
 1 

 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 

a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi min-
tákról 

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 22. §-a (2) bekezdésének 
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 

1. § (1) A rendelet hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szervekre (a továbbiakban együtt: közfel-
adatot ellátó szervek) terjed ki, kivéve azon országos vagy térségi feladatot ellátó közoktatási intézményeket, amelyek az 
Infotv. szerinti közzétételi kötelezettségüknek az Infotv. 33. §-ának (4) bekezdésében foglalt módon tesznek eleget. 

(2) E rendelet meghatározza a közzétételi listák szerinti adatok közzétételének szerkezetére és az összefüggő tárgyú 
közzétett adatokat egybefoglaló tartalmi egységekre (a továbbiakban: közzétételi egység) vonatkozó előírásokat. 

2. § (1) A közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon az adatközlő köteles elhelyezni a közzétételi 
listák által előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre (a továbbiakban: jegyzékre) mutató hivatkozást. A hivat-
kozást jól látható módon kell elhelyezni, „Közérdekű adatok” elnevezéssel, továbbá fel kell tüntetni az egységes 
közadatkereső rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre mutató hivatkozást is. 

(2) Az adatközlő a jegyzéket úgy alakítja ki, hogy a jegyzék az 1. melléklet szerinti tagolásban tartalmazza az általá-
nos közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket, vagy hivatkozik azokra. Amennyiben az adat-
közlő más adatfelelőstől származó adatot tesz közzé, a jegyzéket adatfelelősönkénti tagolásban, az 1. mellékletben fog-
laltak szerint kell kialakítani. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, 
de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni kell, hogy az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

(3) A különös és egyedi közzétételi listák szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységeket - azok tartalmától füg-
gően - az 1. melléklet szerinti tagolásban kell közzétenni. 

(4) Ha az adatközlő a közzétételi listák szerinti adatokat az e rendeletben meghatározottaktól eltérő módon is közzéte-
szi, biztosítania kell az e rendelet szerinti és az eltérő módon közzétett adatok teljes egyezőségét. 

(5) Ha az Infotv. 37. § (4) bekezdése szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat által közzéteendő adatok köre eltér az általános közzétételi listában foglaltaktól, a (3) be-
kezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

3. § (1) A közzétételi egységek részét képező, önálló közzétételi egységnek nem minősülő önálló adatállományokat 
olyan formátumban kell közzétenni, amely biztosítja azok széles körű olvashatóságát. 

(2) Az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységek kialakítása során - a (3) bekezdés-
ben foglalt kivétellel - legalább a 2. melléklet szerinti közzétételi egységeket kell létrehozni, és nem lehet a 2. melléklet 
szerint eltérő közzétételi egységhez sorolt adatokat azonos közzétételi egységben elhelyezni. 

(3)-(4) 
(5) A (2) bekezdésben és a közzétételi lista által meghatározott keretek között a közzétételi egységet előállító adatfele-

lős vagy - az egymás közti feladatmegosztástól függően - adatközlő az áttekinthetőség szempontját figyelembe véve 
maga határozza meg, hogy az egyes közzétételi egységekhez tartozó adatokat hány önálló adatállományban jeleníti meg. 

(6) Nem sérti az e rendeletben foglaltakat, ha a közfeladatot ellátó szerv a közzétételi kötelezettségének úgy tesz ele-
get, hogy az e rendelet szerint előírt közzétételi egységekben csak a külön jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi 
eszköze által a honlapon egyébként közzétenni elrendelt adatokra hivatkozik, vagy az ilyen módon egyébként közzéten-
ni elrendelt adatokat a közzétételi egységekbe foglalva, azokkal egységesen jeleníti meg. 

4. § A közzétételi egységekben fel kell tüntetni: 
a) a legutóbbi módosítás idejét, 
b) ha a közzétételi egység korábbi állapota archív állományba került, az annak elérését biztosító hivatkozást, 
c) archív állományba helyezett közzétételi egység esetén a külön jogszabályban foglaltakat. 
5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. január 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a megyei önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb lakónépességű városok vonatkozá-

sában 2007. január 1-jétől, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásá-
ban legkésőbb 2008. július 1-jétől kell alkalmazni. 
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1. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez 

A jegyzék 2. § (2) bekezdése szerinti tagolása 

1. Szervezeti, személyzeti adatok 
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 
1.2 A felügyelt költségvetési szervek 
1.3 Gazdálkodó szervezetek 
1.4 Közalapítványok 
1.5 Lapok 
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek 
1.7 Költségvetési szervek 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
3. Gazdálkodási adatok 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések 
3.2 Költségvetések, beszámolók 
3.3 Működés 

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez 

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. Hivatalos név (teljes név) Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  

Vízügyi Felügyelőség 
 http://edktvf.zoldhatosag.hu/ 
 

 2. Székhely Központi épület: 9021 Győr, Árpád u. 28-32. 
Mérőállomás: 9028 Győr, Török Ignác u. 68. 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/  

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Központi épület: 9021 Győr, Árpád u. 28-32. 
Mérőállomás: 9028 Győr, Török Ignác u. 68. 
Levelezési cím: 9002 Győr, Postafiók: 471. 
 http://edktvf.zoldhatosag.hu/ 
  

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, 
utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy 
hálózatkijelölő számmal) 

Központi épület:  
Telefon: 00 - 36 - 96 / 524 – 000 
Mérőállomás: 
Telefon: 00 - 36 - 96 / 514 – 172 
Ügyeleti telefon (munkaidőn kívül):  
00 - 36 - 20 / 946 – 3772 
Zöld Pont Iroda telefonszáma: 00 - 36 - 96 / 524 - 001 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/  

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi 
esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózat-
kijelölő számmal) 

Központi épület:  
Telefax: 00 - 36 - 96 / 524 – 024 
Mérőállomás: 
Telefax: 00 - 36 - 96 / 514 – 171 
Zöld Pont Iroda faxszáma: 00 - 36 - 96 / 524 – 010 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/  

http://edktvf.zoldhatosag.hu/
http://edktvf.zoldhatosag.hu/
http://edktvf.zoldhatosag.hu/
http://edktvf.zoldhatosag.hu/
http://edktvf.zoldhatosag.hu/
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 6. Központi elektronikus levélcím  A közvetlen elérés biztosításával. 
eszakdunantuli@zoldhatosag.hu 

 7. A honlap URL-je  http://edktvf.zoldhatosag.hu/ 
 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postací-
me) 

 Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is 
van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhe-
tőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkap-
csolatonként csoportosítva. 
Zöld Pont Iroda telefonszáma: 00 - 36 - 96 / 524 - 001 
Zöld Pont Iroda faxszáma: 00 - 36 - 96 / 524 – 010 
Ügyeleti telefon (munkaidőn kívül):  
00 - 36 - 20 / 946 – 3772 
Zöld Pont Iroda címe: 9021 Győr, Árpád út 28-32. 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/ 

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető 
neve 

 Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is 
van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhe-
tőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkap-
csolatonként csoportosítva. 
Németh Ferencné 

 10. Az ügyfélfogadás rendje  Ha több önálló ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat is 
van (pl. szervezeti egységenként eltérő), akkor az elérhe-
tőségi adatokat ügyfélszolgálatonként vagy közönségkap-
csolatonként csoportosítva. 
A Felügyelőség ügyfélszolgálati feladatait a Győr, Árpád 
u. 28.-32. alatti épület földszintjén - az Észak-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal közösen ki-
alakított helyiségben - található Zöld-Pont Iroda látja el 
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:        8.30 - 12.00 
Kedd:        ------ 
Szerda:      8.30 - 12.00, 13.00 – 16.00 
Csütörtök: ------ 
Péntek:      8.30 - 12.00 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zoldpont/zold_pont.html 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és 
vezetőik megnevezésével) 

 Elérést biztosítva a szervezeti egységek feladatainak le-
írását tartalmazó dokumentumokhoz. 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/magunk/szervezet_tart.html 
 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi 
szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, 
hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektro-
nikus levélcím) 

 Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosítá-
sával. 
Dr. Buday Zsolt igazgató 

 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás meg-
nevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, 
elektronikus levélcím) 

 Szervezeti egységenként felsorolásszerűen. 
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosítá-
sával. 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek 

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más 
közfeladatot ellátó szerv 

mailto:eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
http://edktvf.zoldhatosag.hu/
http://edktvf.zoldhatosag.hu/
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zoldpont/zold_pont.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/magunk/szervezet_tart.html
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 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt 
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot el-
látó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elér-
hetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektroni-
kus levélcím) 

 A szerv által alapított költségvetési szerv adatait külön 
közzétételi egységben kell közzétenni. 
Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosítá-
sával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt 
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot el-
látó szervek honlapjának URL-je 

 A honlap közvetlen elérésének biztosításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt 
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot el-
látó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsola-
tának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfoga-
dás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

1.3. Gazdálkodó szervezetek 

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhe-
tősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektro-
nikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv több-
ségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen 
irányítással rendelkezik 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi 
körének leírása 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjé-
nek neve 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfel-
adatot ellátó szerv részesedésének mértéke 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

1.4. Közalapítványok 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot 
ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja 

 Az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosítá-
sával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 
 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagja-
inak felsorolása 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

1.5. Lapok 

I. Közzétételi egység: Lapok 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szer-
kesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (tele-
fon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levél-
cím) 

 Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosítá-
sával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszer-
kesztőjének a neve 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 
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I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfel-
adatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy 
felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), 
székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, 
postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe 

 A honlap és az elektronikus levélcím közvetlen elérésé-
nek biztosításával. 
Felügyeleti szerv neve: 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Főfelügyelőség 
Elérhetőség: 
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/elerhetoseg.php 
honlapjának címe: 
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti 
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfel-
adatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy 
felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy kö-
zönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefax-
szám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásá-
nak rendje 

 Felügyeleti szerv neve: 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Főfelügyelőség 
Elérhetőség: 
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/elerhetoseg.php 
honlapjának címe: 
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

1.7. Költségvetési szervek 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési 
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jog-
szabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költ-
ségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye 

 A jogszabály, az alapító határozat, az alapító okirat, mű-
ködési engedély közvetlen elérésének biztosításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhető-
sége 

 A honlap közvetlen elérésének biztosításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó 
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó esz-
közök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy 
ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatá-
lyos és teljes szövege 

 A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, 
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügy-
rend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és 
teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhető-
ségének biztosításával. 
Alapító okirat: 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/pdf/alap_okirat_2010.pdf  
 

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó 
szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szö-
vege magyar és angol nyelven 

 A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyel-
ven is meg kell jelölni. 

 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak fel-
sorolása és részletes leírása 

 A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén 
az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági 
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskör-
rel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásá-

 A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípu-
sonként) és eljárás-típusonként csoportosítva. 

A hatáskörrel rendelkező szerv minden esetben az Észak-

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/elerhetoseg.php
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/elerhetoseg.php
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/pdf/alap_okirat_2010.pdf
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nak átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megne-
vezése 

dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 
Hulladékgazdálkodás: 
1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. 

§ (8) bekezdése alapján  
 a) hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési 

eljárás 
 b) nyilvántartásba vételi eljárás 
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban 
Khvr.) hatálya alá tartozó 
a) előzetes vizsgálati eljárás 
b) előzetes konzultáció  
c) környezeti hatásvizsgálati eljárásban  
d) egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásban  
e) környezetvédelmi működési engedély és egy-

séges környezethasználati engedély felülvizs-
gálatára irányuló eljárás  

f) környezetvédelmi működési engedély és egy-
séges környezethasználati engedély módosítá-
sára irányuló eljárás  

g) összevont eljárás  
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó környe-
zetvédelmi felülvizsgálati eljárás  

4. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adat-
szolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. 
(XII.29.) Korm. rendelet  
a) 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendsze-

res, éves adatszolgáltatásra kötelezettek beval-
lásának feldolgozása tárgyév szeptember 1. 
napjáig, 

b) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti negyed-
éves adatszolgáltatásra kötelezettek bevallá-
sának feldolgozása a tárgynegyedévet követő 
40. munkanap. 

5. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet-
és természetvédelmi követelményeiről szóló 
106/1995. (IX.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban 
Fevr.) 
a) 3. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat elbírá-

lásra vonatkozó eljárás  
b) 6. § (7) bekezdése szerinti, állapotvizsgálat 

eredményének elbírálására irányuló eljárás  
c) szerinti adásvételi szerződés, közbenső mér-

leg, vagyonfelosztási javaslat véleményezése 
6. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántar-

tásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről 
szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet  
a) 14. § (1) bekezdése szerinti, adatváltozás mi-

att induló engedélymódosítási eljárás 
b) 5. § (1) bekezdése szerinti, a közvetítőre és 

kereskedőre vonatkozó nyilvántartás adatvál-
tozás miatti módosítása 
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7.      Hulladékgazdálkodási kötelezési eljárás 
8.      Hulladékgazdálkodási bírságolási eljárás 
9.     A Khvr. 26. §-a szerinti kötelezési és bírságolási eljá-
rások 
 
Vízvédelem: 
 
A hatáskörrel rendelkező szerv minden esetben az Észak- 
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízü- 
gyi Felügyelőség 
1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 
 (VII. 21.) Kormányrendelet alapján: kivizsgálás,  
tényfeltárás, beavatkozás, kármentesítési monitoring,  
tartós környezeti károsodás ingatlan nyilvántartásba  
történő bejegyzése 
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes  
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvr.) 
 hatálya alá tartozó 
a) előzetes vizsgálati eljárás 
b) előzetes konzultáció  
c) környezeti hatásvizsgálati eljárásban  
d) egységes környezethasználati engedélyezési eljá- 
rásban  
e) környezetvédelmi működési engedély és egysé- 
ges környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányu- 
ló eljárás  
f) környezetvédelmi működési engedély és egységes 
környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárás  
g) összevont eljárás  
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó 
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás  

4. A felszín alatti víz és a földtani közeg 
környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 
adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM 
rendelet  
a) 1. § (1) bekezdés a) pontja 1. melléklete 

szerinti alap- és részletes bejelentőlap a 
felszín alatti víz és a földtani közeg 
veszélyeztetéséről, terheléséről 

b) 1. § (1) bekezdés b) pontja 2. melléklete 
szerinti éves jelentés a felszín alatti víz és a 
földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről 

5. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján: 
elvi, létesítési, üzemeltetési, és fennmaradási vízjogi 
illetve vízbázis-védelemmel összefüggő 
engedélyezési eljárás 

6.      A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) 
Kormányrendelet alapján bányászattal kapcsolatos 
nem vízjogi engedélyezési eljárásokban szakhatósági 
részvétel 

7.      Felszín alatti kötelezési eljárás 
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8.      Felszín alatti vízvédelmi bírságolási eljárás 
9.     A Khvr. 26. §-a szerinti kötelezési és bírságolási eljá- 
rások 
 
Levegő- és Zajvédelem:  

1. Levegőtisztaság-védelmi engedély 
2. Zajkibocsátási határérték megállapítása 
3. Előzetes vizsgálat 
4. Előzetes konzultáció 
5. Környezeti hatásvizsgálati eljárás 
6. Egységes környezethasználati engedélyezési eljá-

rás  
7. Környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárás össze-
vont eljárásban történő lefolytatása  

8. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kiadott 
környezetvédelmi működési engedély 

9. Hatósági ellenőrzés 
10. Bírság 
11. Kötelezés 

 
Természet és Tájvédelem: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény-b 
ben szereplő természetvédelmi hatósági ügyek: (Tvt.) 
 
 21. § (1) Természeti területen a természetvédelmi ható-

ság engedélye szükséges: 
a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához; 
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésé-

hez. 
26. § (3) bekezdése szerint:  
(3) A 23. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó védett 

természeti terület kiterjedését a természetvédelmi hatóság 
ingatlan-nyilvántartási feljegyzésre alkalmas módon, ható-
sági határozatban állapítja meg. 

33. § (4) Védett természeti területen lévő erdőben a faki-
termelést vegetációs időszak alatt csak, természetvédelmi 
kezelési, növény-egészségügyi, erdővédelmi okból vagy 
havária helyzetben, a természetvédelmi hatóság engedélyé-
vel lehet végezni. 

37. § (2) Védett természeti területen vagy annak megha-
tározott részén a közlekedést és a tartózkodást, az (1) be-
kezdésben foglalt kivétellel - ha a védelem érdekei szüksé-
gessé teszik - a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, il-
letve megtilthatja. 

(3) Védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése 
vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság 
köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folyta-
tásától eltiltani. 

38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi 
hatóság engedélye szükséges különösen: 

a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a ku-
tatást országos jelentőségű védett természeti területen az 
igazgatóság végzi; 

b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, ön-
tözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz; 
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c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának 
megváltoztatásához; 

d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésé-
nek, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához; 

e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya 
alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa ki-
vágásához, telepítéséhez; 

f) nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratá-
sához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, 
valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével -
erdőterületen tűz gyújtásához; 

g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtósze-
rek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi 
anyagok felhasználásához; 

h) horgászathoz; 
i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, 

sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folyta-
tásához; 

j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, 
az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges 
munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogsza-
bályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételé-
vel. 

40. § (1) Fokozottan védett természeti területre történő 
belépéshez - a jelzett turistautak és tanösvények kivételével 
- a természetvédelmi hatóságnak az igazgatóság szakértői 
véleményének figyelembevételével kiadott engedélye szük-
séges. A külön jogszabályok alapján erre feljogosított sze-
mélyek - feladatuk ellátásához szükséges mértékben - en-
gedély nélkül beléphetnek. 

42. § (3) A természetvédelmi hatóság engedélye szüksé-
ges védett növényfaj: 

a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra 
alkalmas szervének gyűjtéséhez; 

b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseré-
jéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez; 

c) egyedének külföldre viteléhez, az országba behozata-
lához, az országon való átszállításához; 

d) egyedének preparálásához; 
e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, ter-

mesztésbe vonásához; 
f) egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet-

hez; 
g) egyedének biotechnológiai célra történő felhasználá-

sához; 
h) természetes állományai közötti mesterséges géncseré-

jéhez. 
(5) Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és 

cserjék természetes állapotának megváltoztatásához, kivá-
gásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 
A természetvédelmi hatóság az engedélyezés tárgyában ho-
zott határozatot - a cserjék esetének kivételével - közli az 
erdészeti hatósággal. 

43. § (2) A természetvédelmi hatóság engedélye szüksé-
ges védett állatfaj 

a) állományának szabályozásához; 
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b) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, bir-
tokban tartásához, idomításához; 

c) egyedeinek szaporításához; 
d) egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a prepará-

tumok birtokban tartásához; 
e) egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 
f) hazai állatfaj-állományának külföldi állományból 

származó egyeddel történő kiegészítéséhez; 
g) állományai közötti mesterséges géncseréhez; 
h) egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 
i) egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behoza-

talához, az országon való átszállításához; 
j) egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 
k) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer 

alkalmazásához; 
l) egyede fészkének áttelepítéséhez; 
m) egyedének háziasításához. 
44. § (1) A természetvédelmi hatóság engedélye szüksé-

ges állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő 
védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, 
telephelyek kialakításához, fenntartásához, üzemeltetésé-
hez. 

(3) Védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, ve-
szélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természet-
védelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a 
tevékenység folytatásától eltiltani.  

51. § (3) A természetvédelmi hatóság engedélye szüksé-
ges a barlangban végzett, az (1) bekezdés hatálya alá nem 
tartozó tevékenységhez, továbbá a barlang állagára, állapo-
tára, természetes élővilágára kiható valamennyi tevékeny-
ség megkezdéséhez, így különösen: 

a) barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, 
kísérlethez, gyűjtéshez, kivéve, ha a kutatást az igazgatóság 
végzi; 

b) barlangi búvármerüléshez; 
c) az (1) bekezdés b) pontja kivételével műszaki beavat-

kozáshoz, így különösen bejárat vagy barlangszakasz lezá-
rásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, hely-
reállításához; 

d) filmforgatáshoz; 
e) a védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben [48. 

§ (5) bekezdés] meghatározott tevékenységekhez. 
52. § (4) Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtéséhez, 

forgalomba hozatalához, külföldre viteléhez a természetvé-
delmi hatóság engedélye szükséges. 

Védett állat kártételének megelőzésére, a kárviselésre vo-
natkozó szabályok 

74. § (1) Védett állatfaj egyede kártételeinek megelőzé-
séről, illetve csökkentéséről a kártétellel érintett ingatlan tu-
lajdonosa, illetve használója a tőle elvárható módon és mér-
tékben gondoskodik. Ha a kártételt a kötelezett nem képes 
megelőzni, kérheti a természetvédelmi hatóság hasonló cél-
ra irányuló intézkedését. 

(2) Riasztási módszerek alkalmazása, illetve - kivételes 
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esetben - a túlszaporodott állomány egyedeinek befogása 
vagy gyérítése csak a természetvédelmi hatóság engedélyé-
vel és felügyeletével végezhető. 

(3) A természetvédelmi hatóság szükség esetén vagy a 
tulajdonos, használó kérésére gondoskodik a riasztásban, 
befogásban, gyérítésben kellő szakértelemmel rendelkező 
szerv bevonásáról. A természetvédelmi hatóság saját kez-
deményezése esetén az ebből eredő költségeket maga vise-
li. Ha a természetvédelmi hatóság beavatkozásával a tulaj-
donos, használó kérésének tett eleget, a költségek viselésére 
a közöttük létrejött megállapodás az irányadó. 

(4) A természetvédelmi hatóság kártalanítást fizet, ha a 
védett állatfaj egyedének kártétele azért következett be, 
mert 

a) nem tett eleget az (1) bekezdésben meghatározott, 
megalapozott kérelemnek; 

b) indokolatlanul nem engedélyezte riasztási módszer al-
kalmazását vagy a túlszaporodott állomány egyedeinek be-
fogását, gyérítését; 

c) indokolatlanul nem teljesítette a (3) bekezdésben 
meghatározott kérést. 

A természetvédelmi hatóságot más esetben kártalanítási 
kötelezettség nem terheli. 

78. § (1) A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, 
felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket 
és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékeny-
ségeket.. 

78/B. § (1) A természetvédelmi hatóság állítja ki 
a) a védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, 

nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt termé-
szetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hib-
ridjének tartásához, hasznosításához, bemutatásához szük-
séges engedélyt. 
       A 80.§- ban foglaltak alapján a Felügyelőség termé-
szetvédelmi bírságot szab ki. 

 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendel-
tetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet-
ben foglalt természetvédelmi hatósági ügyek: 

8. § (3) A (2) bekezdés esetén a természetvédelmi ható-
ságként eljáró környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-
ügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) az enge-
délyköteles tevékenységet engedély hiányában, illetőleg az 
engedélyben foglaltaktól eltérő módon végző személyt e 
tevékenységének a folytatásától eltiltja. A tevékenység ti-
lalma helyett korlátozás is elrendelhető, amennyiben a 
Natura 2000 terület védelmének biztosításához ez is ele-
gendő. 

(4) A felügyelőség a (2) bekezdés szerinti tevékenység 
tanúsítóját az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. 
Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehe-
tőség, a felügyelőség az érintettekkel történő előzetes 
egyeztetést követően a várható természeti kárral arányban 
álló, más Natura 2000 területen elvégzendő, annak céljából 
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fakadó helyreállítási és fejlesztési feladat elvégzését írja elő 
a (2) bekezdés szerinti tevékenység gyakorlójának. 

(6) A (2)-(3) bekezdésen túlmenően a felügyelőség vé-
dett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 terü-
leten korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a lehatárolásá-
nak alapjául szolgáló madárfaj, közösségi és kiemelt közös-
ségi jelentőségű faj állománya, illetve közösségi és kiemelt 
közösségi jelentőségű élőhelytípus súlyos vagy helyrehoz-
hatatlan károsodásának veszélyével járó, engedélyhez nem 
kötött, a mező-, illetve erdőgazdálkodás körén kívül eső te-
vékenységeket. Ugyanígy jár el a felügyelőség a földhasz-
nálati szabályokat sértő, engedélyhez nem kötött mező- és 
erdőgazdálkodási tevékenységek esetén. 

9. § (2) A védett természeti területnek nem minősülő 
Natura 2000 területen a felügyelőség engedélye szükséges 

a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé ala-
kításához; 

b) a terület helyreállításához; 
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodás-

ról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvé-
nyekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, 
facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, 
kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedve-
sített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartá-
si céllal történő kivágását; 

d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló kö-
zösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a 
technikai jellegű sporttevékenység folytatásához. 

10. § (3) A Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció 
alapján a hatásbecslést a felügyelőség végzi. 

 
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának föld-

használati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. 
rendeletben szereplő természetvédelmi hatósági ügyek: 

 4.§ (4) A Natura 2000 gyepterületeken a környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továb-
biakban: felügyelőség), helyi jelentőségű védett természeti 
területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a te-
lepülési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegy-
zőnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi 
hatósági jogkörében eljárva ad ki: 

a) a nád irtásához, valamint 
b) az október 31. és április 23. között történő legeltetés-

hez. 
 
A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 
korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV.3) Korm. 
rendelet szerint: 
9. § (1) A védett növénytársulások megóvása, védelme és 
fenntartása érdekében a Tvt. és a Nemzeti Természetvé-
delmi Alapterv rendelkezéseivel összhangban - a növény-
társulások élőhelyeinek elhelyezkedésében érintett terület 
tulajdonosa (vagyonkezelője, használója) bevonásával -
tervet kell készíteni. A felügyelőség a védett növénytársu-
lások fenntartása érdekében a terv előírásaival összhangban 
engedélyezheti az e rendelet 4-6. §-a alapján tiltott tevé-
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kenység folytatását vagy járulhat ahhoz hozzá. 
 
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és 
bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: 
3. § (1) Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartá-
sához, hasznosításához, bemutatásához, valamint az egyed 
tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező vál-
tozáshoz - a természetvédelemért felelős miniszternek a 
Tvt. 44. § (4) bekezdése alapján kiadott rendeletében fog-
lalt tevékenység kivételével, vagy ha az Európai Közösség-
ben természetvédelmi szempontból jelentős állatfajokra vo-
natkozó jogszabály másként nem rendelkezik - a természet-
védelmi hatóság engedélye szükséges. 
A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartását, 
hasznosítását, bemutatását 

a) solymászmadarak esetében országos illetékességgel a 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 

b) egyéb fokozottan védett állatfaj esetében a Főfelügye-
lőség, vagy 

c) az a)-b) pont alá nem tartozó, védelemben részesülő 
állatfaj esetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) 

engedélyezi. 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény alapján: 

20. § (3) A természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve 
nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tarto-
zó veszélyes állat tartását, szaporítását a természetvédelmi 
hatóság engedélyezi. 

21. § (2) A természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve 
nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tarto-
zó veszélyes állat országba való behozatalához a természet-
védelmi hatóság tartási engedélye szükséges. 

39. § (1) Állatkert létesítését a természetvédelmi hatóság 
engedélyezi. A természetvédelmi hatóság az engedély meg-
adásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. 
 
A természetben okozott károsodás mértékének megállapítá-
sáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. 
(IV. 26.) Korm. rendelet szerinti természetvédelmi kár-
mentesítési eljárás lefolytatása. 
 
Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. 
(III. 31.) KvVM rendelet szerint: 
2. § (1) A gyűjtési és hasznosítási engedély iránti kérelmet 
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőséghez (a továbbiakban: felügyelőség) kell be-
nyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a gyűjtésben, hasz-
nosításban részt vevők nevét, címét. 
 
 
A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatok-
ról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi 
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időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rende-
let 

2. § Az 1. §-ban foglalt rendelkezések alól tudományos 
kutatás vagy rendkívüli állománymentés érdekében a ter-
mészetvédelmi hatóság felmentést engedélyezhet. 

 
A természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, va-

lamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló 
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése alap-
ján: A kártalanítási igényt a természetvédelmi hatóság a be-
jelentést követő naptól számított harminc napon belül bírál-
ja el. 

 
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzet-
közi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai kö-
zösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól 
szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján: 
3. §  (2) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) és az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfel-
ügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) nyilvántartást 
vezet a 4. § szerinti bejelentésekről, továbbá a felügyelőség 
kiállítja a 6. és 7. § szerinti bizonylatokat és igazolásokat, 
valamint a görögteknős, a mórteknős és a szegélyes teknős 
esetében a tanácsi rendelet 8. cikk (3) bekezdése vagy 9. 
cikk (2) bekezdése szerinti bizonylatokat (a tanácsi rendelet 
8. cikk (3) bekezdése vagy 9. cikk (2) bekezdése szerinti 
bizonylat a továbbiakban együtt: EU-bizonylat). 

(3) Az igazgatási hatóság, a Főfelügyelőség, a felügyelő-
ség, az állat- és növény-egészségügyi hatóság, az élelmi-
szer-biztonsági hatóság, a rendőrség, valamint a vám- és 
pénzügyőrség az Egyezmény, a tanácsi rendelet, a 
865/2006/EK bizottsági rendelet és az e rendelet végrehaj-
tása érdekében hatósági ellenőrzést végez. 

 (4) A Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ellátja a 4. § szerinti 
bejelentésekről, a 6. és 7. § szerinti bizonylatokról és igazo-
lásokról szóló nyilvántartások központi koordinációját, va-
lamint kiállítja a 6. § (4) bekezdés szerinti eredetigazolást. 

4. § (1) Akinek a tanácsi rendelet A. mellékletében sze-
replő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet 
B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és 
szárazfölditeknős-faj élő példánya (a továbbiakban együtt: 
bejelentésköteles példány) van a birtokában, köteles annak 
megszerzését, tartását, az ország területére történő behoza-
talát és az ország területéről történő kivitelét, elidegenítését, 
elhullását, megsemmisülését, valamint szaporulatát bejelen-
teni. A bejelentést 

a) solymászmadár esetén a Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség-
hez, 

b) egyéb fokozottan védett állatfaj esetén a Főfelügyelő-
séghez vagy 

c) az a)-b) pont alá nem eső faj esetén a tartás helye sze-
rint illetékes felügyelőséghez 
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kell megtenni. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötele-

zettség nem vonatkozik az 1. számú mellékletben felsorolt 
fajok példányaira. 

6. § (1) Az Európai Közösség valamely tagállamból (a 
továbbiakban: tagállam) vagy tagállamnak nem minősülő 
országból Magyarország területére behozott 
bejelentésköteles példány esetén a bejelentést, illetve az 
egyedi jelölést követően az illetékes felügyelőség vagy a 
Főfelügyelőség a példányt nyilvántartásba veszi. A nyilván-
tartásba vett példányhoz a felügyelőség - a (4) bekezdés ki-
vételével - a 2. számú melléklet szerint származási igazolást 
állít ki a tanácsi rendeletnek és a 865/2006/EK bizottsági 
rendeletnek megfelelően kiállított engedélyek, illetve bi-
zonylatok alapján. 

(2) Valamely tagállamból behozott példány esetében a 
felügyelőség a származási igazolást az (1) bekezdésben 
foglalt eseteken kívül akkor is kiállítja, ha a kérelmező - a 
tanácsi rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alapján - a (3) 
bekezdés szerint hitelt érdemlően igazolja, hogy annak 
megszerzése az Európai Közösség területén jogszerűen - a 
vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó kö-
zösségi jogi aktusokkal összhangban - történt. 

7. § (1) Aki bejelentésköteles élő példányt szaporítási 
célból vagy úgy tart, hogy a véletlen szaporulat létrejötte 
nem zárható ki, köteles tenyésztési naplót vezetni a 4. szá-
mú melléklet szerint. 

(2) Szaporulat bejelentése esetén a tartás helye szerint il-
letékes felügyelőség vagy a Főfelügyelőség az 5. § szerint 
egyedileg jelölt példányt nyilvántartásba veszi, és a pél-
dányhoz - a 6. § (4) bekezdésében foglalt esetek kivételével 
- az 5. számú melléklet szerint tenyésztői bizonylatot állít 
ki, amennyiben a tulajdonos a szaporulat létrejöttének jog-
szerűségét az e rendeletben, illetve a külön jogszabályok-
ban meghatározott engedélyekkel, illetve más dokumentu-
mokkal igazolja. 

10. § (1) A származási igazolást, az eredetigazolást, a te-
nyésztői bizonylatot, illetve az EU-bizonylatot a példány 
átadása, elidegenítése esetén az új tartó vagy tulajdonos ré-
szére a példánnyal együtt át kell adni. 

(2) A példány elhullása, megsemmisülése esetén 
a) a származási igazolást vagy a tenyésztői bizonylatot a 

tartás helye szerint illetékes felügyelőség részére 30 napon 
belül meg kell küldeni, amely azt bevonja, 
 
 

 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági 
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskör-
rel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén 
a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe 

 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TER-
MÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban: 
a) Győr megyei jogú város 
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közigazgatási területe. 
b) Sopron megyei jogú város 
közigazgatási területe. 
c) Tatabánya megyei jogú város 
közigazgatási területe. 
d) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve 
Csáfordjánosfa, 
Csér, 
Egyházasfalu, 
Gyalóka, 
Iván, 
Répcevis, 
Sopronhorpács, 
Szakony, 
Und, 
Zsira 
közigazgatási területét. 
e) Komárom-Esztergom megye 
teljes közigazgatási területe. 
f) Vas megyéből 
Csánig, 
Csönge, 
Jákfa, 
Kenyeri, 
Nick, 
Ostffyasszonyfa, 
Pápóc, 
Rábapaty, 
Répcelak, 
Uraiújfalu 
közigazgatási területe. 
g) Veszprém megyéből 
Egyházaskesző, 
Kemenesszentpéter, 
Malomsok, 
Marcaltő, 
Várkesző 
közigazgatási területe. 

 
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági 
ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 
okmányok felsorolása 

 Hulladékgazdálkodás: 
1. A hulladékkezelési engedélyekre a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, a telepü-
lési hulladékkal kapcsolatos egyes szabályokról szóló
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet és a veszélyes hul-
ladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének fel-
tételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet sze-
rinti mellékleteket kellett csatolni. 2013. január 1. 
napja után hulladékkezelési engedély iránti kérelmet 
nem lehet előterjeszteni, helyette hulladékgazdálko-
dási engedélykérelmet kell benyújtani.  

 
2. A hulladékgazdálkodási engedélykérelmek köte-
lező tartalmi elemeiről a hulladékgazdálkodási tevé-
kenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósá-
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gi engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. 
rendelet (Er.) 6-10. §-ai határozzák meg. 
 
3. Az előzetes vizsgálati dokumentációt a környeze-
ti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
alapján a 4. számú mellékletben foglalt tartalmi köve-
telményeknek megfelelően kell összeállítani. 
 
4. Az előzetes konzultáció lefolytatásához szüksé-
ges dokumentációt a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A.§ (1) 
(2) (3) bekezdéseiben foglaltak alapján a 4. számú 
mellékletben foglalt tartalmi követelményeknek meg-
felelően kell összeállítani. 
 
5. Környezeti hatásvizsgálati eljárás kezdeményezé-
sére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7.§ (1) (2) (3) 
bekezdésében foglaltak irányadók, a környezeti ha-
tástanulmányt a 6. számú mellékletben foglalt tartal-
mi követelményeknek megfelelően kell összeállítani. 
 
6. Egységes környezethasználati engedélyezési eljá-
rás megindítására vonatkozó szabályokat a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 18.§ 19.§-a tartalmazza. Az enge-
délykérelmet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. 
számú melléklet figyelembevételével kell összeállíta-
ni. 
 
7. Környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárás összevont 
eljárásban történő lefolytatására irányuló kérelem be-
nyújtására vonatkozó előírásokat a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedé-
lyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet 24.§ (1) – (5) bekezdései tartalmazzák. 

 
8. Környezetvédelmi felülvizsgálatra a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 73.§-76.§, és a 79.§-81.§ szabályai 
irányadók. 
 
Vízvédelem: 
Vízjogi engedélyezési dokumentációk a 18/1996. (VI.13) 
KHVM rendelet szerint 
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Környezethaszn. Eng. Ügyek 314/2005 (XII.25.) Korm. 
rendelet 
 
Levegő- és Zajvédelem:  
9. Levegőtisztaság-védelmi engedélyhez a kérelmet 
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet 5. sz. mellékletben foglaltak alapján kell ösz-
szeállítani. Továbbá LAL alapbejelentést kell benyúj-
tani, melyhez a formanyomtatvány letölthető a Fel-
ügyelőség honlapjáról. 

 
10. Zajkibocsátási határérték megállapítására irányu-
ló kérelmet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 
rendelet 2. számú melléklete alapján kell összeállíta-
ni. 
 
11. Az előzetes vizsgálati dokumentációt a környeze-
ti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak 
alapján a 4. számú mellékletben foglalt tartalmi köve-
telményeknek megfelelően kell összeállítani. 

 
12. Az előzetes konzultáció lefolytatásához szüksé-
ges dokumentációt a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5/A.§ (1) 
(2) (3) bekezdéseiben foglaltak alapján a 4. számú 
mellékletben foglalt tartalmi követelményeknek meg-
felelően kell összeállítani. 
 
13. Környezeti hatásvizsgálati eljárás kezdeményezé-
sére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7.§ (1) (2) (3) 
bekezdésében foglaltak irányadók, a környezeti ha-
tástanulmányt a 6. számú mellékletben foglalt tartal-
mi követelményeknek megfelelően kell összeállítani. 
 
14. Egységes környezethasználati engedélyezési eljá-
rás megindítására vonatkozó szabályokat a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 18.§ 19.§-a tartalmazza. Az enge-
délykérelmet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. 
számú melléklet figyelembevételével kell összeállíta-
ni. 

 
15. Környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárás összevont 
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eljárásban történő lefolytatására irányuló kérelem be-
nyújtására vonatkozó előírásokat a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedé-
lyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet 24.§ (1) – (5) bekezdései tartalmazzák. 

 
16. Környezetvédelmi felülvizsgálatra a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 73.§-76.§, és a 79.§-81.§ szabályai 
irányadók. 
17.  
Természet és Tájvédelem: 
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti dokumentu-
mok, 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti doku-
mentumok, egyéb ügyeknél értelemszerűen 

 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági 
ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási dí-
jak összege 

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékleté-
nek XII. fejezet 1. pontja alapján a kérelemre induló köz-
igazgatási hatósági eljárások illetéke 5000 Ft, amennyiben 
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi 
hatósági eljárások igazgatási díjairól szóló 33/2005. 
(XII.27.) KvVM rendelet igazgatási szolgáltatási díjat nem 
állapít meg.  
A törvény mellékletének XII. fejezet 2. pontja értelmében: 
- az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke 
az alapeljárás illetékének kétszerese, 
-  vízgazdálkodási bírságot megállapító határozat esetén az 
illeték a bírságösszeg 10%-a, de legalább 20 000 Ft, 
- vízkészletjárulékot, valamint az ezzel összefüggő kése-
delmi pótlékot, mulasztási bírságot, adóbírságot megállapí-
tó határozat esetén az illeték a vitatott összeg 6 %-a, de 
legalább 20 000 Ft, 
- hivatalból indult vagy folytatott kötelezettséget megálla-
pító egyéb eljárásokban hozott határozat esetén a fellebbe-
zés illetéke 15 000 Ft. 
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi 
hatósági eljárások igazgatási díjairól szóló 33/2005. 
(XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az 
igazgatási szolgáltatási díjak összegét. 
 

 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági 
ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyaráza-
ta, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonat-
kozó tájékoztatás 

 Hulladékgazdálkodás: 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- A közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységérõl és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeirõl szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 
- A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartás-
ba vételérõl, valamint hatósági engedélyezésérõl szóló 
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
- A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszol-
gáltatási kötelezettségekrõl szóló 440/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 
- A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 441/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet 
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- A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcso-
latos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl szóló 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
- Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kap-
csolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl szóló 
443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
- A hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 444/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 
- Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hul-
ladékgazdálkodási tevékenységekrõl szóló  445/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet 
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet 
Vízvédelem: 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 

 
Levegő- és Zajvédelem:  
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 
- a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 
25.) Korm. rendelet 
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelet 
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabá-
lyairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 
Természet és Tájvédelem: 

Alap: 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
Ügymenet: amennyiben szükséges, hiánypótlási felhívás 
kibocsátása, ügyfelek, társadalmi szervezetek értesítése, 
szakhatóságok, természetvédelmi kezelők megkeresése, 
szükség esetén szakértő kirendelése, belföldi jogsegélyké-
rés, helyszín megtekintése, majd a döntés meghozatala. 
Általános hatósági ügyintézési határidő: 
Ket. 33.§ (1) bekezdés: 30 nap 
Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe 
nem számít be: 

a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, va-
lamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 

b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) be-
kezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszer-
zéséhez szükséges idő, 

c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szük-
séges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak telje-
sítéséig terjedő idő, 

d) a szakhatóság eljárásának időtartama, 
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtar-

tama, 
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehe-
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tetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény idő-
tartama, 

h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szüksé-
ges idő, 

i) 
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának 

napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a 
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. 
 
A határidő hosszabbítás ideje: 
Ket. 33.§ (7) bekezdés: 30 nap hatósági ügyekben 
 
Speciális hatósági ügyintézési határidő: 
A Tvt. 76.§ (1) bekezdése alapján az eljárási határidő a 
természetvédelmi engedélyezési eljárásokban három 
hónap. 
 
Természetvédelmi bírság kiszabása: 
33/1997. (II.20.) Korm. rend. 8.§: A természetvédelmi 
bírság kiszabására irányuló eljárásban az érdemi határoza-
tot az eljárás megindításától számított három hónapon be-
lül kell meghozni. 

 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági 
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló 
postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási 
vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő 

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
Cím: 9021 Győr. Árpád út 28-32. 
Postacím: 9002 Győr, Pf. 471. 
Elektronikus cím: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu 
Honlap: http://edktvf.zoldhatosag.hu 
Ügyfélfogadás:  
Hétfő: 8.30-12 
Szerda:8.30-12,13-16  
Péntek:8.30-12 óráig 

 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági 
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézé-
sére, fellebbezésére nyitva álló határidő 

Hulladékgazdálkodás: 
1. Általános ügyintézési határidő a közigazgatási hatósá-
gi eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése értelmében 30 nap. 
Az alábbiakban fel nem sorolt eljárásokban ezen ügyinté-
zési határidő az irányadó. 

2. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
79. § (8) bekezdése alapján  
 a) hulladékgazdálkodási hatósági engedé-
lyezési eljárásokban 2 hónap, 
 b) nyilvántartásba vételi eljárásokban 1 hó-
nap. 
3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvr.) hatálya alá 
tartozó 
a) előzetes vizsgálati eljárásban a környezet védel-
mének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban Kvt.) 67. § (2) bekezdésének rendelkezése 
alapján 45 nap, közmeghallgatás tartása esetén 2 hónap, 
b) előzetes konzultáció esetében a Khvr. 5/B. § (4) 

mailto:eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
http://edktvf.zoldhatosag.hu
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bekezdése értelmében 45 nap, 
c) környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Kvt. 91. § 
(1) bekezdése alapján 3 hónap, 
d) egységes környezethasználati engedélyezési eljá-
rásban a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján 3 hónap, 
e) környezetvédelmi működési engedély és egységes 
környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló el-
járásban (5 évente vagy jelentős változás esetén) a Khvr. 
20. § (8) bekezdése értelmében 2 hónap, 
f) környezetvédelmi működési engedély és egységes 
környezethasználati engedély módosítására irányuló eljá-
rásban (nem jelentős változás esetén) a Kvt. 91. § (1) be-
kezdése alapján 3 hónap, 
g) összevont eljárás esetében a Khvr. 24. § (13) be-
kezdése értelmében 4 hónap, 
4. A Kvt. hatálya alá tartozó környezetvédelmi felül-
vizsgálati eljárásban a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján 3 
hónap. 
5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adat-
szolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII.29.) 
Korm. rendelet  
a) 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres, 
éves adatszolgáltatásra kötelezettek bevallásának feldolgo-
zása tárgyév szeptember 1. napjáig, 
b) 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti negyedéves 
adatszolgáltatásra kötelezettek bevallásának feldolgozása a 
tárgynegyedévet követő 40. munkanap. 
6. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környe-
zet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. 
(IX.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Fevr.) 
a) 3. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat elbírálásra 
vonatkozó eljárás a Fevr. 4. § (7) bekezdése értelmében 60 
nap, 
b) 6. § (7) bekezdése szerinti, állapotvizsgálat ered-
ményének elbírálására irányuló eljárás 45 nap, 
c) szerinti adásvételi szerződés, közbenső mérleg, 
vagyonfelosztási javaslat véleményezése (Fevr. 8. § (6) be-
kezdése, 10. § (1) és (2) bekezdése) 30 nap. 
7. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántar-
tásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 
439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet  
a) 14. § (1) bekezdése szerinti, adatváltozás miatt in-
duló engedélymódosítási eljárás 30 nap, 
b) 5. § (1) bekezdése szerinti, a közvetítőre és keres-
kedőre vonatkozó nyilvántartás adatváltozás miatti módosí-
tása 15 nap. 
Az ügyintézési határidő 

a) kérelemre induló eljárásokban a kérelem be-
érkezését követő napon, 

b) hivatalból induló eljárásokban az első eljárási 
cselekmény elvégzésének napján, 

c) megismételt eljárásokban az ügy összes iratá-
nak beérkezését követő napon 

kezdődik.  
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A fellebbezési határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől 
számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. 
 
Vízvédelem: 
1. Általános ügyintézési határidő a közigazgatási hatósá-
gi eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése értelmében 30 nap. 
Az alábbiakban fel nem sorolt eljárásokban ezen ügyinté-
zési határidő az irányadó. 
2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. 
(VII. 21.) Kormányrendelet alapján 
 a) 19 § (3) bek. kivizsgálási eljárásokban 3 
hónap, 
 b) 23 § (3) bek. tényfeltárási terv elfogadása, 
elutasítása 8 nap. 
              c)           25 § (1) bek. tényfeltárási záró-
dokumentáció elbírálása 2 hónap. 
              d)           28 § (2) bek. beavatkozási záró-
dokumentáció elbírálása 2 hónap. 
               e)           30 § (7) bek. kármentesítési záró-
dokumentáció elbírálása 2 hónap. 
3. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvr.) hatálya alá 
tartozó 
a) előzetes vizsgálati eljárásban a környezet védel-
mének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(a továbbiakban Kvt.) 67. § (2) bekezdésének rendelkezése 
alapján 45 nap, közmeghallgatás tartása esetén 2 hónap, 
b) előzetes konzultáció esetében a Khvr. 5/B. § (4) 
bekezdése értelmében 45 nap, 
c) környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Kvt. 91. § 
(1) bekezdése alapján 3 hónap, 
d) egységes környezethasználati engedélyezési eljá-
rásban a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján 3 hónap, 
e) környezetvédelmi működési engedély és egységes 
környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló el-
járásban (5 évente vagy jelentős változás esetén) a Khvr. 
20. § (8) bekezdése értelmében 2 hónap, 
f) környezetvédelmi működési engedély és egységes 
környezethasználati engedély módosítására irányuló eljá-
rásban (nem jelentős változás esetén) a Kvt. 91. § (1) be-
kezdése alapján 3 hónap, 
g) összevont eljárás esetében a Khvr. 24. § (13) be-
kezdése értelmében 4 hónap, 
4. A Kvt. hatálya alá tartozó környezetvédelmi felül-
vizsgálati eljárásban a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján 3 
hónap. 
5. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvé-
delmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 
szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet  

a) 1. § (1) bekezdés a) pontja 1. melléklete sze-
rinti alap- és részletes bejelentőlap a felszín 
alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésé-
ről, terheléséről – feldolgozása határozatlan 
idejű 



 24 

b) 1. § (1) bekezdés b) pontja 2. melléklete sze-
rinti éves jelentés a felszín alatti víz és a föld-
tani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről –
feldolgozása határozatlan idejű 

6. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet alapján  
           a)         27 § (1) bek alapján vízjogi engedély 
megszerzésére irányuló eljárás 2 hónap. 
 
7. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi ható-
sági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján bá-
nyászattal kapcsolatos nem vízjogi engedélyezési eljárá-
sokban szakhatósági részvétel 
            a)       39 § (1) bek. alapján szakhatósági állásfogla-
lás megadása 30 nap. 
 
Levegő- és Zajvédelem:  
1. Levegőtisztaság-védelmi engedély 30 nap 
2. Zajkibocsátási határérték megállapítása 30 nap 
3. Előzetes vizsgálat 45 nap 
4. Előzetes konzultáció 45 nap 
5. Környezeti hatásvizsgálati eljárás 3 hónap 
6. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 3 
hónap / Felülvizsgálat 2 hónap 
7. Környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárás összevont eljárás-
ban történő lefolytatása 4 hónap 
8. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján kiadott környe-
zetvédelmi működési engedély 3 hónap 
 
A fellebbezési határidő: A fellebbezést a döntés közlésétől 
számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. 
 
Természet és Tájvédelem: 
Bejelentési kötelezettségek: az esemény megtörténtétől 
számított 30 nap (CITES), egyébként nincs benyújtási ha-
táridő. Egyebekben Ket. általános rendelkezések. 
A fellebbezésre nyitva álló határidő 15 nap. 
 

 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági 
ügyekben használt formanyomtatványok listája 

 A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával. 
Nyomtatványok  elérhetők: 
http://edktvf.zoldhatosag.hu 
Nyomtatványok menüpontban 
Hulladékgazdálkodás: 
Adatlap Hulladékokkal kapcsolatos bejelentési kötelezett-
ség keletkezésének és megszűnésének bejelentése  
Hulladék keletkezés bejelentő (borítólap) 
Hulladék elszállítás bejelentő lap (E-PRTR) 
Hulladék keletkezés bejelentő (HT-lap)  
Hulladék begyűjtés/előkezelés bejelentő (HB-lap)  
Hulladék ártalmatlanítás/hasznosítás bejelentő (HK-lap)  
ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítéséhez  
1. sz melléklet: A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettség végrehajtását megkönnyítő gyakorlati példák  

http://edktvf.zoldhatosag.hu
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2. sz melléklet: Adatlap a hulladékokkal kapcsolatos adat-
szolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszünteté-
sének bejelentésére 
3. sz melléklet: A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 
18.) Korm. rendelet adatlapjainak kitöltéséhez használt kó-
dok 
 Nyilvántartó lapok Hulladékok telephelyi nyilvántartására 
szolgáló nyomtatványok és kitöltési útmutató 
Önkormányzati adatszolgáltatás (OSAP) adatlap  
Önkormányzati adatszolgáltatás (OSAP) kitöltési útmutató 
Építési hulladék nyilvántartó lap  
- az építési tevékenység végzése során keletkező hulladék-
hoz 
Bontási hulladék nyilvántartó lap  
- a bontási tevékenység végzése során keletkező hulladék-
hoz 
Vízvédelem: 
Felszín alatti vízvédelmi eljárásokban használt forma-
nyomtatványok a felszín alatti víz és földtani közeg kör-
nyezetvédelmi nyilvántartási rendszer adatszolgáltatásáról
szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet alapján: 
FAVI-ENG  Felszín alatti vízvédelemről szó-
ló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 
FAVI-KARINFO Felszín alatti vízvédelemről szó-
ló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 

 Felszín alatti vízvédelemről szóló 219/2004. (VII.21.) 
Korm. rendelet és 18/1996. KHVM rendelet  
 
VAL-VÉL 
Környezeti hatások adatlapja 
http://edkvf.zoldhatosag.hu/ Nyomtatványok/Vízvédelem 
menüpont 
 
Levegő- és Zajvédelem:  
http://edkvf.zoldhatosag.hu/ Nyomtatvá-
nyok/Levegővédelem menüpont 
 
Természet és Tájvédelem: 
http://edktvf.zoldhatosag.hu 
Nyomtatványok- természetvédelem (védett állatok és 
CITES) 
 

 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági 
ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, 
időpontfoglalás 

 Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosítá-
sával. 

 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági 
ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

 A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával. 
Hulladékgazdálkodás: 
a hulladékról szóló 2012. CLXXV. törvény  
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-
nálati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 
a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelé-
sének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM 

http://edkvf.zoldhatosag.hu/
http://edkvf.zoldhatosag.hu/
http://edktvf.zoldhatosag.hu
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rendelet 
a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevé-
kenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) 
VM rendelet 
a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételei-
ről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vé-
teléről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rende-
let 
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet 
a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 
29.) Korm. rendelet 
az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladék-
gazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 
a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII. 18.) KöM 
rendelet 
a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint a ki-
szabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. 
(XII. 21.) Korm rendelet 
a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek vég-
zésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rende-
let 
a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzé-
sének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 
a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcso-
latos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 
5.) KvVM rendelet 
Vízvédelem: 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Kormányrendelet  
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-
nálati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 
A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi
nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 
18/2007. (V.10.) KvVM rendelet  
A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről 
és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
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A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a 
vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII. 23.) KvVM rendelet 
A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 
26.) KHVM rendelet 
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellá-
tást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. 
(VII.18.) Kormány rendelet 
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szem-
beni védelméhez szükséges határértékekről és a szennye-
zések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-
FVM együttes rendelet 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 
A természetben okozott károsodás mértékének megállapí-
tásáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 
91/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 
A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsola-
tos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet 
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó ál-
talános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Kormány-
rendelet 
Levegő- és Zajvédelem:  
2010. évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési 
célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának 
csökkentéséről 
2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehaj-
tási keretrendszeréről 
2007. évi XXI. törvény a nagy távolságra jutó, or-
szághatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. 
évi Genfi Egyezményhez csatolt, a nehézfémekről szóló, 
Aarhusban, 1998. június 24-én elfogadott Jegyzőkönyv ki-
hirdetéséről 
2005. évi XV. törvény az üvegházhatású gázok ki-
bocsátási egységeinek kereskedelméről 
2004. évi CVIII. törvény a nagy távolságra jutó, or-
szághatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. 
évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások 
további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én 
elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet  a levegő vé-
delméről 
18/2011. (II. 28.) Korm. rendelet a légiközlekedési tevé-
kenységből származó üvegházhatású gázok kibocsátásáról 
345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet az üvegházha-
tású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról 
310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet  az ózonréteget 
lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású 
gázokkal kapcsolatos tevékenységekről 
13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet  a 2008-2012 közötti 
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időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésé-
ről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes 
szabályairól 
213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok 
kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi 
XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól 
195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet a nagy távol-
ságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről 
szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a sava-
sodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről 
szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyző-
könyv kihirdetéséről 
109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az üvegházhatású gá-
zoknak a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó kibo-
csátási egységeivel való rendelkezés részletes szabályairól 
25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok 
és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 
oldószer tartalmának szabályozásáról 
183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet az üvegházha-
tású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevé-
kenység személyi és szakmai feltételeiről 
118/2011. (XII. 15.) VM rendelet a benzin tárolásából, el-
osztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből 
származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről 
6/2011. (I. 14.) VM rendelet  a levegőterheltségi szint és 
a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról 
4/2011. (I. 14.) VM rendelet  a levegőterheltségi szint 
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrá-
sok kibocsátási határértékeiről 
91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok 
kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabá-
lyairól 
38/2006. (VIII. 22.) KvVM-PM együttes rendelet az 
üvegházhatású gázok kibocsátási egységkereskedelmi 
rendszer működtetésével kapcsolatos felügyeleti díj megfi-
zetésének részletes szabályairól 
75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet a nem 
közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáz-
nemű és részecskékből álló szennyezőanyag-
kibocsátásának korlátozásáról 
32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet az üvegházha-
tású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenysé-
gek igazgatási szolgáltatási díjairól 
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth és 
annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőbe-
rendezések működési feltételeiről és légszennyező anyaga-
inak kibocsátási határértékeiről 
7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az 
egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határérté-
keiről 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agg-
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lomerációk és zónák kijelöléséről 
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének 
műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hul-
ladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél 
nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyaga-
inak technológiai kibocsátási határértékeiről 
17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a 
helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizs-
gálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabá-
lyokról 
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a 
légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött lég-
szennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek 
és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának 
korlátozásáról 
7/1999. (VII. 21.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél 
nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, 
helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak tech-
nológiai kibocsátási határértékeiről 
9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet a motorbenzinek tárolá-
sakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező 
szénhidrogén-emisszió korlátozásáról 
32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet a helyhez kötött föld-
gázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határérté-
keinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megál-
lapításáról 
1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat   a kisméretű 
szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési prog-
ramjáról 
3/2009. (III. 20.) KvVM utasítás a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási szer-
vek környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség ki-
alakulása esetén a rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó 
tájékoztatási kötelezettségéről 
Környezeti zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatá-
lyos jogszabályok 
 
 
284/2007.(X.29.) Korm.rendelet a környezeti zaj-és rez-
gésvédelem egyes szabályairól 
 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet   a kör-
nyezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításá-
ról  
 
93/2007.(XII.8.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határér-
tékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról 
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25/2004.(XII.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek 
valamint az intézkedési tervek készítésének részletes sza-
bályairól 
 
280/2004.(X.20) Korm. rendelet a környezeti zaj értékelé-
séről és kezeléséről 
 
18/1997.(X.11) KHVM-KTM rendelet a repülőterek kör-
nyezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésé-
nek, hasznosításának és megszüntetésének részletes mű-
szaki szabályairól 
 
Természet és Tájvédelem: 
LSD: hatósági ügyek 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költség-
vetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költség-
vetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának le-
írása 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költség-
vetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevétel-
ének rendjére vonatkozó tájékoztatás 

 Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat 
önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevétel-
hez használt formanyomtatványok elérhetőségének bizto-
sításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költség-
vetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az 
abból adott kedvezmények mértéke 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adat-
bázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az 
adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, 
az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltet-
len kérdőív) jegyzéke 

 Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartal-
mazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső 
felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbá-
zisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készí-
teni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján. 

 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége ke-
retében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

  

 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége ke-
retében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáfé-
rés módja 

  

 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége ke-
retében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolat-
készítés költségei 

  

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak 
címei 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témá-  Kiadványonkénti bontásban. 
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jának leírása Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz 
való hozzáférés módja 

 Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiad-
vány elérhetőségének biztosításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fi-
zetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közre-
működés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, il-
letve elektronikus levélcím) 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, 
utca, házszám) 

 Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, 
nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek 
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói 

 Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetősé-
gének biztosításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, 
óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje  Ülésenkénti bontásban. 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének bizto-

sításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  A döntések elérhetőségének biztosításával. 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, 
nap megjelöléssel) 

 Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőköny-
ve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt 
jogszabály nem korlátozza 

 Döntésenkénti bontásban. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra 
irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó 
dokumentumok 

 A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során min-
den egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell ké-
szíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alap-
ján. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra 
irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az 
egyeztetés állapota 

 Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bon-
tásban. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvá-
nos ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpont-
jától 

 A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során min-
den egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni 
a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az 
észrevételek elutasításának indokairól 

 A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasí-
tás indokairól nem kell összefoglalót készíteni. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok 
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 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szak-
mai leírása, azok eredményei és indoklásuk 

 A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének 
biztosításával. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmé-
nyek, közlemények 

 A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biz-
tosításával. 
Közérdekű hirdetmények: 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/kozerdeku/hirdetmeny.php  
Közérdekű közlemények: 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/kozerdeku/kozlemeny.php 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
intézésének rendje 

 Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség /2012. sz igazgatói utasítása – „A 
közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló sza-
bályzat” alapján 
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja 
az igénylőt az igény pontosítására. 
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő 
által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a 
meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. 
Az adatigénylésnek közérthető formában és az igénylő ál-
tal kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget 
tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formá-
ban nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot 
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adat-
igénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, 
hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Fel-
ügyelőség az igény tudomására jutását követő legrövidebb 
idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Ha 
az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú 
adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal 
meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvé-
telét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. 
A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényt teljesí-
tő iratot az igazgató kiadmányozza.  
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumen-
tumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő 
másolatot kaphat. A Felügyelőség a másolat készítéséért 
költségtérítést állapít meg, amelynek összegéről az igény-
lőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.  
A költségtérítést készpénz-átutalási megbízáson (csekken) 
vagy átutalással a Felügyelőség MÁK 10033001-
01711899-00000000 sz. előirányzat-felhasználási számlá-
jára kell megfizetni. 
Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az 
igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat 
iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizeté-
sét követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a 
másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész 

http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/kozerdeku/hirdetmeny.php
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/kozerdeku/kozlemeny.php
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jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, 
valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést 
nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvé-
telét követő 8 napon belül tájékoztatni kell. 
A másolat készítéséért fizetendő költségtérítés:  
A3-as oldal: 
Hiteles: 300,-Ft/oldal 
Nem hiteles: 240,-Ft/oldal 
A4-es oldal: 
Hiteles: 150,-Ft/oldal 
Nem hiteles: 120,-Ft/oldal 
Az igény teljesítésének megtagadása: 
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem 
tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű 
igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más 
nyelven fogalmazza meg. Ha a közérdekű adat megismeré-
se iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében tör-
vény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtaga-
dás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat 
megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban 
az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szol-
gáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismeré-
sére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél. 

 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
tekintetében illetékes szervezeti egység neve 

 Az érintett közérdekű adatot kezelő osztály 

 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 
tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (pos-
tacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elekt-
ronikus levélcíme) 

 Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosítá-
sával. 
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 
Cím: 9021 Győr. Árpád út 28-32. 
Postacím: 9002 Győr, Pf. 471. 
Elektronikus cím: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu 
Honlap: http://edktvf.zoldhatosag.hu 
Telefonszám: 96/524-000 
Faxszám: 96/524-001 
                96/524-024 

 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal 
foglalkozó személy neve 

  

 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statiszti-
kai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérde-
kű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó álta-
lános szerződési feltételek 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szer-
ződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az 
egyik szerződő fél 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös köz-
zétételi lista 

 A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és el-
érhetővé tételével. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzé-
tételi lista 

 A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus 
megnevezésével, elérhetővé tételével. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

mailto:eszakdunantuli@zoldhatosag.hu
http://edktvf.zoldhatosag.hu
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3. Gazdálkodási adatok 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékeny-
séggel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalma-
zó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános 
megállapításai 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok 
nyilvános megállapításai 

 Időrendben. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesít-
ményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és 
teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, 
időbeli változásuk 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

V. Közzétételi egység: Működési statisztika 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, 
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, 
időbeli változásuk 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.     

3.2. Költségvetések, beszámolók 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései  Évenkénti bontásban. 

http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/zsebktg.html 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti 
beszámolói 

 Beszámolónként. 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz10.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz09.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz08.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz07.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz06.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz05.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz04.html 
 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása 

http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/zsebktg.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz10.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz09.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz08.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz07.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz06.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz05.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz04.html
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 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehaj-
tásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és 
gyakorisággal - készített beszámolói 

 Beszámolónként. 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz10.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz09.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz08.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz07.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz06.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz05.html 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz04.html 
 

3.3. Költségvetések, beszámolók 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak lét-
száma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített ada-
tok 

  

 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, mun-
kabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése 
összesített összege 

  

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája 
és mértéke összesítve 

 Cafetéria bruttó 200 000,- Ft/fő 

II. Közzétételi egység: Támogatások 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, 
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások ked-
vezményezettjeinek neve 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, 
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja 

 Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, 
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege 

 Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, 
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program 
megvalósítási helye 

 Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva. 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre. 

III. Közzétételi egység: Szerződések 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az 
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodás-
sal összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó 
értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint kon-
cesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (tí-
pusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés ér-
téke, határozott időre kötött szerződés esetében annak idő-
tartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzet-
biztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül össze-
függő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételé-
vel  
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - ál-
talános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást 
kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy 

 http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/pdf/zseb_szerz.pdf 

http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz10.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz09.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz08.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz07.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz06.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz05.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/ktgvet_besz04.html
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/pdf/zseb_szerz.pdf
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könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell fi-
gyelembe venni. 
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtar-
tamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az 
ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul 
venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő 
féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell 
számítani 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyil-
vános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbí-
rálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellá-
tására (így különösen egyesület támogatására, foglalkozta-
tottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei 
számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, 
szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatá-
sára, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő 
kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizeté-
sek címzettjei 

 Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.    

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejleszté-
sek leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

 A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosí-
tásával. 
Green Lab Magyarország Kft. - 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/szerzodes/Green_Lab_szerzodes.pdf  
Gamma ZRt. -  
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/szerzodes/Gamma_szerzodes.pdf 
Vibrocomp Kft. –  
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/szerzodes/Vibrocomp_szerzodes.pdf 
AKUSZTIKA Mérnöki Iroda Kft. – 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/szerzodes/Akusztika_szerzodes.pdf 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés 

 A) Adat megnevezése  B) Megjegyzés 
 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az 
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről 

 Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával. 
http://edktvf.zoldhatosag.hu/tartalom/zseb/kozbesz_terv.html 
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