
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

43/2007. (VI. 1.) FVM
rendelete

a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti
blokkok szintjén történõ közzétételérõl*

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (14) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el já ró kör nyezet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé rõl  szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de -
let ben fog lalt nit rát ér zé keny te rü le te ket a Me zõ gaz da sá gi
Par cel la Azo no sí tó Rend szer rõl (a továb biak ban:
 MePAR)  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let sze rint
te ma ti kus ré teg ként, blok kok szint jén – a nit rát ér zé keny
te rü le tek ál tal érin tett te le pü lé sek sze rin ti bon tás ban –
e ren de let mel lék le te ként köz zé te szem.

(2) A Me PAR éven kén ti fe lül vizs gá la ta so rán be kö vet -
ke zõ blokk vál to zá sok alap ján a Föld mé ré si és Táv ér zé ke -
lé si In té zet ál tal át adott blokk azo no sí tó vál to zá so kat a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um, vala -
mint a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta -
los lap já ban is köz zé kell ten ni.

2.  §

A nit rát ér zé keny te rü le tek azo no sí tá sa ér de ké ben a
talaj védelmi ha tó ság, va la mint a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek a Me PAR Bön gé -
szõ fel adat el lát ás ra al kal mas for má tu má hoz té rí tés men te -
sen fér nek hoz zá.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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* A rendelet mel lék le ttel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi
68. szá má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, ame lyet az elõ fi ze tõk nek ké rés re
meg küldünk (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 
1394 Bu da pest 62, Pf. 357).


