHN20160 Gõgõ–Szen ke

Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

51 HUKM20003 T-er dõ

52 HUKM20011 Kö rös kö zi er dõk

53 HUKM20020 Gye pes-csa tor na

54 HUKM20021 Sar ka di Fá si-er dõ

55 HUKM20022 Kö les-ér

56 HUKM20023 Kor hány és Holt-Kor hány

57 HUKM20024 Oro si töl gyes

58 HUKM20025 Gyan téi er dõk

Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

59 HUKN20010 Sza bad szál lá si ür gés gyep

60 HUKN20012 Sze ge di ür gés gyep

Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

61 HUON20007 Kö les-te tõ

62 HUON20020 Gyön gyös-pa tak és kõ sze gi Al só-rét

4. számú melléklet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

[12. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

Jóváhagyott kiemelt jelentõségû természetmegõrzési területek

Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

63 HUAN20001 Agg te le ki-karszt és pe rem te rü le tei

64 HUAN20002 Ra ka ca-völgy és ol dal völ gyei

65 HUAN20003 Bód va-völgy és Sas-pa tak-völ gye

66 HUAN20004 Her nád-völgy és Sa jó lá di-er dõ
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

67 HUAN20005 Szu ha-völgy

68 HUAN20006 Sa jó-völgy

165 HUBN20071 Bod rog zug és Bod rog hul lám te re

166 HUBN20072 To ka ji Ko pasz-hegy

167 HUBN20073 Bod rog sze gi Vár hegy

168 HUBN20074 Tállyai Pa tócs-hegy-Sá tor-hegy

169 HUBN20075 Sá ros pa ta ki Man du lás

170 HUBN20077 Er dõ bé nyei-olasz lisz kai ma gyar nõ szir mos sztyepp ré tek

171 HUBN20078 Pá ci ni Mo son na-er dõ

172 HUBN20081 Long-er dõ

173 HUBN20082 Fel sõ reg me ci Rony va

174 HUBN20084 Köz pon ti-Zemp lé ni-hegy ség

175 HUBN20085 Észa ki-Zemp lé ni-hegy ség

176 HUBN20087 Bas kói-ré tek

177 HUBN20088 Re gé ci Vár hegy

178 HUBN20089 Fü zé ri Pál-hegy

179 HUBN20090 Kom lós kai Mo gyo rós-te tõ és Zsi dó-rét

180 HUBN20092 Tel ki bá nyai Ki rály-hegy

181 HUBN20093 Bózs vai Te me tõ-al ja

Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

69 HUBF20001 Ke le ti-Ba kony

70 HUBF20002 Pa pod és Mik lád

71 HUBF20003 Kab-hegy

72 HUBF20004 Agár-te tõ

73 HUBF20006 Ti ha nyi-fél szi get

74 HUBF20007 Mo nos tor apá ti Fe ke te-hegy

75 HUBF20008 Csa tár-hegy és Mik lós Pál hegy

76 HUBF20009 De ve cse ri Szé ki-er dõ

77 HUBF20011 Fel sõ-Nyi rá di-er dõ és Meggyes-er dõ

78 HUBF20012 Sás di-rét

79 HUBF20014 Pé cse lyi-me den ce

80 HUBF20015 Mar cal-me den ce

81 HUBF20016 Öreg-he gyi ri vi é ra

82 HUBF20017 Ká dár tai do lo mit me zõk

83 HUBF20018 Me gye-hegy

84 HUBF20020 Szent György-hegy

85 HUBF20021 Pé ti-hegy

86 HUBF20022 Mo gyo rós-hegy

87 HUBF20023 Haj más ké ri Tö rök csa pás

88 HUBF20024 Ber hi dai-lösz völ gyek

89 HUBF20025 Ba da csony

90 HUBF20026 Tót vá zso nyi Bo ga ras

91 HUBF20027 Ne mes vá mo si Szár-hegy

92 HUBF20028 Ta pol cai-me den ce

93 HUBF20029 Uzsai-er dõ
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

94 HUBF20033 Dö rög di-me den ce

95 HUBF20034 Ba la ton fü re di-er dõ

96 HUBF20035 Keszt he lyi-hegy ség

97 HUBF20037 Al só-Za la-völgy

98 HUBF20039 Nyu gat-Gö csej

99 HUBF20040 Vé tyem pusz ta

100 HUBF20043 Mura men te

101 HUBF20044 Ker ka men te

102 HUBF20045 Szé víz-Prin ci pá lis-csa tor na

103 HUBF20046 Ol tárc

104 HUBF20047 Fel sõ-Za la-völgy

105 HUBF20048 Ke be le

106 HUBF20049 Dél-za lai ho mok vi dék

107 HUBF20050 Csör nye be rek

108 HUBF20052 Sár víz-pa tak men te

109 HUBF30001 Észa ki-Ba kony

110 HUBF30002 Ba la ton

111 HUBF30003 Kis-Ba la ton

201 HUDD20031 Fe hér víz

203 HUDD20034 Ba la to nend ré di dom bok

204 HUDD20035 Po gány-völ gyi ré tek

205 HUDD20036 Or da cse hi be rek

206 HUDD20038 Ádán di Fel sõ-hegy

209 HUDD20042 Kö rös he gyi-er dõk

213 HUDD20047 Vi tyai-er dõ

214 HUDD20049 So mogy tú ri er dõk

222 HUDD20058 Lát rá nyi-pusz ta

226 HUDD20064 Ság vá ri dom bok

Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

112 HUBN20001 Bükk-fenn sík és Lök-völgy

113 HUBN20002 Hór-völgy és Dé li-Bükk

114 HUBN20004 Szar vas kõ

115 HUBN20005 Kis gyõ ri Ásott fa-te tõ-Csó kás-völgy

116 HUBN20006 Mis kolc ta pol cai Ta tár-árok-Vö rös-bérc

117 HUBN20007 Kis gyõ ri Ha lom-vár-Csin cse-völgy-Cseh-völgy

118 HUBN20008 Vár-hegy-Nagy-Eged

119 HUBN20009 Tard kör nyé ki er dõs sztyepp

120 HUBN20010 Szo mo lyai Kap tár-rét

121 HUBN20011 Os to ros-pa tak men ti er dõs pusz ta

122 HUBN20012 Eger bak ta-Bá tor kör nyé ki er dõk

123 HUBN20013 He ve sa ra nyo si-Fe dé me si domb vi dék

124 HUBN20014 Gye pes-völgy

125 HUBN20015 Iz ra-völgy és Ar lói-tó

126 HUBN20017 Bor sod bó tai Ko tyin dó-te tõ

127 HUBN20018 Up po nyi-szo ros
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

128 HUBN20019 Cser nely-pa tak völ gye

129 HUBN20020 Sá tai Tõ kés-völgy

130 HUBN20021 Do ma há zi Han gony-pa tak völ gye

131 HUBN20025 Nagy bar cai Li get-hegy és sa jó ve lez di Égett-hegy

132 HUBN20027 Ózdi Har ma ci-dom bok

133 HUBN20029 Gi rin csi Nagy-er dõ

134 HUBN20030 Hejõ men te

135 HUBN20032 Ti sza ke szi-mo rot va

136 HUBN20034 Bor so di-Me zõ ség

137 HUBN20035 Po rosz lói szi ke sek

138 HUBN20036 Két út kö zi-le ge lõ

139 HUBN20037 Nagy-Ha nyi

140 HUBN20038 Ke re csen di Be rek-er dõ és Ló gó-part

141 HUBN20039 Pusz ta fo gacs

142 HUBN20040 Nagy-fer tõ-Gu lya-gyep-Ham va já rás szi kes pusz tái

143 HUBN20041 Pé lyi szi ke sek

144 HUBN20043 Ver pe lé ti Vár-hegy

145 HUBN20046 Gyön gyö si Sár-hegy

146 HUBN20047 Mát ra észa ki le tö ré se

147 HUBN20048 Gyön gyös tar já ni Vi lá gos-hegy és Rossz-ré tek

148 HUBN20049 Mát ra bérc-Fal lós kú ti-ré tek

149 HUBN20050 Gyön gyös pa tai Ha vas

150 HUBN20051 Nyu gat-Mát ra

151 HUBN20052 Apci Som lyó

152 HUBN20053 Pe tõ fi bá nyai Ko pasz-hegy

153 HUBN20055 Szent kú ti Me szes-te tõ

154 HUBN20056 Tep ke

155 HUBN20057 Béz ma

156 HUBN20058 Bu já ki Csir ke-hegy és Kán tor-rét

157 HUBN20059 Szan dai Vár hegy

158 HUBN20060 Sós har tyá ni Hen cse-hegy

159 HUBN20063 Ka rancs

160 HUBN20064 Sal gó

161 HUBN20065 Gort va-völgy

162 HUBN20067 Szil vás vá ra di Asza ló és Szil vás-pa tak men te

163 HUBN20068 Sa jó mer csei Kört vé lyes-dû lõ

164 HUBN20069 Kesz nyé te ni Sa jó-öböl

Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

182 HUDD20001 Ten kes

183 HUDD20003 Vil lány kö ves di Fe ke te-hegy

184 HUDD20004 Dél-Zse lic

185 HUDD20006 Szár som lyó

186 HUDD20007 Ke let-Drá va

187 HUDD20011 Szek szár di-domb vi dék
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

188 HUDD20012 Ge res di-domb vi dék

189 HUDD20014 Já nos há zi-er dõ és Égett-be rek

190 HUDD20015 Kis ba jo mi er dõk

191 HUDD20016 Észak-Zse li ci er dõ sé gek

192 HUDD20018 Pa ti-er dõ

193 HUDD20019 Mer nyei-er dõ

194 HUDD20020 Kö zép-me zõ föl di lösz völ gyek

195 HUDD20022 Sza ka dá ti lösz gye pek

196 HUDD20023 Tol nai Duna

197 HUDD20024 Apar han ti sztyepp

198 HUDD20028 Kop pány-men ti ré tek

199 HUDD20029 Kis szé ke lyi-domb ság

200 HUDD20030 Me csek

202 HUDD20032 Ge menc

207 HUDD20039 Dé kány-hegy

208 HUDD20040 Ten ge li ci ho mok vi dék

210 HUDD20044 Bo ron ka-mel lé ke

211 HUDD20045 Bé da-Ka ra pan csa

212 HUDD20046 Tö rök kop pá nyi er dõk

215 HUDD20050 Sze ne si-le ge lõ

216 HUDD20051 Da rá nyi bo ró kás

217 HUDD20052 Or mán sá gi vi zes élõ he lyek és gye pek

218 HUDD20053 Cso ko nya vi son tai fás le ge lõ

219 HUDD20054 Nyu gat-Drá va

220 HUDD20055 Zá kány-õr ti lo si dom bok

221 HUDD20056 Kö zép-Drá va

223 HUDD20060 Ri nya szent ki rá lyi-er dõ

224 HUDD20062 Nyu gat-Drá va-sík

225 HUDD20063 Szen tai erdõ

227 HUDD20066 Pé csi-sík

228 HUDD20069 Pak si ür ge me zõ

229 HUDD20070 Ten ge li ci ré tek

230 HUDD20071 Pak si tar ka sáf rá nyos

231 HUDD20072 Du na szent györ gyi-láp er dõ

232 HUDD20073 Szed re si Õs-Sár víz

Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

233 HUDI20002 Adony-per ká tai lösz völ gyek

234 HUDI20003 Ala pi ka szá ló ré tek

235 HUDI20004 Aszal-völgy

236 HUDI20005 Bár so nyos

237 HUDI20006 Bel sõ bá rán di lösz völgy

238 HUDI20007 Bes nyõi lösz völgy

239 HUDI20008 Bör zsöny

240 HUDI20009 Bu dai-hegy ség

241 HUDI20010 Bu da ör si ko pá rok
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

242 HUDI20011 Csé pi gye pek

243 HUDI20012 Csév ha rasz ti ho mok vi dék

244 HUDI20013 Csol no ki lösz gye pek

245 HUDI20014 De be gió-hegy

246 HUDI20015 Dé li-Ge re cse

247 HUDI20016 Epö li szar ma ta vo nu lat

248 HUDI20017 Érd-té té nyi pla tó

249 HUDI20018 Észa ki-Ge re cse

250 HUDI20019 Fel sõ-Tá pió

251 HUDI20020 Ge re cse

252 HUDI20021 Ger je men te

253 HUDI20022 Gó gány- és Kõ rös-ér men te

254 HUDI20023 Gö döl lõi-domb ság

255 HUDI20024 Tá pió györ gye-Új szil vá si szi ke sek

256 HUDI20025 Haj ta men te

257 HUDI20026 Ipoly-völgy

258 HUDI20027 Ke let-me zõ föl di lösz völ gyek

259 HUDI20028 Kir vai lösz gye pek

260 HUDI20029 Ko csi gye pek

261 HUDI20030 Köz pon ti-Ge re cse

262 HUDI20031 La jos ko má ro mi lösz völ gyek

263 HUDI20033 Mó ri-árok

264 HUDI20034 Duna és ár te re

265 HUDI20035 Nagy kõ rö si pusz tai töl gye sek

266 HUDI20036 Nagy ló ki lösz völ gyek

267 HUDI20037 Nya kas-te tõ szar ma ta vo nu lat

268 HUDI20038 Nyu gat-Cser hát és Na szály

269 HUDI20039 Pi lis és Vi seg rá di-hegy ség

270 HUDI20040 Gö döl lõi-domb ság pe rem he gyei

271 HUDI20041 Póc alja

272 HUDI20042 Rác ke vei Du na-ág

273 HUDI20043 Re kettyés

274 HUDI20044 Sár rét

275 HUDI20045 Szi get hal mi ho mok buc kák

276 HUDI20046 Szé kek

277 HUDI20047 Szi ge ti ho mo kok

278 HUDI20048 Szo mó di gye pek

279 HUDI20049 Szent györgy pusz ta

280 HUDI20050 Al só-Tá pió és pa tak völ gyek

281 HUDI20051 Tur ján vi dék

282 HUDI20052 Érd-Száz ha lom bat tai táb la rög

283 HUDI20053 Ve len cei-hegy ség

284 HUDI20054 Ve len cei-tó

285 HUDI20055 Ve res egy há zi-me den ce

286 HUDI30001 Vér tes
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

287 HUFH20001 Rá ba köz

288 HUFH20002 Fer tõ-tó

289 HUFH20003 Fer tõ mel lé ki domb sor

290 HUFH20006 Dud lesz-er dõ

291 HUFH20007 Pé ri-re pü lõ tér

292 HUFH20008 Pan non hal mi-domb ság

293 HUFH20009 Gö nyüi-ho mok vi dék

294 HUFH20010 Rép ce men te

295 HUFH20011 Rába

296 HUFH20012 Sop ro ni-hegy ség

297 HUFH20013 Ha tár-men ti er dõk

298 HUFH30004 Szi get köz

299 HUFH30005 Han ság

Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

321 HUHN20001 Fel sõ-Ti sza

333 HUHN20002 Hor to bágy

388 HUHN20003 Ti sza-tó

360 HUHN20005 Nagy-Szék sós-Ra kottyás

371 HUHN20006 Po csa ji csor da le ge lõ

381 HUHN20007 Szent pé ter szeg-Hen ci dai gye pek

347 HUHN20008 Kis marj-po csaj-esz tá ri gye pek

319 HUHN20009 De recs ke-ko nyá ri gye pek

372 HUHN20010 Po csa ji-ka pu

332 HUHN20011 Hen ci dai Cse re-er dõ

377 HUHN20012 Sán do ro si-ta vak

350 HUHN20013 Kö zép-Bi har

346 HUHN20014 Kis mar jai Nagy-szik

351 HUHN20015 Kö zép-Ti sza

344 HUHN20016 Kék-Kál ló-völ gye

326 HUHN20017 Haj dú ba go si-le ge lõ

358 HUHN20018 Mi ke pér csi Nyár fás he gyi-le ge lõ

304 HUHN20019 Bán ki-er dõ

359 HUHN20020 Mo nos tor pá lyi-le ge lõ

329 HUHN20021 Ha lá pi Ál ló-hegy

373 HUHN20022 Ra uch ba u er-er dõ

330 HUHN20023 Hár mas he gyi-töl gye sek

356 HUHN20024 Mar tin kai-le ge lõ

349 HUHN20025 Kõ ri ses-Jó nás-rész

325 HUHN20032 Gú ti-er dõ

317 HUHN20033 Deb re cen-haj dú bö ször mé nyi töl gye sek

369 HUHN20035 Öm bö lyi-er dõ és Fé nyi-er dõ

305 HUHN20036 Bá tor li ge ti Nagy-le ge lõ

393 HUHN20038 Új ta nyai lá pok

362 HUHN20042 Nap ko ri-le ge lõ
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

337 HUHN20044 Jász dó zsai Pap-er dõ

342 HUHN20045 Ka szo nyi-hegy-Dé dai-er dõ

323 HUHN20046 Ge lé nes-Be reg da róc

395 HUHN20047 Vá mos atya-Csa ro da

382 HUHN20048 Tar pa-Tá kos

354 HUHN20049 Ló nya-Ti sza szal ka

348 HUHN20050 Kö mö rõ-Fü lesd

320 HUHN20051 Eret-hegy

355 HUHN20053 Ma gos li ge ti-er dõ és gye pek

311 HUHN20054 Csa holc-Gar bolc

375 HUHN20055 Ro zsály-Csen ger si ma

334 HUHN20056 Ján ki-er dõ

324 HUHN20057 Gró fi-er dõ

383 HUHN20058 Te re mi-er dõ

308 HUHN20059 Bi ka-rét

363 HUHN20060 Nyír egy há zi lõ tér

368 HUHN20062 Ó fe hér tói lõ tér

303 HUHN20063 Bak tai-er dõ

374 HUHN20064 Ro ho di-le ge lõ

367 HUHN20065 Nyír tu rai-le ge lõ

327 HUHN20069 Haj dú szo bosz lói szi kes gye pek

316 HUHN20070 Dar va si Csiff-pusz ta

365 HUHN20071 Nyír mi hály di-le ge lõ

310 HUHN20072 Bö kö nyi Kö zös-le ge lõ

336 HUHN20073 Jász árok szál lá si szi ke sek

300 HUHN20074 Alattyá ni Ber ki-er dõ

309 HUHN20076 Bor só hal mi-le ge lõ

338 HUHN20077 Jász fény sza rui-er dõ

339 HUHN20078 Jász sá gi Zagy va-ár tér

392 HUHN20081 Új szász-jász bol dog há zi gye pek

335 HUHN20085 Jász apá ti-jász kis éri szi ke sek

301 HUHN20089 Al só-Zagy va hul lám te re

328 HUHN20092 Haj dú szo vá ti gye pek

340 HUHN20093 Ka ba-föld esi gye pek

353 HUHN20095 Lá nyi-le ge lõ

318 HUHN20098 Dél-ás vá nyi gye pek

322 HUHN20100 Ga tály

307 HUHN20101 Bi ha ri-le ge lõ

306 HUHN20103 Be rek bö ször mény-kör mösd pusz tai le ge lõk

314 HUHN20105 Csök mõi gye pek

391 HUHN20106 Új fe hér tói gye pek

361 HUHN20107 Nagy-Va das

378 HUHN20109 Sós tói-er dõ

386 HUHN20114 Ti sza lö ki szi ke sek

390 HUHN20116 Ti sza vas vá ri szi ke sek
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azo no sí tó

Te rü let kód Név

315 HUHN20121 Cza kó-tó

364 HUHN20125 Nyír gyu la ji Kis-rét

366 HUHN20128 Nyír ség-pe re mi ége re sek

341 HUHN20134 Kál ló sem jé ni Csor da le ge lõ

302 HUHN20138 Ara nyo si-le ge lõ

379 HUHN20139 Sza ló ki Nagy-fer tõ

394 HUHN20140 Úr bé ri-le ge lõ

384 HUHN20141 Ti sza i gar-ti sza ör si Kört vé lyes

345 HUHN20144 Ken de re si-le ge lõ

343 HUHN20145 Kecs ke ri-pusz ta és kör nyé ke

331 HUHN20146 He gyes bor

370 HUHN20148 Pász tói-le ge lõ

357 HUHN20149 Me zõ tú ri Szan da zu gi-le ge lõ

352 HUHN20152 Kun szent már to ni Bá boc kai-le ge lõ

380 HUHN20153 Sze le vé nyi Tó-köz

312 HUHN20154 Csé pa-sze le vé nyi gye pek

313 HUHN20155 Cser kei Nagy-fer tõ

387 HUHN20156 Ti sza sa si Láp-le ge lõ

389 HUHN20157 Ti sza u gi Kört vé lyes és Bok ros

385 HUHN20158 Ti sza kürt-ti sza i no kai gye pek

376 HUHN20161 Sám so ni úti bel le ge lõ

Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

417 HUKM20001 Hód me zõ vá sár hely kör nyé ki és csa ná di-há ti pusz ták

418 HUKM20002 Hó me zõ vá sár he lyi Kék-tó

413 HUKM20004 Szá raz-ér

400 HUKM20005 Desz ki gye pek

409 HUKM20006 Má gocs-ér

398 HUKM20007 Csor vá si lösz gyep

410 HUKM20008 Ma ros

411 HUKM20009 Me zõ he gyes-bat to nyai gye pek

403 HUKM20010 Gyu la-sza bad kí gyó si gye pek

402 HUKM20012 Fe ke te-, Fe hér- és Ket tõs-Kö rös

396 HUKM20013 Bél megy eri Fás-pusz ta

401 HUKM20014 Dé va vá nya kör nyé ki gye pek

406 HUKM20015 Hor to bágy-Be rettyó

412 HUKM20016 Se bes-Kö rös

404 HUKM20017 Hár mas-Kö rös

405 HUKM20018 Holt-Se bes-Kö rös

399 HUKM20019 Dél-bi ha ri szi ke sek

415 HUKM20026 Tó ni szál lás-szar va si gye pek

397 HUKM20027 Cse re bö kény

416 HUKM20028 Tõ kei gye pek

414 HUKM20029 Szent esi gye pek

408 HUKM20030 La pis tó-Fer tõ

407 HUKM20031 Kur ca
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Te rü let kód Név

Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

429 HUKN20001 Fel sõ-kis kun sá gi szi kes pusz ta

449 HUKN20002 Pe szé ri-er dõ

431 HUKN20003 Fel sõ-kis kun sá gi tur ján vi dék

425 HUKN20004 Dél-Bács ka

453 HUKN20005 Tass-szalk szent már to ni szi kes pusz ta

446 HUKN20006 Nagy nyí ri-er dõ

452 HUKN20007 Sol ti ür gés gyep

426 HUKN20008 Dé li-Ho mok hát ság

430 HUKN20009 Fel sõ-kis kun sá gi szi kes ta vak és Mik la-pusz ta

432 HUKN20011 Fü löp há zi ho mok buc kák

434 HUKN20013 Fü löp szál lás-solt szen tim re-csen gõ di lá pok

436 HUKN20014 Ha jó si-ho mok pusz ta

419 HUKN20015 Ágas egy há za-or go vá nyi ré tek

444 HUKN20016 Mat kó pusz tai ür gés gyep

443 HUKN20017 Kö zép-csong rá di szi ke sek

441 HUKN20018 Já nos hal ma-kun fe hér tói er dõk

421 HUKN20019 Bak si-pusz ta

437 HUKN20020 Har kai-tó

448 HUKN20021 Ökör di-er dõ te lek-Ke ce li lá pok

442 HUKN20022 Kis kõ rö si tur já nos

454 HUKN20023 Táz lár-kis kun ha la si ho mok buc kák

422 HUKN20024 Bó csa-bu ga ci ho mok pusz ta

433 HUKN20025 Fü löp há zi Hosszú-rét

445 HUKN20026 Mó ric gá ti lá pok

450 HUKN20027 Pé te ri-tó

455 HUKN20028 Ti sza Al pár-bok ro si ár té ri öb lö zet

424 HUKN20029 Csong rá di Kó nya-szék

451 HUKN20030 Pir tói Nagy-tó

420 HUKN20031 Al só-Ti sza hul lám tér

427 HUKN20032 Dél-Õr jeg

428 HUKN20033 Ér sek hal ma-ne mes nád ud va ri lösz völ gyek

447 HUKN20034 Nyár lõ rin ci-er dõ

438 HUKN20035 Har ka kö töny-kis kun maj sai ho mok buc kák

439 HUKN20036 Im re-hegy-pir tó-kis kun ha la si ho mok buc kák

423 HUKN30001 Csong rád-Bok ro si Sós tó

435 HUKN30002 Gát éri Fe hér-tó

440 HUKN30003 Izsá ki Ko lon-tó

Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

466 HUON20001 Ság-hegy

460 HUON20002 Kõ sze gi-hegy ség

456 HUON20003 Ab lánc-pa tak völ gye

467 HUON20005 Váti gya kor ló tér

464 HUON20006 Pin ka

465 HUON20008 Rába és Csör nöc-völgy
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Tér ké pi
azo no sí tó

Te rü let kód Név

461 HUON20009 Csön gei le ge lõ

459 HUON20011 Ke nye ri rep tér

458 HUON20012 Ke me nes söm jé ni cser jés le ge lõ

462 HUON20013 Öreg cser

457 HUON20014 Gér cei tu fa gyû rû és láp rét

463 HUON20018 Õr ség

5. számú melléklet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

[13. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

A Natura 2000 fenntartási terv és az annak alapjául szolgáló dokumentáció tartalmi követelményei

I. A Na tu ra 2000 fenn tar tá si terv

1. A te rü let azo no sí tó ada tai
1.1. Név
1.2. Azo no sí tó kód
1.3. Ki ter je dés
1.4. A ki je lö lés alap já ul szol gá ló fa jok és/vagy élõ he lyek
1.5. Érin tett te le pü lé sek
1.6. Egyéb vé dett sé gi ka te gó ri ák
1.7. Ter ve zé si és egyéb elõ írások

2. Ve szé lyez te tõ té nye zõk

3. Ke ze lé si fel ada tok meg ha tá ro zá sa
3.1. Ter mé szet vé del mi cél ki tû zés, a te rü let ren del te té se
3.2. Ke ze lé si ja vas la tok
3.2.1. Élõ he lyek ke ze lé se
3.2.2. Élõ hely-re konst ruk ció és élõ hely fej lesz tés
3.2.3. Faj vé del mi in téz ke dé sek
3.2.4. Ku ta tás, mo ni to ro zás
3.2.5. Mel lék le tek: a ter ve zé si te rü le ten ja va solt ter mé szet vé del mi ke ze lé sek, va la mint a mû ve lé si ág le het sé ges

meg vál toz ta tá sá nak összeg zé se (tér kép és táb lá zat)
3.3. A ke ze lé si ja vas la tok meg va ló sí tá sá nak le het sé ges esz kö zei a jog sza bá lyok és a tu laj don vi szo nyok függ vé nyé ben
3.3.1. Ag rár tá mo ga tá sok
3.4.1.1. Je len le gi mû kö dõ ag rár tá mo ga tá si rend szer
3.4.1.2. Ja va solt ag rár tá mo ga tá si rend szer
3.3.2. Pá lyá za ti for rá sok
3.3.3. Egyéb
3.4. A terv egyez te té si fo lya ma tá nak do ku men tá ci ó ja
3.4.1. Fel hasz nált kom mu ni ká ci ós esz kö zök
3.4.2. A kom mu ni ká ció cím zett jei
3.4.3. Egyez te tés ha tó sá gi és te rü le ti ke ze lõ szer vek kel

II. A Na tu ra 2000 fenn tar tá si terv ké szí té sét meg ala po zó do ku men tá ció

1. A ter ve zé si te rü let alap ál la pot jel lem zé se
1.1. Kör nye ze ti adott sá gok
1.1.1. Ég haj la ti adott sá gok
1.1.2. Víz raj zi adott sá gok
1.1.3. Ta laj ta ni adott sá gok
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1.2. Ter mé sze ti adott sá gok
1.2.1. A ter ve zé si te rü le ten elõ for du ló kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ he lyek

Élõ hely neve:  

Élõ hely kód ja:

Élõ hely elõ for du lá sai a te rü le ten: tér kép mel lék let

Élõ hely te rü le ti ará nya:

Élõ hely ki ter je dé se a te rü le ten:

Élõ hely jel lem zé se:

Élõ hely ter mé szet es sé gi – 
   deg ra dált sá gi ér té ke lé se:

Élõ hely ve szé lyez te tett sé ge:

Ve szé lyez te tõ té nye zõk:

1.2.2. A ter ve zé si te rü le ten elõ for du ló kö zös sé gi je len tõ sé gû nö vény fa jok

Faj neve:

Irány elv mel lék le te:

Faj elõ for du lá sai a te rü le ten:

Ál lo mány nagy ság (je lö lés kor):

Ál lo mány nagy ság (terv ké szí tés kor):

Ál lo mány vál to zá sá nak 
    ten den ci ái és okai:

Faj ve szé lyez te tett sé ge:
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Ve szé lyez te tõ té nye zõk:

1.2.3. A ter ve zé si te rü le ten elõ for du ló kö zös sé gi je len tõ sé gû ál lat fa jok

Faj neve:

Irány elv mel lék le te:

Faj elõ for du lá sai a te rü le ten:

Ál lo mány nagy ság (je lö lés kor):

Ál lo mány nagy ság (terv ké szí tés kor):

Ál lo mány vál to zá sá nak
    ten den ci ái és okai:

Faj ve szé lyez te tett sé ge:

Ve szé lyez te tõ té nye zõk:

1.2.4. A ter ve zé si te rü le ten elõ for du ló egyéb je len tõs fa jok

1.3. Te rü let hasz ná lat

1.3.1. Mû ve lé si ág sze rin ti meg osz lás

1.3.2. Tu laj do ni vi szo nyok

1.3.3. Te rü let hasz ná lat és ke ze lés

1.3.3.1. Me zõ gaz da ság

1.3.3.2. Er dé szet

1.3.3.3. Vad gaz dál ko dás, ha lá szat, hor gá szat

1.3.3.4. Víz gaz dál ko dás

1.3.3.5. Tu riz mus

1.3.3.6. Ipar

1.3.3.7. Inf ra struk tú ra

1.3.3.8. Egyéb

2. Fel hasz nált iro da lom

3. Tér ké pek

3.1. Át te kin tõ tér kép: a ter ve zé si te rü let és az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek ha tá ra

3.2. Mû ve lé si ágak: a ter ve zé si te rü le ten a tény le ges föld hasz ná lat nak meg fe le lõ fõbb mû ve lé si ágak egy sze rû sí tett
fel tün te té se

3.3. Élõ hely tí pu sok: a ter ve zé si te rü le ten a fõ élõ hely tí pu sok meg je le ní té se

3.4. Je lö lõ élõ hely tí pu sok: a ter ve zé si te rü le ten elõ for du ló kö zös sé gi je len tõ sé gû je lö lõ élõ he lyek le ha tá ro lá sa
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6. számú melléklet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

[14. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

A hatásbecslési dokumentáció tartalmi követelményei

1. Azo no sí tó ada tok

1.1. A terv ké szí tõ jé nek, il let ve a be ru há zó nak a neve, címe, el ér he tõ sé ge
1.2. Az adat lap ki töl té sé ben részt ve võ sze mé lyek, szer ve ze tek neve, címe, el ér he tõ sé ge, szak mai re fe ren ci á i nak le -

írá sa

2. Az érin tett Na tu ra 2000 te rü let

2.1. A Na tu ra 2000 te rü let neve és kód ja, amely re a terv vagy a be ru há zás vár ha tó an ha tás sal van
A te rü let stá tu sza (meg je lö len dõ):

 kü lön le ges ma dár vé del mi te rü let
 kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si te rü let nek je lölt te rü let
 ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü let nek je lölt te rü let
 jó vá ha gyott kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si te rü let
 jó vá ha gyott ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü let
 kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si te rü let
 ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si te rü let

2.2. Azok nak a kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok nak, il let ve élõ hely tí pu sok nak a fel so ro lá sa, ame lyek nek va la mely ál lo -
má nyá ra vagy ter mé szet vé del mi hely ze té re a Na tu ra 2000 te rü le ten ha tás sal le het a terv vagy be ru há zás

3. A terv vagy be ru há zás*

3.1. A Na tu ra 2000 te rü let re ha tás sal lévõ terv vagy be ru há zás be mu ta tá sa, cél já nak meg ha tá ro zá sa

3.2. A terv vagy be ru há zás mé re te, je len tõ sé ge, ter ve zett idõ tar ta ma

3.3. A terv vagy be ru há zás tér be li ki ter je dé se, az ál ta la igény be vett te rü let és az oko zott ha tás nagy sá ga, ki ter je dé se,
tér ké pi áb rá zo lá sa

3.4. A terv vagy be ru há zás ki vi te le zé sé nek vár ha tó idõ tar ta ma, va la mint a ki vi te le zés so rán vár ha tó át me ne ti ha tá sok
be mu ta tá sa (fel vo nu lá si lé te sít mé nyek, anyag-nye rõ he lyek, a szál lí tás vagy egyéb sze mély- és gép jár mû for ga lom za va -
ró ha tá sa stb.)

3.5. A terv vagy be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges lé te sít mé nyek is mer te té se

3.6. A terv vagy be ru há zás ha tás te rü le tén lévõ ter mé sze ti ál la pot is mer te té se

3.7. A terv vagy be ru há zás tár sa dal mi, gaz da sá gi kö vet kez mé nye i nek le írá sa

4. A terv vagy be ru há zás ked ve zõt len ha tá sai

4.1. A vár ha tó ter mé sze ti ál la pot vál to zás le írá sa a terv vagy be ru há zás meg va ló su lá sát köve tõen vagy an nak kö vet -
kez té ben

4.2. A Na tu ra 2000 te rü le ten meg ta lál ha tó, a ki je lö lés alap já ul szol gá ló élõ he lyek re és fa jok ra gya ko rolt, vár ha tó an
ked ve zõt len ha tá sok le írá sa, be mu ta tó tér kép mel lék le tek kel

4.3. A Na tu ra 2000 te rü le ten meg ta lál ha tó, a ki je lö lés alap já ul szol gá ló élõ he lyek és fa jok ter mé szet vé del mi hely ze -
té ben vár ha tó ked ve zõt len ha tá sok be csült mér té ke

5. Al ter na tív (egyéb éssze rû) meg ol dá sok

5.1. A ter ve zõ, il let ve be ru há zó ál tal ta nul má nyo zott al ter na tív meg ol dá sok be mu ta tá sa (a tér be li ki ter je dés, el he -
lyez ke dés, nagy ság rend, mód szer szem pont já ból)

5.2. A szó ba jö he tõ al ter na tív meg ol dá sok meg va ló sí tá sát meg ne he zí tõ vagy ki zá ró okok le írá sa

* Meg jegy zés: A 3.4 és a 3.5 pont ki töl té se a te rü let ren de zé si ter vek, to váb bá a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra mok vo nat ko zá sá ban nem kö te le zõ, a
töb bi pont ki töl té se a te rü let ren de zé si és a te le pü lés ren de zé si ter vek, va la mint a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra mok vo nat ko zá sá ban a mû fa ji sa já tos sá -
gok ból, il let ve mé ret ará nyok ból fa ka dó ér te lem sze rû egy sze rû sí tés sel tör tén het.
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6. A meg va ló sí tás in do kai

6.1. A terv vagy be ru há zás meg va ló sí tá sa szük ség sze rû sé gé nek is mer te té se

6.2. A terv vagy a be ru há zás meg va ló sí tá sá nak szük ség sze rû sé gét a kö vet ke zõ in do kok va la me lyi ke tá maszt ja alá (a
kí vánt rész meg je lö len dõ)

 tár sa dal mi vagy gaz da sá gi ter mé sze tû ki emelt fon tos sá gú köz ér dek (amennyi ben az ki emelt je len tõ sé gû élõ hely tí -
pust vagy fajt nem ve szé lyez tet)

 em be ri egész ség vagy élet vé del me

 a köz biz ton ság fenn tar tá sa, meg õr zé se vagy hely re ál lí tá sa

 a kör nye zet szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû ked ve zõ ha tás el éré se

 a fen ti ka te gó ri ák ba nem so rol ha tó, egyéb ki emelt fon tos sá gú köz ér dek (amennyi ben az ki emelt je len tõ sé gû élõ hely -
tí pust vagy fajt ve szé lyez tet)

7. A ked ve zõt len ha tá sok mér sék lé se

A ter ve zett, il let ve ja va solt, a terv vagy be ru há zás ré vén be kö vet ke zõ ked ve zõt len ha tá sok eny hí té sét, csök ken té sét,
mér sék lé sét szol gá ló in téz ke dé sek

8. Ki egyen lí tõ (kom pen zá ci ós) in téz ke dé sek

A ter ve zõ, il let ve a be ru há zó ál tal ja va solt, fel aján lott, a ked ve zõt len ha tás sal leg alább azo nos nagy sá gú ki egyen lí tõ
in téz ke dé sek, a te rü let ki je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló, va la mennyi érin tett faj vagy élõ hely tí pus ter mé szet vé del mi hely -
ze té re irá nyu ló ked ve zõt len ha tá sok vo nat ko zá sá ban (pél dá ul élõ hely re konst ruk ció vagy -lé te sí tés, az ál lo mány nagy sá -
got már ko ráb ban is ked ve zõt le nül be fo lyá so ló té nye zõ meg szün te té se, az ál lo mány nagy sá got po zi tí van be fo lyá so ló in -
téz ke dé sek be ve ze té se)

7. számú melléklet a 266/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

[15. szá mú mel lék let a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de let hez]

A Natura 2000 területet érintõ hatások megállapításának szempontjai

Az élõ he lyek, fa jok, il let ve te rü le tek ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze té nek el éré sét vagy fenn tar tá sát be fo lyá so ló
ha tá sok je len tõ sé gét a terv, il let ve a be ru há zás (a továb biak ban együtt: te vé keny ség) meg va ló su lá sa elõtt fenn ál ló, vagy
a po ten ci á li san el ér he tõ ter mé szet vé del mi hely zet re, a te rü let ter mé sze tes meg úju lá si ké pes sé gé re fi gye lem mel kell fel -
mér ni.

Fel kell be csül ni a fa jok és élõ hely tí pu sok fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges va la mennyi té nye zõt, ezek kö zött kü lö nö sen:

a) a sza po ro dá si he lyet, fész ke lõ he lyet, dür gõ he lyet, pi he nõ he lyet, táp lál ko zó he lyet, vo nu ló he lyet,

b) az egye dek ál lo má nyai kö zöt ti sza bad moz gás meg lé tét,

c) az egye dek és élõ he lyek fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges egyéb kör nye ze ti té nye zõk – kü lö nö sen a táp lá lék ál la tok
vagy -nö vé nyek, ta laj szer ke zet, víz ház tar tás, mik ro kli ma ti kus té nye zõk fenn ma ra dá sa – fenn ál lá sát,

d) az ál lo mány li mi tá ló té nye zõk vál to zá sa it,

e) az em be ri vagy egyéb za va rást, va la mint

f) a ra ga do zók ál lo má nyá nak nö ve ke dé sét.

A ha tá sok je len tõ sé gé nek meg ál la pí tá sa so rán a kö vet ke zõ szem pon to kat kell figye lembe ven ni:

A) Fajok

1. A te vé keny ség gel érin tett, a ki je lö lés alap já ul szol gá ló fa jok egye de i nek szá ma, ál lo mány sû rû sé ge vagy az érin tett
te rü let nagy sá ga

Az éven be lü li, éves vagy több évre ki ter je dõ, cik li kus vagy vé let len sze rû, ter mé sze tes ál lo mány in ga do zás mért vagy
elõ re je lez he tõ mér té kén túl me nõ, ki mu tat ha tó mennyi sé gi, ál lo mány sû rû sé gi, to váb bá az el ter je dés nagy sá gát érin tõ
csök ke nés.
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2. Az egye dek vagy a te rü let sze re pe a faj vé del me te kin te té ben
A te vé keny ség gel érin tett po pu lá ció sze re pe, sé rü lé keny sé ge a faj szem pont já ból, kü lö nös te kin tet tel a lo ká lis el ter je -

dé sû fa jok ra és al fa jok ra, a ge ne ti kai vál to zé kony ság le csök ke né sé re, a te vé keny ség gel érin tett ál lo mány kap cso la tá ra,
össze kö tõ sze re pé re más ál lo má nyok kal.

3. A faj rit ka sá ga (he lyi, re gi o ná lis és en nél ma ga sabb szin ten fel mér ve, ide ért ve az eu ró pai kö zös sé gi szin tet is)
a) A faj te vé keny ség gel érin tett ál lo má nyá nak re la tív nagy sá ga a faj ha zai, eu ró pai kö zös sé gi, il let ve vi lág ál lo má nyá -

hoz ké pest; és
b) A faj ve szé lyez te tett sé gi foka (IUCN Vö rös Könyv ve szé lyez te tett sé gi ka te gó ri ái sze rin ti be so ro lás, kö zös sé gi

vagy ki emelt kö zös sé gi je len tõ ség, or szá go san vé dett vagy fo ko zot tan vé dett be so ro lás stb.)

4. A faj sza po ro dá si ké pes sé ge (a faj ra vagy a po pu lá ci ó ra jel lem zõ di na mi ka alap ján)
A faj rep ro duk ci ós rá tá ja, a pe ték, to já sok, utó dok szá ma egy szü lõ tõl, a sza po ro dá si cik lus hossza, a fi a ta lok túl élõ ké -

pes sé ge, az ál lo mány egye de i nek át la gos élet hossza, a te vé keny ség ha tá sa a sza po ro dás hoz el en ged he tet le nül szük sé ges
kör nye ze ti ele mek re.

5. A te vé keny ség meg va ló su lá sa ese tén a faj, il let ve a faj élõ he lyé nek ké pes sé ge arra, hogy a cél zott vé del mi in téz ke -
dé se ket ki vé ve min den egyéb be avat ko zás nél kül, ki zá ró lag a faj, il let ve élõ he lyé nek di na mi ká ja kö vet kez té ben rö vid
idõn be lül vissza áll jon egy olyan ál la pot ba, amely az ere de ti ál la pot tal egyen ér té kû vagy jobb an nál

a) A faj ál lo má nyá nak re ge ne rá ló dá si ké pes sé ge a kör nye zõ ál lo má nyok ból azok ész re ve he tõ csök ke né se nél kül
(a faj disz per zi ós ké pes sé ge, il let ve az ál lo mány izo lált sá ga más ál lo má nyok tól stb.), il let ve az ál lo mány bel sõ di na mi ká -
ja kö vet kez té ben a re ge ne rá ló dás ké pes sé ge;

b) A te vé keny ség ha tá sa az ál lo má nyon be lü li ked ve zõ kor- és ivar el osz lás ra.

B) Élõhelytípusok

1. Az érin tett te rü let jel lem zõi
a) A te rü let nagy sá ga, el he lyez ke dé se;
b) A te rü le ten ta lál ha tó élõ hely tí pus(ok) ter mé sze tes sé gé ben be kö vet ke zett vál to zá sok, kü lö nös te kin tet tel a tár su lás -

al ko tó fa jok össze té te lé re.

2. A te vé keny ség gel érin tett te rü let sze re pe az élõ hely tí pus meg õr zé sé ben
a) A te vé keny ség gel érin tett te rü let más Na tu ra 2000 te rü le tek kel al ko tott öko ló gi ai há ló za tá nak ko he ren ci á já ban be -

töl tött sze re pé nek ér té ke lé se;
b) A te vé keny ség gel érin tett te rü let ará nya az érin tett élõ hely tí pus összes elõ for du lá sá hoz ké pest.

3. Az élõ hely tí pus rit ka sá ga
Az élõ hely tí pus rit ka sá ga he lyi, re gi o ná lis, eu ró pai kö zös sé gi vagy vi lág vi szony lat ban, figye lembe véve ve szé lyez te -

tett sé gi fo kát (a ha zai Vö rös Könyv sze rin ti be so ro lás, je len tõ ség vagy ki emelt je len tõ ség az Eu ró pai Kö zös ség szem -
pont já ból stb.)

4. Az élõ hely tí pus el len ál ló-ké pes sé ge kül sõ be ha tá sok kal szem ben
Az élõ hely tí pus ké pes sé ge arra, hogy a ter ve zett kár mér sék lõ in téz ke dé se ken kí vü li min den egyéb be avat ko zás nél -

kül, ki zá ró lag a tár su lás al ko tó fa jok, il let ve az élõ hely tí pus el len ál ló-ké pes sé ge, il let ve di na mi ká ja kö vet kez té ben meg -
ma rad jon vagy rö vid idõn be lül vissza áll jon egy olyan ál la pot ba, amely a te vé keny ség elõt ti ál la pot tal egyen ér té kû vagy
jobb an nál, kü lö nös te kin tet tel a meg úju lást meg aka dá lyo zó vagy meg ne he zí tõ kül sõ té nye zõk meg lé té re (pl. özön fa jok
ál ta li ve szé lyez te tett ség, a te rü let izo lált sá ga).

5. Tár su lás al ko tó és az élõ hely tí pus ra jel lem zõ ti pi kus fa jok te kin te té ben az 1–4. pon tok mel lett az A) pont ban fel so -
rolt szem pon to kat is figye lembe kell ven ni.

C) A területek koherenciája

A te vé keny ség gel érin tett te rü let más Na tu ra 2000 te rü le tek kel al ko tott öko ló gi ai há ló za tá nak ko he ren ci á já ban be töl -
tött sze re pé nek ér té ke lé se, a te rü let ki je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló fa jok ra, élõ hely tí pu sok ra irá nyu ló ha tá sok nak az A)
és B) pont ban fel so rolt szem pon tok sze rin ti figye lembe véte lével.
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter

32/2008. (XI. 6.) KHEM
ren de le te

a lé gi na vi gá ci ós szol gá la tot és lé gi for gal mi
szol gál ta tást el lá tó szak sze mély zet szak szol gá la ti

en ge dé lyé rõl és kép zé sé rõl szó ló
17/2008. (IV. 30.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról

A lé gi köz le ke dés rõl szó ló 1995. évi XCVII. tör vény
74. § (1) be kez dés l) pont já ban, va la mint 74. § (2) be kez -
dés e) és k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a köz -
le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1. §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el.

1. §

A lé gi na vi gá ci ós szol gá la tot és lé gi for gal mi szol gál ta -
tást el lá tó szak sze mély zet szak szol gá la ti en ge dé lyé rõl és
kép zé sé rõl szó ló 17/2008. (IV. 30.) GKM ren de let a kö -
vet ke zõ al cím mel és 52/A. §-sal egé szül ki:

„Je len tés az Európai Bi zott ság ré szé re

52/A. § A köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter 2011 má ju sá -
ban, majd azt kö ve tõ en há rom éves idõ kö zön ként az Eu ró -
pai Bi zott ság ré szé re je len tést nyújt be a kö zös sé gi lé gi for -
gal mi irá nyí tói szak szol gá la ti en ge dély rõl szó ló, 2006. áp -
ri lis 5-i 2006/23/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 
vég re haj tá sá ról.”

2. §

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

3. §

Ez a ren de let a kö zös sé gi lé gi for gal mi irá nyí tói
 szakszolgálati en ge dély rõl szó ló, 2006. áp ri lis 5-i
2006/23/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
14. cikk (7) be kez dé sé nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Sza bó Pál s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
132/2008. (XI. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány, va la -
mint – rész ben hi va tal ból el jár va – mu lasz tás ban meg nyil -
vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a rend -
õrségi fog dák rend jé rõl  szóló 19/1995. (XII. 13.) BM ren -
de let 16.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt 2009. 
jú ni us 30. nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból – meg ál la pít ja: az 
Or szág gyû lés az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben az alap -
ve tõ jo gok kor lá to zá sá ra elõ írt tör vényi sza bá lyo zá si szint
sé rel mét oko zó, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nességet idé zett elõ az ál tal, hogy nem ren del ke zett a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ál tal vég re haj tott elõ ze tes
le tar tóz ta tás, va la mint el zá rás so rán al kal maz ha tó mo to zás 
sza bá lya i ról.

Az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada tá nak 2009. jú ni us
30. nap já ig kö te les ele get ten ni.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zó a rend õrségi fog dák rend jé rõl  szóló
19/1995. (XII. 13.) BM ren de let (a továb biak ban: R.) 16.  §
(1) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sa és
meg sem mi sí té se iránt for dult az Al kot mány bí ró ság hoz. A
sé rel me zett jog sza bály elõ ír ja, hogy a rend õrségi fog dá ba
be fo ga dá sa kor a fog va tar tott sze mélyt „szük ség ese tén”
mo to zás nak le het alá vet ni, ami „in do kolt eset ben” ki ter -
jed het a test üre gek or vos ál ta li át vizs gá lá sá ra is.

Az in dít vá nyo zó sé rel mez te, hogy az R. sem mi lyen
szem pon tot nem je löl meg a te kin tet ben, hogy a ha tó ság
mi lyen eset ben ves se alá a fog va tar tot tat mo to zás nak, il let -
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ve mi kor in do kolt a test üre gek vizs gá la ta is. En nek kö vet -
kez té ben a sza bá lyo zás túl sá go san tág mér le ge lé si le he tõ -
sé get biz to sít, ami ön ké nyes jog al kal ma zást tesz le he tõ vé.
Ál lás pont ja sze rint az em be ri mél tó sá got sú lyo san sér tõ
be avat ko zás ra csak jog sza bály ál tal konk ré tan meg je lölt
ese tek ben, szi go rú és egy ér tel mû el já rás jo gi ga ran ci ák
mel lett ke rül het ne sor. Mi vel ezek nek a kö ve tel mé nyek -
nek a sza bá lyo zás nem fe lel meg, sér ti „az Al kot mány
2.  §-a ál tal vé dett jog ál la mi ság el vét”, a jog biz ton sá got, to -
váb bá az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott, az
em be ri mél tó ság hoz  való jo got.

Az in dít vá nyo zó a sza bá lyo zás szint jét is ki fo gás ol ta.
Ál lás pont ja sze rint az R. az ál lam pol gá ri jo go kat alapve -
tõen érin tõ kér dést sza bá lyoz, így el len té tes a jog al ko tás -
ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.) 2.  §
c) pont já val, ami nek kö vet kez té ben sér ti az Al kot mány
37.  § (3) be kez dé sét. En nek ki kü szö bö lé sé re in dít vá nyoz ta 
a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg -
ál la pí tá sát és az Or szág gyû lés fel hí vá sát „a meg fe le lõ
szin tû és tar tal mú” jog sza bály meg al ko tá sá ra.

2. Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te a bel ügy mi nisz ter
vé le mé nyét.

II.

Az in dít vánnyal érin tett jog sza bá lyi ren del ke zé sek:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„37.  § (3) A Kor mány tag jai tör vény ben vagy kor mány -
ren de let ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján fel adat kö rük ben
el jár va ren de le tet ad nak ki, ame lyek tör vénnyel és kor -
mány ren de let tel nem le het nek el len té te sek. A ren de le te ket 
a hi va ta los lap ban ki kell hir det ni.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz,
ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta ni.”

2. A Jat. ren del ke zé se:
„2.  § Az Or szág gyû lés tör vény ben ál la pít ja meg
(...)
c) az ál lam pol gá rok alap ve tõ jo ga it és kö te les sé ge it,

ezek fel té te le it és kor lá ta it, va la mint ér vény re jut ta tá suk
el já rá si sza bá lya it.”

3. Az R. ren del ke zé se:
„16.  § (1) Be fo ga dás kor a fog va tar tott ru há za tát át kell

vizs gál ni, szük ség ese tén mo to zás nak vet he tõ alá. A mo to -
zás el vég zé sé vel azo nos nemû sze mélyt kell meg bíz ni. A

mo to zás in do kolt eset ben ki ter jed het a test üre gek or vos ál -
ta li át vizs gá lá sá ra is. A vizs gá la tok so rán más fog va tar tott, 
a mo to zás nál a fog va tar tot tal el len té tes nemû sze mély sem 
le het je len.”

III.

Az in dít vá nyo zó az „õri zet be vé tel ese té re” a be fo ga dás -
kor al kal maz ha tó mo to zás, il let ve ezen be lül a test üre gek le -
het sé ges vizs gá la ta te kin te té ben ál lí tot ta az R. alkot mány -
elle nességét, il let ve in dít vá nyoz ta a tör vényalkotói mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát.
Az in dít vány el bí rá lá sa en nél szé le sebb kör ben igé nyel te a
mo to zás sal kap cso la tos sza bá lyo zás át te kin té sét.

Tör vény a sze mély – test üre ge i nek át vizs gá lá sá ra is ki -
ter je dõ – mo to zá sát bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dés -
ként és bün te tés-vég re haj tá si biz ton sá gi in téz ke dés ként te -
szi le he tõ vé. A sza bály sér té si el já rás ban a mo to zás csu pán
a ru há zat át vizs gá lá sá ra szo rít koz hat. A sze mé lyi sza bad -
sá gá ban rend õri in téz ke dés sel kor lá to zott sze mély ese té -
ben tör vény szin tén csak a ru há zat át vizs gá lá sá ra ad fel ha -
tal ma zást.

1. A mo to zás mint bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dés
sza bá lya it és fel té te le it a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) rög zí ti. A mo to zás bi -
zo nyí tá si esz köz vagy el ko boz ha tó, ille tõ leg va gyon el -
kob zás alá esõ do log meg ta lá lá sa cél já ból a ter helt és az
olyan sze mély ru há za tá nak és tes té nek át vizs gá lá sa, aki rõl 
meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy bi zo nyí tá si esz közt vagy
el ko boz ha tó, ille tõ leg olyan dol got tart ma gá nál, amely
va gyon el kob zás alá es het. Ha a mo to zás cél ja meg ha tá ro -
zott do log meg ta lá lá sa, az érin tet tet elõbb fel kell szó lí ta ni, 
hogy a ke re sett dol got adja át, ha a fel szó lí tás ra a ke re sett
dol got elõ ad ja, a mo to zás tól el kell te kin te ni. Az érin tett
tes té nek át vizs gá lá sát csak a meg mo to zot tal azo nos nemû
vé gez he ti, és a mo to zás nál csak ilyen sze mély le het je len.
E ren del ke zés nem vo nat ko zik a mo to zás nál köz re mû kö dõ 
or vos ra. [Be. 150.  § (1), (3), (4) be kez dés]

A mo to zás ren de le ti szin tû sza bá lyai pon to sít ják, hogy a 
test üreg át vizs gá lá sát csak or vos vé gez he ti [23/2003.
(VI. 24.) BM–IM együt tes ren de let 75.  §].

2. A mo to zás e mel lett a sza bad ság vesz tés bün te tés
vég re haj tá sa so rán al kal maz ha tó biz ton sá gi in téz ke dés is.
A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban:
Bv.tvr.) a sza bad ság vesz tés re ítél tek jo gai és kö te le zett sé -
gei kö zött ad fel ha tal ma zást arra, hogy a bün te tés-vég re -
haj tás rend jét sér tõ cse lek mény, ille tõ leg bûn cse lek mény
meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben az el ítél tet
meg mo toz zák [33.  § (4) be kez dés].

A sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re -
haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de -
let (a továb biak ban: R2.) a sze mély mo to zást a fog va tar tás

2008/157. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 19287



rend jét és biz ton sá gát sér tõ vagy ve szé lyez te tõ cse lek mé -
nyek meg elõ zé sét, il let ve meg szün te té sét cél zó, az el ítélt -
tel szem ben al kal maz ha tó biz ton sá gi in téz ke dé sek kö zött
je lö li meg [45.  § (1) be kez dés d) pont]. Az el ítélt meg mo -
toz ha tó, sze mé lyes hasz ná la ti tár gyai és tel jes ru há za ta át -
vizs gál ha tó. Az in téz ke dés nél tech ni kai esz köz és szol gá -
la ti ku tya is igény be ve he tõ. A sze mély mo to zás, il let ve a
ru há zat át vizs gá lá sa nem tör tén het sze mé rem sér tõ mó don. 
A test üre ge i nek át vizs gá lá sát csak or vos vé gez he ti, a vizs -
gá la ton az õr zést vagy fel ügye le tet el lá tó sze mé lyen kí vül
más nem le het je len. [49.  § (1) és (3) be kez dés]

A Bv.tvr. a bün te té si-vég re haj tá si in té zet ben elõ ze tes
le tar tóz ta tást, il let ve sza bály sér tés  miatt el zá rást töl tõ sze -
mé lyek ese té ben a biz ton sá gi in téz ke dés ként al kal maz ha -
tó mo to zás ra, ezen be lül a test üre gek át vizs gá lá sá ra nem
ad fel ha tal ma zást. A Bv.tvr. ugyan is egy ál ta lán nem ren -
del ke zik az el ítél tek re, il let ve az elõ ze tes le tar tóz ta tást
vagy el zá rást töl tõk re vo nat ko zó sza bá lyo zás vi szo nyá ról.
Csu pán az R2. utal arra, hogy az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég -
re haj tá sá ra a ren de let nek a sza bad ság vesz tés re vo nat ko zó
sza bá lya it a ren de let III. Fe je ze té ben fog lalt el té ré sek kel
kell meg fele lõen al kal maz ni (233.  §). Mi vel a sa já tos sza -
bá lyok kö zött a biz ton sá gi in téz ke dé sek rõl nincs szó, az
elõ ze tesen le tar tóz ta tot tak ese té ben az R2. 49.  §-a alap ján
van mód a sze mély mo to zás ra.

3. A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
(a továb biak ban: Szabs.tv.) a ru há zat át vizs gá lá sá ra ad le -
he tõ sé get olyan sze mély ese té ben, aki rõl ala po san fel te he -
tõ, hogy tár gyi bi zo nyí tá si esz közt tart ma gá nál, vagy ha az 
át vizs gá lás ra le fog la lás ér de ké ben van szük ség (79.  §). A
tör vény te hát a sza bály sér té si el já rás ban a sze mély mo to -
zást, il let ve a test üreg vizs gá la tát egy ál ta lán nem te szi le -
he tõ vé. Ugyan ak kor a 167.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján ki adott, az el zá rás, ille tõ leg a pénz bír -
sá got he lyet te sí tõ el zá rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 7/2000. (III. 29.) IM–BM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R3.) a bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben,
il let ve a rend õrségi fog dá ban el zá rást töl tõk ese té ben az
R2.-re uta lás sal le he tõ vé te szi a mo to zást [1.  §, 16.  §
(1) be kez dés, 21.  § (2) be kez dés].

4. A „fog va tar tot tak” fo gal ma szé le sebb, mint az õri -
zet be vett sze mé lyek köre.

Az R2. a fog va tar tott ki fe je zést a sza bad ság vesz tést és a
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben elõ ze tes le tar tóz ta tást töl -
tõk kö zös meg je lö lé se ként hasz nál ja [1.  § (3) be kez dés].

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Rtv.) al kal ma zá sá ban fog va tar tott: akit
tör vény, ille tõ leg tör vény alap ján ki adott ha tó sá gi ha tá ro -
zat alap ján a sza bad moz gás hoz és a tar tóz ko dá si hely sza -
bad meg vá lasz tá sá hoz  való jo gá ban kor lá toz nak (õri zet be
vett, elõ ze tesen le tar tóz ta tott, köz biz ton sá gi õri zet ben
lévõ, el fo gott és elõ ál lí tott, elõ ve ze tett) sze mély [97.  §
(1) be kez dés h) pont].

Az R. al kal ma zá sá ban fog va tar tott a bûn ügyi, a sza bály -
sér té si és a köz biz ton sá gi õri ze tes, az elõ ze tesen le tar tóz -
ta tott, va la mint az el ítélt és a sza bály sér té si el zá rást töl tõ,
amennyi ben szá má ra a fog va tar tás he lyé ül rend õrségi fog -
dát je löl tek ki [1.  § (1) be kez dés].

5. A sza bá lyo zás át te kin té sé bõl egy ér tel mû, hogy a
Be.-ben meg ha tá ro zott mo to zás nem ké pe zi tör vényi alap -
ját az õri zet be vett, il let ve elõ ze tesen le tar tóz ta tott sze -
mély be fo ga dá sa kor a rend õrségi fog dá ban al kal ma zott
mo to zás nak és test üreg-át vizs gá lás nak.

A bel ügy mi nisz tert (a ha tá lyos szö veg sze rint: a ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz tert) a Bv.tvr.-nek az 1989. évi LVI.
tör vény 8.  §-ával tör tént ki egé szí té se ha tal maz ta fel, hogy
a bûn ügyi õri zet és az elõ ze tes le tar tóz ta tás rend õrségi fog -
dá ban  való vég re haj tá sá nak sza bá lya it – az igaz ság -
ügy-mi nisz ter rel (az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel) és
a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben – meg ha tá roz za
[Bv.tvr. 127.  § (3) be kez dés]. Egy ér tel mû azon ban, hogy a
tör vényerejû ren de let nek az el ítél tek mo to zá sát meg ha tá -
ro zó ren del ke zé sei köz vet le nül nem vo nat koz tat ha tók
még a rend õrségi fog dá ba ke rült el ítélt be fo ga dá sa kor tör -
té nõ mo to zá sá ra sem.

Az R2. a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás
vég re haj tá sá ból a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet re há ru ló 
rész le tes fel ada to kat ha tá roz za meg [1.  § (1) be kez dés],
ha tá lya nem ter jed ki a rend õrségi fog dák ra. Ugyan ak kor
az el zá rást töl tõk biz ton sá gi in téz ke dés ként az R2.-ben
meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint mo toz ha tók meg a rend -
õrségi fog dá ban is [R3. 21.  § (2) be kez dés].

6. A rend õrségi fog dák rend jé nek meg ál la pí tá sá ra az
Rtv. ha tal maz ta fel a mi nisz tert [101.  § (1) be kez dés
c) pont]. A fel ha tal ma zás alap ján ki adott R.-ben a be fo ga -
dás kor tör té nõ mo to zás, il let ve a test üreg-át vizs gá lás meg -
je lölt fel té te le i nek (,,szük ség ese tén”, „in do kolt eset ben”)
tör vényi alap ja it és/vagy kor lá ta it te hát nem a Be.-ben, a
Bv.tvr.-ben, il let ve a Szabs.tv.-ben in do kolt ke res ni, ha -
nem az Rtv.-ben.

Az Rtv. a Rend õr ség mû kö dé sé nek ál ta lá nos el vei és
sza bá lyai kö zött rög zí ti az ará nyos ság kö ve tel mé nyét: a
rend õri in téz ke dés nem okoz hat olyan hát rányt, amely
nyilván valóan nem áll arány ban az in téz ke dés tör vényes
cél já val. Több le het sé ges és al kal mas rend õri in téz ke dés
kö zül azt kell vá lasz ta ni, amely az ered mé nyes ség biz to sí -
tá sa mel lett az érin tett re a leg ki sebb kor lá to zás sal, sé rü lés -
sel vagy kár oko zás sal jár. (Rtv. 15.  §)

A Rend õr ség a fel ada tá nak el lá tá sa so rán a tes ti ép ség -
hez, a sze mé lyes sza bad ság hoz, a ma gán la kás, a ma gán ti -
tok és a le vél ti tok sért he tet len sé gé hez, a sze mé lyes ada -
tok hoz, va la mint a tu laj don hoz fû zõ dõ jo go kat a tör vény -
ben fog lal tak sze rint kor lá toz hat ja [Rtv. 17.  § (1) be kez -
dés]. A Rend õr ség gon dos ko dik a fog va tar tott el he lye zé -
sé rõl, a fog va tar tás  miatt be kö vet kez he tõ egész ség ká ro so -
dás meg elõ zé sé hez szük sé ges el lá tá sá ról. A fog va tar tott
jo ga it csak annyi ban le het kor lá toz ni, amennyi ben az a
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szö kés vagy el rej tõ zés, il let ve a bi zo nyí tá si esz kö zök meg -
vál toz ta tá sá nak vagy meg sem mi sí té sé nek meg aka dá lyo -
zá sát, újabb bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg elõ zé sét,
to váb bá az õr zés biz ton sá gát, a fog da rend jé nek meg tar tá -
sát szol gál ja. [Rtv. 18.  § (2)–(3) be kez dés]

A rend õri in téz ke dé sek kö zött az Rtv. a ru há zat át vizs -
gá lá sá ra jo go sít fel. Aki vel szem ben sze mé lyi sza bad sá got 
kor lá to zó in téz ke dést fo ga na to sí ta nak, an nak ru há za tát a
rend õr a tá ma dás ra vagy az ön ve szély oko zá sá ra al kal mas
tárgy el vé te le vé gett, elõ ze tes fi gyel mez te tés után át vizs -
gál hat ja. A ru há zat át vizs gá lá sát – ha laszt ha tat lan eset ki -
vé te lé vel – az in téz ke dés alá vont tal azo nos nemû sze mély
vé gez he ti. Az in téz ke dés nem tör tén het sze mé rem sér tõ
mó don. (31.  §) A tör vény al kal ma zá sá ban a ru há zat: az in -
téz ke dés sel érin tett sze mély tes tén vi selt, ille tõ leg az in -
téz ke dés hely szí nén nála lévõ, vagy a köz vet len fel ügye le -
te alatt, il let ve ren del ke zé sé re álló ru há zat, cso mag és
tárgy [97.  § (1) be kez dés b) pont].

IV.

Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban – a je len ügy ben
in do kolt kör ben – át te kin tet te az Al kot mány bí ró ság dön té -
se it, va la mint az em be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok
vé del mé rõl  szóló, az 1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de -
tett Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) 3. és 8. Cik -
ké hez kap cso ló dó jog gya kor la tot.

1. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint az em ber sze mé lyi in teg ri tá sá hoz  való joga, amely nek
ré sze a tes ti in teg ri tás hoz  való jog is, az Al kot mány 54.  §
(1) be kez dé sén ala pu ló ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog al ko tó -
ele me. En nek meg fele lõen az Al kot mány bí ró ság az em ber
sze mé lyi, tes ti in teg ri tá sát érin tõ jogi sza bá lyo zás al kot -
má nyos sá gát az em be ri mél tó ság hoz  való jog ke re té ben
vizs gál ja.

En nek alap ja, hogy az Al kot mány bí ró ság az em be ri
mél tó ság hoz  való jo got az ún. ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog
egyik meg fo gal ma zá sá nak te kin ti. „Az ál ta lá nos sze mé -
lyi sé gi jog anya jog, azaz olyan szub szi di á ri us alap jog,
ame lyet mind az Al kot mány bí ró ság, mind a bí ró sá gok
min den eset ben fel hív hat nak az egyén au to nó mi á já nak vé -
del mé re, ha az adott tény ál lás ra a konk rét, ne ve sí tett alap -
jo gok egyi ke sem al kal maz ha tó.” [8/1990. (IV. 23.) AB
ha tá ro zat, ABH 1990, 42, 45.]

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro zat ban meg erõ sí tet te,
hogy az em be ri mél tó ság hoz  való jog ma gá ban fog lal ja a
ma gán szfé ra vé del mé hez fû zõ dõ jo got is. A ma gán szfé rá -
hoz  való jo got az Al kot mány konk rét, szub jek tív alap jog -
ként nem ne ve zi meg, de a ma gán élet sza bad sá gá hoz  való
jog két ség kí vül az egyén au to nó mi á já nak vé del mé re szol -
gá ló olyan alap jog, amely az em ber ve le szü le tett mél tó sá -
gá ból ered, amely nek te hát az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi
jog – az em be ri mél tó ság hoz  való jog – szub szi di á ri us

alap jo ga. [56/1994. (XI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
312, 313.]

A ma gán szfé ra vé del mé rõl a 36/2005. (X. 5.) AB ha tá -
ro zat ki fej tet te: a ma gán szfé ra lé nye gi fo gal mi ele me,
hogy az érin tett aka ra ta el le né re má sok oda ne ha tol has sa -
nak be, ille tõ leg be se te kint hes se nek. Ha a nem kí vánt be -
te kin tés még is meg tör té nik, ak kor nem csak ön ma gá ban a
ma gán élet hez  való jog, ha nem az em be ri mél tó ság kö ré be
tar to zó egyéb jo go sult sá gi ele mek, mint pl. a tes ti-sze mé -
lyi in teg ri tás hoz  való jog is sé rül het. (ABH 2005, 390,
400.)

Az Al kot mány bí ró ság az em be ri mél tó ság hoz  való jog -
ból le ve ze tett rész jo go sult sá gok kor lá toz ha tó sá gá ról ki -
ala kí tott gya kor la tá ban ab ból in dult ki, hogy az em be ri
mél tó ság hoz  való jog csu pán az em be ri stá tus meg ha tá ro -
zó ja ként, csak az élet tel együtt fenn ál ló egy ség ben ab szo -
lút és kor lá toz ha tat lan. Ezért az olyan rész jo go sít vá nya,
mint a sze mé lyi, tes ti in teg ri tá sá hoz  való jog bár mely más
alap jog hoz ha son ló an kor lá toz ha tó, de a kor lá to zás ki zá -
ró lag az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zés ke re tei kö zött tör tén het meg. [75/1995. (XII. 21.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 376, 381.; 22/2003. (IV. 28.)
AB ha tá ro zat, ABH 2003, 235, 260.]

2. A sze mély mo to zás sal, a test üre gek át vizs gá lá sá val
kap cso la tos ha tó sá gi cse lek mé nye ket az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá ga (a továb biak ban: Bí ró ság) az Egyez -
mény 3. Cik ke és 8. Cik ke alap ján vizs gál ja.

Az Egyez mény nek a kín zás ti lal má ról  szóló 3. Cik ke ki -
mond ja: sen kit sem le het kín zás nak, vagy em ber te len,
meg alá zó bá nás mód nak vagy bün te tés nek alá vet ni. A ma -
gán- és csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz  való jog ról
 szóló 8. Cikk 1. pont ja sze rint min den ki nek joga van arra,
hogy ma gán- és csa lá di éle tét, la ká sát és le ve le zé sét tisz te -
let ben tart sák. A 2. pont úgy ren del ke zik, hogy e jog gya -
kor lá sá ba ha tó ság csak a tör vény ben meg ha tá ro zott, olyan
ese tek ben avat koz hat be, ami kor az egy de mok ra ti kus tár -
sa da lom ban a nem zet biz ton ság, a köz biz ton ság vagy az
or szág gaz da sá gi jó lé te ér de ké ben, za var gás vagy bûn cse -
lek mény meg elõ zé se, a köz egész ség vagy az er köl csök vé -
del me, avagy má sok jo ga i nak és sza bad sá ga i nak vé del me
ér de ké ben szük sé ges.

A Bí ró ság gya kor la tá ban az em ber fi zi kai in teg ri tá sát érin -
tõ ha tó sá gi be avat ko zás, mint ami lyen a le vet kõz te tés sel és a
test üre gek át vizs gá lá sá val járó sze mély mo to zás, amennyi ben 
an nak mód ja em ber te len, meg alá zó, az Egyez mény 3. Cik ke
meg sér té sé nek is mi nõ sül het.  [Wa inw right kont ra Egye sült
Ki rály ság ügy ben 2006. szep tem ber 26-án kelt, és 2006. de -
cem ber 26-án vég le ges sé vált íté let 41–42.  §] A 3. Cikk ha tá -
lya alá nem von ha tó ilyen jel le gû ha tó sá gi be avat ko -
zást – még ha cse kély fokú is – az Egyez mény 8. Cik ke ál tal
vé dett, a ma gán élet tisz te let ben tar tá sá hoz  való jog alap ján
kell ér té kel ni. [Juhn ke kont ra Tö rök or szág ügy ben 2008. má -
jus 13-án kelt és 2008. au gusz tus 13-án vég le ges sé vált íté let,
71.  §]

2008/157. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 19289



Az Egyez mény 3. és 8. Cik ke ön ma gá ban azon ban nem
tilt ja a sze mély mo to zást. Az em ber tes te a ma gán élet leg -
in ti mebb szfé rá ja [Y.F. kont ra Tö rök or szág ügy ben 2003.
jú li us 22-én kelt és ok tó ber 22-én vég le ges sé vált íté let
33.  §]. A mo to zás ter mé sze té nél fog va nagy mér ték ben in -
va zív és po ten ci á li san meg alá zó be avat ko zás, ezért sza bá -
lyo zá sa kor és vég re haj tá sa kor az em be ri mél tó sá got szi go -
rú elõ írásokkal kell vé de ni an nak ér de ké ben, hogy a ha tó -
ság cse lek mé nye ne okoz zon a szük ség kép pen ve le já ró nál
na gyobb sé rel met. [Wa inw right kont ra Egye sült Ki rály ság 
ügy ben 2006. szep tem ber 26-án kelt, és 2006. de cem ber
26-án vég le ges sé vált íté let, 44.  §, 48.  §] A Bí ró ság el fo -
gad ja a sze mély mo to zás in do kolt sá gát a bör tön biz ton sá -
gá nak, a bûn cse lek mény meg elõ zé sé nek, má sok egész sé -
ge meg óvá sá nak ér de ké ben, azon ban an nak mód ja nem le -
het olyan, hogy a Bí ró ság ál tal ki ala kí tott mér ce alap ján a
3. Cikk ti lal má ba üt köz zön. [Va la ši nas kont ra Lit vá nia
ügy ben 2001. jú li us 24-én kelt és ok tó ber 24-én vég le ges -
sé vált íté let 117.  §]

A sze mély mo to zás ál ta lá nos ság ban a 8. Cikk ha tá lya
alá tar to zó be avat ko zás, így meg íté lé se a 8. Cikk 2. pont ja
alap ján tör té nik. En nek so rán vizs gál ni kell, hogy a be -
avat ko zás nak van-e jog sza bá lyi alap ja, a 2. pont ban meg -
ha tá ro zott célt szol gál-e, és szük sé ges nek te kint he tõ-e az
adott cél el éré sé hez a de mok ra ti kus tár sa da lom ban. A ki -
ala kult eset jog sze rint a szük sé ges ség ak kor ál la pít ha tó
meg, ha a be avat ko zás nyo mós kö zös sé gi igényt szol gál,
és ará nyos az el ér ni kí vánt le gi tim cél lal. [Wa inw right
kont ra Egye sült Ki rály ság ügy ben 2006. szep tem ber 26-án 
kelt, és 2006. de cem ber 26-án vég le ges sé vált íté let, 43.  §]

Az elsõ kö ve tel mény a jogi sza bá lyo zás mi nõ sé gé vel
kap cso la tos: meg is mer he tõ nek kell len ni az érin tett sze -
mé lyek szá má ra, to váb bá meg kell fe lel nie a jog ál la mi ság
kö ve tel mé nye i nek. Ez utób bi alap ján a nem ze ti jog ban
kell olyan esz kö zök nek len nie, ame lyek biz to sí té kot je len -
te nek a 8. Cikk ál tal vé dett jo gok ba  való ön ké nyes be avat -
ko zás el len. Amennyi ben a sza bá lyo zás a ha tó sá gok nak
mér le ge lé si jo got ad, meg kell ha tá roz ni a mér le ge lés
szem pont ja it. A sza bá lyo zás rész le tes sé gé nek meg kö ve -
telt foka függ az adott ha tó sá gi be avat ko zás jel le gé tõl.
[Juhn ke kont ra Tö rök or szág ügy ben 2008. má jus 13-án
kelt íté let, 78.  §]

V.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság – az in dít vá nyo zó ál tal az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel és a 37.  § (3) be kez dé sé vel
össze füg gés ben fel ve tett jog for rás ta ni ki fo gás ra te kin tet -
tel – az R. tá ma dott ren del ke zé sét el sõ ként a sza bá lyo zá si
szint te kin te té ben vizs gál ta. En nek so rán – bár arra az in -
dít vá nyo zó ki fe je zet ten nem hi vat ko zott – fi gye lem mel
volt az alap jo gok kor lá toz ha tó sá ga te kin te té ben az Al kot -
mány 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásra, mi sze rint az

alap ve tõ jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat 
tör vény ál la pít ja meg.

1.1. A mo to zás sza bá lyo zá sá nak át te kin té se alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy a rend õrségi fog dá ba a be fo ga dás kor 
tör té nõ – tar tal mi lag a rend õrségi biz ton sá gi in téz ke dé sek
kö ré be tar to zó – sze mély mo to zás ra nincs tör vényi ren del -
ke zés, en nek el sõd le ges sza bá lyo zá sa az R. szint jén je le -
nik meg.

Az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben meg kí vánt tör -
vényi sza bá lyo zás sal kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság a 
64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat ban ki fej tet te: nem min -
den faj ta össze füg gés az alap jo gok kal kö ve te li meg a tör -
vényi szin tû sza bá lyo zást. Va la mely alap jog tar tal má nak
meg ha tá ro zá sa és lé nye ges ga ran ci á i nak meg ál la pí tá sa
csa kis tör vény ben tör tén het, tör vény kell to váb bá az alap -
jog köz vet len és je len tõs kor lá to zá sá hoz is. Köz ve tett és
tá vo li össze füg gés ese té ben azon ban ele gen dõ a ren de le ti
szint is. Ha nem így len ne, min dent tör vény ben kel le ne
sza bá lyoz ni. Eb bõl az kö vet ke zik, hogy min dig csak a
konk rét sza bá lyo zás ról ál la pít ha tó meg, hogy – az alap jog -
gal  való kap cso la ta in ten zi tá sá tól füg gõ en – tör vénybe
kell-e fog lal ni vagy sem. (ABH 1991, 297, 300.)

A je len ügy ben en nek meg ál la pí tá sa nem igé nyel mé -
lyebb elem zést. A rend õrségi fog dá ban a be fo ga dás kor
tör té nõ mo to zás, ezen be lül a test üre gek át vizs gá lá sa,
szük ség kép pen az em ber sze mé lyi, tes ti in teg ri tá sá hoz
 való jo gá nak, érint he tet len sé gé nek és sért he tet len sé gé nek
kor lá to zá sa. Az R. 16.  §-ának sza bá lyai te hát al kot má nyos
alap jog ra vo nat koz nak.

1.2. Ugyan ak kor in do kolt an nak vizs gá la ta, hogy az
Rtv.-nek a III/5. pont ban rész le te zett, az in téz ke dé sek re
vo nat ko zó ál ta lá nos, il let ve a fog va tar tot tak ra vo nat ko zó
sa já tos sza bá lyai meg fe lel nek-e az alap ve tõ jo gok kor lá to -
zá sá val kap cso la tos al kot má nyos kö ve tel mé nyek nek.

A fog va tar tot tak kal  való bá nás mód ra is ér vé nyes az in -
téz ke dé sek ará nyos sá gá nak kö ve tel mé nye (Rtv. 15.  §), a
sé rü lés-oko zás el ke rü lé sé nek elõ írása (Rtv. 17.  §). A fog -
va tar tot tak te kin te té ben a leg köz vet le nebb ren del ke zés,
hogy jo ga i kat csak annyi ban le het kor lá toz ni, amennyi ben
az a szö kés vagy az el rej tõ zés, il let ve a bi zo nyí tá si esz kö -
zök meg vál toz ta tá sá nak vagy meg sem mi sí té sé nek meg -
aka dá lyo zá sát, újabb bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg -
elõ zé sét, to váb bá az õr zés biz ton sá gát, a fog da rend jé nek
meg tar tá sát szol gál ja [Rtv. 18.  § (3) be kez dés]. Ezek a sza -
bá lyok ké pe zik az R.-ben le he tõ vé tett mo to zás fel té te le -
ként meg ha tá ro zott „szük ség ese tén”, il let ve a test üre gek
át vizs gá lá sá nak fel té te le ként meg ha tá ro zott „in do kolt
eset ben” ki fe je zé sek tar tal mát.

Az Rtv. és az R. együt tes sza bá lyai alap ján te hát el le het
jut ni oda, hogy a be fo ga dás kor a test üreg át vizs gá lá sá ra is
ki ter je dõ sze mély mo to zás ra ak kor ke rül het sor, ha az a
szö kés meg aka dá lyo zá sát, a bi zo nyí tá si esz kö zök meg vál -
toz ta tá sá nak vagy a meg sem mi sí té sé nek, újabb bûn cse lek -
mény el kö ve té sé nek meg elõ zé sét, ille tõ leg az õr zés biz -
ton sá gát, a fog da rend jé nek meg tar tá sát szol gál ja.
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1.3. Az Rtv. 101.  § (1) be kez dés c) pont ja a rend õrségi
fog dák rend jé nek sza bá lyo zá sá ra, a Bv.tvr. 127.  § (3) be -
kez dé se az õri zet és az elõ ze tes le tar tóz ta tás rend õrségi
fog dá ban  való vég re haj tá sa rész le tes sza bá lya i nak meg al -
ko tá sá ra ha tal maz za fel a mi nisz tert.

A 15/2008. (II. 28.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta: a jog -
al ko tá si fel ha tal ma zás és a de le gált jog al ko tá si ha tás kör
alap ján ki adott jog sza bá lyok al kot má nyos sá gi vizs gá la ta
so rán az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban rög zí -
tet te, hogy az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta a jog ál lam al -
kot má nyi elve alap ján ér tel me zi az Or szág gyû lés és a Kor -
mány te vé keny sé gé nek, a köz ha ta lom gya kor lá sá nak kor -
lá ta it és ke re te it, a ha ta lom meg osz tást. A köz ha ta lom gya -
kor lá sá ba tar to zik a jog al ko tás is. [66/1997. (XII. 29.) AB
ha tá ro zat, ABH 1997, 397, 403.; 30/1998. (VI. 25.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1998, 220, 233.] Az 56/1991. (XI. 8.) AB ha -
tá ro zat meg ál la pí tot ta: a jog ál la mi ság egyik alap ve tõ kö -
ve tel mé nye, hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek a
jog ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog ál -
tal meg ál la pí tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá rok
szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá lyo -
zott kor lá tok kö zött fej tik ki te vé keny sé gü ket (ABH 1991,
454, 456.). A jog ál la mi ság kö ve tel mé nye ma gá ban fog lal -
ja azt is, hogy ha tör vény va la mely al kot má nyos, ille tõ leg
tör vény ben sza bá lyo zott jog kor lá to zá sá ra ad jog al ko tá si
fel ha tal ma zást va la mely köz igaz ga tá si szerv nek, a tör -
vénynek meg kell ha tá roz nia a jog al ko tá si ha tás kör ter je -
del mét, an nak kor lá ta it is. [6/1999. (IV. 21.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1999, 90, 94.; 19/2004. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 321, 353–354.; 21/2006. (V. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 2006, 333, 337.] E kö ve tel mé nyek nek a jog sza -
bály-al ko tás ban  való ér vé nye sü lé sét konk re ti zál ja a Jat.
an nak az al kot má nyos je len tõ sé gû el vá rás nak a meg fo gal -
ma zá sá val, amely sze rint a ma ga sabb szin tû jog sza bály ál -
tal más jog al ko tó szá má ra adott fel ha tal ma zás nak, azaz
vég re haj tá si sza bály meg al ko tá sá ra adott fel ha tal ma zás -
nak tar tal maz nia kell a fel ha tal ma zás jo go sult ját, tár gyát
és ke re te it [Jat. 15.  § (1) be kez dés]. (ABK 2008. feb ru ár,
159, 162.)

Az Al kot mány bí ró ság 51/2004. (XII. 8.) AB ha tá ro za ta
össze fog la ló an ál la pí tot ta meg, hogy az ál la mi szer vek
jog al ko tó ha tás kö rét át fo gó an az Al kot mány és a Jat. sza -
bá lyoz za. A Jat. 15.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a sza bá -
lyo zás tárgy kö ré be tar to zó alap ve tõ jo gok és kö te le zett sé -
gek sza bá lyo zá sá ra nem le het fel ha tal ma zást adni. Az
alap jo gok tar tal mát meg ha tá ro zó sza bá lyo zást azért nem
le het vég re haj tá si jog sza bály ba fog lal ni, mert az alap ve tõ
jo gok ra és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat – az Al -
kot mány 8.  § (2) be kez dé se sze rint – min den eset ben tör -
vénynek kell meg ál la pí ta nia. (ABH 2004, 679, 688.)

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta: az Rtv.-ben adott fel ha tal ma zás nem jo go sít hat ja fel
a mi nisz tert, hogy a rend õrségi fog dá ban olyan, a fog va tar -
tot tak al kot má nyos alap jo gát köz vet le nül és szük ség kép -
pen kor lá to zó in téz ke dé sek al kal ma zá sát te gye le he tõ vé,
ame lyet az Rtv. nem is mer. Az Rtv. pe dig csak a ru há zat

át vizs gá lá sá ra ad jo got a tá ma dás ra vagy az ön ve szély
oko zá sá ra al kal mas tárgy el vé te le vé gett (Rtv. 31.  §).

A Bv.tvr. sem köz vet le nül, sem pe dig köz vet ve – a sza -
bad ság vesz tés re ítél tek re vo nat ko zó biz ton sá gi in téz ke dé -
sek sza bá lyai al kal ma zá sá nak elõ írásával – nem ren del ke -
zik az õri zet ben lé võk, il let ve az elõ ze tesen le tar tóz ta tot -
tak mo to zá sá ról mint biz ton sá gi in téz ke dés rõl. A mi nisz -
ter fel ha tal ma zá sa te hát nem fog lal hat ja ma gá ban, hogy a
ren de let ben te gye le he tõ vé a rend õrségi fog dá ban a Bv.tvr. 
alap ján e sze mé lyi cso port ra ki fe je zet ten nem vo nat koz ta -
tott biz ton sá gi in téz ke dést, a sze mély mo to zást.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy az R. 16.  § (1) be kez dé sé nek a mo to zás ra és a test üre -
gek vizs gá la tá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé sé ben az alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá ra elõ írt tör -
vényi sza bá lyo zás hi á nya  miatt alkot mány elle nesek. Erre te -
kin tet tel az R. 16.  § (1) be kez dé sét meg sem mi sí tet te.

2. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá nak meg fele lõen
[31/1991. (VI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 133, 136.] az
R. 16.  § (1) be kez dé sé nek to váb bi vizs gá la tát mel lõz te.
Mi vel a tá ma dott ren del ke zés alkot mány elle nességét a tör -
vényi sza bá lyo zá si szint hi á nya ön ma gá ban meg ala poz za,
szük ség te len né vált, hogy az Al kot mány bí ró ság az in dít -
vá nyo zó ál tal a jog sza bály alkot mány elle nességének alá -
tá masz tá sá ra fel ho zott egyéb ér vek és in do kok meg ala po -
zott sá gát is vizs gál ja és ér té kel je. Ezek nek az össze füg gé -
sek nek az elem zé sét az Al kot mány bí ró ság azért is mel lõz -
te, mert ezek bõl sem mi fé le több let jog ha tás nem kö vet kez -
ne. Így nem vizs gál ta, hogy a mo to zás ren de le ti szín tû sza -
bá lyo zá sá nak mód ja meg fe lel-e a jog biz ton ság ra és a nor -
ma vi lá gos ság ra vo nat ko zó, az Al kot mány bí ró ság gya kor -
la tá ban az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl le ve ze tett al -
kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek nek.

3. Az Al kot mány bí ró ság a mo to zás ren de le ti szin tû
sza bá lyo zá sát nem csu pán az in dít vány ban meg je lölt „õri -
zet be vett” sze mé lyek, ha nem va la mennyi, az R. 1.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fog va tar tott te kin te té ben
is meg sem mi sí tet te. Ez a tár gyi össze füg gés és a sza bá lyo -
zá si mód kö vet kez té ben el ke rül he tet len volt, hi szen az
R. 16.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének oka – az
Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé nek sé rel me – va la mennyi
fog va tar tott ese té ben fenn áll.

Az Al kot mány bí ró ság vizs gá la ta az R. 16.  § (1) be kez -
dé sé ben sza bá lyo zott, az Rtv. 31.  §-ban meg ha tá ro zott, és
a 97.  § (1) be kez dés b) pont já ban ér tel me zett ru há zat át -
vizs gá lás ra nem ter jedt ki. Ugyan ak kor a rész le ges meg -
sem mi sí tés nem volt al kal maz ha tó a jog sza bály szö ve gé -
nek nyelv ta ni kor rek ci ó ja nél kül.

A meg sem mi sí tés idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa kor az
Al kot mány bí ró ság te kin tet tel volt arra, hogy a jog sza bály
alkot mány elle nességének az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.)
43.  §-ában meg ha tá ro zott kö vet kez mé nyei szo ros össze -
füg gés ben áll nak a jog biz ton ság el vé vel [10/1992. (II. 25.) 
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 73–74.]. A fõ sza bály ként
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irány adó ex nunc ha tá lyú meg sem mi sí tés tõl ak kor le het el -
tér ni, ha a jog biz ton ság ér de ke in do kol ja. A pro fu turo
meg sem mi sí tés a jog biz ton sá got szol gál ja ab ban az eset -
ben, ha az alkot mány elle nesség ki mon dá sá ra úgy ke rül
sor, hogy az Al kot mány bí ró ság in do kolt nak tart ja az
alkot mány elle nes jog sza bály he lyett új sza bá lyo zás meg -
al ko tá sát. Eb ben az eset ben – ha az alkot mány elle nes jog -
sza bály idõ le ges ha tály ban tar tá sa ke ve sebb ve szélyt je -
lent a jog rend ép sé ge szem pont já ból, mint az azon na li
meg sem mi sí tés – ép pen a jog rend ki szá mít ha tó mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben a jö võ be ni ha tá lyú meg sem mi -
sí tés in do kolt. [54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 690, 770.] Erre fi gye lem mel a tá ma dott ren del ke zé -
se ket a tör vényhozás szá má ra az új jog sza bá lyok meg al ko -
tá sá ra ele gen dõ idõ biz to sí tá sá val pro fu tu ro ha tállyal sem -
mi sí tet te meg.

VI.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány ban tá ma dott jog sza -
bá lyi ren del ke zés alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sát köve tõen, an nak oka i ra te kin tet tel nem fog lal ko zott kü -
lön és ér dem ben az R.-rel kap cso lat ban elõ ter jesz tett, mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg szün -
te té sé re irá nyu ló in dít vá nyi résszel sem. A III. pont ban át -
te kin tett sza bá lyo zás alap ján azon ban – hi va tal ból – ész -
lel te, hogy a sze mély mo to zás, il let ve a test üre gek át vizs -
gá lá sa nem csu pán a rend õrségi fog dá ban fog va tar tot tak
te kin te té ben nem ren del ke zik tör vényi alap pal, az Al kot -
mány 8.  § (2) be kez dé sé nek sé rel me en nél szé le sebb körû.

Az Al kot mány bí ró ság az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se
alap ján mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nességet ál la pít meg, ha a jog al ko tó szerv jog sza bá lyi fel -
ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta 
és ez zel alkot mány elle nességet idé zett elõ. A jog al ko tó
szerv jog sza bály-al ko tá si kö te le zett sé gé nek konk rét jog -
sza bá lyi fel ha tal ma zás nél kül is kö te les ele get ten ni, ha azt 
ész le li, hogy a ha tás- és fel adat kö ré be tar to zó te rü le ten
jog sza bá lyi ren de zést igény lõ kér dés me rült fel, fel té ve,
hogy a sza bá lyo zást va la mely al kot má nyos jog ér vé nye sü -
lé se vagy biz to sí tá sa kény sze rí tõ en meg kö ve te li.
[22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 86.] A
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá hoz két fel té tel nek kell együt te sen meg valósulnia:
a jog al ko tó mu lasz tá sá nak és az en nek foly tán elõ idé zett
alkot mány elle nes hely zet nek.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint, ami -
kor va la mely alap jog ér vé nye sü lé sé hez vagy vé del mé hez
a meg lé võ sza bá lyo zás ban fog lalt ga ran ci á lis ren del ke zé -
sek nem elég sé ge sek – az Abtv. 21.  § (7) be kez dé se alap -
ján akár hi va tal ból is – le he tõ sé ge van mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság te hát meg ál la pí tot ta, hogy a tör -
vényalkotó el mu lasz tot ta a bün te tõ jo gi és sza bály sér té si
bün te té sek vég re haj tá sa so rán, az em be ri mél tó ság kö ré be
tar to zó, a sze mé lyi és fi zi kai in teg ri tást szük ség kép pen
érin tõ, biz ton sá gi in téz ke dés ként le he tõ vé tett sze mély mo -
to zás tör vényi szin tû sza bá lyo zá sát a bün te tés-vég re haj tá -

si in téz mény ben lévõ elõ ze tesen le tar tóz ta tot tak, va la mint
a sza bály sér tés  miatt el zá rást töl tõk ese té ben.

A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
meg szün te té sé re az Al kot mány bí ró ság ha tár idõ tû zé sé vel
hív ta fel az Or szág gyû lést.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az Abtv. 
41.  §-a alap ján, va la mint a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
az Al kot mány bí ró ság he lyet tes el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 786/E/2002.

VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
115/2008. (XI. 6.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség vi -
se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló 14/2006.
(V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Or szág gyû lés

a Kör nye zet vé del mi bi zott ság ba

Csá szár An talt (a ko ráb ban meg üre se dett bi zott sá gi tag -
sá gi he lyé re)

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
116/2008. (XI. 6.) OGY

határozata

a második Nemzeti Környezetvédelmi Program
2005–2006. évi végrehajtásáról  szóló jelentés

elfogadásáról*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se:

1. tu do má sul ve szi a má so dik Nem ze ti Kör nye zet vé -
del mi Prog ram 2005–2006. évi vég re haj tá sá ról  szóló je -
len tést;

2. fel ké ri a Kor mányt, hogy:
a) a kör nye zet vé de lem ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló

1995. évi LIII. tör vény 40.  §-a ér tel mé ben újít sa meg a
132/2003. (XII. 11.) OGY ha tá ro zat tal jó vá ha gyott
2003–2008 kö zöt ti idõ szak ra  szóló Nem ze ti Kör nye zet vé -
del mi Prog ra mot (NKP II.).

A meg újí tott 2009–2014 kö zöt ti idõ szak ra  szóló prog -
ra mot (NKP III.) 2008. de cem ber 31-ig nyújt sa be az Or -
szág gyû lés hez;

b) a meg újí tás so rán – a prog ram ered mé nyes sé gé nek
ja ví tá sa ér de ké ben –, az Eu ró pai Unió kör nye zet vé del mi 

ter ve zés re vo nat ko zó irány el ve i nek figye lembe véte lével 
kor sze rû sít se a prog ram ké szí té sé nek mód szer ta nát. A
vég re haj tás fi gye lem mel kí sér he tõ sé ge ér de ké ben ké -
szít se el az el len õr zés rend sze rét, a vég re haj tás ról  szóló
két éven kén ti or szág gyû lé si je len té sek tar tal mi kö ve tel -
mé nye it.

3. Ez a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
117/2008. (XI. 6.) OGY

határozata

az agrárgazdaság 2007. évi helyzetérõl  szóló
 jelentés elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés te kin tet tel az ag rár gaz da ság fej -
lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV. tör vény elõ írá sa i ra és
figye lembe véve az Ag rár gaz da sá gi Ta nács megállapítá -
sait, el fo gad ja az ag rár gaz da ság 2007. évi hely ze té rõl
 szóló je len tést.

2. Ez a ha tá ro zat köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je
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* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el. * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1068/2008. (XI. 6.) Korm.

ha tá ro za ta

a Za la ba rom fi Zrt. ál tal ter mel te tett
 élõ puly ka-ál lo mány ta kar má nyo zá sá hoz

és le vá gá sá hoz  nyúj tan dó for gó esz közhi tel hez
kap cso ló dó ál la mi ke zes ség vál la lás ról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 33. § (1) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – össz hang ban a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi CLXIX. tör vény 34. § (1)
be kez dé sé vel – kész fi ze tõ ál la mi ke zes sé get vál lal a Za la -
ba rom fi Zrt. ál tal ter mel te tett élõ puly ka-ál lo mányt fel vá -
sár ló és fel dol go zó tár sa sá gok (SÁGA Sár vár, Gal li co op
Szar vas) ál tal fel ve en dõ, együt te sen leg fel jebb 1 mil li árd
fo rint össze gû hi tel tõ ke össze gé nek 80%-ára;

2. a ke zes ség vál la lást ah hoz a fel té tel hez köti, hogy az
1. pont ban jel zett hi telt a Za la ba rom fi Zrt. ál tal ter mel te tett 

élõ puly ka-ál lo mány ta kar mány szük ség le té nek elõ fi nan -
szí ro zá sá ra, va la mint fel dol go zá sá nak biz to sí tá sá ra hasz -
nál ják fel;

3. fel ké ri az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt.-t a
110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let 7. § (1) be kez dés b) pont -
já nak 2. al pont ja sze rin ti köz re mû kö dés re;

4. a ke zes ség vál la lá si díj fi ze té sé tõl el te kint;

5. a fen ti fel té te lek mel lett nyúj tan dó hi tel az uni ós sza -
bá lyok ér tel mé ben tá mo ga tás tar ta lom mal bír, mely re vo -
nat ko zó an ér vé nye sí te ni kell az 1998/2006/EK ren de let
sza bá lya it;

6. fel ké ri az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert a 2. és
5. pont ban fog lalt fel té te lek el len õr zé sé re.

Fe le lõs: ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. 

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

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyvki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás



19296 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/157. szám

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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