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Törvények

2007. évi IV.
tör vény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben
Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik

ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl*

(A Jegy zõ könyv a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben
2005. feb ru ár 16-án lé pett ha tály ba.)

1.  § Az Or szág gyû lés az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret -
egyez mény ben Ré szes Fe lek Kon fe ren ci á já nak 1997. évi
har ma dik ülés sza kán el fo ga dott Ki o tói Jegy zõ köny vet
(a to váb bi ak ban: Jegy zõ könyv) e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § A Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö veg e és
annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

,,Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change

The Par ti es to this Pro to col,
be ing Par ti es to the Uni ted Na ti ons Fra me work

Con ven ti on on Cli ma te Chan ge, he re i naf ter re fer red to as
„the Convention”,

in pur su it of the ul ti ma te ob jec ti ve of the Con ven ti on as
sta ted in its Article 2,

re cal ling the pro vi si ons of the Con ven ti on,
be ing gu i ded by Ar tic le 3 of the Con ven ti on,
pur su ant to the Ber lin Man da te adop ted by de ci si on

1/CP.1 of the Con fe ren ce of the Par ti es to the Con ven ti on
at its first session,
ha ve ag re ed as fol lows:

Article 1

For the pur po ses of this Pro to col, the de fi ni ti ons
con ta i ned in Ar tic le 1 of the Con ven ti on shall apply. In
addition:

1. ,,Con fe ren ce of the Par ti es” me ans the Con fe ren ce of 
the Par ti es to the Con ven ti on.

2. ,,Con ven ti on” me ans the Uni ted Na ti ons Fra me work 
Con ven ti on on Cli ma te Chan ge, adop ted in New York on
9 May 1992.

3. ,,In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge”
me ans the In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge

es tab lis hed in 1988 jo intly by the World Me te o ro lo gi cal
Or ga ni za ti on and the Uni ted Nations Environment
Programme.

4. ,,Mont re al Pro to col” me ans the Mont re al Pro to col
on Subs tan ces that Dep le te the Ozo ne La y er, adop ted in
Mont re al on 16 Sep tem ber 1987 and as sub se qu ently
adjusted and amended.

5. ,,Par ti es pre sent and vo ting” me ans Par ti es pre sent
and cas ting an af fir ma ti ve or ne ga ti ve vote.

6. ,,Party” me ans, un less the con text ot her wi se
in di ca tes, a Party to this Pro to col.

7. ,,Party inc lu ded in An nex I” me ans a Party inc lu ded
in An nex I to the Con ven ti on, as may be amen ded, or a
Party which has made a no ti fi ca ti on un der Ar tic le 4,
pa rag raph 2(g), of the Convention.

Article 2 

1. Each Party inc lu ded in An nex I, in achi e ving its
qu an ti fi ed emis si on li mi ta ti on and re duc ti on com mit ments 
un der Ar tic le 3, in or der to pro mo te sus ta i nab le
development, shall:

(a) Imp le ment and/or furt her ela bo ra te po li ci es and
me a su res in ac cor dan ce with its na ti o nal cir cums tan ces,
such as:

(i) En han ce ment of energy ef fi ci en cy in re le vant sec tors 
of the na ti o nal economy;

(ii) Pro tec ti on and en han ce ment of sinks and re ser vo irs
of gre en ho u se ga ses not cont rol led by the Mont re al
Pro to col, ta king into ac co unt its com mit ments un der
re le vant in ter na ti o nal en vi ron men tal ag re e ments;
pro mo ti on of sus ta i nab le fo rest ma na ge ment practices,
afforestation and reforestation;

(iii) Pro mo ti on of sus ta i nab le forms of ag ri cul tu re in
light of cli ma te chan ge con si de ra ti ons;

(iv) Re se arch on, and pro mo ti on, de ve lop ment and
inc re a sed use of, new and re ne wab le forms of energy, of
car bon di oxi de se qu est ra ti on tech no lo gi es and of
ad van ced and in no va ti ve en vi ron men tally sound
technologies;

(v) Prog res si ve re duc ti on or pha sing out of mar ket
im per fec ti ons, fis cal in cen ti ves, tax and duty exemp ti ons
and sub si di es in all gre en ho u se gas emit ting sec tors that
run co un ter to the ob jec ti ve of the Con ven ti on and
app li ca ti on of market instruments;

(vi) En co u ra ge ment of app rop ri a te re forms in re le vant
sec tors ai med at pro mo ting po li ci es and me a su res which
li mit or re du ce emis si ons of gre en ho u se ga ses not
cont rol led by the Montreal Protocol;

(vii) Me a su res to li mit and/or re du ce emis si ons of gre -
en ho u se ga ses not cont rol led by the Mont re al Pro to col in
the trans port sec tor;
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(viii) Li mi ta ti on and/or re duc ti on of met ha ne emis si ons
thro ugh re co ve ry and use in was te ma na ge ment, as well as
in the pro duc ti on, trans port and dist ri bu ti on of energy;

(b) Co o pe ra te with ot her such Par ti es to en han ce the
in di vi du al and com bi ned ef fec ti ve ness of the ir po li ci es
and me a su res adop ted un der this Ar tic le, pur su ant to
Ar tic le 4, pa rag raph 2(e)(i), of the Con ven ti on. To this
end, the se Par ti es shall take steps to sha re the ir ex pe ri en ce
and ex chan ge in for mat ion on such po li ci es and me a su res,
inc lu ding de ve lo ping ways of imp ro ving the ir
com pa ra bi lity, trans pa ren cy and ef fec ti ve ness. The
Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col shall, at its first ses si on or as soon
as prac ti cab le the re af ter, consider ways to facilitate such
cooperation, taking into account all relevant information.

2. The Par ti es inc lu ded in An nex I shall pur sue
li mi ta ti on or re duc ti on of emis si ons of gre en ho u se ga ses
not cont rol led by the Mont re al Pro to col from avi a ti on and
ma ri ne bun ker fu els, wor king thro ugh the In ter na ti o nal
Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on and the In ter na ti o nal
Maritime Organization, respectively.

3. The Par ti es inc lu ded in An nex I shall stri ve to
imp le ment po li ci es and me a su res un der this Ar tic le in such 
a way as to mi ni mi ze ad ver se ef fects, inc lu ding the
ad ver se ef fects of cli ma te chan ge, ef fects on in ter na ti o nal
tra de, and so ci al, en vi ron men tal and eco no mic im pacts on
ot her Par ti es, es pe ci ally de ve lo ping co unt ry Par ti es and in
par ti cu lar tho se iden ti fi ed in Ar tic le 4, pa rag raphs 8 and 9,
of the Con ven ti on, ta king into ac co unt Ar tic le 3 of the
Con ven ti on. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the
me e ting of the Par ti es to this Pro to col may take furt her
action, as appropriate, to promote the implementation of
the provisions of this paragraph.

4. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col, if it de ci des that it wo uld be
be ne fi ci al to co or di na te any of the po li ci es and me a su res
in pa rag raph 1(a) abo ve, ta king into ac co unt dif fe rent
na ti o nal cir cums tan ces and po ten ti al ef fects, shall
con si der ways and me ans to ela bo ra te the coordination of
such policies and measures.

Article 3

1. The Par ti es inc lu ded in An nex I shall, in di vi du ally or 
jo intly, en su re that the ir agg re ga te anth ro po ge nic car bon
di oxi de equ i va lent emis si ons of the gre en ho u se ga ses
lis ted in An nex A do not ex ce ed the ir as sig ned amo unts,
cal cu la ted pur su ant to the ir qu an ti fi ed emis si on li mi ta ti on
and re duc ti on com mit ments insc ri bed in An nex B and in
ac cor dan ce with the pro vi si ons of this Ar tic le, with a view
to re du cing the ir ove rall emis si ons of such ga ses by at least 
5 per cent below 1990 levels in the commitment period
2008 to 2012.

2. Each Party inc lu ded in An nex I shall, by 2005, have
made de monst rab le prog ress in achi e ving its com mit ments 
un der this Protocol.

3. The net chan ges in gre en ho u se gas emis si ons by
so ur ces and re mo vals by sinks re sul ting from di rect
hu man-in du ced land-use chan ge and fo rest ry ac ti vi ti es,
li mi ted to af fo res ta ti on, re fo res ta ti on and de fo res ta ti on
sin ce 1990, me a su red as ve ri fi ab le chan ges in car bon
stocks in each com mit ment pe ri od, shall be used to meet
the com mit ments un der this Ar tic le of each Party inc lu ded
in An nex I. The gre en ho u se gas emis si ons by so ur ces and
re mo vals by sinks as so ci a ted with tho se ac ti vi ti es shall be
re por ted in a trans pa rent and verifiable manner and
reviewed in accordance with Articles 7 and 8.

4. Pri or to the first ses si on of the Con fe ren ce of the
Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col, each Party inc lu ded in An nex I shall pro vi de, for
con si de ra ti on by the Sub si di a ry Body for Sci en ti fic and
Tech no lo gi cal Ad vi ce, data to es tab lish its le vel of car bon
stocks in 1990 and to enab le an est ima te to be made of its
chan ges in car bon stocks in sub se qu ent ye ars. The
Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col shall, at its first ses si on or as soon
as prac ti cab le the re af ter, de ci de upon mo da li ti es, ru les and 
gu i  de  l i  nes  as  to  how,  and which,  ad di  t i  o  nal
hu man-in du ced ac ti vi ti es re la ted to chan ges in gre en ho u se 
gas emis si ons by so ur ces and re mo vals by sinks in the
ag ri cul tu ral so ils and the land-use chan ge and fo rest ry
ca te go ri es shall be ad ded to, or subt rac ted from, the
as sig ned amo unts for Par ti es inc lu ded in An nex I, ta king
into ac co unt un cer ta in ti es, trans pa ren cy in re port ing,
ve  r i  f i  a  b i  l i ty,  the  met  ho do lo  gi  ca l  work of  the
In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge, the ad vi ce
pro vi ded by the Sub si di a ry Body for Sci en ti fic and
Tech no lo gi cal Ad vi ce in ac cor dan ce with Ar tic le 5 and the 
de ci si ons of the Con fe ren ce of the Par ti es. Such a de ci si on
shall apply in the se cond and sub se qu ent com mit ment
periods. A Party may choose to apply such a decision on
these additional human-induced activities for its first
commitment period, provided that these activities have
taken place since 1990.

5. The Par ti es inc lu ded in An nex I un der go ing the
pro cess of tran si ti on to a mar ket eco no my who se base year
or pe ri od was es tab lis hed pur su ant to de ci si on 9/CP.2 of
the Con fe ren ce of the Par ti es at its se cond ses si on shall use 
that base year or pe ri od for the imp le men ta ti on of the ir
com mit ments un der this Ar tic le. Any ot her Party inc lu ded
in An nex I un der go ing the pro cess of tran si ti on to a mar ket 
eco no my which has not yet sub mit ted its first na ti o nal
com mu ni ca ti on un der Ar tic le 12 of the Con ven ti on may
also no ti fy the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the
me e ting of the Par ti es to this Pro to col that it in tends to use
an his to ri cal base year or pe ri od ot her than 1990 for the
imp le men ta ti on of its com mit ments un der this Ar tic le. The 
Con fe ren ce of the Par ti es serving as the meeting of the
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Parties to this Protocol shall decide on the acceptance of
such notification.

6. Ta king into ac co unt Ar tic le 4, pa rag raph 6, of the
Con ven ti on, in the imp le men ta ti on of the ir com mit ments
un der this Pro to col ot her than tho se un der this Ar tic le, a
cer ta in deg ree of fle xi bi lity shall be al lo wed by the
Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col to the Par ti es inc lu ded in An nex I
un der go ing the process of transition to a market economy.

7. In the first qu an ti fi ed emis si on li mi ta ti on and
re duc ti on com mit ment pe ri od, from 2008 to 2012, the
as sig ned amo unt for each Party inc lu ded in An nex I shall
be equ al to the per cen ta ge insc ri bed for it in An nex B of its
agg re ga te anth ro po ge nic car bon di oxi de equ i va lent
emis si ons of the gre en ho u se ga ses lis ted in An nex A in
1990, or the base year or pe ri od de ter mi ned in ac cor dan ce
with pa rag raph 5 abo ve, mul tip li ed by five. Tho se Par ti es
inc lu ded in An nex I for whom land-use chan ge and
fo rest ry cons ti tu ted a net so ur ce of gre en ho u se gas
emis si ons in 1990 shall inc lu de in the ir 1990 emis si ons
base year or pe ri od the agg re ga te anth ro po ge nic car bon
di oxi de equ i va lent emis si ons by so ur ces minus removals
by sinks in 1990 from land-use change for the purposes of
calculating their assigned amount.

8. Any Party inc lu ded in An nex I may use 1995 as its
base year for hyd rof lu o ro car bons, perf lu o ro car bons and
sulp hur he xaf lu o ri de, for the pur po ses of the cal cu la ti on
re fer red to in paragraph 7 above.

9. Com mit ments for sub se qu ent pe ri ods for Par ti es
inc lu ded in An nex I shall be es tab lis hed in amend ments to
An nex B to this Pro to col, which shall be adop ted in
ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 21, pa rag raph 7.
The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the 
Par ti es to this Pro to col shall ini ti a te the con si de ra ti on of
such com mit ments at le ast se ven ye ars be fo re the end of
the first commitment period referred to in paragraph 1
above.

10. Any emis si on re duc ti on units, or any part of an
as sig ned amo unt, which a Party ac qu i res from anot her
Party in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 6 or of
Ar tic le 17 shall be ad ded to the as sig ned amo unt for the
acquiring Party.

11. Any emis si on re duc ti on units, or any part of an
as sig ned amo unt, which a Party trans fers to anot her Party
in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 6 or of Ar tic le
17 shall be subt rac ted from the as sig ned amo unt for the
transferring Party.

12. Any cer ti fi ed emis si on re duc ti ons which a Party
ac qu i res from anot her Party in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of Ar tic le 12 shall be ad ded to the as sig ned
amo unt for the acquiring Party.

13. If the emis si ons of a Party inc lu ded in An nex I in a
com mit ment pe ri od are less than its as sig ned amo unt

un der this Ar tic le, this dif fe ren ce shall, on re qu est of that
Party, be ad ded to the as sig ned amo unt for that Party for
sub se qu ent commitment periods.

14. Each Party inc lu ded in An nex I shall stri ve to
imp le ment the com mit ments ment io ned in pa rag raph 1
abo ve in such a way as to mi ni mi ze ad ver se so ci al,
en vi ron men tal and eco no mic im pacts on de ve lo ping
co unt ry Par ti es, par ti cu larly tho se iden ti fi ed in Ar tic le 4,
pa rag raphs 8 and 9, of the Con ven ti on. In line with
re le vant de ci si ons of the Con fe ren ce of the Par ti es on the
imp le men ta ti on of tho se pa rag raphs, the Con fe ren ce of the 
Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col shall, at its first ses si on, con si der what ac ti ons are 
ne ces sa ry to mi ni mi ze the ad ver se ef fects of cli ma te
chan ge and/or the im pacts of res pon se me a su res on Par ti es
re fer red to in tho se pa rag raphs. Among the issues to be
considered shall be the establishment of funding,
insurance and transfer of technology.

Article 4 

1. Any Par ti es inc lu ded in An nex I that have re a ched an 
ag re e ment to ful fil the ir com mit ments un der Ar tic le 3
jo intly, shall be de e med to have met tho se com mit ments
pro vi  ded that  the  i r  to  ta l  com bi  ned agg re  ga  te
anth ro po ge nic car bon di oxi de equ i va lent emis si ons of the
gre en ho u se ga ses lis ted in An nex A do not ex ce ed the ir
as sig ned amo unts cal cu la ted pur su ant to the ir qu an ti fi ed
emis si on li mi ta ti on and re duc ti on com mit ments insc ri bed
in An nex B and in ac cor dan ce with the pro vi si ons of
Ar tic le 3. The res pec ti ve emis si on level allocated to each
of the Parties to the agreement shall be set out in that
agreement.

2. The Par ti es to any such ag re e ment shall no ti fy the
sec re ta ri at of the terms of the ag re e ment on the date of
de po sit of the ir inst ru ments of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or
app ro val of this Pro to col, or ac ces si on the re to. The
sec re ta ri at shall in turn in form the Par ti es and sig na to ri es
to the Convention of the terms of the agreement.

3. Any such ag re e ment shall re ma in in ope rat ion for the 
du ra ti on of the com mit ment pe ri od spe ci fi ed in Ar tic le 3,
paragraph 7.

4. If Par ti es ac ting jo intly do so in the fra me work of,
and to get her with, a re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti on, any al te ra ti on in the com po si ti on of the
or ga ni za ti on af ter adop ti on of this Pro to col shall not af fect
exis ting com mit ments un der this Pro to col. Any al te ra ti on
in the com po si ti on of the or ga ni za ti on shall only apply for
the pur po ses of tho se com mit ments under Article 3 that are 
adopted subsequent to that alteration.

5. In the event of fa i lu re by the Par ti es to such an
ag re e ment to achi e ve the ir to tal com bi ned le vel of
emis si on re duc ti ons, each Party to that ag re e ment shall be
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res pon sib le for its own le vel of emis si ons set out in the
agreement.

6. If Par ti es ac ting jo intly do so in the fra me work of,
and to get her with, a re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti on which is it self a Party to this Pro to col, each
mem ber Sta te of that re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti on in di vi du ally, and to get her with the re gi o nal
eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on ac ting in ac cor dan ce
with Ar tic le 24, shall, in the event of fa i lu re to achi e ve the
to tal com bi ned le vel of emis si on re duc ti ons, be
res pon sib le for its level of emissions as notified in
accordance with this Article.

Article 5 

1. Each Party inc lu ded in An nex I shall have in pla ce,
no la ter than one year pri or to the start of the first
com mit ment pe ri od, a na ti o nal sys tem for the est imat ion of 
anth ro po ge nic emis si ons by so ur ces and re mo vals by sinks 
of all gre en ho u se ga ses not cont rol led by the Mont re al
Pro to col. Gu i de li nes for such na ti o nal sys tems, which
shall in cor po ra te the met ho do lo gi es spe ci fi ed in pa rag raph 
2 be low, shall be de ci ded upon by the Con fe ren ce of the
Par ti es ser ving as the meeting of the Parties to this
Protocol at its first session.

2. Met ho do lo gi es for est imat ing anth ro po ge nic
emis si ons by so ur ces and re mo vals by sinks of all
gre en ho u se ga ses not cont rol led by the Mont re al Pro to col
shall be tho se ac cep ted by the In ter go vern men tal Pa nel on
Cli ma te Chan ge and ag re ed upon by the Con fe ren ce of the
Par ti es at its third ses si on. Whe re such met ho do lo gi es are
not used, app rop ri a te ad just ments shall be app li ed
ac cor ding to met ho do lo gi es ag re ed upon by the
Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col at its first ses si on. Ba sed on the
work of, in ter alia, the In ter go vern men tal Pa nel on
Cli ma te Chan ge and ad vi ce pro vi ded by the Sub si di a ry
Body for Sci en ti fic and Tech no lo gi cal Ad vi ce, the
Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col shall re gu larly re vi ew and, as
app rop ri a te, re vi se such met ho do lo gi es and ad just ments,
ta king fully into ac co unt any re le vant de ci si ons by the
Con fe ren ce of the Par ti es. Any re vi si on to met ho do lo gi es
or ad just ments shall be used only for the purposes of
ascertaining compliance with commitments under Article
3 in respect of any commitment period adopted subsequent 
to that revision.

3. The glo bal war ming po ten ti als used to cal cu la te the
car bon di oxi de equ i va len ce of anth ro po ge nic emis si ons by 
so ur ces and re mo vals by sinks of gre en ho u se ga ses lis ted
in  An nex A shal l  be  tho se  ac  cep ted by the
In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge and ag re ed
upon by the Con fe ren ce of the Par ti es at its third ses si on.
Ba sed on the work of, in ter alia, the In ter go vern men tal

Pa nel on Cli ma te Chan ge and ad vi ce pro vi ded by the
Sub si di a ry Body for Sci en ti fic and Tech no lo gi cal Ad vi ce,
the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col shall re gu larly re vi ew and, as
app rop ri a te, re vi se the glo bal war ming po ten ti al of each
such gre en ho u se gas, ta king fully into ac co unt any
re le vant de ci si ons by the Con fe ren ce of the Par ti es. Any
re vi si on to a glo bal war ming po ten ti al shall apply only to
commitments under Article 3 in respect of any
commitment period adopted subsequent to that revision.

Article 6 

1. For the pur po se of me e ting its com mit ments un der
Ar tic le 3, any Party inc lu ded in An nex I may trans fer to, or
ac qu i re from, any ot her such Party emis si on re duc ti on
units re sul ting from pro jects ai med at re du cing
anth ro po ge nic emis si ons by so ur ces or en han cing
anth ro po ge nic re mo vals by sinks of gre en ho u se ga ses in
any sector of the economy, provided that: 

(a) Any such pro ject has the app ro val of the Par ti es
in vol ved; 

(b) Any such pro ject pro vi des a re duc ti on in emis si ons
by so ur ces, or an en han ce ment of re mo vals by sinks, that is 
ad di ti o nal to any that wo uld otherwise occur; 

(c) It does not ac qu i re any emis si on re duc ti on units if it
is not in comp li an ce with its ob li ga ti ons un der Ar tic les 5
and 7; and 

(d) The ac qu i si ti on of emis si on re duc ti on units shall be
supp le men tal to do mes tic ac ti ons for the pur po ses of
me e ting com mit ments under Article 3.

2. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col may, at its first ses si on or as
soon as prac ti cab le the re af ter, furt her ela bo ra te gu i de li nes
for the imp le men ta ti on of this Ar tic le, inc lu ding for
verification and reporting.

3. A Party inc lu ded in An nex I may aut ho ri ze le gal
en ti ti es to par ti ci pa te, un der its res pon si bi lity, in ac ti ons
le ad ing to the ge ne ra ti on, trans fer or ac qu i si ti on un der this
Ar tic le of emission reduction units.

4. If a qu es ti on of imp le men ta ti on by a Party inc lu ded
in An nex I of the re qu i re ments re fer red to in this Ar tic le is
iden ti fi ed in ac cor dan ce with the re le vant pro vi si ons of
Ar tic le 8, trans fers and ac qu i si ti ons of emis si on re duc ti on
units may con ti nue to be made af ter the qu es ti on has been
iden ti fi ed, pro vi ded that any such units may not be used by
a Party to meet its com mit ments un der Article 3 until any
issue of compliance is resolved.

Ar tic le 7 

1. Each Party inc lu ded in An nex I shall in cor po ra te in
its an nu al in ven to ry of anth ro po ge nic emis si ons by
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so ur ces and re mo vals by sinks of gre en ho u se ga ses not
cont rol led by the Mont re al Pro to col, sub mit ted in
ac cor dan ce with the re le vant de ci si ons of the Con fe ren ce
of the Par ti es, the ne ces sa ry supp le men ta ry in for mat ion
for the pur po ses of en su ring comp li an ce with Ar tic le 3, to
be determined in accordance with paragraph 4 below.

2. Each Party inc lu ded in An nex I shall in cor po ra te in
its na ti o nal com mu ni ca ti on, sub mit ted un der Ar tic le 12 of
the Con ven ti on, the supp le men ta ry in for mat ion ne ces sa ry
to de monst ra te comp li an ce with its com mit ments un der
this Pro to col, to be de ter mi ned in accordance with
paragraph 4 below.

3. Each Party inc lu ded in An nex I shall sub mit the
in for mat ion re qu i red un der pa rag raph 1 abo ve an nu ally,
be gin ning with the first in ven to ry due un der the
Con ven ti on for the first year of the com mit ment pe ri od
af ter this Pro to col has en te red into for ce for that Party.
Each such Party shall sub mit the in for mat ion re qu i red
un der pa rag raph 2 abo ve as part of the first na ti o nal
com mu ni ca ti on due un der the Con ven ti on af ter this
Pro to col has en te red into for ce for it and af ter the adop ti on
of gu i de li nes as pro vi ded for in pa rag raph 4 be low. The
fre qu en cy of sub se qu ent sub mis si on of in for mat ion
re qu i red un der this Ar tic le shall be de ter mi ned by the
Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col, ta king into ac co unt any timetable
for the submission of national communications decided
upon by the Conference of the Parties.

4. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col shall adopt at its first ses si on,
and re vi ew pe ri o di cally the re af ter, gu i de li nes for the
pre pa rat ion of the in for mat ion re qu i red un der this Ar tic le,
ta king into ac co unt gu i de li nes for the pre pa rat ion of
na ti o nal com mu ni ca ti ons by Par ti es inc lu ded in An nex I
adop ted by the Con fe ren ce of the Par ti es. The Con fe ren ce
of the Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col shall also, pri or to the first com mit ment period,
decide upon modalities for the accounting of assigned
amounts.

Article 8 

1. The in for mat ion sub mit ted un der Ar tic le 7 by each
Party inc lu ded in An nex I shall be re vi e wed by ex pert
re vi ew te ams pur su ant to the re le vant de ci si ons of the
Con fe ren ce of the Par ti es and in ac cor dan ce with
gu i de li nes adop ted for this pur po se by the Con fe ren ce of
the Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col un der pa rag raph 4 be low. The in for mat ion
sub mit ted un der Ar tic le 7, pa rag raph 1, by each Party
inc lu ded in An nex I shall be re vi e wed as part of the an nu al
com pi la ti on and ac co un ting of emis si ons in ven to ri es and
as sig ned amo unts. Ad di ti o nally, the in for mat ion
sub mit ted un der Ar tic le 7, pa rag raph 2, by each Party

included in Annex I shall be reviewed as part of the review
of communications.

2. Ex pert re vi ew te ams shall be co or di na ted by the
sec re ta ri at and shall be com po sed of ex perts se lec ted from
tho se no mi na ted by Par ti es to the Con ven ti on and, as
app rop ri a te, by in ter go vern men tal or ga ni za ti ons, in
ac cor dan ce with gu i dan ce pro vi ded for this purpose by the
Conference of the Parties.

3. The re vi ew pro cess shall pro vi de a tho ro ugh and
comp re hen si ve tech ni cal as sess ment of all as pects of the
imp le men ta ti on by a Party of this Pro to col. The ex pert
re vi ew te ams shall pre pa re a re port to the Con fe ren ce of
the Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col ,  as  ses s ing the imp le  men ta  t i  on of  the
com mit ments of the Party and iden ti fy ing any po ten ti al
prob lems in, and fac tors inf lu en cing, the ful fil ment of
com mit ments. Such re ports shall be cir cu la ted by the
sec re ta ri at to all Par ti es to the Con ven ti on. The sec re ta ri at
shall list tho se qu es ti ons of imp le men ta ti on in di ca ted in
such re ports for furt her con si de ra ti on by the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to this
Protocol.

4. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col shall adopt at its first ses si on,
and re vi ew pe ri o di cally the re af ter, gu i de li nes for the
re vi ew of imp le men ta ti on of this Pro to col by ex pert
re vi ew te ams ta king into ac co unt the re le vant decisions of
the Conference of the Parties.

5. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col shall, with the as sis tan ce of
the Sub si di a ry Body for Imp le men ta ti on and, as
app rop ri a te, the Sub si di a ry Body for Sci en ti fic and
Technological Advice, consider: 

(a) The in for mat ion sub mit ted by Par ti es un der Ar tic le 7 
and the re ports of the ex pert re vi ews the re on con duc ted
un der this Article; and 

(b) Tho se qu es ti ons of imp le men ta ti on lis ted by the
sec re ta ri at un der pa rag raph 3 abo ve, as well as any
qu es ti ons raised by Parties.

6. Pur su ant to its con si de ra ti on of the in for mat ion
re fer red to in pa rag raph 5 abo ve, the Con fe ren ce of the
Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col shall take de ci si ons on any mat ter re qu i red for the 
implementation of this Protocol.

Article 9 

1. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col shall pe ri o di cally re vi ew this
Pro to col in the light of the best ava i lab le sci en ti fic
in for mat ion and as sess ments on cli ma te chan ge and its
im pacts, as well as re le vant tech ni cal, so ci al and eco no mic
in for mat ion. Such re vi ews shall be co or di na ted with



per ti nent re vi ews un der the Con ven ti on, in par ti cu lar tho se 
re qu i red by Ar tic le 4, pa rag raph 2(d), and Ar tic le 7,
pa rag raph 2(a), of the Con ven ti on. Ba sed on the se
re vi ews, the Con fe ren ce of the Par ti es serving as the
meeting of the Parties to this Protocol shall take
appropriate action.

2. The first re vi ew shall take pla ce at the se cond ses si on 
of the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of
the Par ti es to this Pro to col. Furt her re vi ews shall take
pla ce at re gu lar in ter vals and in a timely manner.

Article 10 

All Par ti es, ta king into ac co unt the ir com mon but
dif fe ren ti a ted res pon si bi li ti es and the ir spe ci fic na ti o nal
and re gi o nal de ve lop ment pri o ri ti es, ob jec ti ves and
cir cums tan ces, wit ho ut int ro du cing any new com mit ments 
for Par ti es not inc lu ded in An nex I, but re af fir ming
exis ting com mit ments un der Ar tic le 4, pa rag raph 1, of the
Con ven t i  on,  and con t i  nu ing to  ad van ce  the
imp le men ta ti on of the se com mit ments in or der to achi e ve
sus ta i nab le de ve lop ment, taking into account Article
4, paragraphs 3, 5 and 7, of the Convention, shall: 

(a) For mu la te, whe re re le vant and to the ex tent pos sib le, 
cost-ef fec ti ve na ti o nal and, whe re app rop ri a te, re gi o nal
pro gram mes to imp ro ve the qu a lity of lo cal emis si on
fac tors, ac ti vity data and/or mo dels which ref lect the
so cio-eco no mic con di ti ons of each Party for the
pre pa rat ion and pe ri o dic up da ting of na ti o nal in ven to ri es
of anth ro po ge nic emis si ons by so ur ces and re mo vals by
sinks of all gre en ho u se ga ses not cont rol led by the
Mont re al Pro to col, using com pa rab le met ho do lo gi es to be
ag re ed upon by the Con fe ren ce of the Par ti es, and
con sis tent with the gu i de li nes for the preparation of
national communications adopted by the Conference of
the Parties; 

(b) For mu la te, imp le ment, pub lish and re gu larly up da te
na ti o nal and, whe re app rop ri a te, re gi o nal pro gram mes
con ta i ning me a su res to mi ti ga te cli ma te chan ge and
me a su res to fa ci li ta te adequate adaptation to climate
change: 

(i) Such pro gram mes wo uld, in ter alia, con cern the
energy, trans port and in dust ry sec tors as well as
ag ri cul tu re, fo rest ry and was te ma na ge ment. Furt her mo re,
adap ta ti on tech no lo gi es and met hods for imp ro ving
spa ti al plan ning wo uld imp ro ve adaptation to climate
change; and

(ii) Par ti es inc lu ded in An nex I shall sub mit in for mat ion 
on ac ti on un der this Pro to col, inc lu ding na ti o nal
pro gram mes, in ac cor dan ce with Ar tic le 7; and ot her
Par t i  es shall  seek to inc lu de in the ir  na t i  o nal
com mu ni ca ti ons, as app rop ri a te, in for mat ion on
pro gram mes which con ta in me a su res that the Party
be li eves cont ri bu te to add res sing cli ma te chan ge and its
ad ver se im pacts, inc lu ding the aba te ment of inc re a ses in

gre en ho u se gas emis si ons, and en han ce ment of and
removals by sinks, capacity building and adaptation
measures; 

(c) Co o pe ra te in the pro mo ti on of ef fec ti ve mo da li ti es
for the de ve lop ment, app li ca ti on and dif fu si on of, and take 
all prac ti cab le steps to pro mo te, fa ci li ta te and fi nan ce, as
app rop ri a te, the trans fer of, or ac cess to, en vi ron men tally
so und tech no lo gi es, know-how, prac ti ces and pro ces ses
per ti nent to cli ma te chan ge, in par ti cu lar to de ve lo ping
co unt ri es, inc lu ding the for mu lat ion of po li ci es and
pro gram mes for the ef fec ti ve trans fer of en vi ron men tally
so und tech no lo gi es that are pub licly ow ned or in the pub lic 
do ma in and the cre a ti on of an enab ling en vi ron ment for
the pri va te sector, to promote and enhance the transfer of,
and access to, environmentally sound technologies; 

(d) Co o pe ra te in sci en ti fic and tech ni cal re se arch and
pro mo te the ma in te nan ce and the de ve lop ment of
sys te ma tic ob ser va ti on sys tems and de ve lop ment of data
ar chi ves to re du ce un cer ta in ti es re la ted to the cli ma te
sys tem, the ad ver se im pacts of cli ma te chan ge and the
eco no mic and so ci al con se qu en ces of va ri o us res pon se
s t ra te  g i  es ,  and pro mo te  the  de  ve  lop ment  and
strengt he ning of en do ge no us ca pa ci ti es and ca pa bi li ti es to
par ti ci pa te in in ter na ti o nal and in ter go vern men tal ef forts,
pro gram mes and networks on research and systematic
observation, taking into account Article 5 of the
Convention; 

(e) Co o pe ra te in and pro mo te at the in ter na ti o nal le vel,
and, whe re app rop ri a te, using exis ting bo di es, the
de ve lop ment and imp le men ta ti on of edu ca ti on and
tra i ning pro gram mes, inc lu ding the strengt he ning of
na ti o nal ca pa city bu il ding, in par ti cu lar hu man and
ins ti tu ti o nal ca pa ci ti es and the ex chan ge or se cond ment of
per son nel to tra in ex perts in this fi eld, in par ti cu lar for
de ve lo ping co unt ri es, and fa ci li ta te at the na ti o nal le vel
pub lic awa re ness of, and pub lic ac cess to in for mat ion on,
cli ma te chan ge. Su i tab le mo da li ti es sho uld be de ve lo ped
to imp le ment the se activities through the relevant bodies
of the Convention, taking into account Article 6 of the
Convention; 

(f) Inc lu de in the ir na ti  o nal com mu ni ca ti  ons
in for mat ion on pro gram mes and ac ti vi ti es un der ta ken
pur su ant to this Ar tic le in ac cor dan ce with re le vant
de ci si ons of the Conference of the Parties; and 

(g) Give full con si de ra ti on, in imp le men ting the
com mit ments un der this Ar tic le, to Ar tic le 4, pa rag raph 8,
of the Convention.

Article 11 

1. In the imp le men ta ti on of Ar tic le 10, Par ti es shall
take into ac co unt the pro vi si ons of Ar tic le 4, pa rag raphs 4,
5, 7, 8 and 9, of the Convention.
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2. In the con text of the imp le men ta ti on of Ar tic le 4,
pa rag raph 1, of the Con ven ti on, in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of Ar tic le 4, pa rag raph 3, and Ar tic le 11 of the
Con ven ti on, and thro ugh the en tity or en ti ti es ent rus ted
with the ope rat ion of the fi nan ci al me cha nism of the
Con ven ti on, the de ve lo ped co unt ry Par ti es and ot her
de ve lo ped Parties included in Annex II to the Convention
shall: 

(a) Pro vi de new and ad di ti o nal fi nan ci al re so ur ces to
meet the ag re ed full costs in cur red by de ve lo ping co unt ry
Par ti es in ad van cing the imp le men ta ti on of exis ting
com mit ments un der Ar tic le 4, pa rag raph 1(a), of the
Con ven ti on that are co ve red in Article 10, subparagraph
(a); and 

(b) Also pro vi de such fi nan ci al re so ur ces, inc lu ding for
the trans fer of tech no logy, ne e ded by the de ve lo ping
co unt ry Par ti es to meet the ag re ed full inc re men tal costs of
ad van cing the imp le men ta ti on of exis ting com mit ments
un der Ar tic le 4, pa rag raph 1, of the Con ven ti on that are
co ve red by Ar tic le 10 and that are ag re ed bet we en a
de ve lo ping co unt ry Party and the in ter na ti o nal en tity or
en ti ti es re fer red to in Article 11 of the Convention, in
accordance with that Article.

The imp le men ta ti on of the se exis ting com mit ments
shall take into ac co unt the need for ade qu a cy and
pre dic ta bi lity in the flow of funds and the im por tan ce of
app rop ri a te bur den sha ring among de ve lo ped co unt ry
Par ti es. The gu i dan ce to the en tity or en ti ti es ent rus ted
with the ope rat ion of the fi nan ci al me cha nism of the
Con ven ti on in re le vant de ci si ons of the Con fe ren ce of the
Par ti es, inc lu ding tho se ag re ed be fo re the adop ti on of this
Pro to col, shall apply mu ta tis mu tan dis to the provisions of
this paragraph.

3. The de ve lo ped co unt ry Par ti es and ot her de ve lo ped
Par ti es in An nex II to the Con ven ti on may also pro vi de,
and de ve lo ping co unt ry Par ti es ava il them sel ves of,
fi nan ci al re so ur ces for the imp le men ta ti on of Ar tic le 10,
thro ugh bi la te ral, regional and other multilateral channels.

Article 12 

1. A cle an de ve lop ment me cha nism is he re by de fi ned.

2. The pur po se of the cle an de ve lop ment me cha nism
shall be to as sist Par ti es not inc lu ded in An nex I in
achi e ving sus ta i nab le de ve lop ment and in cont ri bu ting to
the ul ti ma te ob jec ti ve of the Con ven ti on, and to as sist
Par ti es inc lu ded in An nex I in achi e ving comp li an ce with
the ir qu an ti fi ed emis si on li mi ta ti on and reduction
commitments under Article 3.

3. Un der the cle an de ve lop ment me cha nism: 

(a) Par ti es not inc lu ded in An nex I will be ne fit from
pro ject ac ti vi ti es re sul ting in cer ti fi ed emis si on reductions; 
and 

(b) Par ti es inc lu ded in An nex I may use the cer ti fi ed
emis si on re duc ti ons acc ru ing from such pro ject ac ti vi ti es
to cont ri bu te to comp li an ce with part of the ir qu an ti fi ed
emis si on li mi ta ti on and re duc ti on com mit ments un der
Ar tic le 3, as de ter mi ned by the Con fe ren ce of the Par ti es
ser ving as the meeting of the Parties to this Protocol.

4. The cle an de ve lop ment me cha nism shall be sub ject
to the aut ho rity and gu i dan ce of the Con fe ren ce of the
Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col and be su per vi sed by an exe cu ti ve bo ard of the
clean development mechanism.

5. Emis si on re duc ti ons re sul ting from each pro ject
ac ti vity shall be cer ti fi ed by ope ra ti o nal en ti ti es to be
de sig na ted by the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the
me e ting of the Par ti es to this Protocol, on the basis of: 

(a) Vo lun ta ry par ti ci pa ti on app ro ved by each Party
in vol ved; 

(b) Real, me a su rab le, and long-term be ne fits re la ted to
the mi ti ga ti on of cli ma te change; and 

(c) Re duc ti ons in emis si ons that are ad di ti o nal to any
that wo uld oc cur in the ab sen ce of the cer ti fi ed pro ject
activity.

6. The cle an de ve lop ment me cha nism shall as sist in
ar ran ging fun ding of cer ti fi ed pro ject ac ti vi ti es as
necessary.

7. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col shall, at its first ses si on,
ela bo ra te mo da li ti es and pro ce du res with the ob jec ti ve of
en su ring trans pa ren cy, ef fi ci en cy and ac co un ta bi lity
thro ugh in de pen dent au di ting and verification of project
activities.

8. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col shall en su re that a sha re of
the pro ce eds from cer ti fi ed pro ject ac ti vi ti es is used to co -
ver ad mi nist ra ti ve ex pen ses as well as to as sist de ve lo ping
co unt ry Par ti es that are par ti cu larly vul ne rab le to the ad -
ver se ef fects of climate change to meet the costs of
adaptation.

9. Par ti ci pa ti on un der the cle an de ve lop ment me cha -
nism, inc lu ding in ac ti vi ti es ment io ned in pa rag raph 3(a)
abo ve and in the ac qu i si ti on of cer ti fi ed emis si on re duc ti -
ons, may in vol ve pri va te and/or pub lic en ti ti es, and is to be 
sub ject to wha te ver gu i dan ce may be pro vi ded by the exe -
cu ti ve board of the clean development mechanism.

10. Cer ti fi ed emis si on re duc ti ons ob ta i ned du ring the
pe ri od from the year 2000 up to the be gin ning of the first
com mit ment pe ri od can be used to as sist in achi e ving
comp li an ce in the first commitment period.

Article 13 

1. The Con fe ren ce of the Par ti es, the sup re me body of
the Con ven ti on, shall ser ve as the me e ting of the Par ti es to
this Protocol.
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2. Par ti es to the Con ven ti on that are not Par ti es to this
Pro to col may par ti ci pa te as ob ser vers in the pro ce e dings of 
any ses si on of the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the
me e ting of the Par ti es to this Pro to col. When the
Con fe ren ce of the Par ti es ser ves as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col, de ci si ons un der this Pro to col shall
be ta ken only by those that are Parties to this Protocol.

3. When the Con fe ren ce of the Par ti es ser ves as the
me e ting of the Par ti es to this Pro to col, any mem ber of the
Bu re au of the Con fe ren ce of the Par ti es rep re sen ting a
Party to the Con ven ti on but, at that time, not a Party to this
Pro to col, shall be rep la ced by an ad di ti o nal mem ber to be
elec ted by and from amongst the Parties to this Protocol.

4. The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting
of the Par ti es to this Pro to col shall keep un der re gu lar
re vi ew the imp le men ta ti on of this Pro to col and shall make, 
wit hin its man da te, the de ci si ons ne ces sa ry to pro mo te its
ef fec ti ve imp le men ta ti on. It shall per form the func ti ons
assigned to it by this Protocol and shall: 

(a) As sess, on the ba sis of all in for mat ion made
ava i lab le to it in ac cor dan ce with the pro vi si ons of this
Pro to col, the imp le men ta ti on of this Pro to col by the
Par ti es, the ove rall ef fects of the me a su res ta ken pur su ant
to this Pro to col, in par ti cu lar en vi ron men tal, eco no mic and 
so ci al ef fects as well as the ir cu mu la ti ve im pacts and the
ex tent to which prog ress to wards the objective of the
Convention is being achieved; 

(b) Pe ri o di cally exa mi ne the ob li ga ti ons of the Par ti es
un der this Pro to col, gi ving due con si de ra ti on to any
re vi ews re qu i red by Ar tic le 4, pa rag raph 2(d), and Ar tic le
7, pa rag raph 2, of the Con ven ti on, in the light of the
ob jec ti ve of the Con ven ti on, the ex pe ri en ce ga i ned in its
imp le men ta ti on and the evo lu ti on of sci en ti fic and
tech no lo gi cal know led ge, and in this res pect con si der and
adopt regular reports on the implementation of this
Protocol; 

(c) Pro mo te and fa ci li ta te the ex chan ge of in for mat ion
on me a su res adop ted by the Par ti es to add ress cli ma te
chan ge and its ef fects, ta king into ac co unt the dif fe ring
cir cums tan ces, res pon si bi li ti es and ca pa bi li ti es of the
Par ti es and the ir res pec ti ve commitments under this
Protocol; 

(d) Fa ci li ta te, at the re qu est of two or more Par ti es, the
co or di na ti on of me a su res adop ted by them to add ress
cli ma te chan ge and its ef fects, ta king into ac co unt the
dif fe ring cir cums tan ces, res pon si bi li ti es and ca pa bi li ti es
of the Par ti es and the ir res pec ti ve commitments under this
Protocol; 

(e) Pro mo te and gu i de, in ac cor dan ce with the ob jec ti ve
of the Con ven ti on and the pro vi si ons of this Pro to col, and
ta king fully into ac co unt the re le vant de ci si ons by the
Con fe ren ce of the Par ti es, the de ve lop ment and pe ri o dic
re fi ne ment of com pa rab le met ho do lo gi es for the ef fec ti ve
imp le men ta ti on of this Pro to col, to be ag re ed on by the

Con fe ren ce of the Par ti es serving as the meeting of the
Parties to this Protocol; 

(f) Make re com men da ti ons on any matt ers ne ces sa ry for 
the imp le men ta ti on of this Protocol; 

(g) Seek to mo bi li ze ad di ti o nal fi nan ci al re so ur ces in
ac cor dan ce with Ar tic le 11, paragraph 2; 

(h) Es tab lish such sub si di a ry bo di es as are de e med
ne ces sa ry for the imp le men ta ti on of this Protocol; 

(i) Seek and uti li ze, whe re app rop ri a te, the ser vi ces and
co o pe ra ti on of, and in for mat ion pro vi ded by, com pe tent
in ter na ti o nal or ga ni za ti ons and in ter go vern men tal and
non-governmental bodies; and 

(j) Exer ci se such ot her func ti ons as may be re qu i red for
the imp le men ta ti on of this Pro to col, and con si der any
as sign ment re sul ting from a de ci si on by the Con fe ren ce of
the Parties.

5. The ru les of pro ce du re of the Con fe ren ce of the
Par ti es and fi nan ci al pro ce du res app li ed un der the
Con ven ti on shall be app li ed mu ta tis mu tan dis un der this
Pro to col, ex cept as may be ot her wi se de ci ded by
con sen sus by the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the
meeting of the Parties to this Protocol.

6. The first ses si on of the Con fe ren ce of the Par ti es
ser ving as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col shall
be con ve ned by the sec re ta ri at in con junc ti on with the first
ses si on of the Con fe ren ce of the Par ti es that is sche du led
af ter the date of the ent ry into for ce of this Pro to col.
Sub se qu ent or di na ry ses si ons of the Con fe ren ce of the
Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col shall be held eve ry year and in con junc ti on with
or di na ry ses si ons of the Con fe ren ce of the Par ti es, un less
ot her wi se de ci ded by the Con fe ren ce of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Protocol.

7. Ext ra or di na ry ses si ons of the Con fe ren ce of the
Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col shall be held at such ot her ti mes as may be
de e med ne ces sa ry by the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving 
as the me e ting of the Par ti es to this Pro to col, or at the
writ ten re qu est of any Party, pro vi ded that, wit hin six
months of the re qu est be ing com mu ni ca ted to the Par ti es
by the sec re ta ri at, it is supported by at least one third of the
Parties.

8. The Uni ted Na ti ons, its spe ci a li zed agen ci es and the
In ter na ti o nal Ato mic Energy Agen cy, as well as any Sta te
mem ber the re of or ob ser vers the re to not party to the
Con ven ti on, may be rep re sen ted at ses si ons of the
Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of the
Par ti es to this Pro to col as ob ser vers. Any body or agen cy,
whet her na ti o nal or in ter na ti o nal, go vern men tal or
non-go vern men tal, which is qu a li fi ed in matt ers co ve red
by this Pro to col and which has in for med the sec re ta ri at of
its wish to be rep re sen ted at a ses si on of the Con fe ren ce of
the Par ti es ser ving as the me e ting of the Par ti es to this
Pro to col as an ob ser ver, may be so ad mit ted un less at le ast
one third of the Par ti es pre sent ob ject. The ad mis si on and
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par ti ci pa ti on of observers shall be subject to the rules of
procedure, as referred to in paragraph 5 above.

Article 14 

1. The sec re ta ri at es tab lis hed by Ar tic le 8 of the
Con ven ti on shall ser ve as the sec re ta ri at of this Protocol.

2. Ar tic le 8, pa rag raph 2, of the Con ven ti on on the
func ti ons of the sec re ta ri at, and Ar tic le 8, pa rag raph 3, of
the Con ven ti on on ar ran ge ments made for the func ti o ning
of the sec re ta ri at, shall apply mu ta tis mu tan dis to this
Pro to col. The sec re ta ri at shall, in ad di ti on, exer ci se the
func ti ons assigned to it under this Protocol.

Article 15 

1.  The Sub s i  d i  a  ry Body for  Sci  en t i  f ic  and
Tech no lo gi cal Ad vi ce and the Sub si di a ry Body for
Imp le men ta ti on es tab lis hed by Ar tic les 9 and 10 of the
Con ven ti on shall ser ve as, res pec ti vely, the Sub si di a ry
Body for Sci en ti fic and Tech no lo gi cal Ad vi ce and the
Sub si di a ry Body for Imp le men ta ti on of this Pro to col. The
pro vi si ons re lat ing to the func ti o ning of the se two bo di es
un der the Con ven ti on shall apply mu ta tis mu tan dis to this
Pro to col. Ses si ons of the me e tings of the Sub si di a ry Body
for Sci en ti fic and Tech no lo gi cal Ad vi ce and the
Sub si di a ry Body for Imp le men ta ti on of this Pro to col shall
be held in con junc ti on with the me e tings of, res pec ti vely,
the Sub si di a ry Body for Scientific and Technological
Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the 
Convention.

2. Par ti es to the Con ven ti on that are not Par ti es to this
Pro to col may par ti ci pa te as ob ser vers in the pro ce e dings of 
any ses si on of the sub si di a ry bo di es. When the sub si di a ry
bo di es ser ve as the sub si di a ry bo di es of this Pro to col,
de ci si ons un der this Pro to col shall be ta ken only by those
that are Parties to this Protocol.

3. When the sub si di a ry bo di es es tab lis hed by Ar tic les 9 
and 10 of the Con ven ti on exer ci se the ir func ti ons with
re gard to matt ers con cer ning this Pro to col, any mem ber of
the Bu re a ux of tho se sub si di a ry bo di es rep re sen ting a
Party to the Con ven ti on but, at that time, not a party to this
Pro to col, shall be rep la ced by an ad di ti o nal mem ber to be
elec ted by and from amongst the Parties to this Protocol.

Article 16 

The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of
the Par ti es to this Pro to col shall, as soon as prac ti cab le,
con si der the app li ca ti on to this Pro to col of, and mo di fy as
app rop ri a te, the mul ti la te ral con sul ta ti ve pro cess re fer red
to in Ar tic le 13 of the Con ven ti on, in the light of any

re le vant de ci si ons that may be ta ken by the Con fe ren ce of
the Par ti es. Any mul ti la te ral con sul ta ti ve pro cess that may
be app li ed to this Pro to col shall ope ra te wit ho ut pre ju di ce
to the procedures and mechanisms established in
accordance with Article 18.

Article 17 

The Con fe ren ce of the Par ti es shall de fi ne the re le vant
prin cip les, mo da li ti es, ru les and gu i de li nes, in par ti cu lar
for ve ri fi ca ti on, re port ing and ac co un ta bi lity for emis si ons 
tra ding. The Par ti es inc lu ded in An nex B may par ti ci pa te
in emis si ons tra ding for the pur po ses of ful fil ling the ir
com mit ments un der Ar tic le 3. Any such tra ding shall be
supp le men tal to do mes tic ac ti ons for the pur po se of
me e ting qu an ti fi ed emission limitation and reduction
commitments under that Article.

Article 18 

The Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the me e ting of
the Par ti es to this Pro to col shall, at its first ses si on,
app ro ve app rop ri a te and ef fec ti ve pro ce du res and
me cha nisms to de ter mi ne and to add ress ca ses of
non-comp li an ce with the pro vi si ons of this Pro to col,
inc lu ding thro ugh the de ve lop ment of an in di ca ti ve list of
con se qu en ces, ta king into ac co unt the ca u se, type, deg ree
and fre qu en cy of non-comp li an ce. Any pro ce du res and
me cha nisms un der this Ar tic le en ta i ling bin ding
consequences shall be adopted by means of an amendment
to this Protocol.

Article 19 

The pro vi si ons of Ar tic le 14 of the Con ven ti on on
sett le ment of dis pu tes shall apply mu ta tis mu tan dis to this
Protocol.

Article 20 

1. Any Party may pro po se amend ments to this
Pro to col.

2. Amend ments to this Pro to col shall be adop ted at an
or di na ry ses si on of the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as 
the me e ting of the Par ti es to this Pro to col. The text of any
pro po sed amend ment to this Pro to col shall be com mu ni ca -
ted to the Par ti es by the sec re ta ri at at le ast six months be fo -
re the me e ting at which it is pro po sed for adop ti on. The
sec re ta ri at shall also com mu ni ca te the text of any pro po sed 
amend ments to the Par ti es and sig na to ri es to the
Convention and, for information, to the Depositary.

4. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 371



3. The Par ti es shall make eve ry ef fort to re ach
ag re e ment on any pro po sed amend ment to this Pro to col by 
con sen sus. If all ef forts at con sen sus have been ex ha us ted,
and no ag re e ment re a ched, the amend ment shall as a last
re sort be adop ted by a three-fo urths ma jo rity vote of the
Par ti es pre sent and vo ting at the me e ting. The adop ted
amend ment shall be com mu ni ca ted by the sec re ta ri at to
the De po si ta ry, who shall circulate it to all Parties for their
acceptance.

4. Inst ru ments of ac cep tan ce in res pect of an
amend ment shall be de po si ted with the De po si ta ry. An
amend ment adop ted in ac cor dan ce with pa rag raph 3 abo ve 
shall en ter into for ce for tho se Par ti es ha ving ac cep ted it on 
the ni ne ti eth day af ter the date of re ce ipt by the De po si ta ry
of an inst ru ment of ac cep tan ce by at le ast three fourths of
the Parties to this Protocol.

5. The amend ment shall en ter into for ce for any ot her
Party on the ni ne ti eth day af ter the date on which that Party 
de po sits with the De po si ta ry its inst ru ment of ac cep tan ce
of the said amendment.

Article 21 

1. An ne xes to this Pro to col shall form an in teg ral part
the re of and, un less ot her wi se exp ressly pro vi ded, a
re fe ren ce to this Pro to col cons ti tu tes at the same time a
re fe ren ce to any an ne xes the re to. Any an ne xes adop ted
af ter the ent ry into for ce of this Pro to col shall be rest ric ted
to lists, forms and any ot her ma te ri al of a desc rip ti ve
na tu re that is of a sci en ti fic, tech ni cal, procedural or
administrative character.

2. Any Party may make pro po sals for an an nex to this
Pro to col and may pro po se amend ments to an ne xes to this
Pro to col.

3. An ne xes to this Pro to col and amend ments to
an ne xes to this Pro to col shall be adop ted at an or di na ry
ses si on of the Con fe ren ce of the Par ti es ser ving as the
me e ting of the Par ti es to this Pro to col. The text of any
pro po sed an nex or amend ment to an an nex shall be
com mu ni ca ted to the Par ti es by the sec re ta ri at at le ast six
months be fo re the me e ting at which it is pro po sed for
adop ti on. The sec re ta ri at shall also com mu ni ca te the text
of any pro po sed an nex or amend ment to an an nex to the
Par ti es and sig na to ri es to the Convention and, for
information, to the Depositary.

4. The Par ti es shall make eve ry ef fort to re ach
ag re e ment on any pro po sed an nex or amend ment to an
an nex by con sen sus. If all ef forts at con sen sus have been
ex ha us ted, and no ag re e ment re a ched, the an nex or
amend ment to an an nex shall as a last re sort be adop ted by
a three-fo urths ma jo rity vote of the Par ti es pre sent and
vo ting at the me e ting. The adop ted an nex or amend ment to 
an an nex shall be com mu ni ca ted by the sec re ta ri at to the

De po si ta ry, who shall circulate it to all Parties for their
acceptance.

5. An an nex, or amend ment to an an nex ot her than
An nex A or B, that has been adop ted in ac cor dan ce with
pa rag raphs 3 and 4 abo ve shall en ter into for ce for all
Par ti es to this Pro to col six months af ter the date of the
com mu ni ca ti on by the De po si ta ry to such Par ti es of the
adop ti on of the an nex or adop ti on of the amend ment to the
an nex, ex cept for tho se Par ti es that have no ti fi ed the
De po si ta ry, in wri ting, wit hin that pe ri od of the ir
non-ac cep tan ce of the an nex or amend ment to the an nex.
The an nex or amend ment to an an nex shall en ter into for ce
for Par ti es which withd raw the ir no ti fi ca ti on of
non-ac cep tan ce on the ni ne ti eth day af ter the date on
which withdrawal of such notification has been received
by the Depositary.

6. If the adop ti on of an an nex or an amend ment to an
an nex in vol ves an amend ment to this Pro to col, that an nex
or amend ment to an an nex shall not en ter into for ce un til
such time as the amend ment to this Pro to col en ters into
force.

7. Amend ments to An ne xes A and B to this Pro to col
shall be adop ted and en ter into for ce in ac cor dan ce with
the pro ce du re set out in Ar tic le 20, pro vi ded that any
amend ment to An nex B shall be adop ted only with the
writ ten con sent of the Party concerned.

Article 22 

1. Each Party shall have one vote, ex cept as pro vi ded
for in pa rag raph 2 be low.

2. Re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti ons, in
matt ers wit hin the ir com pe ten ce, shall exer ci se the ir right
to vote with a num ber of vo tes equ al to the num ber of the ir
mem ber Sta tes that are Par ti es to this Pro to col. Such an
or ga ni za ti on shall not exer ci se its right to vote if any of its
mem ber Sta tes exercises its right, and vice versa.

Article 23 

The Sec re ta ry-Ge ne ral of the Uni ted Na ti ons shall be
the De po si ta ry of this Protocol.

Article 24 

1. This Pro to col shall be open for sig na tu re and sub ject
to ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val by Sta tes and
re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti ons which are
Par ti es to the Con ven ti on. It shall be open for sig na tu re at
Uni ted Na ti ons He ad qu ar ters in New York from 16 March
1998 to 15 March 1999. This Pro to col shall be open for
ac ces si on from the day af ter the date on which it is clo sed
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for sig na tu re. Inst ru ments of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
approval or accession shall be deposited with the
Depositary.

2. Any re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on
which be co mes a Party to this Pro to col wit ho ut any of its
mem ber Sta tes be ing a Party shall be bo und by all the
ob li ga ti ons un der this Pro to col. In the case of such
or ga ni za ti ons, one or more of who se mem ber Sta tes is a
Party to this Pro to col, the or ga ni za ti on and its mem ber
Sta tes shall de ci de on the ir res pec ti ve res pon si bi li ti es for
the per for man ce of the ir ob li ga ti ons un der this Pro to col. In 
such ca ses, the or ga ni za ti on and the mem ber Sta tes shall
not be entitled to exercise rights under this Protocol
concurrently.

3. In the ir inst ru ments of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on, re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti ons shall dec la re the ex tent of the ir com pe ten ce
with res pect to the matt ers go ver ned by this Pro to col.
The se or ga ni za ti ons shall also in form the De po si ta ry, who
shall in turn in form the Par ti es, of any subs tan ti al
modification in the extent of their competence.

Article 25 

1. This Pro to col shall en ter into for ce on the ni ne ti eth
day af ter the date on which not less than 55 Par ti es to the
Con ven ti on, in cor po ra ting Par ti es inc lu ded in An nex I
which ac co un ted in to tal for at le ast 55 per cent of the to tal
car bon di oxi de emis si ons for 1990 of the Par ti es inc lu ded
in An nex I, have de po si ted the ir inst ru ments of
ra ti fi ca ti on, acceptance, approval or accession.

2. For the pur po ses of this Ar tic le, „the to tal car bon
di oxi de emis si ons for 1990 of the Par ti es inc lu ded in
An nex I” me ans the amo unt com mu ni ca ted on or be fo re
the date of adop ti on of this Pro to col by the Par ti es inc lu ded 
in An nex I in the ir first na ti o nal com mu ni ca ti ons
sub mit ted in ac cor dan ce with Article 12 of the
Convention.

3. For each Sta te or re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti on that ra ti fi es, ac cepts or app ro ves this Pro to col 
or ac ce des the re to af ter the con di ti ons set out in pa rag raph
1 abo ve for ent ry into for ce have been ful fil led, this
Pro to col shall en ter into for ce on the ni ne ti eth day
fol lo wing the date of de po sit of its inst ru ment of
ratification, acceptance, approval or accession.

4. For the pur po ses of this Ar tic le, any inst ru ment de -
po si ted by a re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on
shall not be co un ted as ad di ti o nal to tho se de po si ted by
Sta tes members of the organization.

Article 26 

No re ser va ti ons may be made to this Pro to col.

Ar tic le 27 

1. At any time af ter three ye ars from the date on which
this Pro to col has en te red into for ce for a Party, that Party
may withd raw from this Pro to col by gi ving writ ten
no ti fi ca ti on to the Depositary.

2. Any such withd ra wal shall take ef fect upon ex pi ry of 
one year from the date of re ce ipt by the De po si ta ry of the
no ti fi ca ti on of withd ra wal, or on such la ter date as may be
spe ci fi ed in the no ti fi ca ti on of withdrawal.

3. Any Party that withd raws from the Con ven ti on shall
be con si de red as also ha ving withd rawn from this
Pro to col.

Article 28 

The ori gi nal of this Pro to col, of which the Ara bic,
Chi ne se, Eng lish, French, Rus si an and Spa nish texts are
equ al ly aut  hen t ic ,  shall  be de po si  ted with the
Sec re ta ry-Ge ne ral of the United Nations.

Done at Ky o to this ele venth day of De cem ber one
tho u sand nine hund red and ni nety-se ven.

In wit ness whe re of the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri zed to that ef fect, have af fi xed the ir sig na tu res to
this Pro to col on the dates indicated.

Annex A 

Greenhouse gases 

Car bon di oxi de (CO2)
Met ha ne (CH4)
Nit ro us oxi de (N2O)
Hyd rof lu o ro car bons (HFCs)
Perf lu o ro car bons (PFCs)
Sulp hur he xaf lu o ri de (SF6) 

Sectors/source categories 

Energy
Fuel com bus ti on

Energy in dust ri es
Ma nu fac tu ring in dust ri es and const ruc ti on
Trans port
Ot her sec tors
Ot her

Fu gi ti ve emis si ons from fu els
So lid fu els
Oil and na tu ral gas
Ot her 

In dust ri al pro ces ses
Mi ne ral pro ducts
Che mi cal in dust ry
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Me tal pro duc ti on
Ot her pro duc ti on
Pro duc ti on of ha lo car bons and sulp hur he xaf lu o ri de
Con sump ti on of ha lo car bons and sulp hur

 he xaf lu o ri de
Ot her 

Sol vent and ot her pro duct use 
Ag ri cul tu re

En te ric fer men ta ti on
Ma nu re ma na ge ment
Rice cul ti va ti on
Ag ri cul tu ral so ils
Presc ri bed bur ning of sa van nas
Fi eld bur ning of ag ri cul tu ral re si du es
Ot her 

Was te
So lid was te dis po sal on land
Was te wa ter hand ling
Was te in ci ne ra ti on
Ot her

Annex B 

Party Quantified emission limitation or
reduction commitment

(percentage of base year or period) 

Aust ra lia 108
Aust ria 92
Bel gi um 92
Bul ga ria* 92
Ca na da 94
Cro a tia* 95
Czech Re pub lic* 92
Den mark 92
Es to nia* 92
Eu ro pe an Com mu nity 92
Fin land 92
Fran ce 92
Ger many 92
Gre e ce 92
Hun ga ry* 94
Ice land 110
Ire land 92
Italy 92
Ja pan 94
Lat via* 92
Li ech tens te in 92
Lit hu a nia* 92
Lu xem bo urg 92
Mo na co 92
Net her lands 92
New Ze a land 100
Nor way 101

Po land* 94
Por tu gal 92
Ro ma nia* 92
Rus si an Fe de ra ti on* 100
Slo va kia* 92
Slo ve nia* 92
Spa in 92
Swe den 92
Swit zer land 92
Uk ra i ne* 100
Uni ted King dom of Gre at Bri ta in 
 and Nort hern Ire land 92
Uni ted Sta tes of Ame ri ca 93 

* Co unt ri es that are un der go ing the pro cess of tran si ti on to a mar ket eco -
no my.”

„Kiotói Jegyzõkönyv az Egyesült Nemzetek
Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez

E Jegy zõ könyv ré szes fe lei,
lé vén ré szes fe lei az Egye sült Nem ze tek ég haj lat vál to -

zá si ke ret egyez mé nyé nek (a to váb bi ak ban: egyez mény),
tö re ked ve az egyez mény 2. cik ké ben ki nyil vá ní tott vég -

sõ cél ki tû zés el éré sé re,
em lé kez tet ve az egyez mény ren del ke zé se i re,
kö vet ve az egyez mény 3. cik két,
meg fe lel ve az egyez mény ré szes fe lei ál tal tar tott kon fe -

ren cia elsõ ülés sza ká nak 1/CP.1 ha tá ro za tá val el fo ga dott
Ber li ni Man dá tum nak,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

E jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban az egyez mény 1. cik ké -
ben sze rep lõ meg ha tá ro zá so kat kell al kal maz ni. Ezen kí -
vül:

1. ,,Fe lek Kon fe ren ci á ja”: az egyez mény ré szes fe le i -
nek kon fe ren ci á ja;

2. ,,egyez mény”: az Egye sült Nem ze tek New York ban, 
1992. má jus 9-én el fo ga dott ég haj lat vál to zá si ke ret egyez -
mé nye;

3. ,,ég haj lat vál to zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun -
ka cso port”: 1988-ban a Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve zet és
az Egye sült Nem ze tek Kör nye zet vé del mi Prog ram ja ál tal
kö zö sen lét re ho zott, ég haj lat vál to zás sal fog lal ko zó kor -
mány kö zi mun ka cso port;

4. ,,Mont re a li Jegy zõ könyv”: az 1987. szep tem ber
16-án, Mont re al ban el fo ga dott, és azt kö ve tõ en ki iga zí tott
és mó do sí tott Mont re a li jegy zõ könyv az ózon ré te get le -
bon tó anya gok ról;

5. ,,je len lévõ és sza va zó fe lek”: a meg je lent és tá mo ga -
tó vagy el uta sí tó sza va za tot le adó fe lek;
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6. ,,fél”: ha a szö veg kör nye zet más ra nem utal, a jegy -
zõ könyv ré szes fele;

7. ,,az I. mel lék let ben sze rep lõ fél”: az egyez mény
adott eset ben mó do sí tott I. mel lék le té ben sze rep lõ fél,
vagy olyan fél, amely meg küld te az egyez mény 4. cik ke
(2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti ér te sí tést.

2. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél, a 3. cikk
sze rint mennyi sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá -
si és -csök ken té si kö te le zett sé ge i nek tel je sí té se kor, a fenn -
tart ha tó fej lõ dés elõ se gí té se ér de ké ben, meg te szi a kö vet -
ke zõ ket:

a) A kö vet ke zõ po li ti kák és in téz ke dé sek vég re haj tá sa
és/vagy rész le te sebb ki dol go zá sa sa ját nem ze ti adott sá ga i -
nak meg fe le lõ en:

(i) az ener gia ha té kony ság nö ve lé se az érin tett nem zet -
gaz da sá gi ága za tok ban;

(ii) a Mont re a li Jegy zõ könyv ál tal nem sza bá lyo zott
üveg ház ha tást oko zó gá zok lég kör bõl való ki ke rü lé sét
biz to sí tó nye lõk és tá ro zók vé del me és fej lesz té se, fi gye -
lem be véve az adott fél vo nat ko zó nem zet kö zi kör nye zet -
vé del mi meg ál la po dá sok sze rin ti kö te le zett sé ge it; a fenn -
tart ha tó er dõ gaz dál ko dá si gya kor lat, az er dõ te le pí té sek és
új ra er dõ sí té sek tá mo ga tá sa;

(iii) a fenn tart ha tó me zõ gaz da sá gi for mák tá mo ga tá sa
az ég haj lat vál to zá si szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel;

(iv) új és meg úju ló ener gia for mák, szén di oxid-meg kö -
té si tech no ló gi ák és kör nye zet vé del mi szem pont ból ha la -
dó és új sze rû tech no ló gi ák ku ta tá sa, tá mo ga tá sa, fej lesz té -
se és nö vek võ mér té kû al kal ma zá sa;

(v) a pi a ci egye net len sé gek, pénz ügyi ösz tön zõk, adó-
és vám men tes sé gek, va la mint tá mo ga tá sok egy re na gyobb 
mér té kû csök ken té se és fo ko za tos meg szün te té se min den
olyan üveg ház ha tást oko zó gázt ki bo csá tó ága zat ban,
amely az egyez mény cél ki tû zé sé vel el len té te sen mû kö dik, 
to váb bá pi a ci sza bá lyo zó esz kö zök al kal ma zá sa;

(vi) az érin tett ága za tok ban a Mont re a li Jegy zõ könyv
ál tal nem sza bá lyo zott üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo -
csá tá sá nak kor lá to zá sá ra vagy csök ken té sé re vo nat ko zó
po li ti ká kat és in téz ke dé se ket tá mo ga tó meg fe le lõ re for -
mok ösz tön zé se;

(vii) a köz le ke dé si ága zat ban a Mont re a li Jegy zõ könyv
ál tal nem sza bá lyo zott üveg ház ha tást oko zó gá zok ki bo -
csá tá sá nak kor lá to zá sát és/vagy csök ken té sét cél zó in téz -
ke dé sek;

(viii) a me tán ki bo csá tás kor lá to zá sa és/vagy csök ken -
té se a hul la dék gaz dál ko dás ban mind az új ra fel dol go zás és
hasz no sí tás ré vén, mind az ener gia ter me lés, -szá ll ítá s és
-el osz tás te rü le tén;

b) együtt mû kö dés a töb bi, I. mel lék let ben sze rep lõ fél -
lel az e cikk sze rint el fo ga dott po li ti kák és in téz ke dé sek
egye di és együt tes ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben,
az egyez mény 4. cik ke (2) be kez dé se e) pont ja (i) al pont já -

nak meg fe le lõ en. E cél ból a fe lek lé pé se ket tesz nek e po li -
ti kák kal és in téz ke dé sek kel kap cso la tos ta pasz ta la ta ik és
in for má ci ó ik ki cse ré lé sé re, be le ért ve olyan mód sze rek ki -
dol go zá sát, ame lyek a po li ti kák és in téz ke dé sek össze ha -
son lít ha tó sá gá nak, át lát ha tó sá gá nak és ha té kony sá gá nak
ja ví tá sát szol gál ják. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál -
ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán
vagy azt kö ve tõ en a le he tõ leg ha ma rabb meg vizs gál ja
ezen együtt mû kö dés elõ moz dí tá sá nak le he tõ sé ge it, fi gye -
lem be véve va la mennyi lé nye ges in for má ci ót.

(2) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek arra tö re ked nek,
hogy kor lá toz zák vagy csök kent sék a Mont re a li Jegy zõ -
könyv ben nem sza bá lyo zott, re pü lés bõl és a ha jók tar tály -
te ré ben tá rolt üzem anyag ból szár ma zó, üveg ház ha tást
oko zó gá zok ki bo csá tá sát, együtt mû köd ve a Nem zet kö zi
Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet tel és a Nem zet kö zi Ten ge ré -
sze ti Szer ve zet tel.

(3) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek igye kez nek oly
mó don vég re haj ta ni az e cikk sze rin ti po li ti ká kat és in téz -
ke dé se ket, hogy mi ni ma li zál ják a ká ros ha tá so kat, be le ért -
ve az ég haj lat vál to zás ká ros ha tá sa it, a nem zet kö zi ke res -
ke de lem re gya ko rolt ha tá so kat és azon tár sa dal mi, kör nye -
ze ti és gaz da sá gi ha tá so kat, ame lyek a töb bi fe let, kü lö nö -
sen a csat la ko zott fej lõ dõ or szá go kat, és kö zü lük is el sõ -
sor ban az egyez mény 4. cik ké nek (8) és (9) be kez dé sé ben
meg ne ve zet te ket érin tik, fi gye lem mel az egyez mény
3. cik ké re. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja szük ség sze rint to váb bi lé -
pé se ket te het az e be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek vég -
re haj tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben.

(4) Amennyi ben a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko -
zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja úgy dönt, hogy ked -
ve zõ len ne a fen ti (1) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ po li -
ti kák és in téz ke dé sek bár me lyi ké nek össze han go lá sa, fi -
gye lem mel az or szá gok el té rõ kö rül mé nye i re és a le het sé -
ges ha tá sok ra, meg vizs gál ja e po li ti kák és in téz ke dé sek
össze han go lá sá nak meg va ló sí tá si le he tõ sé ge it és esz kö ze -
it.

3. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek ön ál ló an vagy
együt te sen biz to sít ják, hogy az ál ta luk ki bo csá tott, az
A) mel lék let ben fel so rolt, üveg ház ha tást oko zó gá zok
szén di oxid-egyen ér ték ben meg adott, össze sí tett em ber i
ere de tû ki bo csá tá sai nem lé pik túl azt a szá muk ra ki bo -
csát ha tó mennyi sé get, ame lyet a B) mel lék let ben mennyi -
sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és -csök ken -
té si kö te le zett sé ge ik sze rint és e cikk ren del ke zé se i vel
össz hang ban szá mí tot tak ki, szem elõtt tart va e gá zok
összes együt tes ki bo csá tá sa i nak leg alább 5%-kal az 1990.
évi szint alá tör té nõ csök ken té sét a 2008 és 2012 kö zöt ti
kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ban.
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(2) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél 2005-re
ki mu tat ha tó ha la dást ér el e jegy zõ könyv sze rin ti kö te le -
zett sé ge i nek tel je sí té sé ben.

(3) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél nél az e
cikk sze rin ti kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek meg ál la pí tá sa
so rán az üveg ház ha tást oko zó gá zok for rá sok ból való ki -
bo csá tá sa i nak és gáz nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá nak azon net -
tó vál to zá sa it kell fi gye lem be ven ni, ame lyek köz vet len
em ber i be avat ko zás ál tal elõ idé zett föld hasz ná lat-vál to zá -
sok és az 1990 óta er dõ te le pí té sek re, új ra er dõ sí té sek re és
er dõ ir tá sok ra kor lá to zott er dé sze ti te vé keny sé gek kö vet -
kez mé nyei, és az egyes kö te le zett ség vál la lá si idõ sza kok -
ban a szén kész le tek ki mu tat ha tó vál to zá sa i ban mér he tõk.
Az üveg ház ha tást oko zó gá zok nak a fen ti te vé keny sé gek -
hez kap cso ló dó, for rá sok ból való ki bo csá tá sa i ról és gáz -
nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá ról át lát ha tó és el len õriz he tõ mó -
don kell je len tést ten ni, és azt a 7. és 8. cik kel össz hang ban
kell fe lül vizs gál ni.

(4) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza ka elõtt az I. mel lék let -
ben sze rep lõ va la mennyi fél vizs gá lat cél já ból be nyújt ja a
tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ tes tü let hez 
azon ada to kat, ame lyek bõl meg ál la pít ha tó az 1990. évi
szén kész le té nek szint je, és amely alap ján meg be csül he tõk
az azt kö ve tõ évek ben a szén kész le tek ben be kö vet ke zõ
vál to zá sok. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán vagy azt kö -
ve tõ en a le he tõ leg ha ma rabb mó do za to kat, sza bá lyo kat és
irány mu ta tá so kat ha tá roz meg ar ról, hogy az I. mel lék let -
ben sze rep lõ fe lek szá má ra ki je lölt mennyi sé ge ket ho gyan
csök ken tik vagy nö ve lik a me zõ gaz da sá gi föld te rü le tek, a
föld hasz ná lat vál to zá sa és az er dé szet ka te gó ri á já ban meg -
va ló su ló azon to váb bi em ber i te vé keny sé gek, ame lyek kö -
vet kez té ben az üveg ház ha tást oko zó gá zok for rá sok ból
való ki bo csá tá sá ban és nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá ban vál to -
zá sok kö vet kez tek be, és ar ról, hogy me lyek e te vé keny sé -
gek, fi gye lem be véve a bi zony ta lan sá gi té nye zõ ket, a je -
len té sek át lát ha tó sá gát, az el len õriz he tõ sé get, az ég haj lat -
vál to zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port mód -
szer ta ni mun ká ját, a tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács -
adó ki se gí tõ tes tü let ta ná csa it az 5. cik kel össz hang ban,
va la mint a Fe lek Kon fe ren ci á já nak ha tá ro za ta it. E dön tést
a má so dik, és az azt kö ve tõ kö te le zett ség vál la lá si idõ sza -
kok ban kell al kal maz ni. A fél dönt het az em ber i be avat ko -
zá sok kal össze füg gõ to váb bi te vé keny sé gek re vo nat ko zó
dön tés al kal ma zá sá ról az elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ -
szak ra, fel té ve, hogy e te vé keny sé gek re 1990. óta ke rült
sor.

(5) Az I. mel lék let ben sze rep lõ, a pi ac gaz da ság ra való
át té rés fo lya ma tá ban lévõ fe lek, ame lyek bá zis évét vagy
-idõ sza kát a Fe lek Kon fe ren ci á já nak má so dik ülés sza kán
ho zott 9/CP.2. ha tá ro zat sze rint ál la pí tot ták meg, e cikk
sze rin ti kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé nél az így meg ál la pí tott
bá zis évet vagy -idõ sza kot al kal maz zák. Bár mely más, az
I. mel lék let ben sze rep lõ, a pi ac gaz da ság ra való át té rés fo -

lya ma tá ban lévõ fél, amely még nem nyúj tot ta be az
egyez mény 12. cik ke sze rin ti elsõ nem ze ti köz le mé nyét,
szin tén ér te sít he ti a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko -
zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ját, hogy az 1990. év he -
lyett más nap tá ri bá zis évet vagy -idõ sza kot kí ván al kal -
maz ni az e cikk sze rin ti kö te le zett sé gei tel je sí té sé hez.
Ilyen ér te sí tés el fo ga dá sá ról a jegy zõ könyv ben ré szes fe -
lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja dönt.

(6) Fi gye lem mel az egyez mény 4. cik ké nek (6) be kez -
dé sé re, az I. mel lék let ben sze rep lõ, a pi ac gaz da ság ra való
át té rés fo lya ma tá ban lévõ fe lek szá má ra e jegy zõ könyv
sze rin ti kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé nél – az e cikk ben fog -
lal ta kat ki vé ve – a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó -
já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja bi zo nyos fokú ru gal -
mas sá got tesz le he tõ vé.

(7) A mennyi sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to -
zás és -csök ken tés elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ sza ká -
ban, 2008-tól 2012-ig, az I. mel lék let ben sze rep lõ va la -
mennyi fél szá má ra ki bo csát ha tó mennyi ség meg egye zik
az A) mel lék let ben fel so rolt, üveg ház ha tást oko zó gá zok
1990. évi vagy a fen ti (5) be kez dés sel össz hang ban meg -
ha tá ro zott bá zis év re vagy -idõ szak ra vo nat ko zó össze sí -
tett, em ber i ere de tû szén di oxid-egyen ér ték ben meg adott
ki bo csá tá sa i nak a B) mel lék let ben sze rep lõ szá za lé ka öt -
szö rö sé vel. Az I. mel lék let ben sze rep lõ azon fe lek, akik nél 
a föld hasz ná lat ban be kö vet ke zett vál to zá so kat és az er dõ -
gaz dál ko dást 1990-ben net tó ki bo csá tás for rás ként vet ték
fi gye lem be, a szá muk ra ki bo csát ha tó mennyi ség ki szá mí -
tá sá hoz az 1990. évi ki bo csá tá so kat mu ta tó bá zis év be
vagy -idõ szak ba be le szá mít ják az 1990. évi, a föld hasz ná -
la ti rend szer vál to zá sa i ból ere dõ össze sí tett, em ber i ere de -
tû szén di oxid-egyen ér ték ben meg adott for rá son kén ti ki -
bo csá tá so kat, ki von va ab ból a nye lõk ál ta li el tá vo lí tá so -
kat.

(8) Az I. mel lék let ben sze rep lõ bár mely fél a flu o ro zott
szén hid ro gé nek, a per flu or-kar bo nok és a kén-he xaf lu o rid
ese té ben hasz nál hat ja bá zis év ként az 1995. évet a fen ti
(7) be kez dés ben em lí tett szá mí tás nál.

(9) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek el kö vet ke zõ idõ -
sza kok ra vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sa it e jegy zõ -
könyv B) mel lék le té nek mó do sí tá sa i ban rög zí tik, ame lyet
a 21. cikk (7) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban 
fo gad nak el. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja leg alább hét év vel a fen ti
(1) be kez dés ben em lí tett elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ -
szak vége elõtt kez de mé nye zi e kö te le zett ség vál la lá sok
meg vi ta tá sát.

(10) Az egyik fél ál tal a má sik tól a 6. vagy a 17. cikk
ren del ke zé se i vel össz hang ban át vett bár mely ki bo csá tás -
csök ken té si egy sé get vagy a ki bo csát ha tó mennyi ség bár -
mely ré szét hoz zá kell adni az át ve võ fél szá má ra ki bo csát -
ha tó mennyi ség hez.

(11) Az egyik fél ál tal a má sik nak a 6. vagy a 17. cikk
ren del ke zé se i vel össz hang ban át adott bár mely ki bo csá tás -
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csök ken té si egy sé get vagy a ki bo csát ha tó mennyi ség bár -
mely ré szét le kell von ni az át adó fél szá má ra ki bo csát ha tó
mennyi ség bõl.

(12) Az egyik fél ál tal a má sik tól a 12. cikk ren del ke zé -
se i vel össz hang ban át vett bár mely iga zolt ki bo csá tás csök -
ken tést hoz zá kell adni az át ve võ fél szá má ra ki bo csát ha tó
mennyi ség hez.

(13) Amennyi ben az I. mel lék let ben sze rep lõ fél nek va -
la mely kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ban ke ve sebb a ki bo -
csá tá sa a szá má ra e cikk sze rint ki bo csát ha tó mennyi ség -
nél, a kü lönb sé get e fél ké ré sé re hoz zá kell adni a kö vet ke -
zõ kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ban szá má ra ki bo csát ha tó 
mennyi ség hez.

(14) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél igyek -
szik úgy tel je sí te ni a fen ti (1) be kez dés ben em lí tett kö te le -
zett sé ge ket, hogy köz ben mi ni má lis ra csök ken ti a ré szes
fej lõ dõ or szá go kat – kö zü lük is kü lö nö sen az egyez mény
4. cik ké nek (8) és (9) be kez dé sé ben fel so rol ta kat – érõ ká -
ros tár sa dal mi, kör nye ze ti és gaz da sá gi ha tá so kat. A Fe lek
Kon fe ren ci á já nak a fen ti be kez dé sek vég re haj tá sá val kap -
cso la tos dön té se i vel pár hu za mo san a jegy zõ könyv ben ré -
szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ
ülés sza kán mér le ge li, hogy mely in téz ke dé sek szük sé ge -
sek a fen ti be kez dé sek ben em lí tett fe le ket érõ, az ég haj lat -
vál to zás ból ere dõ ká ros ha tá sok és/vagy vá lasz in téz ke dé -
sek ha tá sa i nak mi ni má lis ra csök ken té sé hez. A meg fon to -
lás ra váró kér dé sek kö zött sze re pel a fi nan szí ro zás, a biz -
to sí tás és a tech no ló gia át adás.

4. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ azon fe lek ese té ben,
ame lyek a 3. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sa ik kö zös
tel je sí té sé ben ál la pod tak meg, a kö te le zett ség vál la lá sok
tel je sí tett nek te kin ten dõk, amennyi ben az A) mel lék let ben
fel so rolt, üveg ház ha tást oko zó gá zok szén di oxid-egyen ér -
ték ben meg adott összes együt tes em ber i ere de tû ki bo csá -
tá sa nem lépi túl a szá muk ra ki bo csát ha tó mennyi sé ge ket,
ame lyek ki szá mí tá sa a B) mel lék let ben meg adott mennyi -
sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és -csök ken -
té si kö te le zett sé ge ik alap ján, va la mint a 3. cikk ren del ke -
zé se i vel össz hang ban tör tént. A meg álla po dás fe le i re vo -
nat ko zó ki bo csá tá si szin te ket e meg ál la po dás ban rög zí tik.

(2) Az ilyen meg álla po dás fe lei e jegy zõ könyv re vo nat -
ko zó meg erõ sí tõ, el fo ga dó jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si
ok ira tuk le tét be he lye zé se idõ pont já ban ér te sí tik a tit kár -
sá got a meg álla po dás fel té te le i rõl. A tit kár ság en nek meg -
fe le lõ en tá jé koz tat ja az egyez mény ré szes fe le it és alá író it
a meg álla po dás fel té te le i rõl.

(3) Bár mely ha son ló meg álla po dás ér vény ben ma rad a
3. cikk (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál -
la lá si idõ szak alatt.

(4) Amennyi ben az együtt mû kö dõ fe lek kö zös te vé -
keny sé gü ket egy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve -
zet ke re tén be lül és az zal együtt vég zik, a szer ve zet össze -
té te lé ben e jegy zõ könyv el fo ga dá sa után be kö vet ke zõ bár -
mely vál to zás nem érin ti az e jegy zõ könyv sze rin ti meg lé -
võ kö te le zett ség vál la lá so kat. A szer ve zet össze té te lé ben
be kö vet ke zõ bár mely vál to zás ki zá ró lag a 3. cikk sze rin ti
azon kö te le zett ség vál la lá so kat érin ti, ame lyek el fo ga dá sá -
ra a vál to zás után ke rült sor.

(5) Amennyi ben az együtt mû kö dõ fe lek nek nem si ke rül 
együt te sen el ér ni ük a meg ál la po dás ban ki tû zött összes
együt tes ki bo csá tás csök ken tést, a meg álla po dás va la -
mennyi ré szes fele a meg ál la po dás ban sa ját maga ál tal vál -
lalt ki bo csá tá si szin tért fe le l.

(6) Amennyi ben az együtt mû kö dõ fe lek kö zös te vé -
keny sé gü ket olyan re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer -
ve zet ke re tén be lül és az zal együtt vég zik, amely ön ma ga
is ré szes fele e jegy zõ könyv nek, és a fe lek nek nem si ke rül
együt te sen el ér ni ük a meg ál la po dás ban ki tû zött összes
együt tes ki bo csá tás csök ken tést, a re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet tag jai egyen ként és a 24. cik kel össz -
hang ban mû kö dõ re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve -
zet tel együtt fe le lõ sek az e cik kel össz hang ban az ér te sí -
tés ben meg adott ki bo csá tá si szint el éré sé ért.

5. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél az elsõ
kö te le zett ség vál la lá si idõ szak kez de te elõtt leg alább egy
év vel fel ál lít ja a Mont re a li Jegy zõ könyv ál tal nem sza bá -
lyo zott va la mennyi üveg ház ha tást oko zó gáz for rá sok ból
való ki bo csá tá sai és nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sa becs lé sét
vég zõ nem ze ti rend szert. A nem ze ti rend szer re vo nat ko zó
irány mu ta tá so kat, ame lyek ma guk ban fog lal ják a kö vet ke -
zõ (2) be kez dés ben meg adott mód sze re ket, a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja ha tá roz za meg, elsõ ülés sza kán.

(2) A Mont re a li Jegy zõ könyv ál tal nem sza bá lyo zott va -
la mennyi üveg ház ha tást oko zó gáz em ber i ere de tû for rá -
sok ból való ki bo csá tá sá nak és nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá -
nak becs lé sé re szol gá ló mód sze rek azok, ame lye ket az ég -
haj lat vál to zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port
fo ga dott el, és amely rõl a Fe lek Kon fe ren ci á ja a har ma dik
ülés sza kán meg ál la po dott. Amennyi ben nem hasz nál ják e
mód sze re ket, a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán el fo ga dott
mód sze rek sze rin ti meg fe le lõ ki iga zí tá so kat kell al kal -
maz ni. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja töb bek kö zött az ég haj lat vál to -
zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port mun ká ja,
va la mint a tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ
tes tü let ta ná csai alap ján, to váb bá a Fe lek Kon fe ren ci á ja
bár mely vo nat ko zó dön té sé nek tel jes mér té kû fi gye lem be -
vé te lé vel rend sze re sen át te kin ti és adott eset ben mó do sít ja
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a fen ti mód sze re ket és ki iga zí tá so kat. A mód sze rek és ki -
iga zí tá sok bár mely mó do sí tá sa csak a 3. cikk sze rin ti kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra hasz nál ha tó, a mó -
do sí tás után el fo ga dott va la mely kö te le zett ség vál la lá si
idõ szak ra vo nat ko zó an.

(3) Az A) mel lék let ben fel so rolt üveg ház ha tást oko zó
gá zok em ber i ere de tû, for rá sok ból való ki bo csá tá sa i nak és 
nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá nak szén di oxid-egyen ér ték ben
tör té nõ ki szá mí tá sá nál azon glo bá lis fel me le ge dé si po ten -
ci ált kell al kal maz ni, ame lyet az ég haj lat vál to zás sal fog -
lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port el fo ga dott, és amely -
rõl a Fe lek Kon fe ren ci á ja a har ma dik ülés sza kán meg ál la -
po dott. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja töb bek kö zött az ég haj lat vál to -
zás sal fog lal ko zó kor mány kö zi mun ka cso port mun ká ja,
va la mint a tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ
tes tü let ta ná csai alap ján, to váb bá a Fe lek Kon fe ren ci á já -
nak bár mely vo nat ko zó dön té sé nek tel jes mér té kû fi gye -
lem be vé te lé vel rend sze re sen át te kin ti, és adott eset ben
mó do sít ja min den ilyen üveg ház ha tást oko zó gáz glo bá lis
fel me le ge dé si po ten ci ál ját. A glo bá lis fel me le ge dé si po -
ten ci ál bár mely mó do sí tá sa ki zá ró lag a mó do sí tást kö ve tõ -
en el fo ga dott kö te le zett ség vál la lá si idõ szak ra vo nat ko zó
3. cikk sze rin ti kö te le zett sé gek re ér vé nyes.

6. cikk

(1) A 3. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sá nak tel je sí té -
se ér de ké ben az I. mel lék let ben sze rep lõ bár mely fél át ad -
hat vagy át ve het egy má sik ilyen fél tõl olyan pro jek tek bõl
szár ma zó ki bo csá tás csök ken té si egy sé get, ame lyek cél ja
bár mely gaz da sá gi ága zat ban az üveg ház ha tást oko zó gá -
zok em ber i ere de tû for rá sok ból való ki bo csá tá sá nak csök -
ken té se vagy nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sa, fel té ve, hogy:

a) az érin tett fe lek mind egyi ke jó vá hagy ta a pro jek tet;
b) a pro jekt for rá sok ból való ki bo csá tás csök ke nést

vagy nye lõk ál ta li el tá vo lí tást ered mé nyez azon fe lül,
amely egyéb ként is be kö vet kez ne;

c) a fél nem vesz át ki bo csá tás csök ken té si egy sé get, ha
nem tel je sí ti az 5. és a 7. cikk sze rin ti kö te le zett sé ge it; to -
váb bá

d) a ki bo csá tás csök ken té si egy sé gek meg szer zé se ki -
egé szí ti a 3. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lás tel je sí té se
ér de ké ben szük sé ges nem ze ti in téz ke dé se ket.

(2) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán vagy azt kö ve tõ en
a le he tõ leg ha ma rabb rész le te seb ben ki dol goz za az e cikk
vég re haj tá sá ra – be le ért ve az el len õr zés re és je len tés re –
vo nat ko zó irány mu ta tá so kat.

(3) Az I. mel lék let ben sze rep lõ fél fel ha tal maz hat jog -
ala nyo kat olyan in téz ke dé sek ben – az adott fél fe le lõs sé -
gé re – tör té nõ rész vé tel re, ame lyek a ki bo csá tás csök ken té -
si egy sé gek nek e cikk sze rin ti lét re ho zá sát, át adá sát vagy
át vé te lét ered mé nye zik.

(4) Amennyi ben kér dés me rül fel a 8. cikk meg fe le lõ
elõ írá sai sze rint az I. mel lék let ben meg ha tá ro zott va la -
mely fél ál tal, az e cikk ben em lí tett kö ve tel mé nyek tel je sí -
té sé vel kap cso lat ban, a ki bo csá tás csök ken té si egy sé gek
át adá sa és át vé te le a kér dés meg ha tá ro zá sát kö ve tõ en to -
vább foly ta tód hat, fel té ve, hogy eze ket az egy sé ge ket a fél
nem hasz nál ja fel a 3. cikk sze rin ti kö te le zett ség vál la lás
tel je sí té sé re a tel je sí tés sel kap cso la tos bár mely kér dés ren -
de zé sé ig.

7. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél ki egé szí -
ti a Mont re a li Jegy zõ könyv ben nem sza bá lyo zott üveg -
ház ha tást oko zó gá zok em ber i ere de tû for rá sok ból való ki -
bo csá tá sa i ról és nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá ról ké szí tett, és a
Fe lek Kon fe ren ci á já nak vo nat ko zó dön té se i vel össz hang -
ban be nyúj tott éves nyil ván tar tá sát azok kal az in for má ci -
ók kal, ame lyek a 3. cikk be tar tá sá nak biz to sí tá sá hoz szük -
sé ge sek, és ame lye ket az aláb bi (4) be kez dés sel össz hang -
ban ha tá roz nak meg.

(2) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél ki egé szí -
ti az egyez mény 12. cik ke sze rint be nyúj tott nem ze ti köz -
le mé nyét azon in for má ci ók kal, ame lyek az e jegy zõ könyv
sze rin ti kö te le zett sé gei tel je sí té sé nek iga zo lá sá hoz szük -
sé ge sek, és ame lye ket az aláb bi (4) be kez dés sel össz hang -
ban ha tá roz nak meg.

(3) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél éven te
ren del ke zés re bo csát ja a fen ti (1) be kez dés ben elõ írt in for -
má ci ó kat, el sõ ként az egyez mény alap ján kö te le zõ elsõ
nyil ván tar tást a kö te le zett ség vál la lá si idõ szak azt kö ve tõ
elsõ évé ben, hogy e jegy zõ könyv az adott fél re néz ve ha -
tály ba lé pett. Va la mennyi ha son ló fél az egyez mény alap -
ján kö te le zõ elsõ nem ze ti köz le mé nye ré sze ként ren del ke -
zés re bo csát ja a fen ti (2) be kez dés ben elõ írt in for má ci ó kat
az e jegy zõ könyv rá vo nat ko zó ha tály ba lé pé sét és az aláb -
bi (4) be kez dés sze rin ti irány mu ta tá sok el fo ga dá sát kö ve -
tõ en. Az e cikk ér tel mé ben kö te le zõ in for má ci ók egy mást
kö ve tõ be nyúj tá sá nak gya ko ri sá gát a jegy zõ könyv ben ré -
szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ha -
tá roz za meg, fi gye lem mel a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal a
nem ze ti köz le mé nyek be adá sá ra vo nat ko zó an meg ha tá ro -
zott ütem ter vek re.

(4) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán el fo gad ja, és azt
kö ve tõ en rend sze re sen fe lül vizs gál ja az e cikk alap ján kö -
te le zõ in for má ci ók össze ál lí tá sá ra vo nat ko zó irány mu ta tá -
so kat, fi gye lem mel az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek ál tal
be nyúj tan dó nem ze ti köz le mé nyek ké szí té sé re vo nat ko zó, 
a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal el fo ga dott irány mu ta tá sok ra. A 
jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek
Kon fe ren ci á ja az elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ sza kot
meg elõ zõ en meg ha tá roz za a ki bo csát ha tó mennyi sé gek el -
szá mo lá sá nak mó do za ta it.
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8. cikk

(1) Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la mennyi fél ál tal a
7. cikk sze rint be nyúj tott in for má ci ó kat szak ér tõi fe lül -
vizs gá ló cso por tok vizs gál ják fe lül a Fe lek Kon fe ren ci á já -
nak vo nat ko zó dön té sei alap ján, össz hang ban a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja ál tal az aláb bi (4) be kez dés sze rint e cél ból el fo ga -
dott irány mu ta tá sok kal. Az I. mel lék let ben sze rep lõ va la -
mennyi fél ál tal a 7. cikk (1) be kez dé se alap ján be nyúj tott
in for má ci ó kat a ki bo csá tá si nyil ván tar tá sok és ki bo csát ha -
tó mennyi sé gek éves össze ál lí tá sa és el szá mo lá sa ré sze -
ként vizs gál ják fe lül. Ezen kí vül az I. mel lék let ben sze rep -
lõ va la mennyi fél ál tal a 7. cikk (2) be kez dé se sze rint be -
nyúj tott in for má ci ó kat a köz le mé nyek fe lül vizs gá la tá nak
ré sze ként vizs gál ják fe lül.

(2) A szak ér tõi fe lül vizs gá ló cso por tok mun ká ját a tit -
kár ság han gol ja össze, tag ja it az egyez mény ré szes fe lei és
– szük ség sze rint – kor mány kö zi szer ve ze tek ál tal ki ne ve -
zett szak ér tõk bõl vá laszt ják ki a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal
e cél ból adott irány mu ta tás alap ján.

(3) A fe lül vizs gá la ti el já rás ala pos és át fo gó mû sza ki ér -
té ke lést ad a jegy zõ könyv ré szes fe lei ál ta li vég re haj tás va -
la mennyi szem pont já ról. A szak ér tõi fe lül vizs gá ló cso port 
je len tést ké szít a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já -
ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja szá má ra, amely ben fel mé -
ri az adott fél re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sok vég re -
haj tá sát, és meg ha tá roz za a tel je sí tés so rán fel me rü lõ po -
ten ci á lis prob lé má kat, va la mint az azt be fo lyá so ló té nye -
zõ ket. A tit kár ság el jut tat ja e je len té se ket az egyez mény
va la mennyi ré szes fe lé hez. A tit kár ság össze ál lít ja az e je -
len té sek ben sze rep lõ, tel je sí tés sel kap cso la tos kér dé sek
lis tá ját a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ál ta li to váb bi vizs gá lat cél já ból.

(4) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán el fo gad ja, és azt
kö ve tõ en rend sze re sen fe lül vizs gál ja a jegy zõ könyv vég -
re haj tá sá nak a szak ér tõi cso por tok ál tal vég zett fe lül vizs -
gá la tá ra vo nat ko zó irány mu ta tá so kat, fi gye lem mel a Fe lek 
Kon fe ren ci á já nak vo nat ko zó dön té se i re.

(5) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja a vég re haj tó ki se gí tõ tes tü let és
adott eset ben a tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki -
se gí tõ tes tü let köz re mû kö dé sé vel meg vizs gál ja a kö vet ke -
zõ ket:

a) a fe lek ál tal a 7. cikk sze rint be nyúj tott in for má ci ó -
kat és az azok e cikk sze rin ti fe lül vizs gá la tát vég zõ szak ér -
tõk je len té se it; va la mint

b) a vég re haj tás sal kap cso la tos kér dé se ket, ame lyek rõl
a tit kár ság a fen ti (3) be kez dés sze rint lis tát ké szít, to váb bá 
a fe lek ré szé rõl fel me rü lõ bár mely kér dést.

(6) Az in for má ci ók nak a fen ti (5) be kez dés ben em lí tett
vizs gá la ta alap ján a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko -
zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ha tá ro za tot hoz min -

den olyan kér dés ben, amely e jegy zõ könyv vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges.

9. cikk

(1) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja rend sze res idõ kö zön ként fe lül vizs -
gál ja e jegy zõ köny vet az ég haj lat vál to zás ra és annak ha tá -
sa i ra vo nat ko zó, ren del ke zés re álló leg ala po sabb tu do má -
nyos in for má ci ók és ér té ke lé sek, va la mint a vo nat ko zó
mû sza ki, tár sa dal mi és gaz da sá gi in for má ci ók fé nyé ben. E 
fe lül vizs gá la to kat össze kell han gol ni az egyez mény ben,
kü lö nö sen annak 4. cik ke (2) be kez dé sé nek d) pont já ban
és 7. cik ke (2) be kez dé sé nek a) pont já ban elõ írt fe lül vizs -
gá la tok kal. A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul
szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja e fe lül vizs gá la tok alap ján
meg te szi a meg fe le lõ in téz ke dé se ket.

(2) Az elsõ fe lül vizs gá lat ra a jegy zõ könyv ben ré szes fe -
lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á já nak má so -
dik ülés sza kán ke rül sor. A to váb bi fe lül vizs gá la tok ra
rend sze res idõ kö zön ként, a meg fe le lõ idõ pont ban ke rül
sor.

10. cikk

A fe lek, fi gye lem be véve kö zös, de el té rõ fe le lõs sé gü -
ket, to váb bá sa já tos nem ze ti és re gi o ná lis fej lesz té si pri o -
ri tá sa i kat, cél ja i kat és kö rül mé nye i ket, anél kül hogy az
I. mel lék let ben nem sze rep lõ fe lek szá má ra bár mi lyen új
kö te le zett sé ge ket ál la pí ta ná nak meg, de meg erõ sít ve az
egyez mény 4. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti meg lé võ
kö te le zett sé ge ket és foly tat va e kö te le zett sé gek tel je sí té sét 
a fenn tart ha tó fej lõ dés el éré sé nek ér de ké ben, fi gye lem mel 
az egyez mény 4. cik ké nek (3), (5) és (7) be kez dé sé re,
meg te szik a kö vet ke zõ ket:

a) annak ér de ké ben, hogy a Mont re a li Jegy zõ könyv -
ben nem sza bá lyo zott va la mennyi üveg ház ha tást oko zó
gáz em ber i ere de tû for rá sok ból való ki bo csá tá sa i ról és
nye lõk ál ta li el tá vo lí tá sá ról nem ze ti nyil ván tar tá so kat ké -
szít se nek el és azo kat rend sze re sen fris sít sék úgy, hogy a
Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal jó vá ha gyott ha son ló mód sze re -
ket hasz nál nak, lé nye ges eset ben és a le het sé ges mér ték -
ben költ ség ha té kony nem ze ti, és adott eset ben re gi o ná lis
prog ra mo kat dol goz nak ki azon he lyi ki bo csá tá si té nye -
zõk re és te vé keny sé gek re vo nat ko zó, va la mennyi fél tár -
sa dal mi és gaz da sá gi kö rül mé nye it tük rö zõ ada tok és/vagy 
mo del lek mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra, ame lyek össz hang ban
van nak a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal a nem ze ti köz le mé -
nyek el ké szí té sé vel kap cso lat ban el fo ga dott irány mu ta tá -
sok kal;

b) olyan nem ze ti és adott eset ben re gi o ná lis prog ra mo -
kat dol goz nak ki, va ló sí ta nak meg, tesz nek köz zé és újí ta -
nak meg rend sze re sen, ame lyek az ég haj lat vál to zás mér -
sék lé sé re és az ég haj lat vál to zás hoz való meg fe le lõ al kal -
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maz ko dás elõ se gí té sé re vo nat ko zó in téz ke dé se ket tar tal -
maz nak:

(i) e prog ra mok töb bek kö zött az ener gia-, köz le ke dé si
és ipar i ága za to kat, va la mint a me zõ gaz da sá got, er dõ gaz -
dál ko dást és a hul la dék gaz dál ko dást érin te nék. To váb bá
az al kal maz ko dá si tech no ló gi ák és a te rü let ren de zés fej -
lesz té sét szol gá ló mód sze rek ja ví ta nák az ég haj lat vál to -
zás hoz való al kal maz ko dást, és

(ii) az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek a 7. cik kel össz -
hang ban tá jé koz ta tást nyúj ta nak az e jegy zõ könyv alap ján
ho zott in téz ke dé se ik rõl, be le ért ve a nem ze ti prog ra mo kat;
más fe lek pe dig arra tö rek sze nek, hogy nem ze ti köz le mé -
nye ik ben meg fe le lõ in for má ci ót nyújt sa nak az olyan in -
téz ke dé se ket tar tal ma zó prog ram ja ik ról, ame lyek az adott
fél meg lá tá sa sze rint hoz zá já rul nak az ég haj lat vál to zás és
annak ked ve zõt len ha tá sai ke ze lé sé hez, be le ért ve az üveg -
ház ha tást oko zó gá zok ki bo csá tá sa nö ve ke dé sé nek mér -
sék lé sét, a nye lõk és a nye lõk ál ta li el tá vo lí tás fo ko zá sát, a
ka pa ci tá sok ki épí té sét és az al kal maz ko dá si in téz ke dé se -
ket;

c) együtt mû köd nek az ég haj lat vál to zás hoz kap cso ló -
dó, kör nye zet vé del mi szem pont ból meg bíz ha tó tech no ló -
gi ák, know-how, gya kor lat és el já rás fej lesz té sé hez, al kal -
ma zá sá hoz és ter jesz té sé hez szük sé ges ha té kony mó do za -
tok elõ moz dí tá sá ban, és min den le het sé ges gya kor la ti lé -
pést meg tesz nek – kü lö nö sen a fej lõ dõ or szá gok ese té -
ben – ezek át adá sá nak vagy az ah hoz való hoz zá fé rés le he -
tõ sé gé nek tá mo ga tá sá ra, se gí té sé re, fi nan szí ro zá sá ra, be -
le ért ve a köz tu laj don ban lévõ vagy nyil vá nos, kör nye zet -
vé del mi szem pont ból meg bíz ha tó tech no ló gi ák ha té kony
át adá sát szol gá ló po li ti kák és prog ra mok ki dol go zá sát, to -
váb bá a ma gán szek tor szá má ra ked ve zõ kör nye zet meg te -
rem té sét a kör nye zet vé del mi szem pont ból meg bíz ha tó
tech no ló gi ák át adá sá nak és hoz zá fér he tõ sé gé nek elõ se gí -
té sé re és erõ sí té sé re;

d) együtt mû köd nek a tu do má nyos és mû sza ki ku ta tás
te rü le tén és tá mo gat ják a szisz te ma ti kus meg fi gye lõ rend -
sze rek és adat tá rak fenn tar tá sát és fej lesz té sét, így csök -
kent ve az ég haj la ti rend szer rel, az ég haj lat vál to zás ká ros
ha tá sa i val, va la mint a kü lön bö zõ vá lasz stra té gi ák tár sa -
dal mi és gaz da sá gi kö vet kez mé nye i vel kap cso la tos bi -
zony ta lan sá go kat, to váb bá, fi gye lem mel az egyez mény
5. cik ké re, elõ se gí tik a ku ta tás és szisz te ma ti kus meg fi -
gye lés te rü le tén a nem zet kö zi és kor mány kö zi erõ fe szí té -
sek ben, prog ra mok ban és há ló za tok ban való rész vé tel hez
szük sé ges bel sõ ka pa ci tá sok és ké pes sé gek fej lesz té sét és
erõ sí té sét;

e) nem zet kö zi szin ten együtt mû köd nek, és adott eset -
ben a már meg lé võ in téz mé nye ket fel hasz nál va elõ se gí tik
az ok ta tá si és szak kép zé si prog ra mok ki dol go zá sát és vég -
re haj tá sát, be le ért ve a nem ze ti ka pa ci tá sok ki épí té sé nek
erõ sí té sét, kü lö nö sen a hu mán és in téz mé nyi ka pa ci tás, va -
la mint – kü lö nö sen a fej lõ dõ or szá gok ese té ben – egy adott 
te rü let szak em be re i nek kép zé se cél já ból tör té nõ szak em -
ber cse re vagy -ki kül dés erõ sí té sét, to váb bá nem ze ti szin -
ten elõ se gí tik a köz vé le mény ég haj lat vál to zás ra vo nat ko -

zó tu da tos sá gát és az az zal kap cso la tos in for má ci ó hoz
való hoz zá fé ré sét. Te kin tet tel az egyez mény 6. cik ké re,
meg fe le lõ mód sze re ket kell ki dol goz ni e te vé keny sé gek -
nek az egyez mény meg fe le lõ szer ve in ke resz tül tör té nõ
meg va ló sí tá sá ra;

f) nem ze ti köz le mé nye ik ben tá jé koz ta tást nyúj ta nak az
e cikk alap ján vál lalt és a Fe lek Kon fe ren ci á já nak vo nat -
ko zó ha tá ro za ta i val össz hang ban álló prog ra mok ról és te -
vé keny sé gek rõl; va la mint

g) az e cikk sze rin ti kö te le zett sé ge ik meg va ló sí tá sa so -
rán tel jes mér ték ben fi gye lem be ve szik az egyez mény
4. cik ké nek (8) be kez dé sét.

11. cikk

(1) A 10. cikk vég re haj tá sa so rán a fe lek fi gye lem be ve -
szik az egyez mény 4. cik ke (4), (5), (7), (8) és (9) be kez dé -
sé nek ren del ke zé se it.

(2) Az egyez mény 4. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re haj -
tá sá val kap cso lat ban, az egyez mény 4. cik ké nek (3) be -
kez dé sé ben és 11. cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek kel össz -
hang ban, az egyez mény pénz ügyi me cha niz mu sá nak mû -
köd te té sé vel meg bí zott in téz mé nyen vagy in téz mé nye ken
ke resz tül az egyez mény ben ré szes fej lett or szá gok és az
egyez mény II. mel lék le té ben fel so rolt egyéb, az egyez -
mény ben ré szes fej lett or szá gok:

a) olyan új és ki egé szí tõ pénz ügyi for rá so kat biz to sí ta -
nak, ame lyek fe de zik az egyez mény ben ré szes fej lõ dõ or -
szá gok nak az egyez mény 4. cik ke (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti, a 10. cikk a) pont ja alá tar to zó kö te le -
zett sé gei tel je sí té se so rán fel me rü lõ költ sé gek meg ál la po -
dás ban el fo ga dott tel jes össze gét; to váb bá

b) biz to sít ják to váb bá azo kat a pénz ügyi for rá so kat – a
tech no ló gia át adás pénz ügyi for rá sa it is be le ért ve –, ame -
lyek re az egyez mény ben ré szes fej lõ dõ or szá gok nak szük -
sé gük van az egyez mény 4. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin -
ti és a 10. cikk ben meg ha tá ro zott meg lé võ  kötelezettsé -
geik tel je sí té se tel jes több let költ sé gé nek fe de zé sé hez, és
ame lyek rõl az egyez mény ben ré szes fej lõ dõ or szá gok és
az egyez mény 11. cik ké ben em lí tett nem zet kö zi in téz -
mény vagy in téz mé nyek az em lí tett cik kel össz hang ban
meg ál la pod nak.

E fenn ál ló kö te le zett sé gek tel je sí té se so rán fi gye lem be
ve szik a pénz esz kö zök meg fe le lõ össze gé nek és idõ be li
ter vez he tõ sé gé nek szük sé ges sé gét, va la mint az egyez -
mény ben ré szes fej lett or szá gok kö zöt ti meg fe le lõ te her el -
osz tás fon tos sá gát. A Fe lek Kon fe ren ci á já nak vo nat ko zó
ha tá ro za ta i ban – be le ért ve az e jegy zõ könyv el fo ga dá sa
elõtt el fo ga dot ta kat is – az egyez mény pénz ügyi me cha -
niz mu sá nak mû köd te té sé vel meg bí zott in téz mény re vagy
in téz mé nyek re vo nat ko zó út mu ta tást e be kez dés ren del ke -
zé se i nek meg fe le lõ en kell al kal maz ni.

(3) Az egyez mény ben ré szes fej lett or szá gok és az
egyez mény II. mel lék le té ben fel so rolt, az egyez mény ben
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ré szes fej lett or szá gok két ol da lú, re gi o ná lis és más több ol -
da lú csa tor ná kon ke resz tül pénz ügyi for rá so kat biz to sít -
hat nak, az egyez mény ben ré szes fej lõ dõ or szá gok pe dig a
10. cikk vég re haj tá sa ér de ké ben e for rá so kat igény be
 veszik.

12. cikk

(1) A tisz ta fej lesz té si me cha niz must a kö vet ke zõk sze -
rint ha tá roz zák meg.

(2) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus cél ja, hogy se gít se
az I. mel lék let ben nem sze rep lõ fe le ket a fenn tart ha tó fej -
lõ dés el éré sé ben és az egyez mény vég sõ cél ki tû zé sé nek
el éré sé hez való hoz zá já ru lás ban, to váb bá hogy se gít se az
I. mel lék let ben sze rep lõ fe le ket a 3. cikk sze rin ti, mennyi -
sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és -csök ken -
té si kö te le zett ség vál la lá sa ik tel je sí té sé ben.

(3) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus alap ján:
a) az I. mel lék let ben nem sze rep lõ fe lek ré sze sül nek az

iga zolt ki bo csá tás csök ken tést ered mé nye zõ pro jekt te vé -
keny sé gek elõ nye i bõl; és

b) az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek a 3. cikk sze rin ti,
mennyi sé gi leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és ki -
bo csá tás csök ken té si kö te le zett sé ge ik egy ré szé nek tel je sí -
té sé hez fel hasz nál hat ják a ha son ló pro jekt te vé keny sé gek -
bõl szár ma zó iga zolt ki bo csá tás csök ken té se ket a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint.

(4) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus a jegy zõ könyv ben
ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja
ha tás kö ré be és irá nyí tá sa alá tar to zik, fel ügye le tét a tisz ta
fej lesz té si me cha niz mus vég re haj tó ta ná csa lát ja el.

(5) Az egyes pro jekt te vé keny sé gek bõl szár ma zó ki bo -
csá tás csök ken té se ket a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál -
ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal ki bo csát ha tó
ope ra tív in téz mé nyek iga zol ják vissza a kö vet ke zõk alap -
ján:

a) va la mennyi érin tett fél ál tal jó vá ha gyott ön kén tes
rész vé tel;

b) az ég haj lat vál to zás mér sék lé sé vel kap cso la tos va -
lós, mér he tõ és hosszú távú elõ nyök; és

c) az iga zolt pro jekt te vé keny ség hi á nyá ban be kö vet ke -
zõ csök ke né sen túl meg je le nõ ki bo csá tás csök ken té sek.

(6) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus szük ség sze rint se -
gít sé get nyújt az iga zolt pro jekt te vé keny sé gek pénz ügyi
hát te ré nek meg te rem té sé ben.

(7) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán ki dol goz za azon
mó do za to kat és el já rá so kat, ame lyek a pro jekt te vé keny sé -
gek füg get len el len õr zé sén és hi te le sí té sén ke resz tül az át -
lát ha tó ság, a ha té kony ság és az el szá mol tat ha tó ság biz to -
sí tá sá ra szol gál nak.

(8) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja biz to sít ja, hogy az iga zolt pro jekt -
te vé keny sé gek bõl szár ma zó jö ve del mek egy ré szét az
igaz ga tá si költ sé gek fe de zé sé re hasz nál ják fel, va la mint az 
egyez mény ben ré szes és az ég haj lat vál to zás ká ros ha tá sa i -
ra kü lö nö sen ér zé keny fej lõ dõ or szá gok tá mo ga tá sá ra az
ég haj lat vál to zás hoz való al kal maz ko dás költ sé ge i nek
meg te rem té sé ben.

(9) A tisz ta fej lesz té si me cha niz mus ke re té ben a fen ti
3. be kez dés a) pont já ban em lí tett te vé keny sé gek ben és az
iga zolt ki bo csá tás csök ken tés át vé te lé ben ma gán- és/vagy
köz in téz mé nyek is részt ve het nek a tisz ta fej lesz té si me -
cha niz mus vég re haj tó bi zott sá ga ál tal meg ál la pí tott bár -
mely irány mu ta tás alap ján.

(10) A 2000. év tõl az elsõ kö te le zett ség vál la lá si idõ szak 
kez de té ig tar tó idõ szak alatt meg szer zett iga zolt ki bo csá -
tás csök ken té sek fel hasz nál ha tók az elsõ kö te le zett ség vál -
la lá si idõ szak ban a kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí té sé hez.

13. cikk

(1) A Fe lek Kon fe ren ci á ja, amely az egyez mény leg -
fõbb tes tü le te, az e jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó -
já ul szol gál.

(2) Az egyez mény azon ré szes fe lei, akik nem ré sze sei
e jegy zõ könyv nek, meg fi gye lõ ként részt ve het nek a jegy -
zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek
Kon fe ren ci á ja bár mely ülé sén. Ha a Fe lek Kon fe ren ci á ja a
jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gál, a jegy -
zõ könyv vel kap cso la tos dön té se ket ki zá ró lag a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek hoz zák meg.

(3) Amennyi ben a Fe lek Kon fe ren ci á ja a jegy zõ könyv -
ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gál, a Fe lek Kon fe ren ci -
á ja el nök sé gé nek azon tag jai he lyett, akik az egyez mény -
ben ré szes, de ugyan ak kor a jegy zõ könyv ben nem ré szes
fe let kép vi sel nek, a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ma guk
kö zül új ta got vá lasz ta nak.

(4) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja rend sze res fe lül vizs gá lat nak veti
alá a jegy zõ könyv vég re haj tá sát, és meg bí za tá sa ke re te in
be lül meg hoz za a ha té kony vég re haj tás elõ se gí té sé hez
szük sé ges dön té se ket. El lát ja az e jegy zõ könyv ál tal rá ru -
há zott fel ada to kat, és:

a) az e jegy zõ könyv ren del ke zé se i vel össz hang ban
ren del ke zé sé re álló összes in for má ció alap ján ér té ke li a
jegy zõ könyv fe lek ál ta li vég re haj tá sát, a jegy zõ könyv ér -
tel mé ben meg ho zott in téz ke dé sek együt tes ha tá sa it, kü lö -
nö sen a kör nye ze ti, gaz da sá gi és tár sa dal mi ha tá sa it, va la -
mint ezek együt tes ha tá sa it, to váb bá az egyez mény cél ki -
tû zé sé nek el éré se ér de ké ben tör tént elõ re ha la dás mér té -
két;

b) rend sze re sen meg vizs gál ja a fe lek e jegy zõ könyv
sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sa it, kel lõ te kin tet tel az egyez -
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mény 4. cik ke (2) be kez dé sé nek d) pont ja és 7. cik ké nek
(2) be kez dé se ér tel mé ben kö te le zõ fe lül vizs gá la tok ra, va -
la mint az egyez mény cél ki tû zé sé nek, a vég re haj tá sa so rán
szer zett ta pasz ta la tok nak, to váb bá a tu do má nyos és mû -
sza ki is me re tek fej lõ dé sé nek tük ré ben, és e te kin tet ben
meg vizs gál ja és el fo gad ja az e jegy zõ könyv vég re haj tá sá -
ra vo nat ko zó rend sze res je len té se ket;

c) elõ moz dít ja és se gí ti a fe lek ál tal az ég haj lat vál to -
zás sal és annak ha tá sa i val kap cso lat ban el fo ga dott in téz -
ke dé sek re vo nat ko zó in for má ci ók cse ré jét, fi gye lem be
véve a fe lek el té rõ kö rül mé nye it, fe le lõs sé gét és ké pes sé -
ge it, va la mint e jegy zõ könyv sze rin ti kö te le zett ség vál la lá -
sa i kat;

d) két vagy több ré szes fél ké ré sé re elõ se gí ti az ál ta luk
el fo ga dott, az ég haj lat vál to zás sal és annak ha tá sa i val kap -
cso la tos in téz ke dé sek össze han go lá sát, fi gye lem be véve a
fe lek el té rõ kö rül mé nye it, fe le lõs sé gét és ké pes sé ge it, va -
la mint e jegy zõ könyv sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sa i kat;

e) az egyez mény cél ki tû zé sé vel és e jegy zõ könyv ren -
del ke zé se i vel össz hang ban, va la mint a Fe lek Kon fe ren ci á -
ja ál tal ho zott vo nat ko zó dön té sek tel jes fi gye lem be vé te lé -
vel elõ se gí ti és irá nyít ja a jegy zõ könyv ha té kony vég re haj -
tá sát szol gá ló olyan össze ha son lít ha tó mód sze rek ki dol go -
zá sát és rend sze res to vább fej lesz té sét, ame lyek rõl a jegy -
zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek
Kon fe ren ci á ja meg ál la po dik;

f) aján lá so kat tesz az e jegy zõ könyv vég re haj tá sá hoz
szük sé ges bár mely kér dés ben;

g) igyek szik ki egé szí tõ pénz ügyi for rá so kat moz gó sí -
ta ni a 11. cikk (2) be kez dé sé vel össz hang ban;

h) lét re hoz za a jegy zõ könyv vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges nek ítélt ki se gí tõ tes tü le te ket;

i) adott eset ben fel ku tat ja és igény be ve szi az il le té kes
nem zet kö zi szer ve ze tek, kor mány kö zi és nem kor mány za -
ti szer vek ál tal nyúj tott szol gál ta tá so kat, együtt mû kö dé si
le he tõ sé ge ket és in for má ci ó kat; és

j) el lát ja a jegy zõ könyv vég re haj tá sá hoz szük sé ges
egyéb fel ada to kat, és meg fon tol ja a Fe lek Kon fe ren ci á já -
nak dön té sé bõl kö vet ke zõ egyéb meg bí za tá so kat.

(5) A Fe lek Kon fe ren ci á já nak el já rá si sza bály za tát, va -
la mint az egyez mény ér tel mé ben al kal ma zott pénz ügyi el -
já rá so kat e jegy zõ könyv alap ján ér te lem sze rû en kell al kal -
maz ni, ki vé ve, ha a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko -
zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja et tõl el té rõ, kon szen -
zu sos ha tá ro za tot hoz.

(6) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá -
ló Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kát a tit kár ság hív ja
össze a Fe lek Kon fe ren ci á já nak e jegy zõ könyv ha tály ba lé -
pé se után ra ter ve zett elsõ ülés sza ká val össze füg gés ben. A
jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek
Kon fe ren ci á ja ezt kö ve tõ ren des ülés sza ka it éven te tart ják
a Fe lek Kon fe ren ci á já nak ren des ülés sza ka i val össze füg -
gés ben, ki vé ve, ha a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko -
zó já ul szol gá ló kon fe ren cia más ként dönt.

(7) A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul  szol -
gáló Fe lek Kon fe ren ci á ja rend kí vü li ülé se i re a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja ál tal szük sé ges nek ítélt egyéb idõ pon tok ban vagy
bár mely fél írá sos ké ré sé re ke rül sor, fel té ve, hogy az at tól
szá mí tott hat hó na pon be lül, hogy a tit kár ság a ké rést kö -
zöl te a fe lek kel, leg alább a fe lek egy har ma da tá mo gat ja
azt.

(8) Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te, annak sza ko sí -
tott in téz mé nyei, a Nem zet kö zi Atom ener gia-ügy nök ség,
va la mint ezek bár mely tag ál la ma vagy meg fi gye lõ je,
amely nem ré sze se az egyez mény nek, meg fi gye lõ ként ve -
het részt a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ján. A jegy zõ könyv ha tá lya alá tar -
to zó ügyek ben il le té kes bár mely nem ze ti, nem zet kö zi,
kor mány za ti vagy nem kor mány za ti szerv vagy hi va tal,
amely a tit kár sá got tá jé koz tat ta ar ról, hogy meg fi gye lõ -
ként részt kí ván ven ni a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál -
ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja ülés sza kán, meg te -
he ti ezt, ki vé ve, ha a je len lévõ fe lek leg alább egy har ma da
el len zi. A meg fi gye lõk be en ge dé se és rész vé te le a fen ti
(5) be kez dés ben em lí tett el já rá si sza bály zat alap ján  tör -
ténik.

14. cikk

(1) Az egyez mény 8. cik ke ál tal lét re ho zott tit kár ság
e jegy zõ könyv tit kár sá ga ként szol gál.

(2) Az egyez mény nek a tit kár ság fel ada ta i ról  szóló
8. cik ke (2) be kez dé sét és a tit kár ság mû kö dé se ér de ké ben
tett in téz ke dé sek rõl  szóló 8. cik ke (3) be kez dé sét ér te lem -
sze rû en al kal maz ni kell e jegy zõ könyv re. A tit kár ság
emel lett az e jegy zõ könyv ál tal rá ru há zott fel ada to kat is el -
lát ja.

15. cikk

(1) Az egyez mény 9. és 10. cik ké vel lét re ho zott tu do -
má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ tes tü let és a
vég re haj tó ki se gí tõ tes tü let e jegy zõ könyv tu do má nyos és
tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ tes tü le te ként, illetve vég -
re haj tó ki se gí tõ tes tü le te ként szol gál. Az egyez mény e két
tes tü let mû kö dé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sei ér te lem sze -
rû en al kal ma zan dók e jegy zõ könyv ese té ben is. E jegy zõ -
könyv tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí tõ tes -
tü le té nek és vég re haj tó ki se gí tõ tes tü le té nek ülés sza ka it az 
egyez mény tu do má nyos és tech no ló gi ai ta nács adó ki se gí -
tõ tes tü le té nek, illetve vég re haj tó ki se gí tõ tes tü le té nek
ülé se i vel össze füg gés ben kell meg tar ta ni.

(2) Az egyez mény ré szes fe lei, ame lyek e jegy zõ könyv -
nek nem ré sze sei, meg fi gye lõ ként részt ve het nek a ki se gí -
tõ tes tü le tek bár mely ülé sén. Ha a ki se gí tõ tes tü le tek e
jegy zõ könyv ki se gí tõ tes tü le te ként szol gál nak, az e jegy -
zõ könyv vel kap cso la tos dön té se ket ki zá ró lag a jegy zõ -
könyv ben ré szes fe lek hoz zák meg.
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(3) Amennyi ben az egyez mény 9. és 10. cik ke ál tal lét -
re ho zott ki se gí tõ tes tü le tek az e jegy zõ könyv vel kap cso la -
tos ügyek re te kin tet tel lát ják el fel ada ta i kat, e ki se gí tõ tes -
tü le tek el nök sé gé nek azon tag jai he lyett, ame lyek az
egyez mény ben ré szes, de a jegy zõ könyv ben nem ré szes
fe let kép vi sel nek, a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ma guk
kö zül új ta got vá lasz ta nak.

16. cikk

A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló
Fe lek Kon fe ren ci á ja a le he tõ leg ha ma rabb mér le ge li az
egyez mény 13. cik ké ben em lí tett több ol da lú kon zul ta tív
el já rás e jegy zõ könyv re tör té nõ al kal ma zá sát és szük ség
sze rin ti mó do sí tá sát a Fe lek Kon fe ren ci á ja ál tal ho zott vo -
nat ko zó dön té sek fé nyé ben. Az e jegy zõ könyv re al kal -
maz ha tó több ol da lú kon zul ta tív el já rá sok bár me lyi ke a
18. cik kel össz hang ban ki ala kí tott el já rá sok és me cha niz -
mu sok sé rel me nél kül mû kö dik.

17. cikk

A Fe lek Kon fe ren ci á ja meg ha tá roz za a szük sé ges alap -
el ve ket, mó do za to kat, sza bá lyo kat és irány mu ta tá so kat,
kü lö nö sen a ki bo csá tás-ke res ke de lem iga zo lá sá ra, be je -
len té sé re és el szá mo lá sá ra vo nat ko zó an. A B) mel lék let -
ben sze rep lõ fe lek a 3. cikk sze rin ti kö te le zett sé ge ik tel je -
sí té se ér de ké ben részt ve het nek a ki bo csá tás-ke res ke de -
lem ben. E ke res ke de lem az em lí tett cikk ben mennyi sé gi -
leg meg ha tá ro zott ki bo csá tás kor lá to zá si és -csök ken té si
kö te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké ben tett nem ze ti in téz ke -
dé se ket egé szí ti ki.

18. cikk

A jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló
Fe lek Kon fe ren ci á ja elsõ ülés sza kán jó vá hagy ja a jegy zõ -
könyv ren del ke zé se i nek be nem tar tá sát meg ha tá ro zó és az 
az zal szem be ni fel lé pést szol gá ló meg fe le lõ és ha té kony
el já rá so kat és me cha niz mu so kat, be le ért ve a le het sé ges
kö vet kez mé nyek in di ka tív jegy zé ké nek ki ala kí tá sát, fi -
gye lem mel a ren del ke zé sek be nem tar tá sá nak oká ra, tí pu -
sá ra, mér té ké re és gya ko ri sá gá ra. Min den e cikk sze rin ti
el já rást és me cha niz must, amely kö te le zõ kö vet kez mé -
nyek kel jár, e jegy zõ könyv mó do sí tá sa út ján fo gad nak el.

19. cikk

Az egyez mény 14. cik ké nek a vi ta ren de zés rõl  szóló
ren del ke zé se it ér te lem sze rû en kell al kal maz ni e jegy zõ -
könyv re.

20. cikk

(1) Bár mely fél ja vas la tot te het e jegy zõ könyv mó do sí -
tá sá ra.

(2) A jegy zõ könyv mó do sí tá sa it a jegy zõ könyv ben ré -
szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja va -
la mely ren des ülés sza kán fo gad ják el. A tit kár ság a jegy -
zõ könyv mó do sí tá sá ra vo nat ko zó min den ja vas lat ról tá jé -
koz tat ja a fe le ket, leg alább hat hó nap pal azon ülés szak
elõtt, ame lyen a ja vas la tot el fo ga dás ra elõ ter jesz tik. A tit -
kár ság min den mó do sí tá si ja vas la tot kö zöl az egyez mény
ré szes fe le i vel és alá író i val, va la mint tá jé koz ta tá si cél ból a 
le té te mé nyes sel.

(3) A fe lek min dent meg tesz nek annak ér de ké ben, hogy
a jegy zõ könyv ja va solt mó do sí tá sa i val kap cso lat ban kon -
szen zus sal jus sa nak meg ál la po dás ra. Ha min dent meg tet -
tek a kon szen zus el éré sé ért, és még sem ju tot tak meg ál la -
po dás ra, vég sõ meg ol dás ként a mó do sí tást az ülé sen je len
lévõ és sza va zó fe lek há rom ne gye des több sé gé vel fo gad -
ják el. Az el fo ga dott mó do sí tást a tit kár ság köz li a le té te -
mé nyes sel, aki el fo ga dás cél já ból va la mennyi fél hez el jut -
tat ja azt.

(4) A mó do sí tás ra vo nat ko zó el fo ga dó ok ira to kat a le té -
te mé nyes nél kell le tét be he lyez ni. A fen ti (3) be kez dés sel
össz hang ban el fo ga dott mó do sí tás az el fo ga dó fe lek szá -
má ra az azt a na pot kö ve tõ ki lenc ve ne dik na pon lép ha -
tály ba, ame lyen a le té te mé nyes a jegy zõ könyv ben ré szes
fe lek leg alább há rom ne gye dé tõl kéz hez kap ta az el fo ga dó
ok ira tot.

(5) A töb bi fél szá má ra a mó do sí tás ha tály ba lé pé sé nek
idõ pont ja az adott fél mó do sí tás ra vo nat ko zó el fo ga dó ok -
ira tá nak a le té te mé nyes nél tör té nõ le tét be he lye zés tõl szá -
mí tott ki lenc ve ne dik nap.

21. cikk

(1) E jegy zõ könyv mel lék le tei annak szer ves ré szét ké -
pe zik, és – ki fe je zet ten el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – az
e jegy zõ könyv re való hi vat ko zás egy ide jû leg annak min -
den mel lék le té re való hi vat ko zást is je len t. Az e jegy zõ -
könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en el fo ga dott bár mely mel -
lék let csak jegy zé kek re, for ma nyom tat vá nyok ra, va la mint
tu do má nyos, mû sza ki, el já rá si vagy ad mi niszt ra tív tár gyú
egyéb le író jel le gû anya gok ra kor lá to zó dik.

(2) Bár mely fél te het ja vas la tot e jegy zõ könyv höz tar to -
zó mel lék le tek re, és ja va sol hat ja a jegy zõ könyv höz tar to -
zó mel lék le tek mó do sí tá sát.

(3) E jegy zõ könyv mel lék le te it és a mel lék le tek mó do -
sí tá sa it a jegy zõ könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol -
gá ló Fe lek Kon fe ren ci á ja va la mely ren des ülés sza kán fo -
gad ják el. A tit kár ság a ja va solt mel lék le tek vagy a mel lék -
le tek mó do sí tá sá nak szö ve gé rõl tá jé koz tat ja a fe le ket, leg -
alább hat hó nap pal azon ülés szak elõtt, ame lyen azt  el -
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fogadásra elõ ter jesz tik. A tit kár ság tá jé koz tat ja a mel lék le -
tek re vagy azok mó do sí tá sá ra vo nat ko zó min den ja vas lat -
ról az egyez mény ré szes fe le it és alá író it, va la mint tá jé koz -
ta tá si cél ból a le té te mé nyest is.

(4) A fe lek min dent meg tesz nek annak ér de ké ben, hogy
a ja va solt mel lék let tel vagy a mel lék let mó do sí tá sá val
kap cso lat ban kon szen zus sal jus sa nak meg ál la po dás ra. Ha
min dent meg tet tek a kon szen zus el éré sért, és még sem ju -
tot tak meg ál la po dás ra, vég sõ meg ol dás ként a mel lék le tet
vagy va la mely mel lék let mó do sí tá sát az ülé sen je len lévõ
és sza va zó fe lek há rom ne gye des több sé gé vel fo gad ják el.
Az el fo ga dott mel lék let rõl vagy va la mely mel lék let mó do -
sí tá sá ról a tit kár ság tá jé koz tat ja a le té te mé nyest, aki el fo -
ga dás cél já ból va la mennyi fél hez el jut tat ja azt.

(5) Az A) vagy B) mel lék let ki vé te lé vel min den egyéb
mel lék let vagy mel lék let mó do sí tás, ame lyet a fen ti (3) és
(4) be kez dés sel össz hang ban fo gad tak el, a jegy zõ könyv -
ben ré szes va la mennyi fél szá má ra azon idõ pont tól szá mí -
tott hat hó nap el tel té vel lép ha tály ba, ami kor a le té te mé -
nyes a mel lék let vagy mel lék let mó do sí tás el fo ga dá sá ról a
fe le ket tá jé koz tat ja, ki vé ve azo kat a fe le ket, akik ezen idõ -
szak alatt írás ban ér te sí tik a le té te mé nyest, hogy a mel lék -
le tet vagy mel lék let mó do sí tást nem fo gad ják el. Az el nem
fo ga dás ról  szóló ér te sí té sü ket vissza vo nó fe lek szá má ra a
mel lék let vagy mel lék let mó do sí tás azon nap tól szá mí tott
ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba, ami kor a le té te mé nyes
kéz hez kap ta ezen ér te sí tés vissza vo ná sát.

(6) Amennyi ben a mel lék let vagy mel lék let mó do sí tás
el fo ga dá sa a jegy zõ könyv mó do sí tá sát von ja maga után,
úgy a mel lék let vagy a mel lék let mó do sí tás nem lép ha tály -
ba, amíg a jegy zõ könyv mó do sí tá sa ha tály ba nem lép.

(7) A jegy zõ könyv A) és B) mel lék le té re vo nat ko zó mó -
do sí tás el fo ga dá sa és ha tály ba lé pé se a 20. cikk ben meg ál -
la pí tott el já rás sze rint tör té nik, fel té ve, hogy a B) mel lék let 
bár mely mó do sí tá sát ki zá ró lag az érin tett fél írá sos hoz zá -
já ru lá sá val fo gad ják el.

22. cikk

(1) Va la mennyi fél egy sza va zat tal ren del ke zik, ki vé ve
az aláb bi (2) be kez dés sze rin ti ese te ket.

(2) A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek a ha -
tás kö rük be tar to zó kér dé sek ben sza va za ti jo gu kat a jegy -
zõ könyv ben ré szes tag ál la ma ik szá má val egyen lõ szá mú
sza va zat tal gya ko rol ják. A szer ve zet nem gya ko rol ja sza -
va za ti jo gát, ha bár me lyik tag ál la ma gya ko rol ja e jo gát, és
vi szont.

23. cikk

E jegy zõ könyv le té te mé nye se az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té nek fõ tit ká ra.

24. cikk

(1) E jegy zõ könyv alá írás ra, meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra
vagy jó vá ha gyás ra nyit va áll az egyez mény ben ré szes ál la -
mok és re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek szá -
má ra. A jegy zõ könyv az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té -
nek szék he lyén, New York ban, 1998. már ci us 16-tól 1999. 
már ci us 15-ig áll nyit va alá írás ra. Ez a jegy zõ könyv az alá -
írás ra ren del ke zés re álló idõ szak le zá rá sát kö ve tõ nap tól
áll nyit va csat la ko zás ra. A meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha -
gyó vagy csat la ko zá si ok ira to kat a le té te mé nyes nél kell le -
tét be he lyez ni.

(2) Bár mely re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet -
re, amely anél kül lett e jegy zõ könyv ré sze se, hogy bár -
mely tag ál la ma a jegy zõ könyv ré szes fele vol na, a jegy zõ -
könyv va la mennyi kö te le zett sé ge vo nat ko zik. Azon szer -
ve ze tek ese té ben, ame lyek nek egy vagy több tag ál la ma ré -
sze se e jegy zõ könyv nek, a szer ve zet és tag ál la mai dön te -
nek a jegy zõ könyv sze rin ti kö te le zett sé gek tel je sí té sé re
vo nat ko zó rá juk esõ fe le lõs ség rõl. Ilyen ese tek ben a szer -
ve zet és tag ál la mai nem jo go sul tak a jegy zõ könyv sze rin ti
jo ga ik egy ide jû gya kor lá sá ra.

(3) A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek a
meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira -
tuk ban nyi lat ko za tot tesz nek a jegy zõ könyv ál tal sza bá -
lyo zott ügyek re vo nat ko zó ha tás kö rük rõl. E szer ve ze tek
ha tás kö rük bár mi lyen je len tõs mó do sí tá sá ról a le té te mé -
nyest is tá jé koz tat ják, aki en nek meg fe le lõ en tá jé koz tat ja
er rõl a fe le ket.

25. cikk

(1) A jegy zõ könyv azon nap tól szá mí tott ki lenc ve ne dik
na pon lép ha tály ba, ami kor az egyez mény leg alább 55 ré -
szes fele – be le ért ve az I. mel lék let ben sze rep lõ azon fe le -
ket, akik együt te sen az I. mel lék let ben sze rep lõ fe lek
1990. évi összes szén di oxid-ki bo csá tá sá nak leg alább
55%-áért fe lel nek – le tét be he lyez te meg erõ sí tõ, el fo ga dó,
jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tát.

(2) E cikk al kal ma zá sá ban az „I. mel lék let ben sze rep lõ
fe lek 1990. évi összes szén di oxid-ki bo csá tá sa” az I. mel -
lék let ben sze rep lõ fe lek ál tal e jegy zõ könyv el fo ga dá sá -
nak nap ján vagy azt meg elõ zõ en az egyez mény 12. cik ke
sze rint be nyúj tott elsõ nem ze ti köz le mény ben meg adott
mennyi sé get je len ti.

(3) Min den olyan ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet szá má ra, amely a jegy zõ köny vet a fen -
ti (1) be kez dés ben a ha tály ba lé pés re vo nat ko zó an meg -
adott fel té te lek tel je sü lé se után erõ sí ti meg, fo gad ja el,
hagy ja jóvá vagy csat la ko zik ah hoz, a jegy zõ könyv azt a
na pot kö ve tõ ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba, ami kor
ezen ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet 
meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira -
tát le tét be he lyez te.
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(4) E cikk al kal ma zá sá ban a re gi o ná lis gaz da sá gi in teg -
rá ci ós szer ve zet ál tal le tét be he lye zett bár mely ok irat nem
szá mít újabb ok irat nak a szer ve zet tag ál la mai ál tal le tét be
he lye zett ok ira tok hoz ké pest.

26. cikk

E jegy zõ könyv vel szem ben nem le het fenn tar tás sal élni.

27. cikk

(1) A fe lek a jegy zõ könyv rá juk vo nat ko zó ha tály ba lé -
pé sé tõl szá mí tott há rom év után bár mi kor fel mond hat ják a
jegy zõ köny vet, a le té te mé nyes nek kül dött írás be li ér te sí -
tés sel.

(2) Bár mely fel mon dás a fel mon dás ról  szóló ér te sí tés
le té te mé nyes ál ta li kéz hez vé te lé tõl szá mí tott egy év el tel -
té vel lép ha tály ba, vagy a fel mon dá si ér te sí tés ben meg je -
lölt bár mely ké sõb bi idõ pont ban.

(3) Az egyez ményt fel mon dó fe let úgy kell te kin te ni,
mint aki e jegy zõ köny vet is fel mond ta.

28. cikk

A jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyát, amely nek an gol,
arab, fran cia, kí nai, orosz és spa nyol nyel vû szö veg e egy -
aránt hi te les, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek fõ tit ká -
rá nál he lye zik le tét be.

Kelt Ki o tó ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven he te dik év
de cem ber hó ti zen egye dik nap ján.

Fen ti ek hi te lé ül az erre kel lõ en fel ha tal ma zott alul írot -
tak alá írá suk kal lát ták el ezt a jegy zõ köny vet a jel zett idõ -
pon tok ban.

A) MELLÉKLET

Üveg ház ha tást oko zó gá zok

Szén-di oxid (CO2)
Me tán (CH4)
Di nit ro gén-oxid (N2O)
Flu o ro zott szén hid ro gé nek (HFC-k)
Per flu or-kar bo nok (PFC-k)
Kén-he xaf lu o rid (SF6)

Ága za tok/for rás ka te gó ri ák

Ener gia
Tü ze lõ anya gok el ége té se

Ener gia ipar

Fel dol go zó ipar, épí tõ ipar
Köz le ke dés
Egyéb ága za tok
Egyéb

Tü ze lõ anya gok dif fúz ki bo csá tá sai
Szi lárd tü ze lõ anya gok
Olaj és föld gáz
Egyéb

Ipar i fo lya ma tok
Ás vá nyi ter mé kek
Vegy ipar
Fém gyár tás
Egyéb ter me lés
Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek és kén-he xaf lu o rid elõ -

ál lí tá sa
Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek és kén-he xaf lu o rid fel -

hasz ná lá sa
Egyéb

Ol dó sze rek és egyéb ter mé kek hasz ná la ta
Me zõ gaz da ság

Ál la tok emész té se
Trá gya ke ze lés
Rizs ter mesz tés
Me zõ gaz da sá gi föld te rü let
Elõ írt sza van na ége tés
Me zõ gaz da sá gi ma ra dé kok sza bad föl di ége té se
Egyéb

Hul la dék
Szi lárd hul la dék szá raz föl di ár tal mat la ní tá sa
Szenny víz ke ze lés
Hul la dék ége tés
Egyéb

B) MELLÉKLET

A felek mennyiségileg meghatározott
kibocsátáskorlátozási vagy -csökkentési

kötelezettségvállalásai

(a bázisév vagy -idõszak százalékában)

Ame ri kai Egye sült Ál la mok: 93
Auszt rá lia: 108
Auszt ria: 92
Bel gi um: 92
Bul gá ria*: 92
Cseh Köz tár sa ság*: 92
Dá nia: 92
Euró pai Kö zös ség: 92
Észt or szág*: 92
Finn or szág: 92
Fran cia or szág: 92
Gö rög or szág: 92
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Hol lan dia: 92
Hor vát or szág*: 95
Iz land: 110
Ír or szág: 92
Ja pán: 94
Ka na da: 94
Len gyel or szág*: 94
Lett or szág*: 92
Li ech tens te in: 92
Lit vá nia*: 92
Lu xem burg: 92
Ma gyar or szág*: 94
Mo na co: 92
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág 
 Egye sült Ki rály sá ga: 92
Né met or szág: 92
Nor vé gia: 101
Olasz or szág: 92
Orosz Fö de rá ció*: 100
Por tu gá lia: 92
Ro má nia*: 92
Spa nyol or szág: 92
Svájc: 92
Svéd or szág: 92
Szlo vá kia*: 92
Szlo vé nia*: 92
Uk raj na*: 100
Új-Zé land: 100.

* A pi ac gaz da ság ra va ló át té rés fo lya ma tá ban lé võ or szá gok.”

3.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi IX.
törvény

az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére
szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló

1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott
károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap
létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez

elfogadott 2003. évi jegyzõkönyv,
valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal

kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló
 1992. évi egyezmény kihirdetésérõl**

** A tör vény tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 28. szá má ban
 jelent meg.

2007. évi XI.
törvény

a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról*

* A tör vény tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 28. szá má ban
 jelent meg.

Kormányrendeletek

A Kormány
39/2007. (III. 13.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi,
vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó szervek kijelölésérõl  szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet mó do sí tá sá ról

A Kormány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
 valamint

a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend -
sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 22.  § a) pont já -
ban,

a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110/A.  §-ában és 110.  § (7) be kez -
dés o) pont já ban,

a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 17.  §
(5) be kez dé sé ben, 18.  § (2) be kez dé sé ben, 45.  § (7) be kez -
dés c) pont já ban és 45.  § (11) be kez dé sé ben,

a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve zé -
sé rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
51.  § a) pont já ban,

az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  § (2) be kez dés k) pont já ban

fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot -
ja:

1.  §

A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó sá -
gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 4.  §-a fe let ti al cím, va la mint 4.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím, va la mint ren del ke zés lép:
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„Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

4.  § (1) A Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz -
ga tó ság (a to váb bi ak ban: VKKI) a mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ, ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett 
tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Szék he lye
Bu da pest.

(2) A VKKI-t fõ igaz ga tó ve ze ti, aki a (3) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a VKKI 
mun ka vál la lói fe lett.

(3) A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben a VKKI fõ igaz ga -
tó já nak ja vas la tá ra ki ne ve zi és fel men ti a VKKI gaz da sá gi
ve ze tõ jét.

(4) A VKKI mû kö dé se az or szág egész te rü le té re ki ter -
jed.”

2.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – a fõ vá ros -

ban a fõ jegy zõ – jár el a Hgt. 30.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt 
kör nye zet vé del mi ha tó ság ként, a be kez dés a)–b) pont já -
ban meg ha tá ro zott eset ben.”

3.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) A Kormány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás -

kö re i ben víz ügyi igaz ga tá si szerv ként
a) a VKKI-t, va la mint
b) az igaz ga tó sá got

je lö li ki.
(2) Víz ügyi igaz ga tá si szerv ként – ha e ren de let más -

ként nem ren del ke zik – az igaz ga tó ság jár el.”

4.  §

Az R. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § A VTT tv. 4.  §-ában fog lalt víz ügyi igaz ga tá si

szerv ként a VKKI jár el.”

5.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te II. rész 4. pont já nak A) al pont 
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[4. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:]
„d) So mogy me gyé bõl
Ba la ton sza ba di,
Ká nya,
Sió fok,
Si ó jut,
Ten gõd
köz igaz ga tá si te rü le te.”

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) A ren de let 2. és 5.  §-ai a ki hir de tést kö ve tõ 3. na pon
lép nek ha tály ba.

(3) A 2007. áp ri lis 1. nap já val fel adat vál to zás cél já ból
át szer ve zés re ke rü lõ rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ -
irány za tok fe lett rész jog kör rel ren del ke zõ Víz ügyi Köz -
pont és Köz gyûj te mé nyek jog utód ja – a (4) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – a VKKI.

(4) Az il let mény szám fej té si és irat ke ze lé si fel ada tok
 tekintetében a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek jog -
utód ja a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium.

Módosuló jogszabályok

7.  §

(1) A vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról
 szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ren de let) 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12.  § A Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz -
ga tó ság (a to váb bi ak ban: VKKI) és a KÖ VI ZIG-ek ál lan -
dó (éj jel-nap pal) ügye le tet tar ta nak.”

(2) A Ren de let 14.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vé de ke zé si ké szült sé gi fo ko za tok el ren de lé sé rõl,
 módosításáról és meg szün te té sé rõl]

„a) a KÖ VI ZIG-ek a VKKI ügye le tét, a vé del mi bi zott -
ság el nö két és az ügye let tel ren del ke zõ egyéb (így pél dá ul
rend vé del mi) szer ve ket,”
[ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják]

(3) A Ren de let 18.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Vé de ke zé si te vé keny sé gük rõl a ké szült ség ide je alatt
na pon ta kö te le sek:]

„a) KÖ VI ZIG-ek – a he lyi ön kor mány za tok és a ví zi tár -
su la tok vé de ke zé si te vé keny sé gé rõl is – 9 órá ig a VKKI
mû sza ki ügye le té nek je len tést ten ni,

b) a pol gár mes te rek az il le té kes KÖVIZIG, a bu da pes ti 
fõ pol gár mes te ri hi va tal mû sza ki ügye le te a VKKI mû sza ki 
ügye le té re tá jé koz ta tást adni,”

8.  §

(1) A víz mi nõ sé gi kár el há rí tás sal össze füg gõ fel ada tok -
ról  szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Kor mány ren de let) 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(4) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a kár el há -
rí tás or szá gos irá nyí tá sát a te rü le ti szer vek (KÖVIZIG,
KTVF) te kin te té ben a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz -
pon ti Igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: VKKI) fõ igaz ga tó ja
(a to váb bi ak ban: fõ igaz ga tó) út ján lát ja el.”

(2) A Kor mány ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A gya kor lat meg tar tá sa – a fõ igaz ga tó jó vá ha gyá -
sá val – mel lõz he tõ ab ban az év ben, mely ben a KÖVIZIG
III. fokú kár el há rí tá si ké szült ség ben volt.”

(3) A Kor mány ren de let 9.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A fõ igaz ga tó, a KÖVIZIG és a KTVF a rend kí vü li
szennye zés sel kap cso la tos be je len tés rõl kö te le sek egy -
mást azon nal tá jé koz tat ni.

(3) A VKKI, a KÖ VI ZIG-ek nél és a KTVF-ek nél ál lan -
dó ügye le tet kell tar ta ni.”

(4) A Kor mány ren de let 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kár el há rí tás köz pon ti mû ve le ti irá nyí tá sát el lá tó
vé del mi törzs fel ál lí tá sá ról a kár el há rí tás mér té ké tõl vagy
tar tós sá gá tól füg gõ en a fõ igaz ga tó dönt.”

(5) A Kor mány ren de let 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a kár el há rí tás el lá tá sá hoz a sa ját erõ for rás nem
ele gen dõ, a kár oko zó a KÖ VI ZIG-nél, a KÖVIZIG és
KTVF ve ze tõ je a fõ igaz ga tó nál kez de mé nye zi más víz -
ügyi, il le tõ leg kör nye zet vé del mi szer vek erõ for rá sa i nak
(így pél dá ul anya ga i nak és esz kö ze i nek) igény be vé te lét.”

(6) A Kor mány ren de let 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„15.  § Kár el há rí tá si ké szült ség ese tén a fõ igaz ga tó, a
KÖVIZIG és a KTVF ve ze tõ je sa ját szer ve ze té nél fo lya -
ma tos kár el há rí tá si szak mai ügye let tar tá sát ren del he ti el.”

(7) A Kor mány ren de let 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e ren de let sze rin ti fel ada tok el lá tá sát vég zõ
költ ség ve té si szer vek fel me rü lõ ki adá sa i kat ma guk fe de -
zik, de a kár el há rí tás be fe je zé se után a költ sé gek nek kár -
oko zó ra, il le tõ leg – is me ret len kár oko zó ese tén – az
 elszennyezõdött víz vagy ví zi lé te sít mény tu laj do no sá ra
való át há rí tá sá ról in téz ked nek.”

9.  §

A víz gaz dál ko dá si fel ada tok kal össze füg gõ alap ada tok -
ról  szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. ren de let 4.  §-a (4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A VIZIR mû köd te té se a Víz ügyi és Kör nye zet vé -
del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság fel ada ta.”

10.  §

A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve zé -
sé rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -

tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. ren de let
2.  §-a (2) be kez dé sé nek „a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te -
mé nyek fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „Víz ügyi és
Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész lép.

11.  §

A víz gyûj tõ-gaz dál ko dás egyes sza bá lya i ról  szóló
221/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let 3.  §-a (3) be kez dé sé -
nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv el ké szí té sé rõl a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz -
ter) gon dos ko dik. Az il le té kes ha tó sá gok köz re mû kö dé sé -
vel a terv hez:]

„c) az or szá gos szin tû ter vet a Víz ügyi és Kör nye zet vé -
del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság”
[ál lít ja össze.]

12.  §

A he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
 felhasználásának rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té nek 14. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Cím zett tá mo ga tá sok igény be je len té sé nek tar tal mi,
for mai kö ve tel mé nyei]

„14. Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si célú be ru há zá -
sok ese té ben a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti
Igaz ga tó ság a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri -
um mal egyez te tett iga zo lá sa az agg lo me rá ci ós el já rás
ered mé nyes le foly ta tá sá ról, ha a te le pü lés(ek) nem sze re -
pel(nek) a 30/2006. (II. 8.) Korm. ren de let tel mó do sí tott,
a Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si
Meg va ló sí tá si Prog ram ról  szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
ren de let 2. szá mú mel lék le té ben.”

13.  §

Az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer lét re ho zá -
sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok kal meg bí -
zott kor mány biz tos fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 98/2005. 
(V. 26.) Korm. ren de let 3.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kor mány biz tos]
„a) ko or di nál ja ké szen lé ti fel hasz ná lói kör be tar to zó

[a 279/2001. (XII. 23.) Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó
szer ve ze tek, va la mint az Or szá gos Men tõ szol gá lat és
a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság],
 illetve az e szer ve ze tek fel ügye le tét el lá tó köz igaz ga tá si
szer ve ze tek nek az EDR-rel kap cso la tos te vé keny sé gét,
e jog kö ré ben ada to kat és tá jé koz ta tást kér het;”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
47/2007. (III. 20.) Korm.

rendelete
az üvegházhatású gázoknak

a Magyar Állam kincstári vagyonába tartozó
kibocsátási egységeivel való rendelkezés

részletes szabályairól  szóló
109/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

módosításáról

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
 kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. tör vény (a to váb bi -
ak ban: Üht.) 20.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li
el:

1.  §

Az üveg ház ha tá sú gá zok nak a Ma gyar Ál lam kincs tá ri
va gyo ná ba tar to zó ki bo csá tá si egy sé ge i vel való ren del ke -
zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló 109/2006. (V. 5.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 7.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a (3) be kez -
dés ben fog lalt egyet ér té sét 15 na pon be lül adja meg.”

2.  §

Az R. 8.  §-a (1)–(4) be kez dé se i nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki bo csá tá si
egy sé gek ér té ke sí té se az Áht. 109/D.  §-a (3) be kez dé sé nek

a) c) pont ja sze rin ti ár ve rés nek mi nõ sü lõ auk ci ós el já -
rás sal, vagy

b) e) pont ja sze rin ti, tõzs dei ér té ke sí tés re adott meg bí -
zás sal
tör té nik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér té ke sí té sen
min den, az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i nak ki bo -
csá tá si egy ség ke res ke del mi jegy zé ké ben szám lá val ren -
del ke zõ jog alany részt ve het.

(3) Az elekt ro ni kus auk ci ó ra bo csá tott ki bo csá tá si egy -
sé gek a leg jobb ár aján la tot tevõ ré szé re ke rül nek ér té ke sí -
tés re, vagy több, azo nos leg jobb áron aján la tot tevõ ese tén
az aján lat te võk kö zött egyen lõ arány ban ke rül nek fel osz -
tás ra.

(4) Elekt ro ni kus auk ci ón tör té nõ ér té ke sí tés ese tén a ki -
író az elekt ro ni kus auk ci ó ra vo nat ko zó hir det ményt – az
auk ció ki tû zött nap ja elõtt 15 nap pal – oly mó don te szi
köz zé, hogy az bár mely ér dek lõ dõ szá má ra el ér he tõ le -
gyen (pl. ha zai és nem zet kö zi saj tó ter mé kek ben, in ter ne -
tes ol da la kon).”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg az R. 8.  §-a (5) be kez dé sé nek
e) pont ja, va la mint az R. 8.  §-ának (7) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

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

Mi nisz te ri rendeletek

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
7/2007. (III. 6.) IRM

rendelete
a nuk le á ris anya gok nyil ván tar tá sá nak

és el len õr zé sé nek szabályairól*

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
7/2007. (III. 22.) KvVM

rendelete
a magyarországi bioszféra-rezervátumokról**

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
29.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 85.  §-ának b) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján 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.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Bio szfé ra-re zer vá tum má mi nõ sí tem az Egye sült Nem -
ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te
(a to váb bi ak ban: UNESCO) ál tal az „Em ber és bio szfé ra”
prog ram ke re té ben bio szfé ra-re zer vá tum ként el is mert kö -
vet ke zõ te rü le te ket:

* A ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 26. szá má ban
 jelent meg.

** A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi 
33. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk – amennyi ben a
II. kö tet re vo nat ko zó igé nyü ket elõ fi ze tés kor je lez ték – té rí tés men te sen
 megkapnak, a töb bi MK elõ fi ze tõ, il le tõ leg bár ki té rí tés el le né ben  meg -
vásárol hatja  ( telefon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 
1394  Budapest 62, Pf. 357).
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a) az Agg te le ki Nem ze ti Park te rü le tén az Agg te le ki
bio szfé ra-re zer vá tu mot (az UNESCO ok le vél ado má nyo -
zá sá nak éve 1979),

b) a Fer tõ-ta vi Nem ze ti Park te rü le tén a Fer tõ-tó
 bioszféra-rezervátumot (az UNESCO ok le vél ado má nyo -
zá sá nak éve 1979),

c) a Hor to bá gyi Nem ze ti Park te rü le tén a Hor to bá gyi
bio szfé ra-re zer vá tu mot (az UNESCO ok le vél ado má nyo -
zá sá nak éve 1979),

d) a Kis kun sá gi Nem ze ti Park te rü le tén a Kis kun sá gi
bio szfé ra-re zer vá tu mot (az UNESCO ok le vél ado má nyo -
zá sá nak éve 1979),

e) a Du na–Ipoly Nem ze ti Park te rü le tén a Pi li si bio -
szfé ra-re zer vá tu mot (az UNESCO ok le vél ado má nyo zá sá -
nak éve 1981).

2.  §

Az 1.  § sze rin ti bio szfé ra-re zer vá tu mok ki ter je dé sét, va -
la mint te rü le tük in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it
az 1–5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

3.  §

A ki emel ke dõ ter mé szet vé del mi ér té kek köz vet len
meg óvá sá ra az 1.  § sze rin ti bio szfé ra-re zer vá tu mo kon be -
lül mag te rü let ként je lö löm ki a 6–10. szá mú mel lék le tek -
ben fel so rolt hely raj zi szá mú te rü le te ket.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8/2007. (III. 23.) KvVM

rendelete
a környezet- és természetvédelem, a vízügy, 

továbbá a meteorológia területén adományozható
miniszteri elismerésekrõl  szóló

6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let (a to váb -
bi ak ban: Ren de let) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, a me -
te o ro ló gia, to váb bá az ûr ku ta tás te rü le tén vég zett ki e mel -
ke dõ en ered mé nyes te vé keny ség, illetve az ered mé nyes sé -
gé nek fo ko zá sa ér de ké ben ki fej tett mun ka el is me ré sé re a
kö vet ke zõ szak mai dí jat, em lék pla ket tet, ér dem ér met és
ok le ve let ala pí tom:

a) Szak mai dí jak
1. Kör nye ze tün kért Díj,
2. Pro Na tu ra Díj,
3. Vá sár he lyi Pál Díj,
4. Schenzl Gu i do Díj,
5. Zöld Toll Díj,
6. Bay Zol tán Díj;

b) Em lék pla ket tek
1. Kör nye ze tün kért Em lék pla kett,
2. Pro Na tu ra Em lék pla kett,
3. Sajó Ele mér Em lék pla kett,
4. Pro Me te o ro ló gia Em lék pla kett,
5. A Ma gyar Ûr ku ta tá sért Em lék pla kett,
6. Ma gyar a Vi lág ûr ben Em lék pla kett;

c) Ér dem érem
A vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zé sért Ér dem érem;

d) Ok le vél
   Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél.”

2.  §

A Ren de let 3.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) A mi nisz te ri el is me ré sek re vo nat ko zó an a Mi nisz -
té rium a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ ben (a to -
váb bi ak ban: a mi nisz té rium hi va ta los lap ja) fel hí vást te het 
köz zé.”

3.  §

A Ren de let az aláb bi új 9/B.  §-sal egé szül ki:
„9/B.  § (1) Az ûr ku ta tás ér de ké ben vég zett ki ma gas ló

te vé keny ség, illetve élet mû el is me ré sé ért éven te 2 db Bay
Zol tán Díj ado má nyoz ha tó.

(2) A díj jal em lék érem, ado má nyo zást iga zo ló ok irat és
pénz ju ta lom jár.

(3) A díj dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi te lû em -
lék érem. Az érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm.
Elõ lap ján a név adó mell ké pe, mel let te két ol da lon tölgy-,
illetve ba bér ág, amely ben a díj el ne ve zé se lát ha tó. Hát ol -
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da lán a Ma gyar Köz tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és
ba bér ág gal öve zett cí me re he lyez ke dik el, ame lyet a
„KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZ TER -
TÕL” fel irat vesz kö rül.

(4) Az ado má nyo zás ra éven te az Ûr ku ta tás nap ján – áp ri -
lis 12-én – ke rül sor.”

4.  §

A Ren de let az aláb bi új 13/A–13/B.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § (1) Az ûr ku ta tás te rü le tén ki ma gas ló an ered -

mé nyes szak mai mun ka el is me ré sé ért éven te 3 db A Ma -
gyar Ûr ku ta tá sért Em lék pla kett ado má nyoz ha tó.

(2) Az em lék pla ket tel ado má nyo zást iga zo ló ok irat jár.
(3) Az em lék pla kett dísz do boz ban el he lye zett, ezüst bõl

ké szült, pro of ki vi te lû érem. Az em lék pla kett át mé rõ je
42,5 mm, vas tag sá ga 3 mm. Elõ lap ján az ûr ku ta tást szim -
bo li zá ló ábra és az em lék pla kett el ne ve zés lát ha tó. Hát ol -
da lán a Ma gyar Köz tár sa ság cí me re he lyez ke dik el, ame -
lyet a „KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZ -
TER TÕL” fel irat vesz kö rül.

(4) Az ado má nyo zás ra éven te az Ûr ku ta tás nap ján – áp -
ri lis 12-én – ke rül sor.

13/B.  § (1) Az ûr re pü lés si ke res vég re haj tá sá nak el is -
me ré sé ül Ma gyar a Vi lág ûr ben Em lék pla kett ado má nyoz -
ha tó.

(2) Az em lék pla ket tel ado má nyo zást iga zo ló ok irat jár.
(3) Az em lék érem dísz do boz ban el he lye zett, pro of ki vi -

te lû ezüst érem. Az em lék érem át mé rõ je 42,5 mm, vas tag -
sá ga 3 mm. Elõ lap ján az ûr ku ta tást szim bo li zá ló ábra és
em lék pla kett el ne ve zés lát ha tó. Hát ol da lán a Ma gyar Köz -
tár sa ság egy mást ke resz te zõ tölgy- és ba bér ág gal öve zett
cí me re he lyez ke dik el, ame lyet a „KÖRNYEZET -
VÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERTÕL” fel irat vesz
kö rül.”

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, ezzel egy ide jû leg a Ren de let

a) a 13.  § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, va la mint
az 1. szá mú mel lék let EMLÉKPLAKETTEK cím alat ti
4. pont já ban sze rep lõ „me te o ro ló gu si” szö veg rész he lyé be 
„me te o ro ló gi ai” szö veg rész lép,

b) a 16.  § (1) be kez dé sé nek „Kör nye zet vé del mi ér te sí -
tõ tár ca köz löny ben” szö veg rész he lyé be a „mi nisz té rium
hi va ta los lap já ban” szö veg rész lép,

c) 1. szá mú mel lék le té nek OKLEVÉL címe alatt sze -
rep lõ „Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tá lyá hoz” szö veg rész
he lyé be a „Hu mán po li ti kai Osz tály” szö veg rész lép,

d) 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép,

e) 17.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) A Ren de let 1. szá mú mel lék le té nek SZAKMAI
DÍJAK címe alat ti 1. pont ban a „Zöld Toll Bi zott ság hoz”
szö veg rész he lyé be a „Zöld Toll Díj Bi zott ság hoz”, az
„áp ri lis 30.” szö veg rész he lyé be az „áp ri lis 5.” szö veg rész
lép.

(3) A Ren de let 1. szá mú mel lék le té nek SZAKMAI
DÍJAK címe az aláb bi 6. pont tal egé szül ki:

„6. Bay Zol tán Díj

– A díj ra az ûr ku ta tás te rü le tén ki ma gas ló tu do má nyos, 
ku ta tá si, szak mai te vé keny sé get foly ta tó sze mé lye ket le -
het ja va sol ni.

– A dí jat ugyan az a sze mély 5 éven be lül csak egy szer
kap hat ja meg. Újabb díj ado má nyo zá sá ra csak olyan tel je -
sít mény alap ján le het ja vas la tot ten ni, ame lyet a ja va solt
sze mély a ko ráb ban ado má nyo zott díj el nye ré se óta ért el.

– A ja vas la tot a Bay Zol tán Díj Bi zott ság hoz kell be -
nyúj ta ni.

– A ja vas lat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: feb ru ár 12.”

(4) A Ren de let 1. szá mú mel lék le té nek EMLÉK -
PLAKETTEK címe az aláb bi 5. pont tal egé szül ki:

„5. A Ma gyar Ûr ku ta tá sért Em lék pla kett

– Az em lék pla kett re az ûr ku ta tás te rü le tén ki ma gas ló -
an ered mé nyes szak mai te vé keny sé get foly ta tó sze mé lye -
ket le het ja va sol ni.

– Az em lék pla ket tet ugyan az a sze mély 5 éven be lül
csak egy szer kap hat ja meg. Újabb em lék pla kett ado má -
nyo zá sá ra csak olyan tel je sít mény alap ján le het ja vas la tot
ten ni, ame lyet a ja va solt sze mély a ko ráb ban ado má nyo -
zott em lék pla kett el nye ré se óta ért el.

– A ja vas la tot a Bay Zol tán Díj Bi zott ság hoz kell be -
nyúj ta ni.

– A ja vas lat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: feb ru ár 12.”

(5) A Ren de let 1. szá mú mel lék le té nek OKLEVÉL
címe alat ti Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél elsõ mon da ta he -
lyé be az aláb bi szö veg rész lép:

„– Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél re a kör nye zet- és ter mé -
szet vé de lem, a víz ügy, a me te o ro ló gi ai és az ûr ku ta tás te -
rén vég zett pél da mu ta tó, ered mé nyes te vé keny sé get foly -
ta tó sze mé lye ket le het ja va sol ni.”

(6) 2007. áp ri lis 12-i ki tün te té sek te kin te té ben a Bay
Zol tán Díj Bi zott ság hoz a ja vas la to kat már ci us 31-ig le het
be nyúj ta ni.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 8/2007. (III. 23.) KvVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let hez]

javaslattevõ szerv megnevezése

Elérhetõségek: cím, telefon, telefax, e-mail

Elõterjesztés

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERHEZ

........................................................................................................................................................................................

Díj, emlékplakett, érdemérem, oklevél adományozására

..................................................................... alkalmából

Név (szü le tés ko ri név): ...................................................................................................................................................

Mun ka hely: .....................................................................................................................................................................

Mun ka kör, be osz tás (fog lal ko zás): .................................................................................................................................

Tu do má nyos fo ko zat:......................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap: .............................................................................................................................................

Any ja ne ve: .....................................................................................................................................................................

Lak cí me irá nyí tó szám mal: ..............................................................................................................................................

Te le fon szá ma és te le fax szá ma: .......................................................................................................................................

E-ma il cí me:....................................................................................................................................................................

Ko ráb bi mi nisz te ri, ál lam i ki tün te té sei: ..........................................................................................................................

Az át adás ja va solt idõ pont ja: ..........................................................................................................................................

Hi va ta los in do ko lás rö vi den (saj tó ban, hon la pon meg je len tet he tõ mó don):

Szak mai élet út, ér de mek rész le tes is mer te té se:

Dá tum: .............................................................
P. H.

........................................................................
ja vas lat te võ ne ve / mun ka kö re / alá írá sa

Pub li ká ci ós jegy zék:

392 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 4. szám



A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
10/2007. (III. 23.) MeHVM

rendelete
a Magyar Közigazgatási Minõség Díjról

* A ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 34. szá má ban
 jelent meg.

Or szág gyû lé si határozat

Az Országgyûlés
15/2007. (III. 7.) OGY

határozata
a második Nemzeti Környezetvédelmi Program

2003–2004. évi végrehajtásának helyzetérõl  szóló
jelentés elfogadásáról**

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a Nem ze ti Kör nye zet vé -
del mi Prog ram 2003–2004. évi vég re haj tá sá nak hely ze té -
rõl szóló je len tést.

2. Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy a Nem ze ti Kör -
nye zet vé del mi Prog ram má so dik üte me elsõ két évé nek si -
ke res jog al ko tá si te vé keny sé ge mel lett né hány szak te rü le ti 
prog ram vég re haj tá sa az ere de ti üte me zés tõl el ma radt.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy gyor sít sa
fel az aláb bi ak ban fel so rolt prog ra mok vég re haj tá sát:

a) a kör nye ze ti elõ re jel zõ, kár meg elõ zõ, illetve kár -
csök ken tõ rend sze rek fej lesz té sé nek prog ram ja;

b) a Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se elsõ üte me;
c) a Te le pü lé si Bel víz- és Csa pa dék el ve ze té si Pro g -

ram;
d) az Ivó víz bá zis-vé del mi Prog ram;
e) az Ivó víz-mi nõ ség Ja ví tó Prog ram;
f) a Víz Ke ret irány elv vég re haj tá si prog ram ja;
g) az Egye di Szenny víz ke ze lés Nem ze ti Meg va ló sí tá si

Prog ram.

Man dur Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés al el nö ke

Pett kó And rás s. k., Po do lák György s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 5-i ülés nap ján  fo -
gadta el.

Kor mány ha tá ro za tok

A Kormány
1011/2007. (III. 13.) Korm.

határozata

a közszolgálati ellenõrzések 2007. évi vizsgálati
tárgyköreirõl és a vizsgálat alá vont közigazgatási

szervekrõl

A Kormány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló – több -
ször mó do sí tott – 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Ktv.) 64/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõ 
ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kormány fel hív ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz tert, hogy a 2007. év ben a köz szol gá la ti el len õr -
zé se ket az aláb bi tárgy kö rök ben hajt sa vég re:

a) a köz szol gá la ti jog vi szony meg szün te té sé nek mun -
kál ta tói gya kor la ta,

b) a köz tiszt vi se lõi tar ta lék ál lo mány ba he lye zés gya -
kor la ta.

2. Az el len õr zé sek a 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2006. de cem -
ber 31-ig tar tó idõ szak mun kál ta tói in téz ke dé se i re ter jed -
je nek ki.

3. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

a) az 1. a) és b) al pon tok ban meg ha tá ro zott tárgy kö rök
el len õr zé sét a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri -
um nál, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nál, va -
la mint a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um nál ön ál ló -
an,

b) az 1. a) al pont ban meg ha tá ro zott tárgy kör el len õr zé -
sét a me gyei köz gyû lé sek hi va ta lai, a fõ vá ro si ke rü le ti és
a me gyei jogú vá ro si ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le te
hi va ta lá nál a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõk be vo ná sá val
hajt sa vég re.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

4. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter az
 ellenõrzések ta pasz ta la ta i ról ad jon tá jé koz ta tást a Kor -
mány nak, és te gyen ja vas la tot a 2008. évi köz szol gá la ti
 ellenõrzések tárgy kö re i re és a vizs gá lan dó köz igaz ga tá si
szer vek kö ré re.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. no vem ber 30.
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5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.
E ha tá ro zat köz zé té te lé vel egy ide jû leg a köz szol gá la ti
 ellenõrzések 2006. évi vizs gá la ti tárgy kö re i rõl és a vizs gá -
lat alá vont köz igaz ga tá si szer vek rõl  szóló 1001/2006.
(I. 13.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1015/2007. (III. 20.) Korm.

határozata
a „Sikeres Magyarországért” Lakossági

Energiatakarékossági Hitelprogram és a Lakossági
energiamegtakarítás és a megújuló

energiahordozó-felhasználás növelés címû pályázat
együttes meghirdetésérõl*

(kivonatos közlés)

A la kos ság ener gia költ ség ter he i nek csök ken té se,
fosszi lis ener gia hor do zó fel hasz ná lá sá nak mér sék lé se, a
ha gyo má nyos tech no ló gi á val épült la ká sok ener ge ti kai
kor sze rû sí té se, a la ká sok meg úju ló ener gia hor do zó-fel -
hasz ná lá sá nak nö ve lé se, a táv la ti ener gia meg ta ka rí tá si
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa, a kör nye zet vé del mi nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lá sok tel je sí té sé nek elõ se gí té se, to -
váb bá a 2007–2013-as idõ szak ban a la ká sok ener ge ti kai
kor sze rû sí té sé re szol gá ló be ru há zá sok ösz tön zé se ér de ké -
ben a Kormány:

5. el fo gad ja az Ener gia Köz pont Kht. eset le ges meg szün -
te té sé vel kap cso lat ban a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro -
zat 6. pont ja q) al pont ja alap ján el vég zett vizs gá lat ered mé -
nyét, és egyet ért az zal, hogy az Ener gia Köz pont Kht. fel -
ada ta it meg tart va a je len le gi for má já ban mû köd jön to vább;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. úgy dönt, hogy az Ener gia Köz pont Kht. fel ada tai
kö ré ben lás sa el a NEP-2007 pá lyá zat, va la mint a „Si ke res
Ma gyar or szá gért” La kos sá gi Ener gi a ta ka ré kos sá gi Hi tel -
prog ram ke re té ben meg va ló su ló ener gia meg ta ka rí tást
ered mé nye zõ fel újí tá sok, kor sze rû sí té sek ener ge ti kai
meg fe le lõ sé gé nek szak mai bí rá la tá val járó fel ada to kat;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: fo lya ma tos

* A Korm. h. teljes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. évi 32. szá má ban
 jelent meg.

7. egyet ért az zal, hogy a 2006/32/EK irány elv nek való
meg fe le lés ér de ké ben ké szí ten dõ ener gia ha té kony sá gi
cse lek vé si ter vek (EEAP) kez de ti idõ ho ri zont ja egyez zen
meg az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 2007–2013 kö -
zöt ti idõ sza ká val. Az ener gia ha té kony sá gi cse lek vé si terv -
nek az ága za ti, illetve re gi o ná lis ope ra tív prog ra mok ra, va -
la mint az egyéb ener gi a ta ka ré kos sá gi prog ra mok ra kell
ala po zód nia. Az elsõ EEAP érin tett tár cák ál tal egyez te tett 
vál to za tá nak 2007. má ju sá ban kell a Kormány elé ke rül -
nie. A má so dik EEAP ki dol go zá sá nál rész le te sen be kell
mu tat ni a Kör nye ze ti és Ener gia Ope ra tív Prog ram Ha té -
kony ener gia fel hasz ná lás pri o ri tá si ten gely e, va la mint az
egyéb ener gi a ta ka ré kos sá gi prog ra mok ál tal el ért ered mé -
nye ket. A har ma dik EEAP ki dol go zá sá nál ér té kel ni kell az 
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv hét éves idõ sza ká nak az
ered mé nye it.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: az el sõ EEAP érin tett tár cák ál tal egyez te tett
 vál to za tá ra: 2007. má jus 30.
a má so dik EE AP-ra: 2011. jú ni us 30.
a har ma dik EE AP-ra: 2004. jú ni us 30.

8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba; egy -
ide jû leg a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat 6. pont ja
q) al pont já nak 11. fran cia be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1016/2007. (III. 20.) Korm.

határozata
a társadalmi bûnmegelõzés nemzeti stratégiája

céljainak végrehajtásából származó
2007-ben megvalósítandó feladatokról*

(ki vo na tos köz lés)

A Kormány a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té -
gi á já ról  szóló 115/2003. (X. 28.) OGY ha tá ro zat 2. pont já -
ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ ha tá ro za -
tot hoz za:

I. Általános rendelkezések

4. Fej lesz te ni kell a tár sa dal mi bûn meg elõ zés kom mu -
ni ká ci ó ját. Elõ kell se gí te ni azt, hogy az ál lam pol gá rok és
kö zös sé ge ik, va la mint az ön kor mány za tok, a szak mák
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kép vi se lõi és a ci vil szer ve ze tek meg is mer jék a kö zös sé gi
bûn meg elõ zé si prog ra mo kat és azok ered mé nye it.

Fe le lõs: a kor mány za ti kom mu ni ká ci ós ko or di ná-
 ci ó ért Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 
 mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, az el vég zett fel ada tok át te kin-
 té sé re: 2007. ok tó ber 1.

II. Intézkedések

II/B. A vá ro sok biz ton sá gá nak fo ko zá sa

14. a) A köz ér de kû mun ka bün te tés jó vá té te li jel le gé -
nek erõ sí té se ér de ké ben a vá ro si (te le pü lé si) kör nye zet
szé pí té sét, hely re ál lí tá sát, a kö zös ség és/vagy a sér tett ki -
en gesz te lé sét szol gá ló spe ci á lis prog ra mo kat kell szer vez -
ni a köz ér de kû mun ká ra ítél tek szá má ra. A cél el éré sét pá -
lyá za tok kal is tá mo gat ni kell.

b) Ki kell ér té kel ni az e tárgy ban meg va ló sult pro jek -
tek ta pasz ta la ta it.

Fe le lõs: az a) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

a b) pont ra: 
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: az a) pont ra: fo lya ma tos
a b) pont ra: 2007. no vem ber 30.

16. Az il le gá lis fa ki ter me lés vissza szo rí tá sa ér de ké ben
fel kell tár ni az er dõ gaz dál ko dók, a ter mé szet vé del mi õr -
szol gá la tok, az er dé sze ti igaz ga tó sá gok, a rend õr ség és az
ön kor mány za tok együtt mû kö dé sé ben rej lõ le he tõ sé ge ket.
A ta pasz ta la tok alap ján ki kell dol goz ni a je len ség meg elõ -
zé sé re al kal mas mód sze re ket.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 15.

22. Tár ca kö zi szak mai mun ka cso por tot kell lét re hoz ni
a ter mé sze ti és a vé dett ter mé sze ti te rü le te ken jog el le ne sen 
foly ta tott te re pi tech ni kai sport te vé keny sé gek meg elõ zé -
sé re, illetve vissza szo rí tá sá ra. A prob lé ma kom plex ke ze -
lé se ér de ké ben szé les körû tá jé koz ta tás ra van szük ség. A

sport cé lú te rep mo to rok ra, qu a dok ra azo no sí tó jel hasz ná -
la tá val nyil ván tar tást kell ki ala kí ta ni, illetve meg fe le lõ te -
rü le te ket kell ki je löl ni a kü lön bö zõ te re pi tech ni kai spor -
tok jog sze rû gya kor lá sá ra.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 1-jé tõl fo lya ma tos

23. Meg kell vizs gál ni a kör nye zet-, illetve ter mé szet -
ká ro sí tó – kü lö nö sen a hul la dék gaz dál ko dás rend jét, a fel -
szí ni vi zek vé del mét, a le ve gõ tisz ta ság-vé del met és a ter -
mé sze t vé del mét sér tõ – cse lek mé nyek meg elõ zé sé re,
 illetve vissza szo rí tá sá ra al kal mas esz kö zö ket. En nek ér de -
ké ben szak mai mun ka cso por tot kell fel ál lí ta ni, amely át te -
kin ti a jog sza bá lyi hát te ret, a le het sé ges meg elõ zé si mód -
sze re ket, in téz mé nye ket, a meg elõ zé si fo lya mat ba a tár sa -
da lom, illetve más szer vek ha té ko nyabb be vo ná sá nak le -
he tõ sé ge it és a szük sé ges jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra,
meg al ko tá sá ra tesz ja vas la tot.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter

Ha tár idõ: a mun ka cso port fel ál lí tá sá ra: 
 2007. má jus 31.
a jog sza bály-mó do sí tá si ja vas la tok ra: 
 2007. ok tó ber 30.

II/D. Az ál do zat tá vá lás meg elõ zé se, ál do zat se gí tés, az
ál do zat kom pen zá ci ó ja

13. Szé les kör ben kell a nyil vá nos sá got tá jé koz tat ni a
ká bí tó szer rel, a kul tu rá lis ja vak kal, illetve a CITES egyez -
mény (a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2003. évi XXXII. tör vény) ha tá lya alá tar to zó,
va la mint a ha zai ter mé szet vé del mi jog sza bá lyok ál tal érin -
tett ál lat- és nö vény fa jok kal kap cso la tos fel de rí tett jog sér -
té sek rõl.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos
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III. Jogalkotási feladatok

III/B. Egyéb te en dõk

1. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a tár sa dal mi bûn meg -
elõ zé si szem pon tok és cé lok a ké szü lõ jog sza bá lyok ban és
kor mány dön té sek ben kö vet ke ze te sen és fo lya ma to san ér -
vé nye sül je nek.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív
 irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
egész ség ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. A mi nisz te rek és a kor mány biz to sok gon dos kod ja -
nak ar ról, hogy az irá nyí tá suk alá tar to zó szer vek bel sõ
sza bály za tá ban és azok mû kö dé sé ben a tár sa dal mi bûn -
meg elõ zé si szem pon tok fo lya ma to san ér vé nye sül je nek.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív
  irá nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos
egész ség ügyi mi nisz ter
fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 

 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

IV. Záró rendelkezések

1. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba. A
ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg a tár sa dal mi bûn meg elõ zés
nem ze ti stra té gi á ja cél ja i nak vég re haj tá sá ból szár ma zó

2005-ben és 2006-ban meg va ló sí tan dó fel ada tok ról  szóló
1036/2005. (IV. 21.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

2. Je len kor mány ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg az Euró pa Terv (2007–2013.) ki dol go zá sá nak tar tal mi
és szer ve ze ti ke re te i rõl  szóló 1076/2004. (VII. 22.) Korm.
ha tá ro zat 8. pont já ban sze rep lõ „a bel ügy mi nisz tert a biz -
ton ság,” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
1018/2007. (III. 26.) Korm.

határozata
a mun ka vé de lem or szá gos prog ram ja
2007. évi in téz ke dé si és ütem ter vé rõl*

* A Korm. h. tel jes ter je del mé ben a Ma gyar Köz löny 2007. évi 35. szá -
má ban je len t meg (ha tá ro zat és mel lék le te).

A Kormány
2039/2007. (III. 13.) Korm.

határozata
az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet

Közhasznú Társaság végelszámolással történõ
megszüntetésének elõ ze tes engedélyezésérõl

A Kormány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 95.  § (4) be kez dé se alap ján az aláb bi
ha tá ro za tot hoz za:

A Kormány

1. az Ár víz vé del mi és Bel víz vé del mi Köz pon ti Szer ve -
zet Köz hasz nú Tár sa ság vég el szá mo lás sal tör té nõ meg -
szün te té sé hez az elõ ze tes en ge délyt meg ad ja;

2. fel hív ja a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert a
vég el szá mo lás meg kez dé sé hez szük sé ges tu laj do no si ha -
tá ro zat el ké szí té sé re és cég bí ró ság hoz tör té nõ be nyúj tás ra.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 1.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
2046/2007. (III. 19.) Korm.

ha tá ro za ta
a ter ro riz mus el le ni küz de lem ak tu á lis fel ada ta i ról

 szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm. ha tá ro zat
módosításáról*

(ki vo na tos köz lés)

A Kormány, a ter ro riz mus el le ni küz de lem ak tu á lis
fel ada ta i ra, kü lö nö sen az Euró pai Unió ha tá lyos Ter ro -

riz mus El le ni Cse lek vé si Ter vé ben fog lal tak ha té kony
ha zai vég re haj tá sá ra te kin tet tel a kö vet ke zõ ha tá ro za tot
hoz za:

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a Kor mány ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le te he -
lyé be a ha tá ro zat mel lék le te lép, va la mint a Kor mány ha tá -
ro zat 2. és 5. pont jai a ha tá lyu kat vesz tik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2046/2007. (III. 19.) Korm. határozathoz

„1. szá mú mel lék let a 2112/2004. (V. 7.) Korm. ha tá ro zat hoz

III. Terrorizmus Elleni Nemzeti Akcióterv
az Európai Unió jelenleg hatályos, az Állandó Képviselõk Bizottsága 2006. szeptember 13-ai ülésén elfogadott

Terrorizmus Elleni Cselekvési Terve (11882/1/06 REV 1 számú tanácsi dokumentum,
a továb biak ban: UAP) alapján

UAP pont jai Ha zai in téz ke dés Fe le lõs Ha tár idõ Meg jegy zés

2.3.1. A Kri ti kus Inf ra struk tú ra
Vé de lem Euró pai Prog ram -
já nak meg kö ze lí té sét tük rö -
zõ, a kü lön bö zõ ága za ti
fel adat- és ha tás kör be tar to -
zó kri ti kus inf ra struk tú ra vé -
del mi te vé keny sé gek kö zös
ke ret rend szer be fog la lá sá ról, 
ága zat kö zi össze hango lá sá -
ról  szóló elõ ter jesz tés
benyújtása a Kormánynak.

ÖTM (OKF), IRM, GKM,
KvVM, FVM, EüM, MeH,
HM, KüM

2007. de cem ber 31.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za ta

A Miniszterelnök
5/2007. (III. 7.) ME

határozata
a Meteorológiai Világszervezet (WMO)

15. Kongresszusán való részvételrõl

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti
 hatáskörömben el jár va, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 miniszter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján:

1. egyet ér tek az zal, hogy a Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve -
zet (WMO) 15. Kong resszu sán (2007. má jus 7–25., Genf)
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány át kép vi se lõ kül dött ség
ve gyen részt;

2. fel ha tal ma zom a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 minisztert, hogy a kül dött ség tag ja it a kül ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben je löl je ki;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség
 részére a rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
adja ki.

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

* A Korm. h. tel jes szö veg e a Ha tá ro za tok Tára 2007. évi 10. szá má ban
 jelent meg.



Mi nisz te ri uta sí tá sok

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
7/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM

uta sí tása
a környezet- és természetvédelmi, a vízügyi, továbbá a 

meteorológia területén adományozható miniszteri
elismerésekrõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet

végrehajtásáról, a kitüntetési bizottságok
létrehozásáról, valamint a bizottságok mûködési

szabályairól  szóló 17/2003. (K. Ért. 8.) KvVM utasítás 
módosításáról

A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 2.  § (2) és (3) be kez dé sé nek vég re haj tá sa ér -
de ké ben, va la mint a ki tün te té si bi zott sá gok lét re ho zá sá ra
és mû kö dé si sza bá lya i ra a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.

A kör nye zet- és ter mé szet vé del mi, a víz ügyi, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let  végre -
hajtásáról, a ki tün te té si bi zott sá gok lét re ho zá sá ról, va la -
mint a bi zott sá gok mû kö dé si sza bá lya i ról  szóló 17/2003.
(K. Ért. 8.) KvVM uta sí tás (a to váb bi ak ban: Uta sí tás)
1. pont ja az aláb bi f) pont tal egé szül ki:

„f) Bay Zol tán Díj Bi zott ság
A Bi zott ság el nö ke: a jogi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár.
A Bi zott ság tag jai: az ûr ku ta tás szak te kin té lye i bõl a

jogi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár ja vas la ta alap ján, a
mi nisz ter ál tal fel kért sze mé lyek.

A bi zott ság tag ja i nak lét szá ma leg fel jebb 8 fõ le het.
A bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa leg fel jebb 3 évre szól.
A bi zott sá gi tag ság a fel ké rés el fo ga dá sá val jön lét re.
A bi zott sá gi tag ság az ar ról való le mon dás sal, va la mint

a Mi nisz té rium jogi és ko or di ná ci ós ál lam tit ká rá nak a ja -
vas la ta alap ján, a fel ké rés nek a mi nisz ter ál tal tör té nõ
vissza vo ná sá val szün tet he tõ meg. A bi zott sá gi tag ság a
fel ké rés tõl szá mí tott 3 év el tel té vel meg szû nik.

A bi zott ság tit ká ra: a Mi nisz té rium jogi és ko or di ná ci ós
szakál lam tit ká ra ál tal – a fel ügye le te alatt álló szer ve zet -
bõl – ki je lölt sze mély.”

2.

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zás nap ján* lép ha tály ba.
Ezzel egy ide jû leg az Uta sí tás

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2007. már ci us 21.

a) 1. a) pont já ban sze rep lõ „Zöld Toll Bi zott ság” szö -
veg rész he lyé be a „Zöld Toll Díj Bi zott ság”;

b) 1. b) pont já ban a „kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam -
tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „jogi és ko or di ná ci ós szak ál -
lam tit ká ra”, a „kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit kár”
szö veg rész he lyé be a „jogi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit -
kár”, a „kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit ká rá nak” szö -
veg rész he lyé be a „jogi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká rá -
nak”;

c) 1. c) pont já ban a „ter mé szet vé del mi he lyet tes ál lam -
tit ká ra” szö veg rész he lyé be „ter mé szet- és kör nye zet meg -
õr zé si szak ál lam tit ká ra”, a „ter mé szet vé del mi he lyet tes ál -
lam tit kár” szö veg rész he lyé be „ter mé szet- és kör nye zet -
meg õr zé si szak ál lam tit kár”, a „ter mé szet vé del mi he lyet tes 
ál lam tit ká rá nak” szö veg rész he lyé be „ter mé szet- és kör -
nye zet meg õr zé si szak ál lam tit ká rá nak”;

d) 1. d) pont já ban a „víz ügyi he lyet tes ál lam tit ká ra”
szö veg rész he lyé be a „víz ügyi szak ál lam tit ká ra”, „víz ügyi 
he lyet tes ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a „víz ügyi szak -
ál lam tit kár”, „víz ügyi he lyet tes ál lam tit ká rá nak” szö veg -
rész he lyé be a „víz ügyi szak ál lam tit ká rá nak”;

e) 2. d) pont já ban a „Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tály”
szö veg rész he lyé be a „Hu mán po li ti kai Osz tály, a 2. e) pont -
já ban a „Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tá lyon” szö veg rész
he lyé be a „Hu mán po li ti kai Osz tá lyon”, a 2. f) pont já ban a
„Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tály” szö veg rész he lyé be a
„Hu mán po li ti kai Osz tály”. A 2. g) pont já ban a „Hu mán Erõ -
for rás Ön ál ló Osz tály” szö veg rész he lyé be a „Hu mán po li ti -
kai Osz tály”
szö veg rész lép.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM

uta sí tá sa
az egyes kormányzati iratok elõkészítésének

formai rendjérõl

1.  §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (a to váb bi ak ban: mi nisz té rium) szer ve ze ti
egy sé ge i re ter jed ki.

(2) Az uta sí tás ha tá lya
a) a kor mány-elõ ter jesz té sek,
b) a kor mány je len té sek,
c) a mi nisz te ri ren de le tek, va la mint
d) a mi nisz té rium Ál lam tit ká ri ér te kez le té nek és Mi -

nisz te ri ér te kez le té nek pa pír ala pú és elekt ro ni kus elõ ké -
szí tõ ira ta i ra (a to váb bi ak ban: irat) ter jed ki.
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2.  §

(1) Az ira tok cí mé ben
a) a mi nisz té rium Ál lam tit ká ri ér te kez le té re, a Mi nisz -

te ri ér te kez let re és a szak ma po li ti kai egyez te tés re ké szí tett 
irat ese té ben a „mun ka anyag”,

b) a köz igaz ga tá si egyez te tés re, va la mint a tár sa dal -
mi-ér dek kép vi se le ti egyez te tés re ké szí tett irat ese té ben a
„ter ve zet”
meg je lö lést kell hasz nál ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti irat fe dõ lap ján (kez dõ lap -
ján) fel kell tün tet ni a „Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té rium” meg ne ve zést, va la mint az azt elõ ké szí tõ szak -
ál lam tit kár ság ne vét.

3.  §

(1) Az Ál lam tit ká ri Ér te kez let re és a Kormány ülé sé re
ké szí tett ira tok cí mé ben az „elõ ter jesz tés a Kormány ré -
szé re” meg ne ve zést kell hasz nál ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti irat fe dõ lap ján elõ ter jesz tõ -
ként a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert, il le tõ leg a
vele együt te sen elõ ter jesz tõ mi nisz tert kell ne ve sí te ni.

4.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dé se és a 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti
meg ne ve zést az irat min den ol da lán fe lül (élõ fej ben) kell
fel tün tet ni.

(2) A szak ma po li ti kai egyez te tés re, a köz igaz ga tá si
egyez te tés re és a tár sa dal mi-ér dek kép vi se le ti egyez te tés re 
ké szí tett olyan irat fe dõ lap ján (kez dõ lap ján), amely az
egyez te té se ket kö ve tõ en a Kormány elé ke rül elõ ter jesz -
tés re, fel kell tün tet ni azt, hogy az nem a Kormány ál lás -
pont ját tük rö zi.

5.  §

(1) Az irat min den ol da lán alul (élõ láb ban) a „ké szí tet te: 
..., lát ta: ..., jó vá hagy ta: ...” meg je lö lés hasz ná la tá val fel
kell tün tet ni az irat ké szí tõ jé nek, lát ta mo zó já nak, jó vá ha -
gyó já nak a ne vét és be osz tá sát vagy be osz tá sá nak rö vi dí -
tett meg ne ve zé sét.

(2) A 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti irat ké szí tõ jén a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium ügy rend jé rõl
 szóló 21/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM uta sí tás (a to váb bi -
ak ban: Ügy rend) 8.  §-a alap ján ki je lölt ügy in té zõt, lát ta -
mo zó ján annak köz vet len fe let te sét, jó vá ha gyó ján a ki je -
lölt ügy in té zõ szer ve ze ti egy sé gé nek azt a ve ze tõ jét kell
ér te ni, amely a ki ad má nyo zót meg elõ zi.

(3) A 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti irat ké szí tõ jén az Ügy -
rend 8.  §-a alap ján ki je lölt ügy in té zõt, lát ta mo zó ján szer -

ve ze ti egy sé gé nek a ve ze tõ jét, jó vá ha gyó ján a ki ad má nyo -
zót meg elõ zõ ál lam i ve ze tõt (szak ál lam tit kárt) kell ér te ni.

7.  §

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
9/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM

utasítása
az Európa Diplomával rendelkezõ területekrõl

Az Euró pa Dip lo ma cím (a to váb bi ak ban: Dip lo ma) ado -
má nyo zá sa egy sé ges rend jé nek ki ala kí tá sa, va la mint az
Euró pa Ta nács nak a Dip lo má val ren del ke zõ te rü le tek re vo -
nat ko zó aján lá sai vég re haj tá sa ér de ké ben az aláb bi uta sí tást
adom ki:

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um ra (a to váb bi ak ban: mi nisz té rium), va la -
mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a to váb bi -
ak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt álló nem ze ti park igaz -
ga tó sá gok ra (a to váb bi ak ban: igaz ga tó ság) ter jed ki.

2.  §

A pá lyá za tot a mû kö dé si te rü le te sze rint érin tett igaz ga -
tó ság ké szí ti elõ és kül di meg a mi nisz ter nek. A Dip lo ma
el nye ré sé hez az Euró pa Ta nács ál tal rend sze re sí tett, annak 
hon lap ján el ér he tõ for ma nyom tat vány sze rint kell pá lyáz -
ni. Pá lyá za tot csak vé dett ter mé sze ti te rü let re, illetve vé -
dett ter mé sze ti te rü let egy ré szé re le het be nyúj ta ni.

3.  §

A mi nisz ter a pá lyá za tot szer ve ze te út ján meg vizs gál ja,
és – egyet ér té se ese tén – be nyújt ja az Euró pa Ta nács hoz.
A pá lyá zat be nyúj tá sá hoz a mi nisz té rium be szer zi a fel -
adat kö re sze rint érin tett Mi nisz té rium egyet ér té sét.

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2007. már ci us 26.
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4.  §

A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sét a kü lön jog sza -
bály ban ki je lölt ter mé szet vé del mi ke ze lõ je az Euró pa Ta -
nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga ál tal ki adott ha tá ro zat ban fog -
lalt aján lá sok nak meg fe le lõ en vég zi. A ter mé szet vé del mi
ke ze lõ a te rü le tért fe le lõs dol go zót je löl ki, aki a te rü let fel -
ügye le tét az igaz ga tó irá nyí tá sa mel lett el lát ja.

5.  §

Az Euró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga ál tal ki adott
ha tá ro zat ban fog lalt aján lá sok vég re haj tá sá ra a ter mé szet -
vé del mi ke ze lõ ter mé szet- és kör nye zet-meg õr zé si mi nisz -
té ri u mi szak ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val in téz ke dé si ter vet
ké szít a Dip lo ma ér vé nyes sé gé nek ide jé re.

6.  §

A mû kö dé si te rü le te sze rint érin tett igaz ga tó ság – az
Euró pa Ta nács ál tal elõ írt tar ta lom mal – éves je len tést ké -
szít, ame lyet min den év no vem ber 15-ig jó vá ha gyás ra
meg küld a mi nisz ter nek. A jó vá ha gyott je len tést a mi nisz -
té rium pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban meg kül di az
Euró pa Ta nács il le té kes szer ve ze ti egy sé gé nek.

7.  §

A mi nisz té rium és a mû kö dé si te rü le te sze rint érin tett
igaz ga tó ság köz re mû kö dik a Dip lo má val ren del ke zõ te rü let
Euró pa Ta nács ál tal vég zett öt éven kén ti fe lül vizs gá la tá ban.

8.  §

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
10/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM

uta sí tá sa
a bioszféra-rezervátumokról

A bio szfé ra-re zer vá tum te rü le tek kel kap cso la tos fel -
ada tok egy sé ges vég re haj tá sa ér de ké ben az aláb bi uta sí tást 
adom ki:

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2007. már ci us 28.

1.  §

Az uta sí tás ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um ra (a to váb bi ak ban: mi nisz té rium), va la mint a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a to váb bi ak ban:
mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt álló nem ze ti park igaz ga tó sá -
gok ra (a to váb bi ak ban: igaz ga tó ság) ter jed ki.

2.  §

A bio szfé ra-re zer vá tum cím el nye ré sé hez az ENSZ
 Nevelésügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te
(UNESCO) ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány sze -
rint kell pá lyáz ni. A pá lyá zat elõ ké szí té se so rán a mû kö dé -
si te rü let sze rint érin tett igaz ga tó ság ér té ke li a be ér ke zett
ja vas la to kat, és együtt mû kö dik a ja vas lat elõ ter jesz tõ jé -
vel.

3.  §

A mi nisz ter az el ké szült pá lyá za tot – szer ve ze te út ján –
meg vizs gál ja, és azt – egyet ér té se ese tén – az UNESCO
„Em ber és bio szfé ra” prog ram Nem ze ti Bi zott ság (a to -
váb bi ak ban: Nem ze ti Bi zott ság) ré szé re to váb bít ja. A bio -
szfé ra-re zer vá tum cím el nye ré se ese tén a mi nisz ter gon -
dos ko dik annak ki hir de té sé rõl.

4.  §

A bio szfé ra-re zer vá tum ter mé szet vé del mi ke ze lõ je az
adott te rü le ten mû kö dõ igaz ga tó ság, amely a  bioszféra-
 rezervátum te rü le tén ta lál ha tó vé dett ter mé sze ti te rü le tek
ke ze lé si ter vé nek el ké szí té se kor, mó do sí tá sa kor, va la mint
a fenn tar tá si és gaz dál ko dá si te vé keny sé ge so rán az
UNESCO aján lá sa it kö te les fi gye lem be ven ni.

5.  §

Az igaz ga tó ság – az il le té kes ter mé szet vé del mi ha tó -
ság gal egyez tet ve – gon dos ko dik a bio szfé ra-re zer vá tu -
mok mag te rü le te i nek az UNESCO aján lá sai sze rin ti táb -
lák kal való meg je lö lé sé rõl.

6.  §

A 4.  § sze rin ti igaz ga tó ság – az UNESCO elõ írá sa i -
nak meg fe le lõ en – a mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve
10 éven te fe lül vizs gál ja a bio szfé ra-re zer vá tum te rü le -
te it, va la mint a re zer vá tum ban fo lyó fenn tar tá si és  gaz -
dál ko dási te vé keny sé get.
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7.  §

A 4.  § sze rin ti igaz ga tó ság – az UNESCO elõ írá sai sze -
rint – 10 éven te be szá mo ló je len tést ké szít, ame lyet a so -
ron kö vet ke zõ je len té si évet meg elõ zõ év no vem ber 15-ig
jó vá ha gyás ra a mi nisz té ri um nak meg küld. Az elsõ  jelen -
tési év 2007.

8.  §

A mi nisz té rium a vég le ge sí tett je len tést a Nem ze ti Bi -
zott sá gon ke resz tül to váb bít ja az UNESCO MAB Tit kár -
sá ga ré szé re.

9.  §

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
11/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM

uta sí tá sa
a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

módosító alapító okiratának közzétételérõl

1.  §

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
89.  §-ának (1) be kez dé se alap ján 2007. áp ri lis 1. nap já val a 
Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek költ ség ve té si szer -
ve ze tet fel adat vál toz tat ás cél já ból – új né ven – át szer ve -
zem. Az át szer ve zett költ ség ve té si szerv új neve Víz ügyi
és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság (a to váb bi ak -
ban: VKKI).

2.  §

A VKKI mó do sí tó ala pí tó ok ira tát az uta sí tás mel lék le -
te ként ki adom és köz zé te szem.

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2007. már ci us 29.

3.  §

(1) Je len uta sí tás 2007. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Víz ügyi
Köz pont és Köz gyûj te mé nyek mó do sí tó ala pí tó ok ira tá -
nak köz zé té te lé rõl  szóló 15/2005. (K. V. Ért. 2006. 1.)
KvVM uta sí tás és a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé -
nyek mó do sí tó ala pí tó ok ira tá nak köz zé té te lé rõl  szóló
15/2005. (K. V. Ért. 2006. 1.) KvVM uta sí tás mó do sí tá sá -
ról  szóló 12/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM uta sí tás ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 11/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM utasításhoz

Módosító Alapító Okirat

A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter
351.070/1993. szá mú ha tá ro za tá val lé te sí tett és a 15/2005. 
(K. V. Ért. 2006. 1.) KvVM uta sí tás sal át szer ve zett Víz -
ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nye ket az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 89.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel a költ ség ve té si szerv
fel ada tá nak meg vál toz ta tá sa cél já ból, az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben át szer ve zem és te vé -
keny sé gi kö ré nek, va la mint gaz dál ko dá si rend jé nek mó -
do sí tá sá val a – mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben –
kö vet ke zõ Mó do sí tó Ala pí tó Ok ira tot adom ki:

I. Általános adatok

1. El ne ve zé se: Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti 
Igaz ga tó ság

2. Ide gen nyel vû el ne ve zé se: Cent ral Bu re au of Wa ter
and En vi ron ment

3. Rö vi dí tett neve: VKKI

4. Szék he lye: 1012 Bu da pest, Már vány utca 1/D

5. Ala pí tó ja: köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz -
ter

6. Ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1993. ja nu ár 1.

7. Fel ügye le ti szer ve: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter

8. Jog elõd je: Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek
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II. Jogállása, mûködési területe
és gazdálkodási rendje

1. A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ ön ál ló jogi sze mély, ön ál ló an gaz dál ko dó, az 
elõ irány za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti
költ ség ve té si szerv.

2. Mû kö dé se az or szág egész te rü le té re ki ter jed.

III. Állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége

1. El jár a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét,
va la mint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét
szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se)
köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXVII. tör vény 4.  §-ában fog lalt – Kormány ál tal ki je lölt – 
víz ügyi igaz ga tá si szerv ként.

2. El lát ja a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
( továbbiakban: mi nisz ter) fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó

– a vi zek kár té te lei el le ni vé de lem mel,
– víz gyûj tõ-gaz dál ko dás sal,
– víz raj zi te vé keny ség gel,
– a köz mû ves víz el lá tás sal és szenny víz ke ze lés sel,
– egyes Euró pai Uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá val meg -

va ló su ló köz pon ti, illetve pá lyá za ti, va la mint ki emelt kor -
mány za ti fej lesz té sek meg va ló sí tá sá val,

– köz pon ti víz ügyi nyil ván tar tá sok és in for ma ti kai
rend sze rek üze mel te té sé vel kap cso la tos, va la mint

– mú ze um i, le vél tá ri, könyv tá ri, to váb bá
– egyéb, a mi nisz ter ál tal fel adat kö ré be utalt  felada -

tokat.

3. Az 1. és 2. pont sze rin ti ál lam i alap te vé keny sé ge kö -
ré ben el lát ja:

– az egyes Euró pai Uni ós és ha zai for rá sok fel hasz ná lá -
sá val meg va ló su ló nagy és ki emelt be ru há zá sok kal kap -
cso la tos be ru há zói és ko or di ná ci ós fel ada to kat, a víz gaz -
dál ko dás ban meg va ló su ló KIOP prog ra mo kat va la mint az
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv Kör nye zet és Ener gia
Ope ra tív Prog ram (KEOP) köz pon ti és pá lyá za ti prog ram -
ja i nak szak mai elõ ké szí té sét, illetve a köz pon ti prog ra mok 
meg va ló sí tá sát;

– a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok nak (to -
váb bi ak ban: KÖVIZIG) az ál lam i tu laj do nú vi zek ke ze lé -
sé vel kap cso la tos szak mai te vé keny sé gük, illetve a mû kö -
dé sü ket meg la po zó köz gaz da sá gi fel té tel rend szer ko or di -
ná ci ó ját, va la mint részt vesz az or szá gos és te rü le ti víz gaz -
dál ko dás stra té gi á já nak, kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sá ban és 
a víz gaz dál ko dás nem zet kö zi fel ada ta i nak el lá tá sá ban,
köz re mû kö dik a ku ta tás-fej lesz té si kon cep ci ók ki dol go zá -
sá ban, a ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség ter ve zé sé ben,

szer ve zé sé ben, vég re haj tá sá ban, ér té ke lé sé ben és az ered -
mé nyek hasz no sí tá sá ban;

– a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (to váb bi ak -
ban: mi nisz ter) fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó egyes mú -
ze um i, le vél tá ri, könyv tá ri fel ada to kat.

3.1. Euró pai Uni ós, illetve ki emelt prog ra mok vég re -
haj tá sa kö ré ben:

3.1.1. el lát ja a Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se meg -
va ló sí tá sá val kap cso la tos be ru há zói és ko or di ná ci ós fel -
ada to kat;

3.1.2. össze fog ja a víz gaz dál ko dás ban meg va ló su ló
KIOP prog ra mo kat;

3.1.3. el lát ja a víz gaz dál ko dá si be ru há zá sok EU-s fel -
ada ta i nak elõ ké szí té sét;

3.1.4. részt vesz az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram (KEOP) köz pon ti
és pá lyá za ti prog ram ja i nak szak mai elõ ké szí té sé ben, költ -
ség ve té sé nek meg ter ve zé sé ben;

3.1.5. ked vez mé nye zett ként le bo nyo lít ja, meg va ló sít ja 
a tár ca KEOP köz pon ti prog ram ja ként meg ha tá ro zott
nagy- és ki emelt pro jekt je it, be ru há zá sa it, a meg va ló sí tás -
hoz szük sé ges be ru há zás-elõ ké szí tõ és ter ve zé si fel ada -
tok kal együtt;

3.1.6. szak ér tõ szer ve zet ként részt vesz a pá lyá za ti
prog ra mok meg va ló sí tá sá nak szak mai el len õr zé sé ben,
köz pon ti prog ra mok hoz való il lesz ke dé sé nek vizs gá la tá -
ban, szak ma i lag vé le mé nye zi a meg va ló sult pá lyá za tok ki -
tû zött cél ja i nak való meg fe le lõ sé gét;

3.1.7. el lát ja a je len tõs ha zai és Euró pai Uni ós tá mo ga -
tás sal meg va ló su ló kör nye zet vé del mi és víz ügyi be ru há -
zá sok kal kap cso la tos be ru há zói és ko or di ná ci ós fel ada to -
kat;

3.1.8. be ru há zó ként meg va ló sít ja a kor mány zat, illetve
a mi nisz té rium ál tal fel adat ként ré szé re elõ írt kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi fej lesz té se ket kü lö nö sen a Hul la dék -
gaz dál ko dás (ége tés), Kár men te sí tés – ál lam i fe le lõs sé gi
kör be tar to zó pro jek tek, Vi zek kár té te le i nek meg elõ zé se
és víz kár el há rí tás (ár víz), Ki e mel ten ke zelt víz vé del mi te -
rü le tek re vo nat ko zó kom plex víz vé del mi be ru há zá sok, a
Víz Ke ret irány elv (to váb bi ak ban VKI) vég re haj tá sá nak
ál lam i in téz ke dé sei;

3.1.9. lét re hoz za és mû köd te ti a be ru há zá sok elõ ké szí -
té sé hez és meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges pro jekt vég re haj -
tá si egy sé get.

3.2. Köz pon ti víz- és kör nye ze ti kár el há rí tá si fel ada tok 
kö ré ben:

3.2.1. köz re mû kö dik az ár víz vé del mi és víz ren de zé si
kon cep ció, va la mint stra té gia meg ha tá ro zá sá ban, az or -
szá gos és tér sé gi víz kár el há rí tás, víz ren de zé si prog ra mok
és fej lesz té si ter vek ki dol go zá sá ban, vég re haj tá sá ban és
ér té ke lé sé ben;

3.2.2. ko or di nál ja és fel ügye li a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi igaz ga tó sá gok ke ze lé sé ben lévõ fel szí ni vi zek,
víz gaz dál ko dá si rend sze rek és véd mû vek fenn tar tá sát,
üze me lé sét, és a re konst ruk ci ós fel ada to kat;
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3.2.3. köz re mû kö dik az ár víz vé de ke zés or szá gos irá -
nyí tá sá ban;

3.2.4. biz to sít ja az Or szá gos Mû sza ki Irá nyí tó Törzs,
va la mint Köz pon ti Ügye let és ezen be lül a Köz pon ti Kör -
nye zet biz ton sá gi Ügye let mû kö dé sét;

3.2.5. ko or di nál ja a fo lyók ta vak med ré nek ál la pot ér té -
ke lé sét, a fo lyó és vízi út ka tasz te rek ki dol go zá sát, a fo -
lyók hosszú távú hasz no sít ha tó sá ga fel té te lei fel mé ré sét;

ko or di nál ja és fel ügye li a ha jó út-ki tû zé si, a vízi út fenn -
tar tá si te vé keny sé ge ket;

3.2.6. fel ügye li a ter mé sze tes nagy ta va kon, több cé lú
tá ro zó kon a víz ügyi in téz ke dé si ter vek vég re haj tá sát, a
part-, me der- és víz szint sza bá lyo zá si fel ada to kat, a part -
vo nal sza bá lyo zá si te en dõ ket;

3.2.7. fel ügye li a vé de ke zés hu mán erõ for rá sa i nak ren -
del ke zés re ál lá sát, a vé de ke zõ sze mély zet ki kép zé sét;

3.2.8. el lát ja a kör nye zet vé del mi-víz mi nõ sé gi kár el há -
rí tás vég re haj tá sá hoz szük sé ges, KÖ VI ZIG-ek re há ru ló
szak mai fel ada tok fel ügye le tét, el len õr zé sét és  koordiná -
cióját a mi nisz ter, illetve a víz ügyi szak ál lam tit kár ál tal
meg ha tá ro zott fel adat meg osz tás sze rint;

3.2.9. a mi nisz ter, illetve a víz ügyi szak ál lam tit kár ál tal 
meg ha tá ro zott fel adat meg osz tás sze rint részt vesz a kör -
nye ze ti kár el há rí tás or szá gos vé de ke zé si fel ada ta i nak
meg szer ve zé sé ben, ope ra tív mû ve le ti irá nyí tá sá ban, köz -
re mû kö dik az ár víz- és bel víz vé de ke zés, a kör nye ze ti kár -
el há rí tás, a nuk le á ris bal eset bõl ere dõ víz gaz dál ko dá si kár
vagy ve szély ese tén szük sé ges te vé keny ség or szá gos irá -
nyí tá sá ban, az ezzel járó köz pon ti szak fel ada tok el lá tá sá -
ban, a rend kí vü li ké szült ség be áll tá ig és rend kí vü li ké -
szült ség ben az ár víz- és bel víz vé de ke zés or szá gos irá nyí -
tá sá ban;

3.2.10. ko or di nál ja és ellen õr zi a víz kár el há rí tá si és
kör nye ze ti kár el há rí tá si vé de ke zé si esz kö zök, gé pek, be -
ren de zé sek és fel sze re lé sek, a jég tö rõ ha jó park és víz ügyi
táv köz lés mû köd te té sét és fel hasz ná lá sát, a fej lesz té si ja -
vas la tok ki dol go zá sát, jó vá ha gyott fej lesz té sek vég re haj -
tá sát, a tech no ló gi ák fo lya ma tos kor sze rû sí té sét;

3.2.11. részt vesz az ár víz vé del mi fel ada tok, sík vi dé ki,
a hegy- és domb vi dé ki, a me zõ gaz da sá gi víz szol gál ta tás, a 
bel te rü le ti víz ren de zé si fel ada tok, va la mint az ár víz- és
bel víz vé de ke zés és a he lyi víz kár el há rí tás szak mai irá nyí -
tá sá ban;

3.2.12. részt vesz az ál lam i tu laj do nú fõ mû vek fenn tar -
tá sá nak és üze mel te té sé nek irá nyí tá sá ban;

3.2.13. köz re mû kö dik az ön kor mány za ti kör nye ze ti és
víz kár el há rí tá si szak mai fel ada tok irá nyí tá sá ban;

3.2.14. el lát ja az aszály kár el há rí tás sal kap cso la tos
 koor dinációs fel ada to kat;

3.2.15. részt vesz a ha tár ví zi és a nem zet kö zi együtt -
mû kö dés bõl ere dõ fel ada tok el lá tá sá ban;

3.2.16. részt vesz a vé dõ mû vek épí té sé ben, fej lesz té sé -
ben, illetve az épí tés, fej lesz tés össze han go lá sá ban;

3.2.17. köz re mû kö dik a vi zek kár té te lei el le ni vé de -
lem mel kap cso la tos or szá gos tá jé koz ta tás ban.

3.3. Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si és víz raj zi fel ada tok kö ré -
ben:

3.3.1. össze ál lít ja az or szá gos szin tû víz gyûj tõ-gaz dál -
ko dá si ter vet és ko or di ná ci ós te vé keny sé ge ré vén gon dos -
ko dik ar ról, hogy az or szág egész te rü le té re, ezen be lül a
Duna köz vet len, a Drá va, a Ti sza és a Ba la ton rész víz gyûj -
tõ in ti zen hét víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve zé si rész egy ség -
re egy sé ges tar ta lom mal ké szít sék el a víz gyûj tõ gaz dál ko -
dá si ter vet az il le té kes igaz ga tó sá gok (KÖVIZIG);

3.3.2. részt vesz az EU VKI sze rin ti ha zai és nem zet kö -
zi víz gyûj tõ-ter ve zé si fel ada tok el lá tá sá ban, ko or di nál ja a
KÖ VI ZIG-ek ez irá nyú te rü le ti fel ada ta it;

3.3.3. el lát ja a víz ügyi igaz ga tá si szer ve zet víz raj zi te -
vé keny sé gé vel kap cso la tos, kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott rá há ru ló fel ada to kat;

3.3.4. el lát ja a vé de ke zés alatt szük sé ges víz raj zi te vé -
keny sé get;

3.3.5. ko or di nál ja a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz -
ga tó sá gok ál tal el lá tott víz raj zi te vé keny sé get;

3.3.6. részt vesz a te rü le ti ész le lõ-rend sze rek egy sé ges
há ló za ti irá nyí tá sá ban;

3.3.7. ja vas la tot tesz az or szá gos víz raj zi mo ni tor ing
há ló zat mû köd te té sé re és fej lesz té sé re, ko or di nál ja a víz -
raj zi be ru há zá so kat;

3.3.8. biz to sít ja a víz raj zi mo ni tor ing há ló zat ada ta i ból
kép zett in for má ci ók tá ro lá sát és köz re adá sát;

3.3.9. köz re mû kö dik a vi zek rend sze res mennyi sé gi és
mi nõ sé gi ál la pot ér té ke lé sé vel, elõ re jel zé sé vel kap cso la tos 
fel ada tok ban;

3.3.10. el lát ja a víz kész let-gaz dál ko dás ele me i nek
(víz igény, víz kész let, ka pa ci tá sok), fo lya ma tos nyil ván -
tar tá sát és ér té ke lé sét;

3.3.11. vég zi a víz kész let vé del mi be ru há zá sok ( víz -
bázisvédelem, fo lyó- és ál ló vi zek víz mi nõ ség-ja ví tó re ha -
bi li tá ci ó ja) víz gaz dál ko dá si meg ala po zá sát és  koordi ná -
lását;

3.3.12. ko or di nál ja a táv la ti víz bá zi sok vé del mé vel
kap cso la to san a KÖ VI ZIG-ek kö te le zett sé gé be tar to zó
fel ada to kat;

3.3.13. részt vesz a KÖ VI ZIG-ek víz kész let gaz dál ko -
dást érin tõ szak ér tõi fel ada ta i nak ko or di ná lá sá ban;

3.3.14. a víz hasz ná lat ra vo nat ko zó an gaz da sá gi elem -
zé se ket vé gez, illetve össze sí ti és nyil ván tart ja az e té má -
ban hoz zá fér he tõ ada to kat;

3.3.15. részt vesz a te le pü lé si és re gi o ná lis te rü let ren -
de zé si és te rü let fej lesz té si ter vek el bí rá lá sá ban és vé le mé -
nye zé sé ben;

3.3.16. részt vesz az in teg rált víz kész let gaz dál ko dás
in for má ci ós rend sze ré hez kap cso ló dó fej lesz té sek vég re -
haj tá sá ban;

3.3.17. gon dos ko dik a víz gaz dál ko dá si szak te rü let mi -
nõ ség ügyi és mû sza ki sza bá lyo zá sa i nak egy sé ges ke ze lé -
sé rõl;

3.3.18. el lát ja az in teg rált fo lyó gaz dál ko dás fel ada ta it a 
víz gyûj tõ-gaz dál ko dás ke re te in be lül;
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3.3.19. köz re mû kö dik a víz kész let- és víz hasz ná la ti
ada tok nyil ván tar tá sá ban és fel dol go zá sá ban fi gye lem mel
a nem zet kö zi adat szol gál ta tá si igé nyek re is;

3.3.20. köz re mû kö dik a nem zet kö zi víz ügyi együtt mû -
kö dés bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ban.

3.4. Ví zi köz mû fel ada tok kö ré ben:

3.4.1. köz re mû kö dik a ví zi köz mû szak ma po li ti kák,
kon cep ci ók, stra té gi ák, és jog sza bá lyok szak mai elõ ké szí -
té sé ben, az át fo gó or szá gos ter vek ki dol go zá sá ban, a nem -
zet kö zi és ma gyar or szá gi ala pok ból tá mo ga tott pro jek tek
vég re haj tá sá ban;

3.4.2. el lát ja a te rü le ti szer vek ví zi köz mû ves te vé keny -
sé gé nek szak mai irá nyí tá sát és el len õr zé sét, a nem ze ti
prog ra mok kal (Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si
és Tisz tí tá si Prog ram, Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó Prog ram)
kap cso la tos te vé keny ség ko or di ná ci ó ját;

3.4.3. köz re mû kö dik az EU csat la ko zás sal kap cso la tos
ví zi köz mû ves szak te rü le ti fel ada tok vég re haj tá sá ban, az
EU VKI fel ada tai el lá tá sá ban;

3.4.4. köz re mû kö dik rend kí vü li hely ze tek ben – be le -
ért ve a nuk le á ris ve szély hely ze tet is – a ví zi köz mû szol -
gál ta tás, illetve a víz el lá tás biz ton sá gá val kap cso la tos fel -
ada tok or szá gos szer ve zé sé ben és az ez irá nyú te vé keny -
ség ope ra tív irá nyí tá sá ban;

3.4.5. el lát ja a ra dio ak tív hul la dé kok el he lye zé sé re irá -
nyuló or szá gos prog ram, va la mint a nuk le á ris bal eset – el -
há rí tás sal kap cso la tos, szak te rü le tét érin tõ fel ada to kat;

3.4.6. fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a víz el lá tás, csa -
tor ná zás és szenny víz tisz tí tás, szenny víz iszap ke ze lés, el -
he lye zés és hasz no sí tás or szá gos és re gi o ná lis hely ze tét,
ide ért ve a te le pü lé si víz el lá tá si és szenny víz-el ve ze té si,
va la mint ivó víz mi nõ ség el len õr zé si fel ada to kat, s a
szenny víz mi nõ sé gi ada to kat;

3.4.7. köz re mû kö dik a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
igaz ga tó sá gok ví zi köz mû vek hez kap cso ló dó in for ma ti kai
te vé keny sé gé nek össze han go lá sá ban;

3.4.8. el lát ja a víz el lá tás, csa tor ná zás szak te rü let mû -
sza ki és gaz da sá gi alap ada tai gyûj té sé nek, elem zé sé nek,
az adat bá zi sok gon do zá sá nak fel ada ta it a te le pü lé si ví zi -
köz mû-üze mel te tõ szer ve ze tek és az ipar i víz hasz ná lók te -
rü le tén;

3.4.9. köz re mû kö dik a sé rü lé keny üze me lõ víz bá zi sok
biz ton ság ba he lye zé si mun ká la ta i nak elõ ké szí té sé ben és
vég re haj tá sá ban; a biz ton ság ban tar tás és a mû köd te tés
fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

3.4.10. köz re mû kö dik az ivó víz mi nõ ség ja ví tá sát szol -
gá ló és a te le pü lé si szenny vi zek el ve ze té sé vel, tisz tí tá sá -
val és ár ta lom men tes el he lye zé sé vel kap cso la tos nem ze ti
és re gi o ná lis prog ra mok elõ ké szí té sé ben és meg va ló sí tá -
sá ban, va la mint a hoz zá juk kap cso ló dó adat gyûj tés ben;

3.4.11. gon dos ko dik a víz köz mû szak te rü le tet érin tõ,
kü lö nös te kin tet tel az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ban sze rep lõ adat gyûj té sek vég re haj tá sá ról és
más adat gyûj té sek kel való össze han go lá sá ról;

3.4.12. ko or di nál ja a Te le pü lé si Szenny víz In for má ci -
ós Rend szer rel (TESZIR) kap cso la to san a KÖ VI ZIG-ek
kö te le zett sé gé be tar to zó adat kar ban tar tá si fel ada to kat;

3.4.13. el lát ja a TESZIR ügy fél szol gá lat szak mai fel -
ada ta it, köz re mû kö dik a TESZIR szak mai hon lap fej lesz -
té sé ben, kar ban tar tá sá ban;

3.4.14. köz re mû kö dik a TE SZIR-hez kap cso ló dó fej -
lesz té sek vég re haj tá sá ban;

3.4.15. köz re mû kö dik a ví zi köz mû szak te rü le tet érin tõ
ada tok nyil ván tar tá sá ban és fel dol go zá sá ban, fi gye lem mel 
a nem zet kö zi adat szol gál ta tá si igé nyek re is, kü lö nös te -
kin tet tel az EU te le pü lé si szenny víz tisz tí tá sá ról  szóló
91/27/EGK Irány elve ál tal meg ha tá ro zott je len té si kö te le -
zett sé gek re.

3.5. A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó egyéb
fel ada tok kö ré ben:

3.5.1. köz re mû kö dik a fel adat kö rét érin tõ, víz gaz dál -
ko dás sal és kör nye zet vé de lem mel össze füg gõ jog sza bá -
lyok szak mai elõ ké szí té sé ben, a víz ügyi és kör nye zet vé -
del mi kor mány za ti be ru há zá sok és be ru há zá si cél prog ra -
mok vég re haj tá sá ból adó dó, a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott fel ada tok el lá tá sá ban;

3.5.2. köz re mû kö dik a mi nisz té rium szak te rü le ti dön -
té se it meg ala po zó kon cep ci ók, ta nul má nyok és ter vek elõ -
ké szí té sé ben;

3.5.3. részt vesz a mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó,
a te vé keny sé gi kö rét érin tõ – víz ügyi-kör nye zet vé del mi
tár gyú kon cesszi ós szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben;

3.5.4. el lát ja a víz ügyi-kör nye zet vé del mi szab vá nyo sí -
tás nyil ván tar tá si és fej lesz té si te vé keny sé gét;

3.5.5. a jó vá ha gyott va gyon ke ze lé si stra té gia alap ján
köz re mû kö dik a mi nisz ter va gyon ke ze lé si te vé keny sé gé -
ben;

3.5.6. el lát ja a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló
219/2004 (VII. 21.) Korm. ren de let 20.  § (4) be kez dé sé ben 
fog lal tak alap ján a mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
kár men te sí té si pro jek tek irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada -
to kat a mi nisz ter ál tal köz zé tett fel adat meg osz tás sze rint;

3.5.7. el lát ja a víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go -
san hasz nált épí té si ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló
ellen õr zõ és ta nu sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé vel kap cso la tos 
kü lön jog sza bály ban elõ írt fel ada to kat;

3.5.8. a KÖ VI ZIG-ek mû kö dé sét meg ha tá ro zó köz gaz -
da sá gi fel té tel rend szer össze han go lá sá ra és job bí tá sá ra
irá nyuló ja vas la to kat tesz, a gaz da ság irá nyí tá si te vé keny -
ség te rü le tén dön tés elõ ké szí tõ mun kát vé gez.

3.6. Or szá gos víz ügyi in for ma ti kai szol gá lat tal kap cso -
la tos fel ada tok kö ré ben:

3.6.1. gon dos ko dik az or szá gos víz ügyi in for ma ti kai és 
hír köz lé si rend sze rek fo lya ma tos és biz ton sá gos üze mel te -
té sé rõl, biz to sít ja e rend sze rek szol gál ta tá sa i nak el ér he tõ -
sé gét az ága zat sze rep lõi szá má ra;

3.6.2. ko or di nál ja a rend sze rek fej lesz té sé vel kap cso la -
tos fel ada to kat;
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3.6.3. el lát ja a Te le pü lé si Szenny víz In for má ci ós
Rend szer (TESZIR), va la mint a hoz zá kap cso ló dó tér in -
for ma ti kai rend szer és szak mai hon lap üze mel te té si és
 fejlesztési fel ada ta it.

3.7. Mú ze um i, le vél tá ri és könyv tá ri fel ada tok kö ré ben:
3.7.1. el lát ja a ma gyar kör nye zet vé de lem mel és víz -

gaz dál ko dás sal kap cso la tos mu ze á lis ér té kû tár gyak, do -
ku men tu mok fel ku ta tá sát, be szer zé sét, gyûj té sét, meg õr -
zé sét, res ta u rá lá sát, vé del mét, tu do má nyos nyil ván tar tá -
sát, fel dol go zá sát és be mu ta tá sát, va la mint egyéb köz mû -
ve lõ dé si hasz no sí tá sát;

3.7.2. mú ze um i ki ál lí tá so kat ren dez, szer vez és tart
fenn; az adott tárgy kö rök ben szak ma tör té ne ti ku ta tá so kat
foly tat, szak- és is me ret ter jesz tõ köz le mé nye ket tesz köz -
zé, ki ad vá nyo kat ké szít és ter jeszt; köz re mû kö dik a nem -
zet kö zi szak tör té ne ti te vé keny ség ben;

3.7.3. el lát ja a szak mai fel ügye le tet az egyéb ke ze lés -
ben lévõ víz ügyi és kör nye zet vé del mi tör té ne ti hely szí -
nek, gyûj te mé nyek és em lé kek meg õr zé sé vel, vé det té
nyil vá ní tá sá val, fej lesz té sé vel, nyil ván tar tá sá val és be mu -
ta tá sá val kap cso la tos ügyek ben;

3.7.4. könyv tá ri te vé keny sé ge kö ré ben a kör nye zet vé -
de lem mel és víz gaz dál ko dás sal össze füg gõ nyom ta tott
szak iro da lom ter ve zett gya ra pí tá sa, tá ro lá sa, rend sze re zé -
se, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa mel lett ke ze li a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi szak iro dal mi in for má ci ós bá zist, el lát ja 
a nyil vá nos köz könyv tá ri fel ada to kat;

3.7.5. gyûj ti, õrzi, nyil ván tar tás ba ve szi és fel dol goz za
a tel jes körû ma gyar nyel vû és a vá lo ga tott ide gen nyel vû
kör nye zet vé del mi és víz ügyi szak iro dal mat, el vég zi annak 
bib li og rá fi ai fel tá rá sát, ki épí ti szá mí tó gé pes adat bá zi sát;

3.7.6. fel tár ja és hasz nál ha tó vá te szi az ága za ti kö te les
pél dá nyo kat, va la mint az ága za ti K+F te vé keny ség ke re té -
ben el ké szült ta nul má nyo kat;

3.7.7. szak mai fel ügye le tet gya ko rol az ága zat in téz mé -
nyi könyv tá rai fe lett, a szak könyv tá ri re fe rens szol gá lat mel -
lett do ku men tá ci ós és in for má ci ós te vé keny sé get foly tat, ré -
sze se az ága za ti tá jé koz ta tá si te vé keny ség nek, együtt mû kö -
dik az or szá gos könyv tá ri rend szer könyv tá ra i val;

3.7.8. részt vesz a szak bib li og rá fi ák és más – te vé keny -
sé gi kö ré be vágó – szak ki ad vá nyok elõ ál lí tá sá ban és ter -
jesz té sé ben, a ki ad vá nyok nem zet kö zi cse ré jé ben;

le vél tá ri te vé keny sé get lát el, amely nek il le té kes sé gi és
gyûj tõ kö re a mi nisz ter ál tal irá nyí tott köz pon ti és te rü le ti
szer vek, in téz mé nyek, ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó gaz -
dál ko dó szer ve ze tek, egye sü le tek, a víz gaz dál ko dá si tár -
su la tok és szö vet sé ge ik, mind ezen szer vek jog elõ de i nek,
to váb bá a szak te rü le tek je len tõs sze mé lye i nek le vél tá ri
anya gá ra ter jed ki;

3.7.9. le vél tá ri ál lam igaz ga tá si fel ada ta i nak el lá tá sa
mel lett gyûj ti, rend sze re zi, szak sze rû en ke ze li a mû kö dé si
te rü le tén ke let ke zett ma ra dan dó ér té kû ira to kat, azo kat az
ügy vi te li mun ka, a mû sza ki ter ve zés és a ku ta tás szá má ra
hoz zá fér he tõ vé te szi a szük ség sze rin ti in for má ci ós bá zis
ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel.

Alap te vé keny ség TEÁOR szá mai:

75.11 Ál ta lá nos köz igaz ga tás
75.14 Köz igaz ga tást ki egé szí tõ szol gál ta tás
92.51 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség
92.52 Mú ze um i te vé keny ség, kul tu rá lis örök ség vé del me

IV. Vállalkozási tevékenységi köre
és mértéke

Vál lal ko zá si te vé keny sé get az zal a fel té tel lel foly tat -
hat, ha nem áll fenn össze fér he tet len ség alap te vé keny sé -
gé vel, illetve az nem aka dá lyoz za az alap te vé keny sé ge
el lá tá sát. A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé -
te lek együt tes össze ge két egy mást kö ve tõ év ben nem
 haladhatja meg a tény le ge sen tel je sí tett – költ ség ve té si
tá mo ga tást is ma gá ban fog la ló – össz be vé tel egy har ma -
dát.

A vál lal ko zá si te vé keny ség TEÁOR szá mai:

TEÁOR 22.11 Könyv ki adás
TEÁOR 52.47 Könyv-, új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem
TEÁOR 70.2 In gat lan bér be adá sa, üze mel te té se
TEÁOR 70.32 In gat lan ke ze lés
TEÁOR 72.1 Hard ver szak ta nács adás
TEÁOR 72.2 Szoft ver szak ta nács adás, -el lá tás
TEÁOR 72.3 Adat fel dol go zás
TEÁOR 72.4 Adat bá zis-te vé keny ség, on-li ne ki adás
TEÁOR 72.5 Iro da gép, szá mí tó gép ja ví tás
TEÁOR 72.6 Egyéb szá mí tás tech ni kai te vé keny ség
TEÁOR 73.1 Mû sza ki ku ta tás, fej lesz tés
TEÁOR 74.14 Üz let vi te li ta nács adás
TEÁOR 74.15 Va gyon ke ze lés
TEÁOR 74.2 Mér nö ki te vé keny ség, ta nács adás
TEÁOR 74.3 Mû sza ki vizs gá lat, elem zés
TEÁOR 74.87 Más ho vá nem so rolt, egyéb gaz da sá gi

szol gál ta tás
TEÁOR 80.42 Más ho va nem so rolt fel nõtt- és egyéb

ok ta tás
TEÁOR 92.5 Könyv tá ri, le vél tá ri, mú ze um i, egyéb kul tu -

rá lis te vé keny ség

V. Kinevezési rend

1. A VKKI fõ igaz ga tó ját a mi nisz ter ne ve zi ki, men ti
fel és gya ko rol ja fe let te a mun kál ta tói jo go kat.

2. A VKKI dol go zói fe lett a mun kál ta tói jo go kat a fõ -
igaz ga tó gya ko rol ja, ki vé ve a gaz da sá gi fõ igaz ga tó-he -
lyet tes ki ne ve zé sét és fel men té sét. A gaz da sá gi fõ igaz ga -
tó-he lyet test – a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra – a kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter ne ve zi ki, illetve men ti fel.



3. A VKKI fõ igaz ga tó ja és al kal ma zot tai köz al kal ma -
zot tak, jog ál lá suk ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény nek a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
11/2005. (V. 19.) KvVM ren de let ren del ke zé sei az irány -
adó ak.

VI. Képviselet

A VKKI kép vi se le té re a fõ igaz ga tó, és a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat ban a fõ igaz ga tó ál tal ki je lölt ve ze -
tõ jog ál lá sú dol go zó a fõ igaz ga tó ál tal meg ha tá ro zott
ügy kör ben és mér ték ben jo go sult.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
12/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM

uta sí tá sa
a dohányzásról és a dohányzóhelyek kijelölésérõl

 szóló 15/2000. (K. Ért. 9.) KöM utasítás
módosításáról

1.  §

A do hány zás ról és a do hány zó he lyek ki je lö lé sé rõl
 szóló 15/2000. (K. Ért. 9.) KöM uta sí tás (a to váb bi ak ban: 
Uta sí tás) 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Do hány zás cél já ra az épü let ben he lyi sé get vagy
az épü le ten kí vül erre al kal mas te rü le tet kell ki je löl ni. A
ki je lölt he lyi ség olyan he lyi ség, ame lyet a nem do hány -
zók ren del te tés sze rû en nem hasz nál nak, lég te re el kü lö -
nül más he lyi sé gek tõl és nincs kap cso la ta a köz pon ti
szel lõz te tõ rend szer rel. A ki je lölt te rü let olyan te rü let,
amely mun ka vég zés cél já ra szol gá ló he lyi ség gel, tár gya -
ló he lyi ség gel, szo ciá lis cé lo kat szol gá ló he lyi ség gel köz -
vet le nül nem érint ke zik.”

2.  §

Je len uta sí tás a ki ad má nyo zá sa* nap ján lép ha tály ba, ezzel 
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Uta sí tás 5.  § (2) be kez dé se.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2007. áp ri lis 4.

Tá jé koz ta tó

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8001/2007. (K. V. Ért. 4.) KvVM

tá jé koz ta tó ja
a légszennyezettség és a helyhez kötött

légszennyezõ források kibocsátásának vizsgálatával,
ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról

 szóló 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet alapján
ellátandó kijelölt intézményi feladatokról

A lég szennye zett ség és a hely hez kö tött lég szennye zõ
for rá sok ki bo csá tá sá nak vizs gá la tá val, el len õr zé sé vel,
 értékelésével kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM ren de let (a to váb bi ak ban: KöM ren de let)
19.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján fel jo go sí tot tam* a Kör nye zet vé del mi és Víz gaz -
dál ko dá si Ku ta tó In té zet Köz hasz nú Tár sa sá got ( szék -
helye: 1095 Bu da pest, Kvas say Jenõ út 1.), hogy el lás sa a
KöM ren de let 19.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, (2) be kez -
dé sé nek d) pont ja, to váb bá 20.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rin ti ki je lölt in téz mé nyi fel ada to kat.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter

* Fel jo go sí tás kez de te: 2007. ja nu ár 1.
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Köz le mé nyek

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

k ö z  l e  m é  n y e

Magyarországon 2006. december 31-ig EMAS regisztrációt nyert szervezetekrõl

Re g. szám
Szer ve zet

ne ve
Szer ve zet
be so ro lá sa

El sõ re giszt rá ció
idõ pont ja

Re giszt rált
te lep he lyek cí me

Re giszt rá ció
hely ze te*

HU-000001 AUDI Hun ga ria Mo tor Kft. nagy vál la lat 2005. 01. 31. Gyõr meg hosszab bít va

HU-000002 Du na pack Rt.
kis- és 
kö zép vál la lat

2005. 12. 14. Du na új vá ros meg hosszab bít va

HU-000003 El gos car-2000 Kft.
kis- és 
kö zép vál la lat

2006. 05. 30.

Gyön gyös oro szi el sõ re giszt rá ció

Ti sza új vá ros el sõ re giszt rá ció

Deb re cen el sõ re giszt rá ció

HU-000004 Crew Kft.
kis- és 
kö zép vál la lat

2006. 07. 18. Bu da pest el sõ re giszt rá ció

HU-000005 Kö vet-Inem Hun gá ria
kis- és 
kö zép vál la lat

2006. 07. 19. Bu da pest el sõ re giszt rá ció

HU-000006 Ka pos vá ri Víz mû vek Kft.
kis- és 
kö zép vál la lat

2006. 08. 22. Ka pos vár el sõ re giszt rá ció

HU-000007 Ri cos ta Ci põ gyár Kft.
kis- és 
kö zép vál la lat

2006. 09. 20. Ra mo csa há za el sõ re giszt rá ció

HU-000008 Pre med Phar ma Kft. mik ro vál la lat 2006. 11. 24.

Bu da örs el sõ re giszt rá ció

Bu da pest el sõ re giszt rá ció

* A re giszt rá ció le het sé ges ál la po ta: elsõ re giszt rá ció, meg hossza bít va, fel füg geszt ve, tö röl ve.
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Kitüntetések

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából

a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke

Széchenyi-díjat

ado má nyo zott

Ma jor György aka dé mi kus nak, az Or szá gos Me te o ro ló -
gi ai Szol gá lat nyu gal ma zott mun ka tár sá nak,  kutató -
professzornak,

Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje

ki tün te tést ado má nyoz ta

Dr. Ma das Lász ló nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány dok -
to rá nak, a Pi li si Ál la mi Park er dõ gaz da ság ny. igaz ga tó já -
nak;

Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje

ki tün te tést ado má nyoz ta

Hom pasz Gyu lá nak, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség igaz -
ga tó já nak,

Szu nai Mik lós nak, az ÖKO-CENTRUM cég ve ze tõ jé -
nek;

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

ki tün te tést ado má nyoz ta

Amb ró zy Pál nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
Köz pon ti Me te o ro ló gi ai In té ze te ny. igaz ga tó já nak,

dr. Bart ha Pé ter nek, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság mû sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek,

Bo ko di Ist ván nak, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség gaz da sá gi
igaz ga tó he lyet te sé nek,

Bús Má ri á nak, az Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat Veszp ré -
mi Igaz ga tó sá ga igaz ga tó he lyet te sé nek,

dr. Hor váth La jos nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség mû -
sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek,

Ka le ta Já nos né nak, a PROGRESSIO Mér nö ki Iro da
Kft. fõ mér nö ké nek,

Ko csis Gá bor né dr.-nak, a ter mé szet tu do mány dok to rá -
nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség mé rõ ál lo más ve ze tõ he -
lyet te sé nek,

Ko kics Ti bor kör nye zet vé del mi szak em ber nek,

dr. Kör mö czi Lász ló nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
Ter mé szet tu do má nyi Kara egye te mi do cen sé nek,

dr. Tesz ár Lász ló nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ha -
tó sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek;

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt

ki tün te tést ado má nyoz ta

Be recz né dr. Lucz Évá nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium Jogi és Ko or di ná ci ós Szak ál lam tit kár
Tit kár sá ga szak mai fõ ta nács adó já nak,

dr. He csei Pál nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség Fõ igaz ga tói
Tit kár sá ga fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Hol lai Pál nak, a VEGYÉPSZER Zrt. fõ mér nö ké nek,

Kiss At ti lá nak, a Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság 
bar lang üzem ve ze tõ jé nek,

dr. Sá pi né dr. Fü löp Évá nak, a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té rium Hu mán Erõ for rás Ön ál ló Osz tá lya
volt fõ osz tály ve ze tõ jé nek, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó -
ság jog ta ná cso sá nak;

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt

ki tün te tést ado má nyoz ta

Si pos Sán dor nak, az Észak-du nán tú li Víz mû Zrt. Disz -
pé cser szol gá la ta ener ge ti kai mû ve ze tõ jé nek,

Taj ti Lász ló nak, a Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság õr szol gá lat-ve ze tõ jé nek;

a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Miniszteri Elismerõ Oklevelet

ado má nyo zott

Ba kos And rás nak, az Al só-Ti sza vi dé ki KÖVIZIG csa -
tor na biz to sá nak,

Ba ráz Csa bá nak, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
ok ta tá si szak re fe ren sé nek,
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Bé res Lász ló né nak, a Ti szán tú li KÖVIZIG osz tály ve ze -
tõ-he lyet te sé nek,

Biki Gyön gyi nek, a Ti szán tú li KTVF víz- és ta laj vé del -
mi ügy in té zõ jé nek,

Buda Ist ván nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Bun csák Ist ván né nak, a Csák vá ri Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény ta ná rá nak,

Cso ma Eni kõ nek, a KvVM Kör nye zet fej lesz té si Fõ osz -
tály ve ze tõ-ta ná cso sá nak,

Egri Or so lyá nak, a KvVM Kör nye zet gaz da sá gi Fõ osz -
tály elõ adó já nak,

Fo dor Ist ván nak, az Észak-ma gyar or szá gi KÖVIZIG
gát fel ügye lõ jé nek,

dr. Gás pár Ve rá nak, a KvVM Ter mé szet meg õr zé si Fõ -
osz tály fo gal ma zó já nak,

Ge i ger né Ve res Ág nes Kö zép-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG
gaz da sá gi osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Gel lért Fe renc nek, a Dél-du nán tú li KTVF jogá szá -
nak,

Her czeg La jos Nyu gat-du nán tú li KÖVIZIG  meder -
õrének,

Hi zsák Im ré nek, a Dél-du nán tú li KÖVIZIG Sza kasz -
mér nök ség ve ze tõ jé nek,

Hrot kó Ju dit nak, a KvVM Kör nye zet meg õr zé si Fõ osz -
tály ta ná cso sá nak,

Kiss Pál nak, az Al só-Du na-völ gyi KÖVIZIG osztály -
ve ze tõ jé nek,

Kle in Ist ván né nak, a Duna Men ti Re gi o ná lis Víz mû Zrt. 
osz tály ve ze tõ jé nek,

Ko csis Edit nek, az Észak-ma gyar or szá gi KTVF zaj vé -
del mi ügy in té zõ jé nek,

dr. Koós Er zsé bet nek, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KTVF jo gá -
szá nak,

Lász ló Ala dár nak, az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Víz mû vek Zrt. ter me lés ve ze tõ jé nek,

Ó vá ri Mik lós nak, a Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
bo ta ni kai szak re fe ren sé nek,

dr. Papp Il di kó nak, az Észak-du nán tú li KÖVIZIG osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Samu Ist ván né nak, a Kö zép-Du na-völ gyi KÖVIZIG
iro da ve ze tõ jé nek,

Tóth Imre Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ter -
mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ jé nek,

Tóth Ro zá li á nak, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó ság osz -
tály ve ze tõ jé nek,

dr. Vin cze Csa bá nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség ve ze tõ-ta -
ná cso sá nak,

Wág ner Lász ló nak, a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság táj egy ség ve ze tõ jé nek;

közel negyed százada
a Minisztérium Nyugdíjas Klubja kulturális

és szabadidõs programjainak szervezésében végzett
kiemelkedõ szervezõmunkájáért

Cso ma La jos né Emma asszony nak és

Fá bi án Ti bor né Klá ra asszony nak;

a 2006. évi madárinfluenza elleni védekezés során
végzett kiemelkedõ munkájáért

– Duna Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mun ka tár sai
kö zül

Dom bi Imre Ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ nek,

Mó rocz At ti la Ter mé szet vé del mi te rü let fel ügye lõ nek,

Nagy Ti bor Ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ nek,

Sztel lik End re Ter mé szet vé del mi te rü let fel ügye lõ nek,

Gá bo rik Ákos Zo o ló gi ai szak re fe rens nek;

– Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mun ka tár sai
kö zül

Ba ka csi Gá bor Ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ nek,

Lud nai Tün de Ter mé szet vé del mi õr szol gá lat ve ze tõ-he -
lyet tes nek,

Nagy Ta más Ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ nek,

Rácz And rás Ter mé szet vé del mi õr ke rü let-ve ze tõ nek.

A Víz Világnapja alkalmából

a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Vásárhelyi Pál Díjat

ado má nyo zott

Har sá nyi Ist ván nak, a BAKONYKARSZT Zrt. Igaz ga -
tó sá ga el nö ké nek,
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dr. Ivi csics Fe renc nek, a VITUKI nyu gal ma zott osz -
tály ve ze tõ jé nek,

dr. Kár pá ti Lász ló nak, a Fer tõ–Han ság és Õr sé gi Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság igaz ga tó já nak,

Kõ vá ri Ist ván nak, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség Víz vé del -
mi ügy in té zõ jé nek, szak mai ta nács adó nak,

dr. Mé szá ros Csa bá nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz -
da ság tu do má nyi Egye tem Víz épí té si és Víz gaz dál ko dá si
Tan szék egye te mi ad junk tu sá nak,

Pe re csi Fe renc nek, a volt Or szá gos Víz ügyi Fõ igaz ga -
tó ság nyu gal ma zott fõ igaz ga tó já nak,

dr. Szi lárd György nek, a volt Or szá gos Víz ügyi Fõ igaz -
ga tó ság nyu gal ma zott víz gaz dál ko dá si fõ osz tály ve ze tõ jé -
nek,

Tar Ve ro ni ká nak, a Nyu gat-Du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ke rü le ti fel ügye lõ jé nek,

dr. Tö rök Jó zsef nek, Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ he lyet te sé -
nek;

Sajó Elemér Emlékplakettet

ado má nyo zott

Bal la Mi hály nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Szol no ki Sza kasz mér nök sé -
ge gát õré nek,

Bar na Pé ter nek, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Víz gaz dál ko dá si és Víz köz -
mû Osz tá lya osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Bár ká nyi Ist ván nak, az Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Sze ge di Sza kasz mér nök sé -
ge gát õré nek,

Czup pon Dé nes né nek, az Észak-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Gaz da sá gi Osz tály osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Kar da Jó zsef nek, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség Víz ügyi Ügy -
osz tály szak mai ta nács adó já nak,

Kot ro czó Ju li an ná nak, a Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság bel víz vé del mi ügy in té zõ jé nek,

Márk Lász ló nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si és  Moni -
toring Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Szen tir may György nek, a Dél-du nán tú li  Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség Víz -

jo gi En ge dé lye zé si és Víz vé del mi Osz tály osz tály ve ze tõ -
jé nek,

Tóth Eri ká nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si
Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Var ga Ákos nak, a Sop ron és Kör nyé ke Víz- és Csa tor -
na mû Zrt. mû sza ki osz tály ve ze tõ jé nek,

Var ga Ist ván nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség Fel szín 
alat ti Víz mi nõ sé gi Cso port fel ügye lõ jé nek,

Vácz Sán dor nak, a Fel sõ-Ti sza vi dé ki Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Víz ren de zé si és Víz hasz no sí tá -
si Osz tály osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet

ado má nyo zott

Gyu rik Gyu lá nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság fõ e ner ge ti ku sá nak,

Ilos vai Gá bor nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság Nyí ri Sza kasz mér nök ség
gép jár mû ve ze tõ jé nek,

Ke le men Zol tán nak, az Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság gép ke ze lõ jé nek,

Kó ró di Ist ván né nak, a Ti sza men ti Víz mû vek Zrt. mi nõ -
ség irá nyí tá si ve ze tõ jé nek,

Kvé der Lász ló nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si és Mo ni -
tor ing Osz tály víz raj zi ügy in té zõ jé nek,

Lán czi György nek, a Fõ vá ro si Víz mû vek Zrt. Mér nök -
szol gá la ti Osz tá lya ta nács adó já nak,

Lég rá di Zsu zsan ná nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség Víz -
vé del mi Osz tá lya mun ka tár sá nak,

Mé szá ros Im ré nek, a Sop ron és Kör nyé ke Víz- és Csa -
tor na mû Zrt. szenny víz ke ze lé si mû ve ze tõ jé nek,

Mol nár Fe renc nek, a Duna Men ti Re gi o ná lis Víz mû
Zrt. szál lí tás ve ze tõ jé nek,

Rása Ger gely nek, a Fõ vá ro si Mér nö ki Ter ve zõ Zrt. iro -
da ve ze tõ jé nek,

Szé kács Il di kó nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség víz jo gi en ge dé -
lye zé si ügy in té zõ jé nek,

Var ga Gyu la Ist ván nak, a Du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû
Zrt. fõ tech no ló gu sá nak.
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A Me te o ro ló gi ai Vi lág nap al kal má ból

a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Schenzl Guidó Díjat

ado má nyo zott

Prof. dr. Láng Ist ván aka dé mi kus nak, nyu gal ma zott ku -
ta tó pro fesszor nak;

PRO METEOROLÓGIA Emlékplakettet

ado má nyo zott

Ho rá nyi And rás nak, az OMSZ Nu me ri kus Mo del le zõ
és Ég haj lat-di na mi kai Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Inán csi Lász ló ny. ez re des nek, a Ma gyar Hon véd ség
Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ny. szol gá lat fõ nök-he lyet te sé -
nek,

Ken de re sy Kál mán nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai
Szol gá lat pénz ügyi és szám vi te li osz tály ve ze tõ jé nek,

Kö vér Bé lá né nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
me te o ro ló gi ai fej lesz tõ jé nek;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet

ado má nyo zott

Mik ló si Csa bá nak, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá -
lat ég haj la ti adat el len õré nek,

Si mon Jó zsef nek, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
Mû szer osz tály ny. osz tály ve ze tõ jé nek.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .........................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a szer kesz tõ bi zott ság.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Dom bi Éva, 1011 Bu da pest, Fõ ut ca 44–50. Te le fon: 457-3311.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.), www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti 
Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 15 120 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1344 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1786–2396

07.1252 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.




