194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet
az Európai Szennyezőanyag‐kibocsátási és ‐szállítási Nyilvántartás
létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv
módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E‐
PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 7. §-ában, 36. §-ában és
110. §-a (7) bekezdésének f) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (6) bekezdésében, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
módosítása
1. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az (5)-(7) bekezdés számozása (6)-(8)
bekezdésre változik:
„(5) Éves jelentést kell benyújtani az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete szerinti azon
környezethasználónak is, aki a rendelet I. Mellékletében meghatározott, az ott megadott kapacitásküszöböt
meghaladó tevékenysége során a rendelet II. Mellékletében meghatározott szennyező anyagok a vonatkozó
küszöbértéket meghaladóan a felszín alatti vízbe, illetve földtani közegbe bocsát.”
2. § A Korm. rendelet 48. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet az Európai Közösség alábbi jogszabályainak való megfelelést szolgálja:]
„f) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a
96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel.”

A felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása
3. § A felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a az alábbi
42. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„42. diffúz források: nem pontszerű források, illetve sok kisebb vagy elszórt forrás, amelyekből a szennyező
anyagok a vízbe kerülhetnek kibocsátásra, amelyek a felszíni vizekre gyakorolt együttes hatása jelentős lehet, és
amelyek esetében nem praktikus a jelentések begyűjtése egyedileg minden forrásból.”
4. § A Kr. 40. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) 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 felelős.”
5. § A Kr. 45. §-a az alábbi f) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„f) az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyagkibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv
módosításáról.”

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.)
Korm. rendelet módosítása

6. § A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Lkr.) 16. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség a Környezetvédelmi Minisztérium vagy kijelölt szerve által
közreadott nyomtatványon, vagy számítógépes adathordozón vagy a külön jogszabályban meghatározottak szerinti
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, valamint a külön jogszabály
szerinti ügyfélkapu igénybevételével teljesíthető. Az adatszolgáltatónak gondoskodnia kell a dokumentumok, illetve
adatokat előállító és továbbító eljárások megfelelő archiválásáról.”
7. § Az Lkr. 29. §-a alábbi q) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„q) az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyagkibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv
módosításáról.”

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása
8. § A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 15. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a
91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti
és a Tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.”
9. § (1) A Hkr. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerinti 4. ponttal egészül ki.
(2) A Hkr. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Hkr. e rendelet 3. számú mellékletét képező 6. számú melléklettel egészül ki.
10. § (1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
(2) Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: E-PRTR rendelet) 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket első alkalommal a
2007-es évre vonatkozóan 2008-ban a külön jogszabályokban meghatározott határidőig kell teljesíteni.
(3) Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontját követő bekezdés szerinti kötelezettséget az érintettek e
rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül teljesítik.
(4) Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a
91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez
[1. számú melléklet 4. pontja a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]
„4. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK (2006.
január 18.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó környezethasználónak (üzemeltetőnek) az
alábbi nyilvántartási kötelezettsége van veszélyes és nem veszélyes hulladék esetében egyaránt.
a) Általános adatok:
A hulladék termelő KÜJ és KTJ száma
b) Adatok hulladékonként:
ba) Nem veszélyes hulladék elszállítása telephelyről:
A telephelyről hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége (t/év)
Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer
bb) Veszélyes hulladék elszállítása telephelyről:
Az országon belül telephelyről hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év)
Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer
A telephelyről országon kívülre hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év)
Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer

A hasznosító/ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító/ártalmatlanító telephely
címe (megjelölve az országkódot)”

2. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

Borítólap

E nyomtatvány kitöltését a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja elő
BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS
ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

Beszámolási
időszak:
□□□□. év □. n.év

Adatszolgáltató:
Neve:
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):

KSH törzsszám (statisztikai számjel):
-

-

Település azonosító:
Cím:
.......................................................................................................................................................................
..............
város, község
irányítószá
m
..............................
...........................................................................................................................................................
.............
utca, út, tér
házszám
Telephely:
Típusa:
Neve:
KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):
Település azonosító:
Cím:
.......................................................................................................................................................................
..............
város, község
irányítószá
m
..............................
...........................................................................................................................................................
.............
utca, út, tér
A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti
kategorizálás:
Beosztása:
Felelős személy neve:
Adatszolgáltatás:

házszám

(N/S/I)

Formája (nyomtatvány/számítógépes
adathordozó/Internet):
A bejelentőlapok részletezése:

A csatolt HT lapok száma:
A csatolt HB lapok száma:
A csatolt HK lapok száma:
A csatolt E-PRTR lapok száma:
A csatolt lapok összesen:

Az adatszolgáltatásért felelős:
Neve:
Telefonszám:
A kitöltés dátuma:

db
db
db
db
db

Beosztása:
Faxszám:

E-mail:
.

.

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás környezetvédelmi bírság
kiszabását vonja maga után.
P. H.
.....................................
cégszerű aláírás
Küldendő: 1 példányban, az adatszolgáltató telephely szerint illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez
Beérkezési határidő: a tárgyévet követő év március 1., veszélyes hulladék kezelés esetén a tárgynegyedévet követő
8. munkanap.

3. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez
[6. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]
E-PRTR1
lap
KÜJ:

évről
Hulladékkezelési
művelet
R/D

Nem veszélyes hulladék

Oldalszám

HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS BEJELENTŐ LAP

Elszállított
mennyiség
(tonna/év)

Adatmeghatároz
ás
módja
M/SZ/B2

Használt
elemzési/
számítási
módszer

KTJ:

Hasznosító/Ártalmatlanító
neve és címe

Tényleges
hasznosítási/ártalmatlanítási telephely
címe

□

R
□□□□□□.□
□
D

□

□□□□

□

□□□□

□

□□□□

-

-

□□□□□□.□
□
Veszélyes hulladék

R
□□□□□□.□
□

országon belülre

D
□□□□□□.□
□

□

□□□□.□□

□

□□□□

Veszélyes hulladék
országon kívülre
□

□□□□.□□

□

□□□□

Név:
.................................................................
..
Város:
Ir. sz.:
Utca, házsz.:
Ország:
□□□
Név:
.................................................................
..
Város:
Ir. sz.:
Utca, házsz.:
Ország:

Város:
Utca, házsz.:

Ir: sz.:

Város:
Utca, házsz.:

Ir. sz.:

Ország:
□□□

Ország:

□□□

□

□□□□.□□

□

□□□□

Név:
.................................................................
..
Város:
Ir. sz.:
Utca, házsz.:
Ország:
□□□

□□□

Város:
Utca, házsz.:

Ir. sz.:
Ország:
□□□

1 Ezt a lapot csak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv
módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó telephelyekre kell kitölteni.
2 M = mért, SZ = számított, B = becsült
Megjegyzés: az országkódok kitöltésénél az ISO 3166 szabvány szerinti rövidítéseket kell alkalmazni.

