
Jelentés 

A Nemzeti Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás 

végrehajtásáról 

(Az ENSZ–EGB I/5 határozata alapján, ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1) 

1. A nemzeti jelentés összeállításának folyamata 

Írja le röviden a folyamatot, amelynek révén ez a jelentés elkészült, ezen belül, hogy milyen típusú 

közhatóságokkal történt konzultáció vagy milyen típusú közhatóságok működtek közre a jelentés 

elkészítésében, hogyan folyt a nyilvánossággal való egyeztetés, és hogyan vették figyelembe ennek 

eredményeit, valamint hogy milyen anyagokat használtak fel a jelentés elkészítésének alapjául. 

A jelentést a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet-megőrzési Főosztálya készítette a 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek közreműködésével. a jelentés 

elkészítéséhez felhasználtuk az EU Bizottság részére benyújtott 2011. évi jelentésünket. 

2. Előzmények 

 

Magyarország 1998. december 18-án aláírta az Aarhusi Egyezményt és a 2001. évi LXXXI. törvényben 

hirdette ki. Az EU 2000. július 17-i 2000/479/EK EPER határozatával létrehozta saját Európai 

Szennyezőanyag Kibocsátási Nyilvántartását (EPER). Bár 2001-ben még nem voltunk tagjai az 

Uniónak, ennek ellenére 2003-ban önkéntes alapon teljesítettük az EPER adatszolgáltatást A 

következő jelentést 2006-ban már EU tagként kötelezően teljesítettük az EU Bizottság részére. 

Eközben 2003-ban Magyarország több országgal együtt Kijevben aláírta a PRTR (Pollution Release 

and Transfer Register) Jegyzőkönyvet. 2006. január 18-án az Európai Parlament és Tanács elfogadta 

az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás (E-PRTR) létrehozásáról, valamint a 

91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendeletet (E-PRTR 

rendelet). A rendelet 2006. február 24-én lépett hatályba és az Aarhusi Egyezményhez kapcsolódó 

PRTR Jegyzőkönyvnek (vagy más néven Kijevi Jegyzőkönyv) való Európai Uniós megfelelést célozta. 

Ezzel az aktussal az E-PRTR nyilvántartás az Európai Szennyezőanyag Kibocsátási Nyilvántartás (EPER) 

helyébe lépett. Tekintettel arra, hogy az EU a Jegyzőkönyvet ratifikálta és az E-PRTR rendelet 

létrehozásakor a Jegyzőkönyv előírásait maximálisan figyelembe vette, valamint az E-PRTR rendelet 

Magyarországon közvetlenül hatályos. 

Magyarország a PRTR Jegyzőkönyvet 2009. június 8-án 17. részes félként ratifikálta. A Jegyzőkönyv a 

16. ratifikációt követően 2009. október 8-án lépett hatályba.  

 

3. 3 cikk általános rendelkezések, 4 cikk a szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartási 

rendszer alapvető elemei, 5 cikk a tervezés és felépítés, 6 cikk a nyilvántartás hatóköre 

 

Sorolja fel a 3. cikkben (Általános rendelkezések), a 4. cikkben (A szennyezőanyag-kibocsátási és  

szállítási nyilvántartási rendszer (PRTR) alapvető elemei) és az 5. cikkben (Tervezés és felépítés) 

foglalt általános rendelkezéseket végrehajtó jogalkotási, szabályozási vagy egyéb intézkedéseket. 

A Nemzeti PRTR nyilvántartást létrehozó hazai törvényi, rendeleti és más intézkedések 



Ahhoz hogy, Magyarország a JK által támasztott követelményeknek megfeleljen, 2006 és 2007. év 

folyamán felülvizsgálta a JK szempontjából releváns magyar jogszabályokat és adatszolgáltatási 

eljárásokat. Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi szakterületi adatszolgáltatásokban az előírások 

döntő része már a korábbiakban is szerepelt, a PRTR rendszer létrehozásához elegendő volt a 

meglévő környezetvédelmi jogszabályok jelentési kötelezettségeket előíró részeinek nem jelentős 

módosítása. 

A felülvizsgálat az alábbi kormányrendeletek és miniszteri rendeletek módosítását és a kapcsolódó 

adatszolgáltatási eljárásokhoz szükséges adatbejelentő lapok és kitöltési útmutatók módosítását, 

valamint új adatbejelentő lapok kialakítását érintette: 

 

• a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet, 

• a felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet, 

• a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet, 

(2011. január 15-től a levegő védelméről szóló 306/2011. (I.15.) Kormány rendelet), 

• a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. 

(X. 18.) Kormány rendelet, (2013. január 1-től a 440/2012. (XII.29.) Kormány rendelet (a 

rendelet tartalmazza az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapot). 

• a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet (a rendelet tartalmazza az adatszolgáltatáshoz szükséges 

adatlapot), valamint, 

• a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 

adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet (a rendelet tartalmazza az 

adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapot). 

 

4. A Nemzeti PRTR nyilvántartást létrehozó módosításokat tartalmazó új jogszabályok 

 

Jogtechnikai szempontból egyszerűbb volt a fenti kormányrendeletek módosításait egy 

kormányrendeletben megjelentetni, valamint a miniszteri rendeletek módosításait szintén egy közös 

miniszteri rendeletben kezelni. Ennek eredményeként született meg az alábbi kormány és miniszteri 

rendelet, valamint a PRTR hazai implementációjának lezárásaként a PRTR Jegyzőkönyv ratifikációját 

kihirdető törvény. 

 

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi 

nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 

módosításáról szóló 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelet 2007. július 30-án lépett hatályba. Majd 

ezután a Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó fenti rendeletek módosításáról szóló 194/2007. (VII. 25.) Korm. 

rendelet, amely 2007. augusztus 2-án lépett hatályba. Ezeket követte a PRTR Jegyzőkönyv 2009. 

június 8-i ratifikációja, amelyet az Országgyűlés az Aarhusi Egyezményhez kapcsolódó 

szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló 2009.évi LIII. törvényben hirdette ki. A 

törvény 2009. június 24-től hatályos. 

 

Tekintettel a fent említett jogszabályok módosítására, illetve az új jogszabályok kihirdetésére, a 

szükséges PRTR adatszolgáltatási kötelezettségek megteremtésére, Magyarország a Jegyzőkönyv által 

előírt Nemzeti Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozására vállalt 



kötelezettségét teljesítette. A Nemzeti PRTR nyilvántartást az E-PRTR nyilvántartással azonosnak 

tekinti. 

5. Ismertesse különösen az alábbiakat: 

(a) A 3. cikk 1. bekezdése tekintetében: olyan intézkedések – ezen belül végrehajtási intézkedések 

–, amelyeket a Jegyzőkönyv rendelkezéseinek megvalósítása céljából hoztak; 

Lásd 3., 4. pont alatt felsorolt jogszabályok és intézkedéseket. 

(b) A 3. cikk 2. bekezdése tekintetében: olyan intézkedések, amelyeket a Jegyzőkönyv által 

megköveteltnél átfogóbb és a nyilvánosság számára jobban hozzáférhető PRTR bevezetésének 

céljából hoztak; 

A nyilvántartás bevezetésekor és jelenleg sem tervezünk olyan intézkedéseket, amely a Jegyzőkönyv 

által megköveteltnél átfogóbb és a nyilvánosság számára jobban hozzáférhető PRTR nyilvántartás 

bevezetését célozná. A továbbfejlesztés lehetőségét nem zárjuk ki, de megvárjuk a Jegyzőkönyv 

részes feleinek konferenciáján várható döntéseket. 

(c) A 3. cikk 3. bekezdése tekintetében: olyan intézkedések, amelyeket annak megkövetelése 

érdekében hoztak, hogy ha egy üzem alkalmazottai vagy a nyilvánosság tagjai bejelentik a 

közhatóságoknak, hogy egy üzem megszegi a Jegyzőkönyvet végrehajtó nemzeti jogszabályokat, 

akkor ne sújtsák büntetéssel, ne háborgassák és ne zaklassák őket a jogsértés bejelentésére irányuló 

cselekedeteik miatt; 

A 3. cikk 3. bekezdése tekintetében a 2009. évi LIII. törvényben előírt intézkedés az irányadó, amely 

szerint, ha egy üzem alkalmazottai vagy a nyilvánosság tagjai bejelentik a közhatóságoknak, hogy egy 

üzem megszegi a Jegyzőkönyvet végrehajtó nemzeti jogszabályokat, akkor nem sújthatják őket 

büntetéssel és nem zaklathatják őket a jogsértés bejelentésére irányuló cselekedeteik miatt. 

(d) A 3. cikk 5. bekezdése tekintetében: vajon integrálták-e a PRTR rendszert más bejelentési 

mechanizmusokba, és ha történt ilyen integráció, akkor mely rendszerekbe. Megszüntette-e az 

integráció a jelentéstételek ismétlődését? Tapasztaltak-e valamilyen speciális kihívást vagy 

megbirkóztak-e ilyennel az integrálás során, és hogyan? 

A kétszeres jelentéstétel csökkentése érdekében a szennyező anyagok kibocsátására és szállítására 

vonatkozó adatszolgáltatási rendszert beintegráltuk a már meglévő – fent említett - jogszabályok 

által előírt szakterületi adatszolgáltatási kötelezettségeinkbe, valamint az engedélyekhez tartozóan a 

víz, a levegő, talaj és a hulladékos adatszolgáltatási, jelentéstételi mechanizmusokba. Az integráció 

során megszüntettük az összes jelentéstétel ismétlődését. Az állattartó telepek diffúz kibocsátásainak 

beintegrálása kisebb nehézséget jelentett, egyrészt a számítási módszer kidolgozása, másrészt a 

jelentéstétel mechanizmusának kidolgozása miatt. 

 

(e) Az 5. cikk 1. bekezdése tekintetében: Milyen kibocsátások és szállítások kereshetők vissza és 

azonosíthatók be az a)-tól f) albekezdésekben felsorolt paraméterek szerint; 

A PRTR nyilvántartás telephelyenként és évenként az alábbi adatokat tartalmazza,  



 

 az ország nevét; 

 az adatszolgáltatásra vonatkozó évet; 

 a telephely (üzem) nemzeti azonosítószámát; 

 a telephely anyavállalatának (tulajdonosának) és üzemeltetőjének nevét; 

 a telephely címét (irányítószám, település, utca, házszám, stb.); 

 a telephely földrajzi koordinátáit (a WGS84 szabvány koordinátarendszer szerint); 

 a telephely nemzetközi (TEÁOR 08’ - NACE kód) besorolásnak megfelelő fő tevékenységét; 

 a telephely összes PRTR tevékenység besorolás szerinti tevékenységeit (az I. mellékletnek 

megfelelően), első helyen megjelölve a fő PRTR tevékenységkódot; 

 a vízgyűjtő kerület kódját; 

 a telephelyre vonatkozóan az egyes szennyező anyagok küszöbértékét meghaladó, levegőbe 

 történő kibocsátásának adatait (a II. mellékletnek megfelelően); 

 a telephelyre vonatkozóan az egyes szennyező anyagok küszöbértékét meghaladó, 

 vízbe történő kibocsátásának adatait (a II. mellékletnek megfelelően); 

 a telephelyre vonatkozóan az egyes szennyező anyagok küszöbértékét meghaladó, 

 földtani közegbe történő kibocsátásának adatait (a II. mellékletnek megfelelően); 

 az egyes, szennyvízkezelésre szánt szennyező anyagok küszöbértékét meghaladó 

 mennyiségben történő elszállítását a telephelyről (a II. mellékletnek megfelelően); 

 a telephelyre vonatkozóan az összes elszállított veszélyes hulladék küszöbértéket (2 tonna) 

meghaladó mennyiségi adatait (a 7. cikknek 5. bekezdés d) pont II. alpontjának megfelelően), 

megjelölve, hogy a hulladék országon belül, illetve országon kívül kerül hasznosításra (R), 

és/vagy ártalmatlanításra (D), valamint országon kívülre történő szállítás esetén a befogadó 

ország nevét a hasznosító/ártalmatlanító telephely nevét és címét; 

 a telephelyre vonatkozóan az összes elszállított nem veszélyes hulladék küszöbértékét (2000 

tonna) meghaladó mennyiségi adatait (a 7. cikknek 5. bekezdés d) pont II. alpontjának 

megfelelően), megjelölve, hogy a hulladék hasznosításra (R), és/vagy ártalmatlanításra (D) 

kerül; 

 

(f) Az 5. cikk 4. bekezdése tekintetében: adja meg azt az Egységes Forrásazonosítót (url) vagy 

internetes címet, ahol folyamatosan és azonnal bele lehet tekinteni a nyilvántartásba, vagy az egyéb, 

azonos hatású elektronikus eszközt; 

http://prtr.ec.europa.eu/ 

http://okir.kvvm.hu/prtr 

 

(g) Az 5. cikk 5. és 6. bekezdése tekintetében: nyújtson tájékoztatást azokról a felek 

nyilvántartásaiban szereplő hivatkozásokról, amelyek kapcsolatot biztosítanak a vonatkozó, létező, 

nyilvánosan hozzáférhető, környezetvédelmi tárgyú adatbázisokkal, feltéve hogy vannak ilyenek, és a 

többi fél PRTR-jeivel kapcsolatot biztosító hivatkozásról is. 

A magyar PRTR honlapon az alábbi táblázatban megjelölt országok internetes PRTR nyilvántartásaira 

való hivatkozások vannak felsorolva, amelyek kapcsolatot teremtenek a vonatkozó, létező, 

nyilvánosan hozzáférhető PRTR és környezetvédelmi tárgyú adatbázisokhoz. 

http://prtr.ec.europa.eu/
http://okir.kvvm.hu/prtr


 

 

 

Az Európai Unió E-PRTR honlapja az alábbi linken érhető el: http://prtr.ec.europa.eu/  

Nemzeti PRTR rendszerek honlapjai az Európai Unióban 

Az alábbi lista az EU tagországok speciális nemzeti PRTR rendszereinek honlapcímeit tartalmazza. Ahol a tagország még 
nem fejlesztette ki saját nemzeti PRTR rendszerét, a link az adott ország minisztériumi weblapjához kapcsolódik: 

Ausztria http://www.umweltbundesamt.at/prtr/  

Belgium 
https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=118,8288437&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_ba
ck_url=https%3A%2F%2Fportal.health.fgov.be%2Fportal%2Fpage%3F_pageid%3D118%2C8362414%
26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL  

Bulgária 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.moew.government.bg/index_e.html 

Ciprus 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.moa.gov.cy/moa/Agriculture.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Csehország http://www.irz.cz/ 

Dánia https://secure.mim.dk/mst/simi/default.asp?lanId=2  

Észtország 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.managenergy.net/actors/A2299.htm 

Finnország http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=16085&lan=sv  

Franciaország http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/  

Németország http://www.home.prtr.de/index.php?pos=&lang=en  

Görögország http://www.minenv.gr/4/41/g4106.html  

Írország http://prtr.epa.ie/Default.aspx  

Olaszország http://www.eper.sinanet.apat.it/site/it-IT 

Lettország 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.vidm.gov.lv/eng/ 

Litvánia 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.am.lt/VI/en/VI/index.php 

Luxemburg 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.environnement.public.lu/ 

Málta 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.mrra.gov.mt/ 

Lengyelország 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.mos.gov.pl/?j=en 

Portugália http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=156 

Románia 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.mmediu.ro/index_en.html 

Szlovákia 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.enviro.gov.sk/servlets/page?c_id=5300&lang_id=2 

Szlovénia 
még nem fejlesztett ki PRTR weblapot. Általános információk az alábbi honlapon 
találhatók:http://www.mop.gov.si/en/ 

Spanyolország http://www.prtr-es.es/ 

Svédország http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/en/ 

Hollandia http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.en.aspx  

Anglia http://prtr.defra.gov.uk/ 

Norvégia http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/sektor.aspx?id=1106&epslanguage=en 

Észak-Irország http://www.doeni.gov.uk/niea/pollution-home/pol-emission-reg.htm 

 

 

http://prtr.ec.europa.eu/
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http://www.enviro.gov.sk/servlets/page?c_id=5300&lang_id=2
http://www.mop.gov.si/en/
http://www.prtr-es.es/
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.en.aspx
http://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/sektor.aspx?id=1106&epslanguage=en


 

 

 

Nemzeti PRTR rendszerek honlapjai a világon 

Kanada 
http://www.ec.gc.ca/pdb/npri 
http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=9EC63E8B-1  

Egyesült Államok http://www.epa.gov/tri  

Mexikó http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/327/i.html?id_pub=327  

Ausztrália http://www.npi.gov.au/  

Japán 
http://www.env.go.jp/en/chemi/prtr/prtr.html 
http://www.prtr.nite.go.jp/english/prtr-e.html 

Svájc http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/prtr/index.html?lang=en 

Chile http://www.mma.gob.cl/retc/1279/channel.html 

UNEP http://www.chem.unep.ch/prtr/ 

UNITAR http://www.unitar.org/cwm/prtr 

 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

http://okir.kvvm.hu/  

 

6. 7. cikk Jelentéstételi követelmények 

 

Sorolja fel a 7. cikket (Jelentéstételi követelmények) végrehajtó jogalkotási, szabályozási és egyéb 

intézkedéseket. 

Ismertesse vagy adott esetben határozza meg a következőket: 

(a) Az 1. bekezdés tekintetében: vajon a nemzeti rendszer az 1. bekezdés a) albekezdésében 

megállapított jelentéstételi követelményeket követeli meg, vagy a nemzeti rendszer az 1. bekezdés b) 

albekezdésében megállapítottakat követeli meg; 

A nemzeti rendszer a 7. cikk 1. bekezdés a) albekezdésében megállapított jelentéstételi 

követelményeket követeli meg, amely azt jelenti, hogy az üzem (telephely) akkor jelentésköteles, ha 

az I. mellékletben meghatározott tevékenységet végez az I. melléklet 1. oszlopában meghatározott 

vonatkozó kapacitásküszöbön felül. 

(b) Az 1., 2 és 5. bekezdés tekintetében: vajon minden egyes üzem esetében a tulajdonostól 

követelik-e meg, hogy betartsa a jelentéstételi követelményeket, vagy az üzemeltetőtől; 

A jelentéstételi követelményeket betartását a fent említett hatályos szakterületi jogszabályok írják 

elő, amely szerint minden az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre 

kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási 

rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett üzem 

(telephely) üzemeltetője (operátor) felelős. 

(c) Az 1. bekezdés és az I. melléklet tekintetében: bármely eltérés azoknak a tevékenységeknek – 

vagy kapcsolódó küszöbértékeiknek – a felsorolása között, amelyek vonatkozásában a Jegyzőkönyv 

http://www.ec.gc.ca/pdb/npri
http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=En&n=9EC63E8B-1
http://www.epa.gov/tri
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/327/i.html?id_pub=327
http://www.npi.gov.au/
http://www.env.go.jp/en/chemi/prtr/prtr.html
http://www.prtr.nite.go.jp/english/prtr-e.html
http://www.mma.gob.cl/retc/1279/channel.html
http://okir.kvvm.hu/


jelentéstételt ír elő, és azoknak a tevékenységeknek és kapcsolódó küszöbértékeknek a felsorolása 

között, amelyek vonatkozásában a nemzeti PRTR rendszer ír elő jelentéstételt; 

Az 7. cikk 1. bekezdés és az I. melléklet tekintetében nincsenek ilyen eltérések. 

 

(d) Az 1. bekezdés és a II. melléklet tekintetében: bármely eltérés azoknak a 

szennyezőanyagoknak – vagy kapcsolódó küszöbértékeiknek – a felsorolása között, amelyek 

vonatkozásában a Jegyzőkönyv jelentéstételt ír elő, és azoknak a szennyezőknek és kapcsolódó 

küszöbértékeknek a felsorolása között, amelyek vonatkozásában a nemzeti PRTR rendszer ír elő 

jelentéstételt; 

Az 1. bekezdés és a II. melléklet tekintetében az alábbi különbségek vannak: 

Sor-
szám Szennyező anyag 

Kibocsátási küszöb 

Levegőbe 
kg 

Vízbe 
kg 

Földtani közegbe 
kg 

1 Oktilfenolok és oktilfenoletoxilátok - 1 - 

2 Fluorantén - 1 - 

3 Izodrin - 1 - 

4 Hexabróm-bifenil 0,1 0,1 0,1 

5 Benzo(g,h,i)perilén  1  

 

(e) A 3. bekezdés és a II. melléklet tekintetében: vajon a fél alkalmaz-e bármilyen olyan típusú 

küszöbértéket valamely, a II. mellékletben felsorolt konkrét szennyezőanyag vagy szennyezőanyagok 

esetében, ami eltér a fenti a) bekezdésre adott válaszban megadottól, és ha igen, akkor miért; 

A 7. cikk 3. bekezdésnek megfelelően és a II. mellékletben felsorolt konkrét szennyezőanyag vagy 

szennyezőanyagok esetében nem alkalmazunk eltérő küszöbértékeket. 

(f) A 4. bekezdés tekintetében: a szennyezőanyagok diffúz forrásokból történő kibocsátásaira 

vonatkozó, a 7. és 8. bekezdésben meghatározott információk gyűjtésére kijelölt illetékes hatóság; 

A 7. cikk 4. bekezdésnek megfelelően a szennyezőanyagok diffúz forrásokból történő kibocsátásaira 

vonatkozó, 7. és 8. bekezdésben meghatározott információk gyűjtésére kijelölt illetékes hatóság a 

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

kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség. 

(g) A 7. cikk 5. és 6. bekezdés tekintetében: bármely eltérés a Jegyzőkönyv alapján a tulajdonosok 

vagy üzemeletetők által megadandó információk köre és a nemzeti PRTR rendszer alapján előírt 

információk között, és hogy vajon a nemzeti rendszer szennyezőanyag-specifikus (5. bekezdés d) 

albekezdésének i) pontja) vagy hulladékspecifikus (5. bekezdés d) albekezdésének ii) pontja); 



Nem mutatkozik eltérés a Jegyzőkönyv előírásai alapján - a tulajdonosok vagy üzemeletetők által 

megadandó információk köre és a nemzeti PRTR rendszer alapján előírt információk között a 7. cikk 

5. és 6. bekezdésre vonatkozóan. A nemzeti PRTR rendszer hulladékspecifikus és a hulladékokra 

vonatkozó jelentéstétel a Jegyzőkönyv 5. bekezdés d) albekezdésének ii. pontja szerint történik. 

(h) A 4. és 7. bekezdés tekintetében: ahol a diffúz forrásokat felvették a nyilvántartásba, milyen 

diffúz forrásokat vettek fel, és a felhasználók hogyan kereshetik vissza és azonosíthatják be ezeket 

megfelelő térbeli bontásban; vagy ahol nem vették fel ezeket, ott adjon tájékoztatást a diffúz források 

jelentéstételét kezdeményező intézkedésekről; 

A 7. cikk 4. és 7. bekezdés szerinti diffúz források tekintetében az állattartó telepek ammónia, 

dinitrogén-oxid, metán kibocsátásai, valamint a gyógyszergyárak oldószer kibocsátásai részben diffúz 

forrásokból származó kibocsátások. 

(i) A 7. cikk 8. bekezdés tekintetében: a diffúz forrásokkal kapcsolatos információk beszerzésénél 

felhasznált módszerek típusai. 

A diffúz forrásokból történő kibocsátások meghatározásához számítási módszert használunk. Az 

állattartó telepek esetében felhasználtuk a nemzetközi szakirodalomban (pl. az EMEP/CORINAIR 

Emission Inventory Guidebook) található számítási modelleket. Ezzel kapcsolatban egy projekt 

kapcsán felülvizsgáltuk és a hazai viszonyokra adaptáltuk a szakirodalom szerinti faktorokat, majd 

ezeket az üzemeltetők rendelkezésére bocsátottuk. Kidolgoztunk egy számítási képleteket tartalmazó 

jelentés adatlapot, amely alapján az üzemeltető az adatszolgáltatást el tudja végezni. A 

gyógyszergyárak a diffúz kibocsátásokat anyagmérleg alapján határozzák meg az egyes 

tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az illékony szennyezőanyagok (VOC) diffúz forrásokból származó 

kibocsátására vonatkozó információ kikeresését és azonosítását teszi lehetővé. A kibocsátott 

szennyezőanyagokra vonatkozó éves adatszolgáltatást az üzemeltető az erre a célra kialakított 

adatlapon teheti meg. 

Az alábbiakban felsorolt egyéb intézkedések az adatbejelentő lapok és útmutatók módosítására:  

 

A levegőtisztaság-védelem szakterületén: 

 

• Kitöltési útmutató és adatlapok a helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-

védelmi éves adatainak bejelentéséhez (módosított), 

• Pontforrás kibocsátási adatlap (módosított), 

• Diffúz forrás E-PRTR adatlap (új), 

• Rendkívüli szennyezés kibocsátási adatlap (új), 

• Kitöltési útmutató a baromfitelepek diffúzióból származó levegőtisztaság-védelmi éves 

adatainak bejelentéséhez (új), 

• Baromfi számolótábla (baromfitelepek diffúzióból származó kibocsátásának számítására) (új), 

• Kitöltési útmutató a sertéstelepek diffúzióból származó levegőtisztaság-védelmi éves 

adatainak bejelentéséhez (új), 

• Sertés számolótábla (sertéstelepek diffúzióból származó kibocsátásának számítására) (új), 

 

A felszín alatti vízvédelem szakterületén: 



 

• Kitöltési útmutató a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével 

kapcsolatos adatszolgáltatáshoz szükséges alap-, és részletes-adatlapok kitöltéséhez 

(módosított), 

• Alap-adatlap (FAVI-ENG TEÁOR lap) a felszín alatti víz és földtani közeg veszélyeztetéséről, 

terheléséről (módosított), 

• Útmutató a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével kapcsolatos 

éves adatszolgáltatáshoz (módosított), 

• Éves jelentés adatlap (FAVI-ENG ÉJ-1 lap) a felszín alatti víz és földtani közeg 

veszélyeztetéséről, terheléséről (módosított), 

 

A felszíni vízvédelem szakterületén: 

 

• Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves 

adatszolgáltatáshoz (módosított),  

• A felszíni víz minőségének védelméről szóló víz-minőség védelmi éves bejelentőlap, a 

szennyvízkibocsátás alapadatai 1-Telephelyi kibocsátás (SZK1_1) (módosított), 

• A felszíni víz minőségének védelméről szóló víz-minőség védelmi éves bejelentőlap, a 

szennyvízkibocsátás alapadatai 2- IPPC köteles létesítmény kibocsátása (SZK1_2) 

(módosított), 

 

A hulladékgazdálkodás szakterületén: 

 

• Útmutató a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez 

(módosított). 

• Hulladék elszállítás bejelentő (E-PRTR) lap 

 

7. 8. cikk a jelentéstételi ciklus 

 

Az utolsó nemzeti végrehajtási jelentés (vagy a Jegyzőkönyv hatályba lépésének időpontja) óta 

minden egyes jelentéstételi ciklus esetében, kérjük adja meg a következőket: 

(a) A jelentéstétel éve (az a naptári év, amire a lejelentett információ vonatkozik); 

2007; 2008; 2009;2010;2011 

 

(b) Az(ok) a határidő(k), amely(ek)en belül az üzemek tulajdonosainak vagy üzemeltetőinek be 

kellett adniuk jelentésüket az illetékes hatóságnak; 

A PRTR szempontból releváns szakterületi jogszabályokban előírt adatszolgáltatás határideje az 

üzemeltető részére az adatszolgáltatásra vonatkozó jelentési évet követő év március 31. Kivéve a 

hulladékos szakterületet, ahol március 1., amely határidőre az üzemeltetőnek jelentést kell 

benyújtania az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (illetékes 

hatóság) részére 



(c) Az az időpont, ameddig az információt a 8. cikk (Jelentéstételi ciklus) előírásaira tekintettel 

nyilvánosan hozzáférhetővé kellett tenni a nyilvántartásban; 

Minden év március 31. ( A jelentési év végétől számított 15 hónapon belül) 

(d) Vajon az üzemek jelentéstételére és az információknak a nyilvántartásban való nyilvános 

hozzáférhetőségére vonatkozó különféle határidőket a gyakorlatban betartották-e; és ha késés volt, 

mik voltak az okai; 

Az üzemeltetők az elmúlt 5 jelentési ciklus tapasztalatai alapján általánosan az adatszolgáltatás 

határidejét betartják. Néhány Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (illetékes 

hatóság) illetékességi területén belül előfordul azonban, hogy az üzemeltető néhány esetben csúszik 

a jogszabályban előírt határidővel, melynek oka az üzemeltető fegyelmezetlenségében, 

feledékenységében, hanyagságában rejlik. Ezeket a problémákat a Hatóság kellő odafigyeléssel, az 

üzemeltetővel való egyeztetéssel időben orvosolja. 

(e) Vajon használtak-e elektronikus jelentéstételi módszereket a nemzeti nyilvántartásban 

megkövetelt információk beépítése érdekében, és ha használtak ilyen módszereket, akkor az üzemek 

általi elektronikus jelentéstétel aránya, valamint az ilyen jelentéstételt elősegítő 

szoftveralkalmazások. 

Az elektronikus és a papír alapú adatszolgáltatás aránya minden évben változó. Tapasztalataink 

szerint a papír alapú adatszolgáltatást túlnyomó többségben, előnyben részesítik az üzemeltetők. 

Minden releváns szakterületen az elektronikus (CD, DVD, stb.) és a papír alapú adatszolgáltatás 

lehetősége egyaránt rendelkezésre áll az üzemeltető részére. 

8. 9. cikk az adatgyűjtés és a nyilvántartásba vétel 

 

Ismertesse azokat a jogalkotási, szabályozási és egyéb intézkedéseket, amelyek az adatgyűjtést és a 

nyilvántartás vezetését biztosítják, és megállapítják a kibocsátásokkal és szállításokkal kapcsolatos 

információk begyűjtése során felhasznált módszerek típusait a 9. cikkel (adatgyűjtés és nyilvántartás) 

összhangban. 

A Területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(környezetvédelmi hatóság) felelős az E-PRTR szempontjából a szakterületi adatok összegyűjtéséért, 

az üzemeltetővel való kapcsolattartásért, az adatok Országos Környezeti Információs Rendszerbe való 

beviteléért. 

A PRTR adatgyűjtés és nyilvántartás létesítésével kapcsolatban született jogalkotási, szabályozási és 

egyéb intézkedések az 1. és 2. pont alatt találhatóak. 

A PRTR jelentésben szolgáltatott adatok minőségét, egyrészt a környezet védelméről szóló 1995. évi 

LIII. Törvény, másrészt pedig a vonatkozó szakterületi jogszabályok előírásai biztosítják. A törvény 49. 

§ (1) kimondja, hogy „a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, 

igénybevételi és terhelési adatainak mérésére, gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a 

miniszter - a Kormány által meghatározottak szerint - mérő-, észlelő-, ellenőrző (monitoring) 

hálózatot, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert (továbbiakban együtt: Információs 

Rendszert) létesít és működtet.  



A környezetvédelemért felelős tárca minden környezethasználó részére külön szakterületi 

jogszabályokban írja elő az adatszolgáltatással szemben támasztott minőségbiztosítási 

követelményeket. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2), (9), 35. § (5) 

bekezdése a felszín alatti vizekkel kapcsolatos adatok minőségbiztosítását az alábbiakban határozza 

meg:  

„19. § (2)A felügyelőség a földtani közeg, felszín alatti víz terhelésére, minőségének 

veszélyeztetésére, szennyezésére, károsítására vonatkozó, birtokába került információkat kivizsgálja 

a hatósági intézkedés igényének megállapítása és a hatósági eljárás megalapozása érdekében.” 

„(9) A kivizsgálás alapján a felügyelőség dönt az adatszolgáltatásban foglalt adatok 

megfelelőségéről.” 

„35. § (5) A felügyelőség az (1) bekezdés szerinti adatokat a FAVI nyilvántartási rendszer keretében 

rögzíti, értékeli és szolgáltatja.” 

 

A felszíni vizek védelmével kapcsolatos adatok minőségbiztosítását a felszíni vizek védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (3), 29. § (1) bekezdése és a 3. sz. 

melléklet 1.7. pontja az alábbiak szerint határozza meg: 

„26. § (3) Új létesítmények esetén a kibocsátó a próbaüzem lezárásáig akkreditált laboratórium által 

végzett mérési eredményekkel köteles igazolni, hogy az engedélyben előírt határértéket, illetve 

küszöbértéket tartósan és folyamatosan betartja.” 

„29. § (1) A kibocsátó önellenőrzésének megfelelőségét, valamint az önellenőrzésre nem kötelezett, 

illetve nem vállalkozott kibocsátó esetében a befogadóra vonatkozó határértékek betartását a 

felügyelőség, továbbá közcsatornába bocsátás esetében a küszöbértékek betartását a felügyelőség és 

a szolgáltató a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 

szóló miniszteri rendeletben (lásd lent a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendeletet) foglaltak szerint 

ellenőrzi.” 

3. számú melléklet tartalmazza a szennyvízkibocsátás engedélyezéséhez benyújtandó 

engedélykérelmi dokumentáció tartalmi követelményeit, amelynek 1.7. pontja rendelkezik a 

benyújtásra kerülő adatok minőségéről: 

„1.7. Benyújtandó egyéb tervrészletek, adatok: 

d) szennyvízre, szennyvíziszapra vonatkozó - lehetőleg - akkreditált laboratórium által elvégzett 

önkontroll vizsgálati eredmények,” 

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet szerint:  

„17. § (1) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó - az üzemnapló adatai alapján - a kibocsátásáról évente 

összefoglaló jelentést készít, valamint a 4. melléklet szerinti adatlapokat kitölti, és ezeket a tárgyévet 

követő év március 31-éig a hatósághoz benyújtja. A kibocsátó köteles az adatszolgáltatás 



teljeskörűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak 

adattartalmával való egyezőségét biztosítani.” 

 

A levegő védelmével kapcsolatos adatok minőségbiztosítását a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 22§ az alábbiak szerint határozza meg: 

„22. § (1) A felügyelőség a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, 

élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatba vétele 

esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. 

(2) A felügyelőség a levegőtisztaság-védelmi előírásokat 

a) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás 

hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén az engedélyezési eljárásában, 

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a létesítési engedélyezési eljárásban történő szakhatósági 

hozzájárulás kiadása során, vagy 

c) az a) és b) pont kivételével a levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárásban 

a levegőminőségi tervben és az ózoncsökkentési programban foglaltakra való tekintettel, a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg.” 

A hulladékokkal kapcsolatos adatok minőségbiztosítását a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § 

(2) bekezdése szabályozza. 

„15. § (2) A felügyelőség az adatszolgáltatás során megküldött adatokat ellenőrzi.” 

9. 10. cikk a minőségbiztosítás 

Ismertesse azokat a szabályokat, eljárásokat és mechanizmusokat, amelyek – a 10. cikk 

(Minőségfelmérés) előírásaira tekintettel – biztosítják a nemzeti PRTR-ben lévő adatok minőségét, és 

hogy ezek mit tártak fel a lejelentett adatok minősége kapcsán 

A Területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(környezetvédelmi hatóság) felelős a PRTR adatbázisba kerülő adatok validálásáért. A validálás során 

az üzemeltető által szolgáltatott adatokat a teljesség, egységesség, hitelesség szerint vizsgálják felül. 

Minden év novemberében az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR) tárolt 

PRTR szempontjából releváns információt a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye 

leválogatja az adatszolgáltatásnak megfelelően, amelyet Excel formátumban kiküldünk az illetékes 

környezetvédelmi hatóságnak ellenőrzésre. A kiküldésre kerülő adatokat kiegészítjük azokkal az 

adatbekérésekkel, amelyekre hazai jogszabály nem ír elő mérési kötelezettséget, de az adott üzem 

kibocsátása a PRTR szempontjából releváns szennyezőanyagot tartalmazhat. A környezetvédelmi 

hatóság a kapott adatokat az érintett üzemekkel egyezteti. Az egyeztetést folyamán a 

környezetvédelmi hatóság a hazai jogszabályok minőségbiztosításra vonatkozó előírásaira tekintettel, 

validálja az adatokat és a minisztérium részére visszaküldi. A minisztérium a visszaküldött adatokat 

szúrópróbaszerűen ellenőrzi, majd a háttérintézmény közreműködésével az előírt formátumba 

rendezi (kompilálás). Az 1. ábrán a validálás és a normál szakterületi adatszolgáltatás menetét 

ábrázoltuk: 



 

1. ábra. Az E/PRTR adatáram folyamata 

Az üzemeltető által szolgáltatott adatok teljessége a felügyelőség értékelése szerint általánosan jó. A 

jelentett adatok az I. mellékletben megadott tevékenységekre és a II. mellékletben meghatározott 

szennyezőanyagok küszöbértékeket meghaladó mennyiségeire vonatkoznak. Előfordulnak esetek, 

amelyeknél az üzemeltető hiányosan adja meg az előírt adatokat pl. anyavállalat neve, címadatok, 

koordináták, meghatározási módszerek, használt elemzési és számítási módszerek, alkalmazott 

szabványok, stb.. Ezeket az eseteket a felügyelőség a visszaellenőrzés során egyezteti és korrigálja.  

Az egységesség szempontjából a felügyelőség a szakterületi jogszabályok által előírtak szerint jár el és 

adja ki az engedélyt az üzemeltető részére, aki az engedélyben előírtak szerint teljesíti a szakterületi 

adatszolgáltatást. 

Az üzemeltetők által jelentett adatok hitelessége a felügyelőségek szerint megfelelő, hiszen az E-

PRTR adatbázisban található adatok meghatározása nemzetközi vagy hatályos magyar szabványok 

szerinti kizárólagos méréssekkel vagy nemzetközileg is hiteles, hatóság által elfogadott számítási, ill. 

becslési módszerrel történik. 

10. 11. cikk a nyilvános hozzáférés az információhoz 

Ismertesse, hogy – a 11. cikk (Nyilvános hozzáférés az információkhoz) előírásaira tekintettel – milyen 

mód(ok)on segítik elő a nyilvánosság hozzáférését a nyilvántartásban lévő információkhoz. 
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A PRTR adatok a nyilvánosság hozzáférésének megkönnyítése céljára kifejlesztett honlapon keresztül 

érhetők el. A honlap címe: http://okir.kvvm.hu/prtr/. Ezen kivűl a PRTR adatok elérhetők még az EU 

nyilvánosság tájékoztatására létesített honlapon (http://prtr.ec.europa.eu/). 

 

11. 12. cikk a bizalmas adatkezelés 

 

Ahol a nyilvántartás bármely részét bizalmasan kezelik, adja meg, hogy – a 12. cikk (Bizalmasság) 

előírásaira tekintettel – milyen típusú információkat lehet visszatartani, és hogy milyen gyakorisággal 

történik információ-visszatartás. Kérjük írja le észrevételeit azokkal a gyakorlati tapasztalatokkal és 

kihívásokkal kapcsolatosan, amelyekkel a bizalmassági igények kezelése során találkoztak, különösen 

a 2. bekezdésben meghatározott előírásokra tekintettel. 

Az üzemeltetők részéről bizalmas adatkezelésre irányuló igény, kérés az adatszolgáltatás során nem 

érkezett. 

12. 13. cikk A nyilvánosság részvétele a nemezeti PRTR kialakításában 

Ismertesse a nemzeti PRTR rendszer fejlesztésében való nyilvános részvétel lehetőségeit a 13. cikkel (A 

nyilvánosság részvétele a nemzeti szennyezőanyag-kibocsátási és szállítási nyilvántartások 

kialakításában) összhangban, továbbá a nyilvánosságnak a rendszer fejlesztésében történő 

részvételével kapcsolatos összes releváns tapasztalatot. 

A PRTR Jegyzőkönyv magyarországi törvénybe iktatása előtt a környezetvédelemért felelős tárca a 

civilek és a PRTR-ben érintett nagyobb gazdasági szereplőket képviselő szervezetek részvételével 

konzultációs lehetőséget biztosított. A szakmai konzultáció témája a nemzeti PRTR nyilvántartás 

kialakításához kapcsolódott. A Konzultáció keretében előadás hangzott el a PRTR kialakításának 

helyzetéről, a kapcsolódó jogszabályi változásokról, valamint a további fejlesztési irányokról, 

terveinkről. Ennek keretében a résztvevő felek tájékoztatást kaptak a környezetvédelemért felelős 

tárca szakmai álláspontjáról a nemzeti PRTR kialakításával kapcsolatban. Ennek kapcsán elmondtuk, 

hogy a nemzeti PRTR rendszer az E-PRTR rendeletben előírt rendszert követi. Nem célunk két 

párhuzamos rendszer fenntartása egymás mellett, ugyanakkor nyitottak vagyunk bármilyen 

szalmailag jól megalapozott kezdeményezés fogadására a PRTR rendszer fejlesztéséhez 

kapcsolódóan. A megbeszélés során elhangzott, hogy a minisztérium számít a civil szervezetek 

segítségére a E-PRTR, PRTR adatok értékelésében, valamint a PRTR honlap kialakításában. Az 

értékelésben egységes értelmezést kellene adni az adatoknak. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül, a Környezet és Energia Operatív Program PRTR 

pályázati fejlesztési tervét kidolgozása során mind a környezetvédelemért felelős minisztérium, mind 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a tervezeteket nyilvános véleményezésre, partnerségi vitára 

bocsátotta, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a civil szervezetek számára több körben 

nyilvános szakmai fórumot és szakmai egyeztető megbeszélést szervezett.  

13. 14.cikk az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása 

Ismertesse a törvény által meghatározott felülvizsgálati eljárást, amely mindenki számára nyitva áll, 

ha úgy véli, hogy információkérelmét figyelmen kívül hagyták, jogtalanul elutasították, vagy egyéb 

http://okir.kvvm.hu/prtr/
http://prtr.ec.europa.eu/


tekintetben nem kezeltek a 14. cikk (Az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítása) rendelkezéseivel 

összhangban, és ennek bármely alkalmazását. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

biztosítja, hogy amennyiben az érintett közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő 

a bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv 

köteles bizonyítani. A per megindítására a megtagadás közlésétől, illetve a 15 napos adatnyújtási 

határidő eredménytelen leteltétől számított 30 nap áll az érintett rendelkezésére. A bíróság ezekben 

az ügyekben soron kívül jár el. 

14. 15. cikk a „capacity building” 

 

Ismertesse, hogy a fél hogyan mozdította elő, hogy a nyilvánosság tájékozott legyen a PRTR-jével 

kapcsolatban és – a 15. cikkel (kapacitásépítés) összhangban részletesezze az alábbiakat: 

 (a) Arra irányuló erőfeszítések, hogy megfelelő kapacitásépítést és útmutatást nyújtsanak a 

közhatóságoknak és szerveknek, annak érdekében, hogy segítsék őket a Jegyzőkönyv szerinti 

feladataik elvégzésében; 

2007,2008, 2009-ben a Környezetvédelemért felelős tárca 1-1 napos továbbképzést adott a 

környezetvédelmi hatóságok jogi és szakmai képviselőinek a PRTR bevezetésével kapcsolatos 

jogszabályi változásokról valamint az adatszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokról. 

(b) Segítség és útmutatás a nyilvánosságnak a nemzeti nyilvántartáshoz való hozzáféréshez és az 

abban szereplő információk felhasználásának megértéséhez. 

Lásd PRTR honlap E-PRTR, PRTR és a Dokumentumok almenüpontjait. 

15. 16. cikk a nemzetközi Együttműködés 

Ismertesse, hogy a fél – megfelelő módon – hogyan működött együtt más felekkel és hogyan segítette 

őket, és hogyan ösztönözte az együttműködést a releváns nemzetközi szervezetek között, különösen: 

(a) Az 1. bekezdés a) albekezdésével összhangban a Jegyzőkönyv célkitűzéseit támogató 

nemzetközi tevékenységekben; 

(b) Az 1. bekezdés b) albekezdésével összhangban az érintett felek közötti kölcsönös 

megállapodás alapján, a nemzeti rendszerek e Jegyzőkönyv szerinti kivitelezésében; 

(c) Az 1. bekezdés c) albekezdésével összhangban a Jegyzőkönyv szerinti, a határvidékeken 

történő kibocsátásokra és szállításokra vonatkozó információk megosztásában; 

(d) Az 1. bekezdés d) albekezdésével összhangban a felek közötti szállításokra vonatkozó, e 

Jegyzőkönyv szerinti információk megosztásában; 

(e) A 2. bekezdés c) albekezdésével összhangban, a fejlődő országnak vagy átmeneti gazdaságú 

országnak minősülő feleknek az e Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó kérdésekben történő szaktanácsadás-

nyújtáson keresztül. 



2007. október 17-én PRTR konzultációt tartottunk a REC (Közép- és Kelet-Európai Regionális 

Környezetvédelmi Központ) által Szentendrén 2007. október 15-16-án megrendezésre került „EPER 

és PRTR rendszerek kialakítása és működtetése Dél-kelet Európában” c. EU által finanszírozott projekt 

keretében megrendezett tréning program keretében a Minisztériumban. A konzultáción az EPER 

adatszolgáltatással, valamint az E-PRTR, PRTR-rel kapcsolatban folyó előkészületekről esett szó, 

valamint a magyar szakemberek átadták tapasztalataikat a REC projektben résztvevő országok 

képviselői számára. 

A Környezetvédelemért felelős tárca PRTR szakterületért felelős főosztálya kétnapos szakmai 

konzultációt tartott 2009. június 2-3-án a PRTR-ben érintett üzemek, képviselők számára. A 

rendezvény fő témája és célja volt a PRTR hatálya alá tartozó telephelyek üzemeltetőinek 

tájékoztatása, elsősorban az E-PRTR-hez kapcsolódó jogszabályi és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló bemutató előadás, valamint a felmerült kérdések megbeszélése 

Tájékoztatást adtunk még a PRTR-rel kapcsolatos fejlesztési terveinkről és az első adatszolgáltatás 

tapasztalatairól. A két nap alatt 11 előadás hangzott el a különböző témakörökben (lásd PRTR 

honlapot). 

 

16. Írja le a Jegyzőkönyvnek az adott fél általi végrehajtása – vagy aláírók esetében, a végrehajtás 

előkészítése – szempontjából releváns bármely további észrevételét. Felhívjuk a feleket és aláírókat, 

hogy határozzák meg a nyilvántartás létrehozatala, valamint az adatgyűjtés és az adatbevitel során 

tapasztalt kihívásokat és akadályokat. 

Nincsenek további észrevételeink a PRTR nyilvántartás létrehozása és működtetésével kapcsolatosan. 


