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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi VII.
tör vény

a Magyar Köztársaság Kormánya,
Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró

Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság,
Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak
találkozási pontjáról, az azt jelölõ hármashatár-jelrõl

és annak karbantartásáról  szóló, Újvidéken,
2006. április 19-én aláírt Megállapodás

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a, Ro má nia Kor mány a és
Szer bia és Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa kö zött a Ma gyar
Köz tár sa ság, Ro má nia és Szer bia és Mon te neg ró ál lam ha -
tá ra i nak ta lál ko zá si pont já ról, az azt je lö lõ hármashatár -
jelrõl és annak kar ban tar tá sá ról  szóló, Új vi dé ken, 2006.
áp ri lis 19-én alá írt Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg -
álla po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg álla po dás hi te les ma gyar nyel vû szö veg e a
kö vet ke zõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia

Kormánya és Szerbia és Montenegró
Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság,

Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak
találkozási pontjáról, az azt jelölõ hármashatár-jelrõl

és annak karbantartásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a, Ro má nia Kor mány a
és Szer bia és Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa (a továb biak -
ban: Fe lek)

– te kin tet tel arra, hogy a Fe lek kö zött ed dig nem jött
lét re olyan há rom ol da lú meg álla po dás, amely meg ha tá -
roz ná a Ma gyar Köz tár sa ság, Ro má nia és Szer bia és Mon -
te neg ró ál lam ha tá rai ta lál ko zá si pont já nak (hármas -
határ-pont) he lyét, meg je lö lé sét és annak kar ban tar tá sát,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 26-i ülés nap ján fo gad ta el.

– at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy – össz hang ban a Fe -
lek kö zött ha tá lyos, az ál lam ha tár vo na lá nak meg je lö lé sét
és a ha tár je lek kar ban tar tá sát sza bá lyo zó két ol da lú nem -
zet kö zi szer zõ dé sek kel – ren dez zék a hár mas ha tár-pont tal
kap cso la tos kér dé se ket,

az aláb bi ak sze rint ál la pod tak meg:

1. cikk

A Ma gyar Köz tár sa ság, Ro má nia és Szer bia és Mon te -
neg ró ál lam ha tá rai ta lál ko zá si pont já nak je len le gi he lyét a
Fe lek ha tá lyos két ol da lú ha tár ok má nyai tar tal maz zák,
ame lyek az aláb bi nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján ké szül -
tek:

1. a Ma gyar or szág és a Szö vet sé ges és Tár sult Ha tal -
mak ál tal Tri a non ban, 1920. évi jú ni us hó 4. nap ján alá írt
Bé ke szer zõ dés,

2. a Szö vet sé ges és Tár sult Ha tal mak, valamint Len -
gyel or szág, Ro má nia, a Szerb–Hor vát–Szlo vén Ál lam és a 
Cseh–Szlo vák Ál lam kö zött Sev res ben, 1920. évi au gusz -
tus 10. nap ján alá írt Bé ke szer zõ dés,

3. a Ro mán Ki rály ság, valamint a Szerb, Hor vát és
Szlo vén Ki rály ság kö zöt ti ha tár vég le ges ki je lö lé sé rõl
 szóló, Belg rád ban, 1923. no vem ber 24-én alá írt Jegy zõ -
könyv,

4. a Ro mán Ki rály ság Kor mány a és a Szerb, Hor vát és
Szlo vén Ki rály ság Kor mány a kö zött Bu ka rest ben, 1927.
jú ni us 4-én alá írt Jegy zõ könyv.

A hár mas ha tár-pont Kü bek há za (Ma gyar Köz tár sa ság),
Beba Ve che (Ro má nia) és Rabe (Szer bia és Mon te neg ró)
te le pü lé sek köz igaz ga tá si ha tá rá nak ta lál ko zá si pont ján ta -
lál ha tó.

2. cikk

A hár mas ha tár-pont meg je lö lé se olyan egye di ha tár jel
(a to váb bi ak ban: Tri plex Con fi ni um), amely nek anya ga
be ton, for má ja há rom ol da lú pi ra mis, ol da la i val a há rom
or szág felé tá jol va. A há rom ol da lon az adott ál lam cí me re
van, alat tuk az ,,1920. VI. 4.” dá tum sze re pel.

A Tri plex Con fi ni um hom lok zat raj zát, mé re te it, to váb -
bá mind há rom ol da lá nak fény ké pét a je len Meg álla po dás
1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

3. cikk

A Tri plex Con fi ni um ko or di ná tái:
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ETRS89 földrajzi-
koordináták

2004.
= 46o 07’ 34”.8713  = 20 o 15’ 51”.3792 H (ellipsoidi) =125.66 m 

ETRS89
geocentrikus-
koordináták

2004.

X = 4 154 204.86 m Y = 1 533 742.82 m Z = 4 575 083.09 m 

UTM vetület 
34. zóna 

2004.
X = 4 443 160.75 m Y = 5 108 349.43 m H (ellipsoidi) = 125.66 m 

Budapesti
sztereografikus

vetület 
1920.

Y = - 94 047.18 m X = 150 532.08 m H (Balti) = 82.46 m 

HDR vetület 
1983.

Y = - 94 041.61 m  X = - 61 667.84 m H (Balti) = 82.46 m 

Magyar EOV 
rendszer 

2004.
Y = 744 047.37 m X = 87 593.04 m H (Balti) = 82.46 m 

Román GK vetület 
2000.

X = 5 110 519.04 m Y = 4 443 261.77 m H (Balti) = 82.46 m 

Szerb és 
montenegrói GK 

vetület 
2004.

Y = 7 443 571.74 m X = 5 109 372.73 m H (Adriai) = 83.27 m 

A vetületi rendszer neve alatt feltüntetett évszám azon okmány aláírásának évét jelöli, melybõl az adat származik.

A Triplex Confinium környezetének ortofotó térképét a
jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.

4. cikk

Az államhatárok a Triplex Confiniumtól az alábbiak
szerint haladnak:

– a Magyar Köztársaság és Románia között az államha-
tár egyenes vonalban, megközelítõleg északkeleti irány-
ban halad az N1 számú határjel felé;

– a Magyar Köztársaság, valamint Szerbia és Monte-
negró között az államhatár egyenes vonalban, megközelí-
tõleg délnyugat felé halad az F169 számú határjel irá-
nyába;

– Románia, valamint Szerbia és Montenegró között az
államhatár egyenes vonalban, megközelítõleg délkeleti
irányban halad az A1 számú határjel felé.

5. cikk

A Triplex Confinium ellenõrzése és karbantartása az
alábbiak szerint történik:

(1) A Triplex Confinium helyének és állapotának ellen-
õrzését, valamint karbantartását a Feleknek az államhatár

vonala megjelölésére és a határjelek karbantartására jogo-
sult szervei (a továbbiakban: illetékes szervek) szükség
szerint, de legalább 5 évenként, felváltva biztosítják.

(2) Az illetékes szervek jogosultak a Triplex Confinium
ellenõrzését korlátozás nélkül végrehajtani.

(3) A Triplex Confinium karbantartása csak mindhárom
illetékes szerv megállapodása alapján történhet.

6. cikk

(1) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól.

(2) A Felek diplomáciai úton, írásban kölcsönösen érte-
sítik egymást arról, hogy eleget tettek a jelen Megállapo-
dás hatálybalépéshez szükséges belsõ jogszabályi elõ-
írásaiknak, mely így az utolsó diplomáciai jegyzék kéz-
hezvételét követõ 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(3) A jelen Megállapodás mindhárom Fél egyetértésé-
vel írásban módosítható vagy kiegészíthetõ.

Készült Újvidéken, 2006. április 19. napján, három ere-
deti példányban, magyar, román és szerb nyelven, mind-
három nyelvû szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.



1500 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/28. szám

1. számú melléklet

A Magyar Köztársaság, Románia, valamint Szerbia és Montenegró hármashatár-jelének

vázlatai és méretei
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Fényképek

a Magyar Köztársaság területér l

Románia területér l Szerbia és Montenegró területér l
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2. számú melléklet

A Magyar Köztársaság, Románia, valamint Szerbia és Montenegró hármashatár-pontja környezetének

ortofotó térképe

Méretarány    1:2500” 

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a a Megállapodás 6. cikk (2) bekez-
désében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve a törvény 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté

válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a határrendészetért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Embedded EPS
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2007. évi VIII.
tör vény

a Magyar Köztársaság és Ukrajna között
a magyar–ukrán államhatár rendjérõl,

a határkérdésekben való együttmûködésrõl
és kölcsönös segítségnyújtásról  szóló, Kijevben,

1995. május 19-én aláírt Szerzõdés 2. cikk 3. pontja
alapján elkészített, és Budapesten, 2003. június 20-án

aláírt, a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti
államhatár új redemarkációs okmányai

kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a  Magyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zött a ma gyar–uk rán
 államhatár rend jé rõl, a ha tár kér dé sek ben való együtt mû -
kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló, Ki jev ben,
1995. má jus 19-én alá írt Szer zõ dés 2. cikk 3. pont ja alap -
ján el ké szí tett, és Bu da pes ten, 2003. jú ni us 20-án alá írt, a
Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zöt ti ál lam ha tár új re -
de mar ká ci ós  okmányai kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a re de mar ká ci ós ok má nyo kat
e tör vénnyel ki hir de ti. A re de mar ká ci ós ok má nyo kat e tör -
vény mel lék le te tar tal maz za.

3.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
ki vé te lé vel – a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha tály ba. 

(2) E tör vé ny 2. §-a és mel lék le te az 1998. évi LV. tör -
vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na
 között a ma gyar–uk rán ál lam ha tár rend jé rõl, a ha tár kér dé -
sek ben való együtt mû kö dés rõl és köl csö nös segítség -
nyújtásról  szóló, Ki jev ben, 1995. má jus 19-én alá írt Szer -
zõ dés 2. cikk 6. pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép
ha tály ba.

(3) A re de mar ká ci ós ok má nyok, illetve e tör vény 2.  §-a
és mel lék le te ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy -
mi nisz ter annak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val
 állapítja meg.

(4) E tör vé ny vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ha tár ren dé sze tért 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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 26-i ülés nap ján fo gad ta el.
A tör vé ny mel lék let tel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2007. évi 28. szá -
má nak II. kö te te CD-n tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk ké rés re meg kap nak
( telefon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím:
1394  Budapest 62, Pf. 357).

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*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé re szol gá ló
nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról szóló 1992. évi egyez -
mény és az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé re
szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról szóló 2003. évi
jegy zõ könyv, valamint az olaj szennye zés sel oko zott ká -
rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szóló 1992.
évi egyez mény (a to váb bi ak ban együtt: szer zõ dé sek) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés a szer zõ dé se ket e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3. § Az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé re
szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról szóló 1992. évi
nem zet kö zi egyez mény hi te les an gol nyel vû szö veg e és
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„International Convention on the Establishment
of an International Fund for Compensation for Oil

Pollution Damage, 1992

General Provisions

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. 1992 Liability Convention means the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1992.

1bis 1971 Fund Convention means the International
Convention on the Establishment of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971. For
States Parties to the Protocol of 1976 to that Convention,
the term shall be deemed to include the 1971 Fund
Convention as amended by that Protocol.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 26-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2. Ship, Person, Owner, Oil, Pollution Damage,
Preventive Measures, Incident, and Organisation have the 
same meaning as in article I of the 1992 Liability
Convention.

3. Contributing oil means crude oil and fuel oil as
defined in sub-paragraphs (a) and (b) below:

(a) Crude oil means any liquid hydrocarbon mixture
occurring naturally in the earth whether or not treated to
render it suitable for transportation. It also includes crude
oils from which certain distillate fractions have been
removed (sometimes referred to as „topped crude”) or to
which certain distillate fractions have been added
(sometimes referred to as „spiked” or „reconstituted”
crude).

(b) Fuel oil means heavy distillates or residues from
crude oil or blends of such materials intended for use as a
fuel for the production of heat or power of a quality
equivalent to the „American Society for Testing and
Materials’ Specification for Number Four Fuel Oil
(Designation D 396-69)”, or heavier.

4. Unit of account has the same meaning as in article V,
paragraph 9, of the 1992 Liability Convention.

5. Ship’s tonnage has the same meaning as in article V,
paragraph 10, of the 1992 Liability Convention.

6. Ton, in relation to oil, means a metric ton.

7. Guarantor means any person providing insurance or
other financial security to cover an owner’s liability in
pursuance of article VII, paragraph I, of the 1992 Liability
Convention.

8. Terminal installation means any site for the storage
of oil in bulk which is capable of receiving oil from
waterborne transportation, including any facility situated
off-shore and linked to such site.

9. Where an incident consists of a series of
occurrences, it shall be treated as having occurred on the
date of the first such occurrence.

Article 2

1. An International Fund for compensation for
pollution damage, to be named „The International Oil
Pollution Compensation Fund 1992” and hereinafter
referred to as „the Fund”, is hereby established with the
following aims:

(a) to provide compensation for pollution damage to the
extent that the protection afforded by the 1992 Liability
Convention is inadequate;

(b) to give effect to the related purposes set out in this
Convention.

2. The Fund shall in each Contracting State be
recognised as a legal person capable under the laws of that
State of assuming rights and obligations and of being a

party in legal proceedings before the courts of that State.
Each Contracting State shall recognise the Director of the
Fund (hereinafter referred to as „The Director”) as the
legal representative of the Fund.

Article 3

This Convention shall apply exclusively:
(a) to pollution damage caused:
(i) in the territory, including the territorial sea, of a

Contracting State, and
(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting

State, established in accordance with international law, or,
if a Contracting State has not established such a zone, in an 
area beyond and adjacent to the territorial sea of that State
determined by that State in accordance with international
law and extending not more than 200 nautical miles from
the baselines from which the breadth of its territorial sea is
measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent
or minimise such damage.

Compensation

Article 4

1. For the purpose of fulfilling its function under article 
2, paragraph I (a), the Fund shall pay compensation to any
person suffering pollution damage if such person has been
unable to obtain full and adequate compensation for the
damage under the terms of the 1992 Liability Convention,

(a) because no liability for the damage arises under the
1992 Liability Convention;

(b) because the owner liable for the damage under the
1992 Liability Convention is financially incapable of
meeting his obligations in full and any financial security
that may be provided under article VII of that Convention
does not cover or is insufficient to satisfy the claims for
compensation for the damage; an owner being treated as
financially incapable of meeting his obligations and a
financial security being treated as insufficient if the person 
suffering the damage has been unable to obtain full
satisfaction of the amount of compensation due under the
1992 Liability Convention after having taken all
reasonable steps to pursue the legal remedies available to
him;

(c) because the damage exceeds the owner’s liability
under the 1992 Liability Convention as limited pursuant to 
article V, paragraph I, of that Convention or under the
terms of any other international Convention in force or
open for signature, ratification or accession at the date of
this Convention.

Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably
made by the owner voluntarily to prevent or minimise
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pollution damage shall be treated as pollution damage for
the purposes of this article.

2. The Fund shall incur no obligation under the
preceding paragraph if:

(a) it proves that the pollution damage resulted from an
act of war, hostilities, civil war or insurrection or was
caused by oil which has escaped or been discharged from a 
warship or other ship owned or operated by a State and
used, at the time of the incident, only on Government
non-commercial service; or

(b) the claimant cannot prove that the damage resulted
from an incident involving one or more ships.

3. If the Fund proves that the pollution damage resulted 
wholly or partially either from an act or omission done
with the intent to cause damage by the person who suffered 
the damage or from the negligence of that person, the Fund 
may be exonerated wholly or partially from its obligation
to pay compensation to such person. The Fund shall in any
event be exonerated to the extent that the shipowner may
have been exonerated under article III, paragraph 3, of the
1992 Liability Convention. However, there shall be no
such exoneration of the Fund with regard to preventive
measures.

4. (a) Except as otherwise provided in subparagraphs
(b) and (c) of this paragraph, the aggregate amount of
compensation payable by the Fund under this article shall
in respect of any one incident be limited, so that the total
sum of that amount and the amount of compensation
actually paid under the 1992 Liability Convention for
pollution damage within the scope of application of this
Convention as defined in article 3 shall not exceed
135 million units of account.

(b) Except as otherwise provided in subparagraph (c),
the aggregate amount of compensation payable by the
Fund under this article for pollution damage resulting from 
a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and
irresistible character shall not exceed 135 million units of
account.

(c) The maximum amount of compensation referred to
in subparagraphs (a) and (b) shall be 200 million units of
account with respect to any incident occurring during any
period when there are three Parties to this Convention in
respect of which the combined relevant quantity of
contributing oil received by persons in the territories of
such Parties, during the preceding calendar year, equalled
or exceeded 600 million tons.

(d) Interest accrued on a fund constituted in accordance
with article V, paragraph 3, of the 1992 Liability
Convention, if any, shall not be taken into account for the
computation of the maximum compensation payable by
the Fund under this article.

(e) The amounts mentioned in this article shall be
converted into national currency on the basis of the value
of that currency by reference to the Special Drawing Right

on the date of the decision of the Assembly of the Fund as
to the first date of payment of compensation.

5. Where the amount of established claims against the
Fund exceeds the aggregate amount of compensation
payable under paragraph 4, the amount available shall be
distributed in such a manner that the proportion between
any established claim and the amount of compensation
actually recovered by the claimant under this Convention
shall be the same for all claimants.

6. The Assembly of the Fund may decide that, in
exceptional cases, compensation in accordance with this
Convention can be paid even if the owner of the ship has
not constituted a fund in accordance with article V,
paragraph 3, of the 1992 Liability Convention. In such
case paragraph 4(e) of this article applies accordingly.

7. The Fund shall, at the request of a Contracting State,
use its good offices as necessary to assist that State to
secure promptly such personnel, material and services as
are necessary to enable the State to take measures to
prevent or mitigate pollution damage arising from an
incident in respect of which the Fund may be called upon
to pay compensation under this Convention.

8. The Fund may on conditions to be laid down in the
Internal Regulations provide credit facilities with a view to 
the taking of preventive measures against pollution
damage arising from a particular incident in respect of
which the Fund may be called upon to pay compensation
under this Convention.

Article 5 [deleted]

Article 6

Rights to compensation under article 4 shall be
extinguished unless an action is brought thereunder or a
notification has been made pursuant to article 7, paragraph
6, within three years from the date when the damage
occurred. However, in no case shall an action be brought
after six years from the date of the incident which caused
the damage.

Article 7

1. Subject to the subsequent provisions of this article,
any action against the Fund for compensation under article 
4 of this Convention shall be brought only before a court
competent under article IX of the 1992 Liability
Convention in respect of actions against the owner who is
or who would, but for the provisions of article III,
paragraph 2, of that Convention, have been liable for
pollution damage caused by the relevant incident.

1506 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/28. szám



2. Each Contracting State shall ensure that its courts
possess the necessary jurisdiction to entertain such actions
against the Fund as are referred to in paragraph I.

3. Where an action for compensation for pollution
damage has been brought before a court competent under
article IX of the 1992 Liability Convention against the
owner of a ship or his guarantor, such court shall have
exclusive jurisdictional competence over any action
against the Fund for compensation under the provisions of
article 4 of this Convention in respect of the same damage.
However, where an action for compensation for pollution
damage under the 1992 Liability Convention has been
brought before a court in a State Party to the 1992 Liability
Convention but not to this Convention, any action against
the Fund under article 4 of this Convention shall at the
option of the claimant be brought either before a court of
the State where the Fund has its headquarters or before any 
court of a State Party to this Convention competent under
article IX of the 1992 Liability Convention.

4. Each Contracting State shall ensure that the Fund
shall have the right to intervene as a party to any legal
proceedings instituted in accordance with article IX of the
1992 Liability Convention before a competent court of
that State against the owner of a ship or his guarantor.

5. Except as otherwise provided in paragraph 6, the
Fund shall not be bound by any judgement or decision in
proceedings to which it has not been a party or by any
settlement to which it is not a party.

6. Without prejudice to the provisions of paragraph 4,
where an action under the 1992 Liability Convention for
compensation for pollution damage has been brought
against an owner or his guarantor before a competent court 
in a Contracting State, each party to the proceedings shall
be entitled under the national law of that State to notify the
Fund of the proceedings. Where such notification has been 
made in accordance with the formalities required by the
law of the court seized and in such time and in such a
manner that the Fund has in fact been in a position
effectively to intervene as a party to the proceedings, any
judgement rendered by the court in such proceedings shall, 
after it has become final and enforceable in the State where 
the judgement was given, become binding upon the Fund
in the sense that the facts and findings in that judgement
may not be disputed by the Fund even if the Fund has not
actually intervened in the proceedings.

Article 8

Subject to any decision concerning the distribution
referred to in article 4, paragraph 5, any judgement given
against the Fund by a court having jurisdiction in
accordance with article 7, paragraphs I and 3, shall, when it 
has become enforceable in the State of origin and is in that
State no longer subject to ordinary forms of review, be

recognised and enforceable in each Contracting State on
the same conditions as are prescribed in article X of the
1992 Liability Convention.

Article 9

1. The Fund shall, in respect of any amount of
compensation for pollution damage paid by the Fund in
accordance with article 4, paragraph I, of this Convention,
acquire by subrogation the rights that the person so
compensated may enjoy under the 1992 Liability
Convention against the owner or his guarantor.

2. Nothing in this Convention shall prejudice any right
of recourse or subrogation of the Fund against persons
other than those referred to in the preceding paragraph. In
any event the right of the Fund to subrogation against such
person shall not be less favourable that that of an insurer of
the person to whom compensation has been paid.

3. Without prejudice to any other rights of subrogation
or recourse against the Fund which may exist, a
Contracting State or agency thereof which has paid
compensation for pollution damage in accordance with
provisions of national law shall acquire by subrogation the
rights which the person so compensated would have
enjoyed under this Convention.

Contributions

Article 10

1. Annual contributions to the Fund shall be made in
respect of each Contracting State by any person who, in the 
calendar year referred to in article 12, paragraph 2(a) or
(b), has received in total quantities exceeding 150,000
tons:

(a) in the ports or terminal installations in the territory of 
that State contributing oil carried by sea to such ports or
terminal installations; and

(b) in any installations situated in the territory of that
Contracting State contributing oil which has been carried
by sea and discharged in a port or terminal installation of a
non-contracting State, provided that contributing oil shall
only be taken into account by virtue of this sub-paragraph
on first receipt in a Contracting State after its discharge in
that non-contracting State.

2. (a) For the purposes of paragraph I, where the
quantity of contributing oil received in the territory of a
Contracting State by any person in a calendar year when
aggregated with the quantity of contributing oil received in 
the same Contracting State in that year by any associated
person or persons exceeds 150,000 tons, such person shall
pay contributions in respect of the actual quantity received
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by him, notwithstanding that that quantity did not exceed
150,000 tons.

(b) Associated person means any subsidiary or
commonly controlled entity. The question whether a
person comes within this definition shall be determined by
the national law of the State concerned.

Article 11 [deleted]

Article 12

1. With a view to assessing the amount of annual
contributions due, if any, and taking account of the
necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly 
shall for each calendar year make an estimate in the form
of a budget of:

(i) Expenditure
(a) costs and expenses of the administration of the Fund

in the relevant year and any deficit from operations in
preceding years;

(b) payments to be made by the Fund in the relevant year 
for the satisfaction of claims against the Fund due under
article 4, including repayment on loans previously taken
by the Fund for the satisfaction of such claims, to the
extent that the aggregate amount of such claims in respect
of any one incident does not exceed four million units of
account;

(c) payments to be made by the Fund in the relevant year 
for the satisfaction of claims against the Fund due under
article 4, including repayments on loans previously taken
by the Fund for the satisfaction of such claims, to the
extent that the aggregate amount of such claims in respect
of any one incident is in excess of four million units of
account;

(ii) Income
(a) surplus funds from operations in preceding years,

including any interest;
(b) annual contributions, if required to balance the

budget; 
(c) any other income.

2. The Assembly shall decide the total amount of
contributions to be levied. On the basis of that decision, the 
Director shall, in respect of each Contracting State,
calculate for each person referred to in article 10 the
amount of his annual contribution:

(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of
payments referred to in paragraph 1 (i) (a) and (b) on the
basis of a fixed sum for each ton of contributing oil
received in the relevant State by such person during the
preceding calendar year; and

(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of
payments referred to in paragraph 1 (i) (c) of this article on
the basis of a fixed sum for each ton of contributing oil
received by such person during the calendar year
preceding that in which the incident in question occurred,

provided that the State was a Party to this Convention at
the date of the incident.

3. The sums referred to in paragraph 2 above shall be
arrived at by dividing the relevant total amount of
contributions required by the total amount of contributing
oil received in all Contracting States in the relevant year.

4. The annual contribution shall be due on the date to be 
laid down in the Internal Regulations of the Fund. The
Assembly may decide on a different date of payment.

5. The Assembly may decide, under conditions to be
laid down in the Financial Regulations of the Fund, to
make transfers between funds received in accordance with
article 12.2(a) and funds received in accordance with
article 12.2(b).

Article 13

1. The amount of any contribution due under article 12
and which is in arrears shall bear interest at a rate which
shall be determined in accordance with the Internal
Regulations of the Fund, provided that different rates may
be fixed for different circumstances.

2. Each Contracting State shall ensure that any
obligation to contribute to the Fund arising under this
Convention in respect of oil received within the territory of 
that State is fulfilled and shall take any appropriate
measures under its law, including the imposing of such
sanctions as it may deem necessary, with a view to the
effective execution of any such obligation; provided,
however, that such measures shall only be directed against
those persons who are under an obligation to contribute to
the Fund.

3. Where a person who is liable in accordance with the
provisions of articles 10 and 12 to make contributions to
the Fund does not fulfil his obligations in respect of any
such contribution or any part thereof and is in arrears, the
Director shall take all appropriate action against such
person on behalf of the Fund with a view to the recovery of
the amount due. However, where the defaulting
contributor is manifestly insolvent or the circumstances
otherwise so warrant, the Assembly may, upon
recommendation of the Director, decide that no action
shall be taken or continued against the contributor.

Article 14

1. Each Contracting State may at the time when it
deposits its instrument of ratification or accession or at any 
time thereafter declare that it assumes itself obligations
that are incumbent under this Convention on any person
who is liable to contribute to the Fund in accordance with
article 10, paragraph I, in respect of oil received within the
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territory of that State. Such declaration shall be made in
writing and shall specify which obligations are assumed.

2. Where a declaration under paragraph I is made prior
to the entry into force of this Convention in accordance
with article 40, it shall be deposited with the
Secretary-General of the Organisation who shall after the
entry into force of the Convention communicate the
declaration to the Director.

3. A declaration under paragraph I which is made after
the entry into force of this Convention shall be deposited
with the Director.

4. A declaration made in accordance with this article
may be withdrawn by the relevant State giving notice
thereof in writing to the Director. Such notification shall
take effect three months after the Director’s receipt
thereof.

5. Any State which is bound by a declaration made
under this article shall, in any proceedings brought against
it before a competent court in respect of any obligation
specified in the declaration, waive any immunity that it
would otherwise be entitled to invoke.

Article 15

1. Each Contracting State shall ensure that any person
who receives contributing oil within its territory in such
quantities that he is liable to contribute to the Fund appears 
on a list to be established and kept up to date by the
Director in accordance with the subsequent provisions of
this article.

2. For the purposes set out in paragraph I, each
Contracting State shall communicate, at a time and in the
manner to be prescribed in the Internal Regulations, to the
Director the name and address of any person who in
respect of that State is liable to contribute to the Fund
pursuant to article 10, as well as data on the relevant
quantities of contributing oil received by any such person
during the preceding calendar year.

3. For the purposes of ascertaining who are, at any
given time, the persons liable to contribute to the Fund in
accordance with article 10, paragraph I, and of
establishing, where applicable, the quantities of oil to be
taken into account for any such person when determining
the amount of his contribution, the list shall be prima facie
evidence of the facts stated therein.

4. Where a Contracting State does not fulfil its
obligations to submit to the Director the communication
referred to in paragraph 2 and this results in a financial loss 
for the Fund, that Contracting State shall be liable to
compensate the Fund for such loss. The Assembly shall, on 
the recommendation of the Director, decide whether such
compensation shall be payable by that Contracting State.

Organisation and Administration

Article 16

The Fund shall have an Assembly and a Secretariat
headed by a Director.

Assembly

Article 17

The Assembly shall consist of all Contracting States to
this Convention.

Article 18

The functions of the Assembly shall be:
1. to elect at each regular session its Chairman and two

Vice-Chairmen who shall hold office until the next regular
session;

2. to determine its own rules of procedure, subject to
the provisions of this Convention;

3. to adopt Internal Regulations necessary for the
proper functioning of the Fund;

4. to appoint the Director and make provisions for the
appointment of such other personnel as may be necessary
and determine the terms and conditions of service of the
Director and other personnel;

5. to adopt the annual budget and fix the annual
contributions;

6. to appoint auditors and approve the accounts of the
Fund;

7. to approve settlements of claims against the Fund, to
take decisions in respect of the distribution among
claimants of the available amount of compensation in
accordance with article 4, paragraph 5, and to determine
the terms and conditions according to which provisional
payments in respect of claims shall be made with a view to
ensuring that victims of pollution damage are
compensated as promptly as possible;

8. [deleted]

9. to establish any temporary or permanent subsidiary
body it may consider to be necessary, to define its terms of
reference and to give it the authority needed to perform the
functions entrusted to it; when appointing the members of
such body, the Assembly shall endeavour to secure an
equitable geographical distribution of members and to
ensure that the Contracting States, in respect of which the
largest quantities of contributing oil are being received, are 
appropriately represented; the Rules of Procedure of the
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Assembly may be applied, mutatis mutandis, for the work
of such subsidiary body;

10. to determine which non-Contracting States and
which inter-governmental and international
non-governmental organisations shall be admitted to take
part, without voting rights, in meetings of the Assembly
and subsidiary bodies;

11. to give instructions concerning the administration
of the Fund to the Director and subsidiary bodies;

12. [deleted]

13. to supervise the proper execution of the Convention 
and of its own decisions;

14. to perform such other functions as are allocated to it 
under the Convention or are otherwise necessary for the
proper operation of the Fund.

Article 19

1. Regular sessions of the Assembly shall take place
once every calendar year upon convocation by the
Director.

2. Extraordinary sessions of the Assembly shall be
convened by the Director at the request of at least one-third 
of the members of the Assembly and may be convened on
the Director’s own initiative after consultation with the
Chairman of the Assembly. The Director shall give
members at least thirty days’ notice of such sessions.

Article 20

A majority of the members of the Assembly shall
constitute a quorum for its meetings.

Articles 21 to 27 [deleted]

Secretariat

Article 28

1. The Secretariat shall comprise the Director and such
staff as the administration of the Fund may require.

2. The Director shall be the legal representative of the
Fund.

Article 29

1. The Director shall be the chief administrative officer
of the Fund. Subject to the instructions given to him by the
Assembly, he shall perform those functions which are

assigned to him by this Convention, the Internal
Regulations of the Fund and the Assembly.

2. The Director shall in particular

(a) appoint the personnel required for the administration 
of the Fund;

(b) take all appropriate measures with a view to the
proper administration of the Fund’s assets;

(c) collect the contributions due under this Convention
while observing in particular the provisions of article 13,
paragraph 3;

(d) to the extent necessary to deal with claims against
the Fund and carry out the other functions of the Fund,
employ the services of legal, financial and other experts;

(e) take all appropriate measures for dealing with claims 
against the Fund within the limits and on conditions to be
laid down in the Internal Regulations, including the final
settlement of claims without the prior approval of the
Assembly where these Regulations so provide;

(f) prepare and submit to the Assembly the financial
statements and budget estimates for each calendar year;

(g) prepare, in consultation with the Chairman of the
Assembly, and publish a report of the activities of the Fund 
during the previous calendar year;

(h) prepare, collect and circulate the papers, documents,
agenda, minutes and information that may be required for
the work of the Assembly and subsidiary bodies.

Article 30

In the performance of their duties the Director and the
staff and experts appointed by him shall not seek or receive 
instructions from any Government or from any authority
external to the Fund. They shall refrain from any action
which might reflect on their position as international
officials. Each Contracting State on its part undertakes to
respect the exclusively international character of the
responsibilities of the Director and the staff and experts
appointed by him, and not to seek to influence them in the
discharge of their duties.

Finances

Article 31

1. Each Contracting State shall bear the salary, travel
and other expenses of its own delegation to the Assembly
and of its representatives on subsidiary bodies.

2. Any other expenses incurred in the operation of the
Fund shall be borne by the Fund.
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Voting

Article 32

The following provisions shall apply to voting in the
Assembly:

(a) each member shall have one vote;
(b) except as otherwise provided in article 33, decisions

of the Assembly shall be by a majority vote of the members 
present and voting;

(c) decisions where a three-fourths or a two-thirds
majority is required shall be by a three-fourths or
two-thirds majority vote, as the case may be, of those
present;

(d) for the purpose of this article the phrase „members
present” means „members present at the meeting at the
time of the vote”, and the phrase „members present and
voting” means „members present and casting an
affirmative or negative vote”. Members who abstain from
voting shall be considered as not voting.

Article 33

The following decisions of the Assembly shall require a
two-thirds majority:

(a) a decision under article 13, paragraph 3, not to take
or continue action against a contributor;

(b) the appointment of the Director under article 18,
paragraph 4;

(c) the establishment of subsidiary bodies, under article
18, paragraph 9, and matters relating to such
establishment.

Article 34

1. The Fund, its assets, income, including
contributions, and other property shall enjoy in all
Contracting States exemption from all direct taxation.

2. When the Fund makes substantial purchases of
movable or immovable property, or has important work
carried out which is necessary for the exercise of its
official activities and the cost of which includes indirect
taxes or sales taxes, the Governments of Member States
shall take, whenever possible, appropriate measures for
the remission or refund of the amount of such duties and
taxes.

3. No exemption shall be accorded in the case of duties, 
taxes or dues which merely constitute payment for public
utility services.

4. The Fund shall enjoy exemption from all customs
duties, taxes and other related taxes on articles imported or
exported by it or on its behalf for its official use. Articles
thus imported shall not be transferred either for

consideration or gratis on the territory of the country into
which they have been imported except on conditions
agreed by the Government of that country.

5. Persons contributing to the Fund and victims and
owners of ships receiving compensation from. The Fund
shall be subject to the fiscal legislation of the State where
they are taxable, no special exemption or other benefit
being conferred on them in this respect.

6. Information relating to individual contributors
supplied for the purpose of this Convention shall not be
divulged outside the Fund except in so far as it may be
strictly necessary to enable the Fund to carry out its
functions including the bringing and defending of legal
proceedings.

7. Independently of existing or future regulations
concerning currency or transfers, Contracting States shall
authorise the transfer and payment of any contribution to
the Fund and of any compensation paid by the Fund
without any restriction.

Transitional Provisions

Article 35

Claims for compensation under article 4 arising from
incidents occurring after the date of entry into force of this
Convention may not be brought against the Fund earlier
than the one hundred and twentieth day after that date.

Article 36

The Secretary-General of the Organisation shall
convene the first session of the Assembly. This session
shall take place as soon as possible after entry into force of
this Convention and, in any case, not more than thirty days
after such entry into force.

Article 36 bis

The following transitional provisions shall apply in the
period, hereinafter referred to as the transitional period,
commencing with the date of entry into force of this
Convention and ending with the date on which the
denunciations provided for in article 31 of the 1992
Protocol to amend the 1971 Fund Convention take effect:

(a) In the application of paragraph I (a) of article 2 of
this Convention, the reference to the 1992 Liability
Convention shall include reference to the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1969, either in its original version or as amended by the
Protocol thereto of 1976 (referred to in this article as „the
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1969 Liability Convention”), and also the 1971 Fund
Convention.

(b) Where an incident has caused pollution damage
within the scope of this Convention, the Fund shall pay
compensation to any person suffering pollution damage
only if, and to the extent that, such person has been unable
to obtain full and adequate compensation for the damage
under the terms of the 1969 Liability Convention, the 1971 
Fund Convention and the 1992 Liability Convention,
provided that, in respect of pollution damage within the
scope of this Convention in respect of a Party to this
Convention but not a Party to the 1971 Fund Convention,
the Fund shall pay compensation to any person suffering
pollution damage only if, and to the extent that, such
person would have been unable to obtain full and adequate
compensation had that State been party to each of the
above-mentioned Conventions.

(c) In the application of article 4 of this Convention, the
amount to be taken into account in determining the
aggregate amount of compensation payable by the Fund
shall also include the amount of compensation actually
paid under the 1969 Liability Convention, if any, and the
amount of compensation actually paid or deemed to have
been paid under the 1971 Fund Convention.

(d) Paragraph I of article 9 of this Convention shall also
apply to the rights enjoyed under the 1969 Liability
Convention.

Article 36 ter

1. Subject to paragraph 4 of this article, the aggregate
amount of the annual contributions payable in respect of
contributing oil received in a single Contracting State
during a calendar year shall not exceed 27.5% of the total
amount of annual contributions pursuant to the 1992
Protocol to amend the 1971 Fund Convention, in respect of 
that calendar year.

2. If the application of the provisions in paragraphs 2
and 3 of article 12 would result in the aggregate amount of
the contributions payable by contributors in a single
Contracting State in respect of a given calendar year
exceeding 27.5% of the total annual contributions, the
contributions payable by all contributors in that State shall
be reduced pro rata so that their aggregate contributions
equal 27.5% of the total annual contributions to the Fund
in respect of that year.

3. If the contributions payable by persons in a given
Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph 2
of this article, the contributions payable by persons in all
other Contracting States shall be increased pm rata so as to
ensure that the total amount of contributions payable by all 
persons liable to contnbute to the Fund in respect of the
calendar year in question will reach the total amount of
contributions decided by the Assembly.

4. The provisions in paragraphs I to 3 of this article
shall operate until the total quantity of contributing oil
received in all Contracting States in a calendar year has
reached 750 million tons or until a period of 5 years after
the date of entry into force of the said 1992 Protocol has
elapsed, whichever occurs earlier.

Article 36 quater

Notwithstanding the provisions of this Convention, the
following provisions shall apply to the administration of
the Fund during the period in which both the 1971 Fund
Convention and this Convention are in force:

(a) The Secretariat of the Fund, established by the 1971
Fund Convention (hereinafter referred to as „the 1971
Fund”), headed by the Director, may also function as the
Secretariat and the Director of the Fund.

(b) If, in accordance with subparagraph (a), the
Secretariat and the Director of the 1971 Fund also perform
the function of Secretariat and Director of the Fund, the
Fund shall be represented, in cases of conflict of interests
between the 1971 Fund and the Fund, by the Chairman of
the Assembly of the Fund.

(c) The Director and the staff and experts appointed by
him, performing their duties under this Convention and the 
1971 Fund Convention, shall not be regarded as
contravening the provisions of article 30 of this
Convention in so far as they discharge their duties in
accordance with this article.

(d) The Assembly of the Fund shall endeavour not to
take decisions which are incompatible with decisions
taken by the Assembly of the 1971 Fund. If differences of
opinion with respect to common administrative issues
arise, the Assembly of the Fund shall try to reach a
consensus with the Assembly of the 1971 Fund, in a spirit
of mutual co-operation and with the common aims of both
organisations in mind.

(e) The Fund may succeed to the rights, obligations and
assets of the 1971 Fund if the Assembly of the 1971 Fund
so decides, in accordance with article 44, paragraph 2, of
the 1971 Fund Convention.

(f) The Fund shall reimburse to the 1971 Fund all costs
and expenses arising from administrative services
performed by the 1971 Fund on behalf of the Fund.

Article 36 quinquies

Final clauses

The final clauses of this Convention shall be articles 28
to 39 of the Protocol of 1992 to amend the 1971 Fund
Convention. References in this Convention to Contracting
States shall be taken to mean references to the Contracting
States of that Protocol.
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FINAL CLAUSES

[articles 28 to 39 of the Protocol of 1992
to Amend the 1991 Fund Convention]

Article 28

Signature, ratification, acceptance, approval
and accession

1. This Protocol shall be open for signature at London
from 15 January 1993 to 14 January 1994 by any State
which has signed the 1992 Liability Convention.

2. Subject to paragraph 4, this Protocol shall be ratified, 
accepted or approved by States which have signed it.

3. Sub ject to pa rag raph 4, this Pro to col is open for
ac ces si on by Sta tes which did not sign it.

4. This Protocol may be ratified, accepted, approved or
acceded to only by States which have ratified, accepted,
approved or acceded to the 1992 Liability Convention.

5. Ratification, acceptance, approval or accession shall
be effected by the deposit of a formal instrument to that
effect with the Secretary-General of the Organisation.

6. A State which is a Party to this Protocol but is not a
Party to the 1971 Fund Convention shall be bound by the
provisions of the 1971 Fund Convention as amended by
this Protocol in relation to other Parties hereto, but shall
not be bound by the provisions of the 1971 Fund
Convention in relation to Parties thereto.

7. Any instrument of ratification, acceptance, approval
or accession deposited after the entry into force of an
amendment to the 1971 Fund Convention as amended by
this Protocol shall be deemed to apply to the Convention
so amended, as modified by such amendment.

Article 29

Information on contributing oil

1. Before this Protocol comes into force for a State, that 
State shall, when depositing an instrument referred to in
article 28, paragraph 5, and annually thereafter at a date to
be determined by the Secretary-General of the
Organisation, communicate to him the name and address
of any person who in respect of that State would be liable
to contribute to the Fund pursuant to article 10 of the 1971
Fund Convention as amended by this Protocol as well as
data on the relevant quantities of contributing oil received
by any such person in the territory of that State during the
preceding calendar year.

2. During the transitional period, the Director shall, for
Parties, communicate annually to the Secretary-General of 

the Organisation data on quantities of contributing oil
received by persons liable to contribute to the Fund
pursuant to article 10 of the 1971 Fund Convention as
amended by this Protocol.

Article 30

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force 12 months
following the date on which the following requirements
are fulfilled:

(a) at least eight States have deposited instruments of
ratification, acceptance, approval or accession with the
Secretary-General of the Organisation; and

(b) the Secretary-General of the Organisation has
received information in accordance with article 29 that
those persons who would be liable to contribute pursuant
to article 10 of the 1971 Fund Convention as amended by
this Protocol have received during the preceding calendar
year a total quantity of at least 450 million tons of
contributing oil.

2. However, this Protocol shall not enter into force
before the 1992 Liability Convention has entered into
force.

3. For each State which ratifies, accepts, approves or
accedes to this Protocol after the conditions in paragraph I
for entry into force have been met, the Protocol shall enter
into force 12 months following the date of the deposit by
such State of the appropriate instrument.

4. Any State may, at the time of the deposit of its
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in respect of this Protocol declare that such
instrument shall not take effect for the purpose of this
article until the end of the six-month period in article 31.

5. Any State which has made a declaration in
accordance with the preceding paragraph may withdraw it
at any time by means of a notification addressed to the
Secretary-General of the Organisation. Any such
withdrawal shall take effect on the date the notification is
received, and any State making such a withdrawal shall be
deemed to have deposited its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession in respect of this
Protocol on that date.

6. Any State which has made a declaration under article 
13, paragraph 2, of the Protocol of 1992 to amend the 1969
Liability Convention shall be deemed to have also made a
declaration under paragraph 4 of this article. Withdrawal
of a declaration under the said article 13, paragraph 2, shall 
be deemed to constitute withdrawal also under paragraph 5 
of this article.
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Article 31

Denunciation of the 1969 and 1971 Conventions

Subject to article 30, within six months following the
date on which the following requirements are fulfilled:

(a) at least eight States have become Parties to this
Protocol or have deposited instruments of ratification,
acceptance, approval or accession with the
Secretary-General of the Organisation, whether or not
subject to article 30, paragraph 4, and

(b) the Secretary-General of the Organisation has
received information in accordance with article 29 that
those persons who are or would be liable to contribute
pursuant to article 10 of the 1971 Fund Convention as
amended by this Protocol have received during the
preceding calendar year a total quantity of at least 750
million tons of contributing oil;

each Party to this Protocol and each State which has
deposited an instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, whether or not subject to article 30,
paragraph 4, shall, if Party thereto, denounce the 1971
Fund Convention and the 1969 Liability Convention with
effect 12 months after the expiry of the above-mentioned
six-month period.

Article 32

Revision and amendment

1. A conference for the purpose of revising or
amending the 1992 Fund Convention may be convened by
the Organisation.

2. The Organisation shall convene a Conference of
Contracting States for the purpose of revising or amending
the 1992 Fund Convention at the request of not less than
one third of all Contracting States.

Article 33

Amendment of compensation limits

1. Upon the request of at least one quarter of the
Contracting States, any proposal to amend the limits of
amounts of compensation laid down in article 4, paragraph 
4, of the 1971 Fund Convention as amended by this
Protocol shall be circulated by the Secretary-General to all
Members of the Organisation and to all Contracting States.

2. Any amendment proposed and circulated as above
shall be submitted to the Legal Committee of the
Organisation for consideration at a date at least six months
after the date of its circulation.

3. All Contracting States to the 1971 Fund Convention
as amended by this Protocol, whether or not Members of
the Organisation, shall be entitled to participate in the
proceedings of the Legal Committee for the consideration
and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds
majority of the Contracting States present and voting in the 
Legal Committee, expanded as provided for in paragraph
3, on condition that at least one half of the Contracting
States shall be present at the time of voting.

5. When acting on a proposal to amend the limits, the
Legal Committee shall take into account the experience of
incidents and in particular the amount of damage resulting
therefrom and changes in the monetary values. It shall also
take into account the relationship between the limits in
article 4, paragraph 4, of the 1971 Fund Convention as
amended by this Protocol and those in article V, paragraph
I, of the International Convention on Civil Liability for Oil 
Pollution Damage, 1992.

6(a) No amendment of the limits under this article may
be considered before 15 January 1998 nor less than five
years from the date of entry into force of a previous
amendment under this article. No amendment under this
article shall be considered before this Protocol has entered
into force.

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount
which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund
Convention as amended by this Protocol increased by 6%
per year calculated on a compound basis from 15 January
1993.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount
which corresponds to the limit laid down in the 1971 Fund
Convention as amended by this Protocol multiplied by
three.

7. Any amendment adopted in accordance with
paragraph 4 shall be notified by the Organisation to all
Contracting States. The amendment shall be deemed to
have been accepted at the end of a period of 18 months
after the date of notification unless within that period not
less than one quarter of the States that were Contracting
States at the time of the adoption of the amendment by the
Legal Committee have communicated to the Organisation
that they do not accept the amendment in which case the
amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in
accordance with paragraph 7 shall enter into force 18
months after its acceptance.

9. All Contracting States shall be bound by the
amendment, unless they denounce this Protocol in
accordance with article 34, paragraphs I and 2, at least six
months before the amendment enters into force. Such
denunciation shall take effect when the amendment enters
into force.
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10. When an amendment has been adopted by the Legal 
Committee but the 18-month period for its acceptance has
not yet expired, a State which becomes a Contracting State
during that period shall be bound by the amendment if it
enters into force. A State which becomes a Contracting
State after that period shall be bound by an amendment
which has been accepted in accordance with paragraph 7.
In the cases referred to in this paragraph, a State becomes
bound by an amendment when that amendment enters into
force, or when this Protocol enters into force for that State,
if later.

Article 34

Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any Party at any
time after the date on which it enters into force for that
Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an
instrument with the Secretary-General of the Organisation.

3. A denunciation shall take effect twelve months, or
such longer period as may be specified in the instrument of
denunciation, after its deposit with the Secretary-General
of the Organisation.

4. Denunciation of the 1992 Liability Convention shall
be deemed to be a denunciation of this Protocol. Such
denunciation shall take effect on the date on which
denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1969
Liability Convention takes effect according to article 16 of 
that Protocol.

5. Any Contracting State to this Protocol which has not
denounced the 1971 Fund Convention and the 1969
Liability Convention as required by article 31 shall be
deemed to have denounced this Protocol with effect twelve 
months after the expiry of the six-month period mentioned
in that article. As from the date on which the denunciations 
provided for in article 31 take effect, any Party to this
Protocol which deposits an instrument of ratification,
acceptance, approval or accession to the 1969 Liability
Convention shall be deemed to have denounced this
Protocol with effect from the date on which such
instrument takes effect.

6. As between the Parties to this Protocol, denunciation 
by any of them of the 1971 Fund Convention in
accordance with article 41 thereof shall not be construed in 
any way as a denunciation of the 1971 Fund Convention as 
amended by this Protocol.

7. Notwithstanding a denunciation of this Protocol by a 
Party pursuant to this Article, any provisions of this
Protocol relating to the obligations to make contributions
under article 10 of the 1971 Fund Convention as amended
by this Protocol with respect to an incident referred to in

article 12, paragraph 2(b), of that amended Convention
and occurring before the denunciation takes effect shall
continue to apply.

Article 35

Extraordinary sessions of the Assembly

1. Any Contracting State may, within 90 days after the
deposit of an instrument of denunciation the result of
which it considers will significantly increase the level of
contributions for the remaining Contracting States, request 
the Director to convene an extraordinary session of the
Assembly. The Director shall convene the Assembly to
meet not later than 60 days after receipt of the request.

2. The Director may convene, on his own initiative, an
extraordinary session of the Assembly to meet within
60 days after the deposit of any instrument of
denunciation, if he considers that such denunciation will
result in a significant increase in the level of contributions
of the remaining Contracting States.

3. If the Assembly at an extraordinary session
convened in accordance with paragraph I or 2 decides that
the denunciation will result in a significant increase in the
level of contributions for the remaining Contracting
States, any such State may, not later than 120 days before
the date on which the denunciation takes effect, denounce
this Protocol with effect from the same date.

Article 36

Termination

1. This Protocol shall cease to be in force on the date
when the number of Contracting States falls below three.

2. States which are bound by this Protocol on the day
before the date it ceases to be in force shall enable the Fund 
to exercise its functions as described under article 37 of
this Protocol and shall, for that purpose only, remain
bound by this Protocol.

Article 37

Winding up of the Fund

1. If this Protocol ceases to be in force, the Fund shall
nevertheless:

(a) meet its obligations in respect of any incident
occurring before the Protocol ceased to be in force;

(b) be entitled to exercise its rights to contributions to
the extent that these contributions are necessary to meet
the obligations under subparagraph (a), including
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expenses for the administration of the Fund necessary for
this purpose.

2. The Assembly shall take all appropriate measures to
complete the winding up of the Fund including the
distribution in an equitable manner of any remaining assets 
among those persons who have contributed to the Fund.

3. For the purposes of this article the Fund shall remain
a legal person.

Article 38

Depositary

1. This Protocol and any amendments accepted under
article 33 shall be deposited with the Secretary-General of
the Organisation.

2. The Secretary-General of the Organisation shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to
this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an instrument
together with the date thereof;

(ii) each declaration and notification under article 30
including declarations and withdrawals deemed to have
been made in accordance with that article;

(iii) the date of entry into force of this Protocol;

(iv) the date by which denunciations provided for in
article 31 are required to be made;

(v) any proposal to amend limits of amounts of
compensation which has been made in accordance with
article 33, paragraph 1;

(vi) any amendment which has been adopted in
accordance with article 33, paragraph 4;

(vii) any amendment deemed to have been accepted
under article 33, paragraph 7, together with the date on
which that amendment shall enter into force in accordance
with paragraphs 8 and 9 of that article;

(viii) the deposit of an instrument of denunciation of this 
Protocol together with the date of the deposit and the date
on which it takes effect;

(ix) any denunciation deemed to have been made under
article 34, paragraph 5;

(x) any communication called for by any article in this
Protocol;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all
Signatory States and to all States which accede to the
Protocol.

3. As soon as this Protocol enters into force, the text
shall be transmitted by the Secretary-General of the
Organisation to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication in accordance with article 102
of the Charter of the United Nations.

Article 39

Languages

This Protocol is established in a single original in the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this twenty-seventh day of
November one thousand nine hundred and ninety-two.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly
authorised for that purpose have signed this Protocol.1”

1 Sig na tu res omit ted.

„1992. évi nemzetközi egyezmény
az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére

szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról

Általános rendelkezések

1. cikk

Az egyez mény al kal ma zá sá ban:

1. Az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény az olaj -
szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi
fe le lõs ség rõl szóló 1992. évi Nem zet kö zi Egyez mény.

1bis Az 1971. évi Alap Egyez mény az olaj szennye zés -
sel oko zott ká rok meg té rí té sé re szol gá ló nem zet kö zi alap
lét re ho za ta lá ról szóló 1971. évi Nem zet kö zi Egyez mény.
A ne ve zett egyez mény hez tar to zó 1976. évi jegy zõ könyv
ré szes ál la ma i ra néz ve a fo gal mat úgy kell te kin te ni, hogy
az ma gá ban fog lal ja a ne ve zett Jegy zõ könyv vel mó do sí -
tott 1971. évi Alap Egyez ményt.

2. Hajó, Sze mély, Tu laj do nos, Olaj, Szennye zés sel
oko zott kár, Meg elõ zõ In téz ke dé sek, Ese mény és Szer ve -
zet je len té se ugyan az, mint az 1992. évi Fe le lõs sé gi
Egyez mény 1. cik ké ben.

3. Hoz zá já ru lá si olaj je len t nyers ola jat és tü ze lõ ola jat
az aláb bi (a) és (b) al pon tok meg ha tá ro zá sa sze rint:

(a) Nyers olaj a ta laj ban ter mé sze te sen elõ for du ló min -
den csepp fo lyós szén hid ro gén ke ve rék, le gyen az ke zelt
vagy ke ze let len, hogy szál lí tás ra al kal mas sá vál jon.
Ugyan csak ma gá ban fog lal nyers ola ja kat, me lyek bõl bi -
zo nyos desz til lá tum frak ci ó kat ki von tak (ese ten ként „re -
du kált kõ ola jak” né ven em lít ve), vagy ame lyek hez bi zo -
nyos desz til lá tum frak ci ó kat hoz zá ad tak (ese ten ként „he -
gyes” vagy „re konst ru ált” nyers ola jak né ven em lít ve).

(b) Tü ze lõ olaj je len t ne héz desz til lá tu mo kat vagy nyers -
olaj ma rad vá nyo kat, vagy ilyen anya gok ele gye it, me lyet
hõ vagy ener gia elõ ál lí tá sa cél já ra hasz nál nak, az „Ame ri -
can So ci ety for Test ing and Ma te ri als’ Specifica tion for
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Num ber Four Fuel Oil (De sig na ti on D 396-69)” sze rin ti
egyen ér té kû vagy ne he zebb mi nõ ség ben.

4. Az „el szá mo lá si egy ség” je len té se ugyan az, mint az
1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény V. cik ké nek 9. sza ka szá -
ban.

5. Hajó ton na tar tal ma je len té se ugyan az, mint az 1992.
évi Fe le lõs sé gi Egyez mény V. cik ké nek 10. sza ka szá ban.

6. Ton na, amely olaj ra vo nat ko zó an 1000 kg-os ton nát
je len t.

7. Ke zes, a tu laj do nos fe le lõs sé gé nek fe de ze té re – az
1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény VII. cik ke 1. sza ka szá -
nak meg fe le lõ en –, biz to sí tást vagy más pénz ügyi biz to sí -
té kot nyúj tó sze mély.

8. Ter mi nál be ren de zés je len t az öm lesz tett olaj tá ro lá -
sá ra szol gá ló min den te lep he lyet, amely vízi szál lí tás út ján 
ér ke zõ olaj fo ga dá sá ra szol gál, ide ért ve a par tok elõtt el he -
lyez ke dõ és ilyen te lep hely hez kap csolt lé te sít ményt.

9. Amennyi ben bal ese ti ese mény elõ for du lá sok so ro -
za tá ból áll, úgy a bal ese ti ese mény dá tu má ul az elsõ ese -
mény nap já nak dá tu ma a bal ese ti ese mény dá tu ma.

2. cikk

1. Az olaj szennye zés sel oko zott kár meg té rí té sé re alap
lé te sül, amely nek neve: Nem zet kö zi Olaj szennye zés sel
oko zott ká rok meg té rí té sé re szol gá ló alap 1992 (a továb -
biakban: Alap), a kö vet ke zõ cél ki tû zé sek tel je sí té sé re:

(a) kár té rí tést nyúj tá sa a szennye zés sel oko zott ká rért,
olyan mér té kig, amennyi re az 1992. évi Fe le lõs sé gi
Egyez mény ál tal nyúj tott vé de lem elég te len;

(b) ér vé nye sí te ni az Alap Egyez mény ben rög zí tett szán -
dé ko kat.

2. Szer zõ dõ Ál lam ban az Ala pot jogi sze mély ként kell
el is mer ni, amely a Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lyi ren del ke -
zé se i ben meg ha tá ro zott mér té kig jo go kat és kö te le zett sé -
ge ket vál lal hat, pe rel het és pe rel he tõ az Ál lam bí ró sá gai
elõtt fo lyó jogi el já rá sok ban. Szer zõ dõ Ál lam el is me ri az
Alap Igaz ga tó ját (a to váb bi ak ban: „Az Igaz ga tó”), mint az
Alap jogi kép vi se lõ jét.

3. cikk

Ez az Egyez mény ki zá ró lag a kö vet ke zõ re vo nat ko zik: 
(a) az aláb bi he lye ken szennye zés sel oko zott kár:
(i) Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén, be le ért ve a te rü le ti vi ze -

ket, és
(ii) Szer zõ dõ Ál lam nem zet kö zi jog nak meg fe le lõ en lé -

te sí tett ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze té ben, vagy, amennyi -
ben a Szer zõ dõ Ál lam nem lé te sí tett ilyen öve ze tet, az
Állam nak az Ál lam ál tal a nem zet kö zi jog nak meg fe le lõ en 
meg ha tá ro zott te rü le ti vi ze in túli és az zal szom szé dos te -
rü le ten, ami leg fel jebb 200 ten ge ri mér föld nyi re ter jed ki

at tól alap vo nal tól, mely tõl te rü le ti vi ze i nek szé les sé gét
mé rik;

(b) a kár meg elõ zé sé re vagy csök ken té sé re tett meg elõ -
zõ in téz ke dé sek re, bár hol is ke rül sor azok ra.

4. cikk

Kártalanítás

1. A 2. cikk 1 (a) sza ka sza sze rin ti fel ada ta tel je sí té sé -
nek cél já ból az Alap kár té rí tést fi zet a szennye zés miatt
kárt szen ve dett sze mély nek, amennyi ben az ilyen sze mély
az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény ben fog lal tak sze rint
nem kap ha tott ki elé gí tõ kár ta la ní tást,

(a) mi vel az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény sze rint
nem me rül fel kár té rí té si fe le lõs ség;

(b) mert az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény sze rint a
ká rért fe le lõs tu laj do nos pén zü gyi leg kép te len tel jes mér -
ték ben ele get ten ni kö te le zett sé ge i nek, és a ne ve zett
Egyez mény VII. cik ké ben ren delt pénz ügyi biz to sí ték nem 
vagy nem kel lõ mér ték ben fe de zi a kár ta la ní tá si kö ve te lé -
sek ki elé gí té sét; tu laj do nos ak kor te kint he tõ pénz ügyi
szem pont ból tel je sí tés re kép te len nek, illetve pénz ügyi
biz to sí té kot ak kor kell elég te len nek te kin te ni, ha a kárt
szen ve dett sze mély nem kap hat ta meg az 1992. évi Fe le -
lõs sé gi Egyez mény sze rint õt meg il le tõ kár té rí té si összeg
egé szét, jól le het a jog or vos lat ér de ké ben meg tet te a ren -
del ke zé sé re álló éssze rû in téz ke dé se ket;

(c) mert a kár meg ha lad ja a tu laj do nos 1992. évi Fe le -
lõs sé gi Egyez mény sze rin ti fe le lõs sé gét a ne ve zett Egyez -
mény V. cik ké nek 1. sza ka sza sze rin ti kor lá to zás alap ján,
vagy más ha tá lyos, az ezen Egyez mény kel te zé se nap ján
alá írás ra, meg erõ sí tés re vagy csat la ko zás ra nyit va álló
Nem zet kö zi Egyez mény fo gal mai alap ján.

E cikk cél já ra a tu laj do nos ré szé rõl éssze rû en fel me rült,
vagy a szennye zés meg elõ zé sé re vagy csök ken té sé re ön -
ként ho zott éssze rû ál do za ta i nak költ sé ge it úgy kell ke zel -
ni, mint szennye zés sel oko zott kárt.

2. Az Alap nem vál lal kö te le zett sé get az elõ zõ sza kasz -
ban fog lal tak alap ján, ha:

(a) bi zo nyít ha tó, hogy a szennye zés sel oko zott kár há -
bo rús cse lek mény bõl, el len sé ges ke dé sek bõl, pol gár há bo -
rú ból vagy fel ke lés bõl ered, vagy olyan olaj okoz ta, ami
egy ha di ha jó ból, illetve ál lam i tu laj do nú vagy ál lam ál tal
üze mel te tett és az ese mény ide jén kor mány za ti nem ke res -
ke del mi szol gá lat ban hasz nált ha jó ból szár ma zik; vagy

(b) a fel pe res nem tud ja bi zo nyí ta ni, hogy a kárt oko zó
szennye zés ha jó ból szár ma zik.

3. Amennyi ben az Alap be bi zo nyít ja, hogy a szennye -
zés sel oko zott kár rész ben vagy egé szé ben a kárt szen ve -
dett sze mély kár oko zás szán dé ká val el kö ve tett cse lek mé -
nyé bõl vagy mu lasz tá sá ból vagy ha nyag sá gá ból eredt, az
Alap rész ben vagy tel je sen men te sül het az ilyen sze mély -
nek tör té nõ kár ta la ní tás fi ze té si kö te le zett sé ge alól. Az
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Alap olyan mér té kig men te sül het, amennyi re ha jó tu laj do -
nos men te sül het ne az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény
III. cik ké nek 3. sza ka sza sze rint. Az Alap azon ban nem
kap hat fel men tést a meg elõ zõ in téz ke dé sek te kin te té ben.

4. (a) Az e sza kasz (b) és (c) al pont ja i ban fog lalt ren -
del ke zé sek ki vé te lé vel az Alap ál tal e cikk alap ján fi ze ten -
dõ kár té rí tés vég össze gét egy ese mény te kin te té ben úgy
kell kor lá toz ni, hogy a ne ve zett összeg és az 1992. évi
 Felelõsségi Egyez mény alap ján a szennye zés sel oko zott
 kárért tény le ge sen ki fi ze tett összeg egyen le ge az ezen
Egyez mény 3. cik ké ben meg ha tá ro zott al kal ma zás kö ré -
ben ne ha lad ja meg a 135 mil lió el szá mo lá si egy sé get.

(b) A (c) al pont ban fog lalt ren del ke zés ki vé te lé vel az
Alap ál tal e cikk alap ján a ki vé te les, el ke rül he tet len és el -
len áll ha tat lan jel le gû ter mé sze ti je len ség bõl ere dõ
szennye zés sel oko zott ká rért fi ze ten dõ kár té rí tés vég -
össze ge nem ha lad hat ja meg a 135 mil lió el szá mo lá si egy -
sé get.

(c) Az (a) és (b) al pon tok ban hi vat ko zott ma xi má lis kár -
té rí té si összeg 200 mil lió el szá mo lá si egy ség bár mi lyen
idõ szak alatt elõ for du ló bár mi lyen ese mény te kin te té ben,
ahol az ezen Egyez mény há rom Ré sze se érin tett, akik te -
kin te té ben az ilyen Ré sze sek te rü le tén, az elõ zõ nap tá ri év
fo lya mán, a sze mé lyek ál tal át vett hoz zá já ru lá si olaj
össze ge zett vo nat ko zó mennyi sé ge 600 mil lió ton ná val
egyen lõ volt, vagy azt meg ha lad ta.

(d) Az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény V. cik ke
3. sza ka szá nak meg fe le lõ en kép zett ala pon fel sza po ro dott
ka ma tot, amennyi ben van, nem le het szá mí tás ba ven ni az
Alap ál tal e cikk alap ján fi ze ten dõ ma xi má lis kár té rí tés ki -
szá mí tá sá nál.

(e) Az e cikk ben em lí tett össze ge ket nem ze ti va lu tá ra
kell át szá mí ta ni az adott va lu ta Spe ci á lis Le hí vá si Jo gok -
hoz való vi szo nyí tá sa alap ján, azon a na pon, ami kor az
Alap Köz gyû lé se ha tá roz a kár té rí tés meg fi ze té sé nek elsõ
idõ pont já ról.

5. Ahol az Alap pal szem ben meg ál la pí tott kö ve te lé sek
össze ge meg ha lad ja a 4. sza kasz alap ján fi ze ten dõ kár té rí -
té si össze get, a ren del ke zés re álló össze get olyan mó don
kell fel osz ta ni, hogy a meg ál la pí tott kö ve te lés és az igény -
lõ ál tal az ezen Egyez mény alap ján tény le ge sen vissza -
szer zett kár té rí té si összeg kö zöt ti arány azo nos le gyen
min den igény lõ ese té ben.

6. Az Alap Köz gyû lé se úgy ha tá roz hat, hogy ki vé te les
ese tek ben az ezen Egyez mény nek meg fe le lõ kár té rí tést le -
het ki fi zet ni ak kor is, ha a hajó tu laj do no sa nem kép zett
ala pot az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény V. cik ke
3. sza ka szá nak meg fe le lõ en. Ilyen eset ben az e cikk 4 (e)
sza ka szát kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

7. Az Alap, Szer zõ dõ Ál lam ké ré sé re, szük ség ese tén
köz re mû kö dé sé vel se gít he ti a Szer zõ dõ Ál la mot oly mó -
don, hogy a Szer zõ dõ Ál lam a szennye zés sel oko zott kár
meg elõ zé sé re vagy csök ken té sé re sze mély ze tet, anya go -
kat és szol gál ta tá so kat moz gó sít has son a le he tõ leg rö vi -

debb idõn be lül, mely nek te kin te té ben az Alap kár té rí tés
fi ze té sé re kö te lez he tõ az Egyez mény alap ján.

8. Az Alap, a Bel sõ Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek kel, hi telt nyújt hat az olyan szennye zé si ese -
ménnyel össze füg gõ kár ral kap cso la tos meg elõ zõ in téz ke -
dé sek re, mely nek te kin te té ben az Ala pot ezen Egyez mény
alap ján kár té rí tés fi ze té sé re szó lít hat ják fel.

5. cikk [törölve]

6. cikk

A 4. cikk sze rin ti kár té rí té si jo gok ha tá lyu kat vesz tik,
ki vé ve, ha a kár be kö vet kez té tõl szá mí tott há rom éven be -
lül a 7. cikk 6. sza ka sza alap ján per in dí tá sá ra vagy be je -
len tés meg té te lé re ke rül sor. A kár oko zás ese mé nyé nek
nap já tól szá mí tott hat év el múl tá val per már nem in dít ha tó.

7. cikk

1. E cikk ren del ke zé se i nek ér tel mé ben az Alap pal
szem ben az Egyez mény 4. cik ke sze rin ti kár té rí té sé re irá -
nyuló ke re se tet csak az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény
IX. cik ke sze rin ti il le té kes bí ró ság elõtt le het kez de mé -
nyez ni az olyan tu laj do nos ellen, aki – az Egyez mény
III. cik ke 2. sza ka sza ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott ese -
tek ki vé te lé vel – fe le lõs vagy fe le lõs le het ne az adott ese -
mény ál tal oko zott szennye zé si ká rért.

2. Szer zõ dõ Ál la mok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy bí ró -
sá ga ik ren del kez ze nek a kár té rí té si pe rek be fo ga dá sá hoz
szük sé ges ha tás kör rel.

3. Szennye zés sel oko zott kár miatt a hajó tu laj do no sa
vagy ke ze se ellen az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény
IX. cik ke sze rint il le té kes bí ró ság elõtt tör tént ke re set in dí -
tás ese tén, a bí ró ság ki zá ró la gos ha tás kö ri il le té kes ség gel
ren del ke zik lesz az Alap ellen az ezen Egyez mény 4. cik ke 
ren del ke zé se i nek alap ján ugyan azon kár te kin te té ben in dí -
tott ke re se tet il le tõ en. Amennyi ben az 1992. évi Fe le lõs sé -
gi Egyez mény olyan Ré szes Ál la ma bí ró sá gá nál in dí ta nak
ke re se tet a szennye zés sel oko zott kár meg té rí té sé re, ame -
lyik nem ré sze se en nek az Egyez mény nek, a fel pe res vá -
lasz tá sa sze rint az Alap pal szem be ni min den ke re se tet
vagy azon Ál lam bí ró ság nál kell in dí ta ni, ahol az Alap
szék he lye van, vagy az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény
IX. cik ke sze rint il le té kes Ré szes Ál lam bí ró sá ga elõtt.

4. Szer zõ dõ Ál la mok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy az
Alap nak jo gá ban áll jon fél ként be lép ni min den jogi el já -
rás ba, amit az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény IX. cik ké -
nek meg fe le lõ en azon Ál lam il le té kes bí ró sá gá nál a hajó
tu laj do no sa, vagy annak ke ze se ellen in dí ta nak.

5. A 6. sza kasz ban fog lalt ren del ke zé sek ki vé te lé vel az
Ala pot nem kö te le zi az olyan el já rás ban ho zott íté let vagy
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dön tés, me lyek ben nem vett részt fél ként, vagy az olyan
meg álla po dás, ami ben nem ré szes fél.

6. A 4. sza kasz ren del ke zé se i re fi gye lem mel, tu laj do -
nos vagy annak ke ze se ellen – szennye zés sel oko zott kár
meg té rí té sé re – az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény sze -
rint Szer zõ dõ Ál lam il le té kes bí ró sá ga elõtt tör té nõ ke re se -
tet in dí tás ese tén, az el já rás ban részt ve võ fe lek jo go sul tak
a Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lyai sze rint ér te sí te ni az Ala pot. 
Az ér te sí tés nek az el já rás ban al kal ma zott jog sza bá lyi ren -
del ke zé sek ben meg ha tá ro zott ala ki sá gok sze rin ti vég re -
haj tá sa, valamint az Alap nak az el já rás ba való be lé pé sét
biz to sí tó mó don és idõ ben tör té nõ át adá sa ese tén, a bí ró -
ság ál tal ho zott íté let, annak jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá
vá lá sa után az Alap ra vo nat ko zó an kö te le zõ ere jû vé vá lik
ab ban az ér te lem ben, hogy az Alap nem vi tat hat ja az íté let -
ben fog lalt té nye ket és meg ál la pí tá so kat, még ak kor sem,
ha az Alap tény le ge sen nem lé pett be az el já rá sok ba.

8. cikk

A 7. cikk 1. és 3. sza ka szá ban meg ha tá ro zott ha tás kör rel 
ren del ke zõ bí ró ság ál tal az Alap ellen a 4. cikk 5. sza ka -
szá ban sze rep lõ fel osz tás ra vo nat ko zó an ho zott íté let nek a 
Szer zõ dõ Ál lam ban való jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá -
lá sa kor, az íté let a Szer zõ dõ Ál la mok mind egyi ké ben a
1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény X. cik ké ben meg ha tá ro -
zott azo nos fel té te lek kel el is me ren dõ és vég re haj tan dó, to -
váb bá a szo ká sos mó don nem fel leb bez he tõ.

9. cikk

1. Szennye zés sel oko zott ká rért, az Alap ál tal ki fi ze tett
bár mi lyen összeg te kin te té ben, az Alap az Egyez mény
4. cik ke 1. sza ka szá nak meg fe le lõ en en ged mény ezés sel
meg szer zi azo kat a jo go kat, me lye ket az 1992. évi Fe le lõs -
sé gi Egyez mény alap ján a kár ta la ní tott sze mély él vez het a
tu laj do nos sal vagy annak ke ze sé vel szem ben.

2. Az Egyez mény ren del ke zé sei nem érin tik az Alap
jo gát, hogy vi szont ke re set tel vagy en ged mény ezés sel él -
jen az elõ zõ sza kasz ban hi vat ko zot ta kon kí vü li más sze -
mé lyek kel szem ben. Az Alap nak az ilyen sze mé lyek kel
szem be ni en ged mé nye zé si joga nem le het ke vés bé elõ -
nyös, mint az olyan sze mély biz to sí tó jáé, aki nek kár té rí -
tést fi zet tek.

3. Az Alap pal szem be ni vi szont ke re se ti vagy en ged -
mé nye zé si jog tisz te let ben tar tá sa mel lett, amennyi ben
Szer zõ dõ Ál lam vagy annak kép vi se lõ je a vo nat ko zó nem -
ze ti jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en a szennye -
zés sel oko zott ká rért a kár ta la ní tás meg fi ze té sé re vo nat ko -
zó kö te le zett sé gé nek ele get tett, en ged mény ezés sel meg -
szer zi azo kat a jo go kat, ame lye ket a kár ta la ní tott sze mély
az Egyez mény alap ján él vez het.

10. cikk

Hozzájárulások

1. A Szer zõ dõ ál la mok ré szé rõl mind azon sze mé lyek -
nek éves hoz zá já ru lást kell fi zet ni ük az Alap ja vá ra akik, a
12. cikk 2. (a) vagy (b) sza ka szá ban fog lal tak sze rin ti nap -
tá ri év ben 150.000 ton nát meg ha la dó mennyi ség ben vet -
tek át:

(a) Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén lévõ ki kö tõ ben vagy ter -
mi nál be ren de zés ben a ki kö tõk be vagy ter mi nál be ren de -
zés be ten ge ri úton szál lí tott hoz zá já ru lá si olaj ból; és

(b) ten ge ri úton szál lí tott hoz zá já ru lá si ola jat a Szer zõ -
dõ Ál lam te rü le tén lévõ ter mi nál be ren de zés ben, ame lyet
azon ban az Egyez mény ben nem ré szes Ál lam ki kö tõ jé ben
vagy ter mi nál be ren de zé sé ben ra kod tak ki, az zal a fel té tel -
lel, hogy a hoz zá já ru lá si ola jat ezen al pont alap ján a Szer -
zõ dõ Ál la mot érin tõ mennyi ség ként az Egyez mény ben
nem ré szes ál lam ban tör té nõ ki ra ká sát kö ve tõ en kell figye -
lembe ven ni.

2. (a) Az 1. be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel sze -
rint, amennyi ben Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén az egy nap tá ri
év ben egy sze mély ál tal át vett hoz zá já ru lá si olaj mennyi -
sé ge, to váb bá az ugyan azon Szer zõ dõ Ál lam ban, ugyan -
ab ban az év ben, a sze méllyel tár sult más sze mély, vagy
sze mé lyek ál tal át vett hoz zá já ru lá si olaj mennyi sé ge
együt te sen meg ha lad ja a 150.000 ton nát, az adott sze mély
az át vett tel jes mennyi ség után fi zet hoz zá já ru lást, te kin tet
nél kül arra, hogy a köz vet le nül ál ta la át vett mennyi ség
nem ha lad ta meg a 150.000 ton nát.

(b) Tár sult sze mély le het le ány vál la lat vagy kö zös tu laj -
do nú gaz dál ko dó szer ve zet. A kér dést, hogy a sze mély re
vo nat ko zó an a tár sult vi szony meg ál la pít ha tó vagy sem, az 
érin tett Ál lam nem ze ti joga sze rint kell meg ha tá roz ni.

11. cikk [törölve]

12. cikk

1. Szem elõtt tart va az ese dé kes éves hoz zá já ru lás
össze gé nek meg ha tá ro zá sát, és szá mí tás ba véve a kel lõ
össze gû és ké se de lem nél kül fel hasz nál ha tó pénz esz kö zök 
fenn tar tá sá nak szük sé ges sé gét, a Köz gyû lés min den egyes 
nap tá ri évre költ ség ve té si ter vet ké szít a kö vet ke zõk sze -
rint:

(i) Ki adá sok
(a) az Alap ad mi niszt rá lá sá val kap cso la tos költ sé gek és

ki adá sok a fo lyó év ben és az elõ zõ év rõl ma radt eset le ges
mû kö dé si hi á nyok;

(b) a 4. sza kasz sze rint az Alap pal szem ben tá masz tott
ese dé kes kö ve te lé sek ki elé gí té sé re a tárgy év ben fo lyó sí -
tan dó ki fi ze té sek, be le ért ve az Alap ál tal a kö ve te lé sek ki -
elé gí té sé re ko ráb ban fel vett köl csö nök vissza fi ze té sét, s
fi gye lem mel arra, hogy a kö ve te lé sek tel jes össze ge egyet -
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len ese mény te kin te té ben sem ha lad ja meg a négy mil lió el -
szá mo lá si egy sé get;

(c) a tárgy év ben az Alap pal szem ben tá masz tott kö ve te -
lé sek nek a 4. sza kasz ban fog lal tak sze rin ti ki elé gí té sé re az
Alap ál tal fo lyó sí tan dó ki fi ze té se ket, ide ért ve az Alap ál tal 
a kö ve te lé sek ki elé gí té sé re ko ráb ban fel vett köl csö nök
vissza fi ze té sét, amennyi ben a kö ve te lé sek tel jes össze ge
bár me lyik ese mény te kin te té ben meg ha lad ja a négy mil lió
el szá mo lá si egy sé get;

(ii) Be vé te lek
(a) az elõ zõ évek mû ve le te i bõl szár ma zó több let be vé tel, 

ide ért ve min den ka ma tot;
(b) éves hoz zá já ru lá sok, amennyi ben a költ ség ve tés

egyen sú lyá hoz szük sé ges;
(c) min den egyéb be vé tel.

2. A Köz gyû lés ha tá roz za meg a hoz zá já ru lá sok össze -
gét. Az el fo ga dott dön tés alap ján, az Igaz ga tó a Szer zõ dõ
Ál la mok ra vo nat ko zó an ki szá mít ja a 10. cikk ben sze rep lõ
sze mé lyek re ese dé kes éves hoz zá já ru lás össze gét:

(a) fi gye lem mel arra, hogy a hoz zá já ru lás ezen cikk
1. be kez dé se (i) (a) és (b) sza ka szá ban ne ve zett ki fi ze té sek 
tel je sí té sé re szol gál, s a hoz zá já ru lás alap já ul a sze mély ál -
tal az elõ zõ nap tá ri év ben a Szer zõ dõ Ál lam ban át vett hoz -
zá já ru lá si olaj min den egyes ton ná ja után fi ze tett meg ha tá -
ro zott összeg jö het szá mí tás ba, to váb bá

(b) fi gye lem mel arra is, hogy a hoz zá já ru lás ezen cikk
1. be kez dé se (i) (c) sza ka szá ban ne ve zett ki fi ze té sek tel je -
sí té sé re is szol gál, a hoz zá já ru lás alap já ul a sze mély ál tal a
szennye zést oko zó ese mény be kö vet kez tét meg elõ zõ nap -
tá ri év ben a Szer zõ dõ Ál lam ban át vett hoz zá já ru lá si olaj
min den egyes ton ná ja után fi ze tett meg ha tá ro zott összeg
jö het szá mí tás ba, amennyi ben a Szer zõ dõ Ál lam az ese -
mény nap ján az Egyez mény ré sze se volt.

3. A 2. sza kasz ban ne ve zett össze gek ki szá mí tá sá hoz, a 
szük sé ges hoz zá já ru lás tel jes össze gét el kell osz ta ni a
Szer zõ dõ Ál la mok ban a tárgy év ben át vett hoz zá já ru lá si
olaj tel jes mennyi sé gé vel.

4. Az éves hoz zá já ru lás az Alap Bel sõ Sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott na pon ese dé kes. Szük ség ese tén a Köz gyû -
lés más be fi ze té si dá tu mot ha tá roz hat meg.

5. A Köz gyû lés az Alap Pénz ügyi Sza bály za tá ban le -
fek te tett fel té te lek tel je sü lé se ese tén úgy ha tá roz hat, hogy
át uta lá so kat vé gez a 12. cikk 2. (a) pont já nak meg fe le lõ en
ka pott pénz esz kö zök és a 12. cikk 2. (b) pont já nak meg fe -
le lõ en ka pott pénz esz kö zök kö zött.

13. cikk

1. A 12. cikk alap ján ese dé kes, de ké se del me sen át utalt
hoz zá já ru lá si össze get ké se del mi ka mat ter he li, ame lyet az 
Alap Bel sõ Sza bály za tá nak meg fe le lõ en kell meghatá -
rozni fi gye lem mel arra, hogy kü lön bö zõ kö rül mé nyek re
el té rõ ka mat lá ba kat le het meg ha tá roz ni.

2. A Szer zõ dõ Ál la mok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy az
Egyez mény alap ján az Alap hoz való hoz zá já ru lá si kö te le -
zett ség tel je sül jön a Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén át vett olaj
te kin te té ben, és te gye nek meg min den a jog sza bá lya ik sze -
rint szük sé ges in téz ke dést, ide ért ve a szük sé ges nek mu tat -
ko zó szank ci ók al kal ma zá sát a kö te le zett sé gek ha té kony
tel je sí té se ér de ké ben, azon ban az zal a fel té tel lel, hogy az
ilyen in téz ke dé sek csak azon sze mé lyek re irá nyul hat nak,
akik az Alap nak fi ze ten dõ hoz zá já ru lá si kö te le zett ség alatt 
áll nak.

3. Amennyi ben egy sze mély, aki a 10. és 12. cik kek nek 
meg fe le lõ en kö te les hoz zá já ru lást fi zet ni az Alap ré szé re,
nem tel je sí ti e kö te le zett sé gét a hoz zá já ru lás egé szé nek
vagy ré szé nek te kin te té ben, és hát ra lék ban van, az Alap
Igaz ga tó já nak meg kell ten nie min den szük sé ges in téz ke -
dést az ilyen sze mély ellen, az ese dé kes összeg be haj tá sa
ér de ké ben. Amennyi ben a kö te le zett sé gét nem tel je sí tõ
sze mély fi ze tés kép te len nek bi zo nyul, vagy a kö rül mé nyek 
in do kolt tá te szik, az Igaz ga tó ja vas la tá ra a Köz gyû lés ha -
tá roz hat az adós sze mély el le ni in téz ke dés mel lõ zé sé rõl.

14. cikk

1. A Szer zõ dõ Ál la mok meg erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá -
ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tuk le tét be he lye zé se kor,
vagy az után bár mi kor nyi lat ko za tot te het nek, hogy vál lal -
ják mind azon kö te le zett sé gek tel je sí té sét, ame lyek az
Egyez mény 10. cikk 1. sza ka sza sze rint, az Alap ja vá ra a
hoz zá já ru lás ra kö te le zett sze mé lye ket a Szer zõ dõ Ál lam
te rü le tén át vett olaj jal össze füg gés ben ter he lik. A nyi lat -
ko za tot írás ban kell meg ten ni, és ab ban meg kell meg ha tá -
roz ni, hogy mely kö te le zett sé gek át vál la lá sá ra vo nat ko zik.

2. Amennyi ben az 1. sza kasz sze rin ti nyi lat ko zat té te lé -
re az Egyez mény 40. cik ké ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé -
pés elõtt ke rül sor, a nyi lat ko za tot a Szer ve zet Fõ tit ká rá nál
kell le tét be he lyez ni, aki az Egyez mény ha tály ba lé pé se
után köz li a nyi lat ko za tot az Igaz ga tó val.

3. Az 1. sza kasz sze rin ti nyi lat ko za tot, me lyet ezen
Egyez mény ha tály ba lé pé se után tesz nek, az Igaz ga tó nál
kell le tét be he lyez ni.

4. Az e cikk nek meg fe le lõ en tett nyi lat ko za tot a Szer -
zõ dõ Ál lam az Igaz ga tó nak át adott írás be li ér te sí tés sel
vissza von hat ja. Az Igaz ga tó nak át adott ér te sí tés há rom
hó nap pal az után lép ha tály ba, hogy az Igaz ga tó azt kéz hez 
vet te.

5. Szer zõ dõ Ál lam, ame lyet az e cikk alap ján tett nyi -
lat ko zat köt, az el le ne il le té kes bí ró ság elõtt a nyi lat ko zat -
ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség te kin te té ben in dí tott el já -
rás ban, le mond min den men tes ség rõl, amely nek igény be -
vé te lé re egyéb ként jo go sult len ne.
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15. cikk

1. Szer zõ dõ Ál lam nak biz to sí ta nia kell, hogy azon sze -
mé lyek, akik a te rü le tén olyan mennyi ség ben vesz nek át
hoz zá já ru lá si ola jat, ami után az Alap hoz való hoz zá já ru -
lá si kö te le zett ség ke let ke zik, az Igaz ga tó ál tal ké szí tett
jegy zék ben fel tün te tés re ke rül je nek, s a hoz zá já ru lás ra kö -
te le zett sze mé lye ket tar tal ma zó jegy zék – a kö vet ke zõ sza -
kasz ban meg ha tá ro zott fel té tel nek meg fe le lõ en –, fo lya -
ma to san nap ra kész ál la po tú le hes sen.

2. Az 1. cikk al kal ma zá sá ban, a Bel sõ Sza bály zat ban
meg ha tá ro zás ra ke rü lõ idõ ben és mó don a Szer zõ dõ Ál la -
mok nak kö zöl ni ük kell az Igaz ga tó val mind azon sze mé -
lyek ne vét és cí mét, akik a Szer zõ dõ Ál lam ból a 10. cikk
ren del ke zé se sze rint a hoz zá já ru lás meg fi ze té sé re kö te le -
zet tek, valamint az ilyen sze mé lyek ál tal az elõ zõ nap tá ri
év ben át vett hoz zá já ru lá si olaj mennyi sé gé re vo nat ko zó
ada to kat.

3. Annak meg ál la pí tá sa cél já ra, hogy a 10. cikk 1. sza -
ka szá ban fog lalt ren del ke zés sze rint kik az Alap hoz való
hoz zá já ru lás be fi ze té sé nek vég re haj tá sá ra kö te les sze mé -
lyek, és szük ség ese tén, az ilyen sze mély vo nat ko zá sá ban
a hoz zá já ru lá si olaj mennyi sé gé tõl füg gõ be fi ze té si kö te le -
zett ség mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz, maga a jegy zék lesz 
a ben ne kö zölt té nyek meg gyõ zõ bi zo nyí té ka.

4. Amennyi ben a Szer zõ dõ Ál lam nem tesz ele get a kö -
te le zett sé gé nek, hogy be nyújt sa az Igaz ga tó hoz a 2. sza -
kasz ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást, és ez az Alap nak
pénz ügyi vesz te sé get okoz, az a Szer zõ dõ Ál lam kö te les
kár té rí tést fi zet ni az Alap nak az eb bõl szár ma zó vesz te sé -
ge kért. A Köz gyû lés az Igaz ga tó aján lá sá ra dönt het, hogy
az ilyen kár té rí tést meg kell-e fi zet nie annak a Szer zõ dõ
Ál lam nak.

16. cikk

Szervezet és adminisztráció

Az Alap nak Köz gyû lé se és az Igaz ga tó ál tal ve ze tett
Tit kár sá ga van.

17. cikk

Közgyûlés

A Köz gyû lés az Egyez mény Szer zõ dõ Ál la ma i ból áll.

18. cikk

A Köz gyû lés fel ada tai a kö vet ke zõk:
1. mind egyik ren des ülé sén meg vá lasz ta ni El nö két és

két Al el nö két, akik a kö vet ke zõ ülé sig lesz nek hi va tal ban;

2. meg ha tá roz ni sa ját el já rá si sza bály za tát az Egyez -
mény ren del ke zé se i re fi gye lem mel;

3. el fo gad ni az Alap meg fe le lõ mû kö dé sé hez szük sé -
ges Bel sõ Sza bály za tot;

4. ki ne vez ni az Igaz ga tót, szük ség ese tén in téz ked ni to -
váb bi tiszt ség vi se lõ sze mé lyek ki ne ve zé sé rõl, és meg ha tá -
roz ni az Igaz ga tó és más tiszt ség vi se lõ sze mé lyek szol gá -
la tá nak fel té te le it;

5. el fo gad ni az éves költ ség ve tést és meg ha tá roz ni az
éves hoz zá já ru lá so kat;

6. ki ne vez ni a könyv vizs gá ló kat és jó vá hagy ni az Alap
köny ve lé sét;

7. jó vá hagy ni az alap pal szem be ni kö ve te lé sek ren de -
zé sét, ha tá ro za to kat hoz ni a 4. cikk 5. sza ka szá nak meg fe -
le lõ en ren del ke zés re álló kár té rí té si összeg nek a té rí tést
igény lõk kö zöt ti fel osz tá sá ról, és meg ha tá roz ni azo kat a
fel té te le ket, me lyek nek meg fe le lõ en ide ig le nes ki fi ze té se -
ket kell esz kö zöl ni a kö ve te lé sek te kin te té ben, fi gye lem -
mel arra, hogy a szennye zés sel oko zott kár ál do za tai a mi -
e lõb bi kár ta la ní tás ban ré sze sül je nek;

8. [tö röl ve]

9. ide ig le nes vagy ál lan dó alá ren delt tes tü let szük ség
sze rin ti lét re ho zá sa, s te vé keny sé gé nek meg ha tá ro zá sa,
valamint a rá bí zott fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges fel ha -
tal ma zás meg adá sa, to váb bá gon dos ko dás ar ról, hogy a
tes tü let tag jai, a ta gok nak a Köz gyû lés ál tal tör té nõ ki vá -
lasz tá sá nál és ki ne ve zé se kor a ta go kat de le gá ló or szá gok
föld raj zi, valamint az át vett hoz zá já ru lá si olaj Ré szes Ál -
la mok sze rin ti el osz lá sá ra te kin tet tel, meg fe le lõ en le gye -
nek kép vi sel ve, valamint annak biz to sí tá sa, hogy a Köz -
gyû lés el já rá si sza bály za ta – a szük sé ges vál to zá sok kal –,
fi gye lem mel az alá ren delt tes tü le tek mun ká já ra, al kal maz -
ha tó le gyen;

10. annak meg ha tá ro zá sa, hogy mely nem Szer zõ dõ
Ál la mok és mely kor mány kö zi és nem zet kö zi nem-kor -
mány kö zi szer ve ze tek ve hes se nek – sza va za ti jog nél -
kül – részt a Köz gyû lés, illetve az alá ren delt tes tü le tek ülé -
se in;

11. uta sí tá so kat adni az Igaz ga tó nak és alá ren delt tes tü -
le tek nek az Alap ad mi niszt rá lá sá ra vo nat ko zó an;

12. [tö röl ve]

13. fel ügyel ni az ezen Egyez mény és sa ját dön té sei
meg fe le lõ vég re haj tá sát;

14. el vé gez ni min den egyéb fel ada tot, ame lyek ezen
Egyez mény alap ján a Köz gyû lés re há rul nak, vagy más ok -
ból szük sé ge sek az Alap meg fe le lõ mû kö dé sé hez.

19. cikk

1. A Köz gyû lés ren des ülé se i re nap tá ri éven ként egy -
szer ke rül sor, amit az Igaz ga tó hív össze.
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2. A Köz gyû lés rend kí vü li ülé se it az Igaz ga tó hív ja
össze a Köz gyû lés tag jai leg alább egy har ma dá nak ké ré sé -
re, és össze hív ha tó az Igaz ga tó sa ját kez de mé nye zé sé re, a
Köz gyû lés El nö ké vel foly ta tott kon zul tá ció után. Az Igaz -
ga tó leg alább har minc na pos éré te sí tést ad a ta gok nak az
ilyen ülé sek rõl.

20. cikk

A Köz gyû lés ha tá ro zat ké pes sé gé hez szük sé ges leg ki -
sebb lét szám a tag ja i nak több sé ge.

21-tõl 27-ig terjedõ cikkek [törölve]

28. cikk

Titkárság

1. A Tit kár ság az Igaz ga tó ból és olyan sze mély zet bõl
áll, amit az Alap ad mi niszt rá lá sa meg kí ván.

2. Az Igaz ga tó az Alap jogi kép vi se lõ je.

29. cikk

1. Az Igaz ga tó az Alap ve ze tõ ad mi niszt ra tív tiszt ség -
vi se lõ je. A Köz gyû lés ál tal neki adott uta sí tá sok függ vé -
nyé ben vég re hajt ja azo kat a fel ada to kat, ame lye ket ez az
Egyez mény, az Alap Bel sõ Sza bály za ta és a Köz gyû lés je -
löl ki szá má ra.

2. Az Igaz ga tó el sõ sor ban
(a) ki ne ve zi az Alap ad mi niszt rá lá sá hoz szük sé ges sze -

mély ze tet;
(b) meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket, szem elõtt tart -

va az Alap esz kö ze i nek meg fe le lõ ad mi niszt rá lá sát;
(c) be sze di az ezen Egyez mény alap ján ese dé kes hoz zá -

já ru lá so kat, ugyan ak kor be tart ja kü lö nö sen a 13. cikk
3. sza ka szá nak ren del ke zé se it;

(d) a szük sé ges mér té kig fog lal ko zik az Alap pal szem -
ben tá masz tott kö ve te lé sek kel, és vég re hajt ja az Alap
egyéb fel ada ta it, igény be ve szi jogi, pénz ügyi és egyéb
szak ér tõk szol gá la ta it;

(e) meg tesz min den szük sé ges in téz ke dést az Alap pal
szem ben tá masz tott kö ve te lé sek ke ze lé sé re az El já rá si
Sza bály zat ban le fek te ten dõ ha tá ro kon be lül és fel té te lek -
kel, be le ért ve a kö ve te lé sek vég le ges ren de zé sét, ahol a
Sza bály zat úgy ren del ke zik, a Köz gyû lés elõ ze tes jó vá ha -
gyá sa nél kül;

(f) el ké szí ti és a Köz gyû lés elé ter jesz ti min den nap tá ri
év ben a mér le ge ket és költ ség ve té si elõ irány za to kat;

(g) a Köz gyû lés el nö ké vel kon zul tál va el ké szít, és köz -
re ad egy je len tést az Alap elõ zõ nap tá ri év ben foly ta tott te -
vé keny sé ge i rõl;

(h) el ké szí ti, össze gyûj ti és kö röz te ti az ira to kat, do ku -
men tu mo kat, na pi ren det, jegy zõ köny ve ket és in for má ci ó -
kat, ame lyek szük sé ge sek le het nek a Köz gyû lés és az alá -
ren delt tes tü le tek mun ká já hoz.

30. cikk

Fel ada ta ik vég zé se so rán az Igaz ga tó és az ál ta la ki ne -
ve zett sze mély zet és szak ér tõk nem kér het nek vagy fo gad -
hat nak el uta sí tá so kat sem mi lyen Kor mány tól vagy az
Ala pon kí vü li bár mi lyen ha tó ság tól. Tar tóz kod nak min -
den cse lek mény tõl, ami rossz fényt vet het hely ze tük re,
mint nem zet kö zi tiszt ség vi se lõk re. A maga ré szé rõl min -
den Szer zõ dõ Ál lam vál lal ja, hogy tisz te let ben tart ja az
Igaz ga tó és az ál ta la ki ne ve zett sze mély zet és szak ér tõk
fel ada ti nak ki zá ró la gos nem zet kö zi jel le gét, és nem tö rek -
szik be fo lyá sol ni õket a fel ada ti vég zé se so rán.

31. cikk

Pénzügyek

1. Mind egyik Szer zõ dõ Ál lam vi se li a Köz gyû lé sen és
az alá ren delt tes tü le tek ben részt ve võ sa ját kül dött sé gé nek
és kép vi se lõ i nek fi ze té sét, uta zá si és egyéb ki adá sa it.

2. Az Alap mû kö dé sé vel kap cso lat ban fel me rült min -
den egyéb költ sé get az Alap fog vi sel ni.

32. cikk

Szavazás

A kö vet ke zõ ren del ke zé sek vo nat koz nak a Köz gyû lés -
ben tör té nõ sza va zás ra:

(a) min den tag nak egy sza va za ta van;

(b) a 33. cikk el té rõ ren del ke zé sei ki vé te lé vel a Köz gyû -
lés a je len le võ és sza va zó tag ja i nak több sé gi sza va za tá val
dönt,

(c) a há rom ne gye des vagy két har ma dos több sé get
igény lõ dön té sek meg ho za ta lá hoz a je len le võk há rom ne -
gye des vagy két har ma dos több sé gi sza va za tá val ho zott
dön tés szük sé ges;

 (d) e cikk al kal ma zá sá ban a „je len le võ ta gok” ki fe je zés
je len té se „az ülé sen a sza va zás ide jén je len le võ ta gok”, és
a „je len le võ és sza va zó ta gok” ki fe je zés je len té se „je len le -
võ és hely ben ha gyó vagy nem le ges sza va za tot le adó ta -
gok”. A sza va zás tól tar tóz ko dó ta gok úgy te kin ten dõk,
mint nem sza va zók.
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33. cikk

A Köz gyû lés kö vet ke zõ dön té sei igé nyel nek két har ma -
dos több sé get:

(a) a 13. cikk 3. sza kasz sze rin ti dön tés, per in dí tá sa,
nem in dí tá sa vagy foly ta tá sa egy hoz zá já ru ló ellen;

(b) az Igaz ga tó 18. cikk 4. sza kasz sze rin ti ki ne ve zé se;
(c) alá ren delt tes tü le tek lét re ho zá sa a 18. cikk 9. sza ka -

sza alap ján, és az ilyen lét re ho zás sal kap cso la tos ügyek.

34. cikk

1. Az Alap esz kö zei, be vé te lei, be le ért ve a hoz zá já ru lá -
so kat, és min den egyéb va gyo na men tes sé get él vez min -
den köz vet len adó zás alól min den Szer zõ dõ Ál lam ban.

2. Ami kor az Alap je len tõs ingó vagy in gat lan vá sár lá -
so kat vé gez, vagy olyan fon tos mun kát vég zett, amely hi -
va ta los te vé keny sé ge i nek gya kor lá sá hoz szük sé ges, és
ame lyek költ sé ge köz vet len vagy ér té ke sí té si adó kat fog -
lal ma gá ban, a Tag ál la mok Kor má nyai, ha csak le het sé ges, 
te gye nek meg fe le lõ in téz ke dé se ket az ilyen il le té kek és
adók össze gé nek csök ken té sé re vagy vissza té rí té sé re.

3. Nem kell fel men tést adni olyan vám il le té kek, adók
vagy dí jak ese té ben, me lyek csu pán köz mû szol gál ta tá so -
kért való fi zet sé get ké pez nek.

4. Az Alap men tes sé get él vez az ál ta la vagy a ne vé ben
hi va ta los fel hasz ná lá sá ra im por tált vagy ex por tált cik kek -
re ki ve tett min den vám il le ték, adó és egyéb kap cso ló dó
adó alól. Az így im por tált cik ke ket nem le het át ru ház ni
sem té rí tés el le né ben, sem in gye ne sen azon or szág te rü le -
tén, amely be im por tál ták, ki vé ve az azon or szág Kor má -
nyá val egyez te tett fel té te lek kel.

5. Az Alap ba hoz zá já ru lást adó sze mé lyek, és az Alap -
ból kár té rí tés ben ré sze sü lõ ál do za tok vagy ha jó tu laj do no -
sok azon ál lam adó zá si jog sza bá lyai alá tar toz nak, ahol
adóz nak, eb ben a te kin tet ben sem mi lyen kü lön le ges fel -
men tés vagy ked vez mény nem ad ha tó ré szük re.

6. Az ezen Egyez mény cél já ra adott egyé ni hoz zá já ru -
lá sok ra vo nat ko zó in for má ci ót nem le het nyil vá nos ság ra
hoz ni az Ala pon kí vül, ki vé ve, amennyi re az szi go rú an
véve szük sé ges le het ah hoz, hogy az Alap vég re hajt sa fel -
ada ta it, be le ért ve jogi el já rá sok in dí tá sát és meg vé dé sét.

7. Füg get le nül az át uta lá sok pénz ne mé re vo nat ko zó
meg lé võ vagy jö võ be ni sza bá lyok tól, a Szer zõ dõ Ál la mok
kor lá to zás nél kü li fel ha tal ma zást ad nak az Alap ré szé re
adott min den hoz zá já ru lás és az Alap ál tal ki fi ze tett kár té -
rí tés át uta lá sá ra és ki fi ze té sé re.

35. cikk

Átmeneti rendelkezések

Az ezen Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap ja után be -
kö vet ke zõ ese mé nyek bõl fel me rü lõ 4. cikk sze rin ti kár té -

rí té si kö ve te lé se ket nem le het ha ma rabb el in dí ta ni az Alap
ellen, mint a ha tály ba lé pést kö ve tõ egy száz hu sza dik nap
el tel té vel.

36. cikk

A Szer ve zet Fõ tit ká ra hív ja össze a Köz gyû lés elsõ ülé -
sét. Erre az Ülés re az ezen Egyez mény ha tály ba lé pé se után 
a le he tõ leg ha ma rabb ke rül sor, nem ké sõbb, mint har minc
nap pal annak ha tály ba lé pé se után.

36 bis cikk

A kö vet ke zõ át me ne ti ren del ke zé sek ér vé nye sek a to -
váb bi ak ban át me ne ti idõ szak nak ne ve zett idõ szak ban,
amely a je len Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap já val kez -
dõ dik, és azon a na pon vég zõ dik, ami kor az 1971. évi Alap 
Egyez ményt mó do sí tó 1992. évi Jegy zõ könyv 31. cik ké -
ben a fel mon dás ra vo nat ko zó ren del ke zés ha tály ba lép:

(a) A je len Egyez mény 2. cik ke 1. (a) sza ka szá nak al kal -
ma zá sa kor az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény re való hi -
vat ko zás ma gá ban fog lal ja az olaj szennye zés sel oko zott
ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szóló
1969. évi Nem zet kö zi Egyez mény re való uta lást annak
ere de ti vál to za tá ban, vagy az ah hoz tar to zó 1976. évi
Jegy zõ könyv sze rint mó do sít va (e cikk ben, mint az 1969.
évi Fe le lõs sé gi Egyez mény re hi vat koz va), és az 1971. évi
Alap Egyez ményt is.

(b) Ahol egy ese mény szennye zés sel oko zott kárt idé -
zett elõ je len Egyez mény ha tás kö rén be lül, az Alap csak
ak kor és csak olyan mér té kig fog kár té rí tést fi zet ni bár mi -
lyen szennye zés sel oko zott kárt szen ve dett sze mély nek,
amennyi re az ilyen sze mély nem kap hat tel jes és meg fe le lõ 
kár té rí tést a ká rért az 1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény, az
1971. évi Alap Egyez mény és a 1992. évi Fe le lõs sé gi
Egyez mény ren del ke zé sei alap ján, az zal a fel té tel lel, hogy
az ezen Egyez mény ha tás kö ré be tar to zó szennye zés sel
oko zott kár te kin te té ben az ezen Egyez mény Ré sze se vo -
nat ko zá sá ban, aki azon ban nem Ré sze se az 1971. évi Alap
Egyez mény nek, az Alap csak ak kor és olyan mér té kig fog
kár té rí tést fi zet ni bár mi lyen szennye zés sel oko zott kárt
szen ve dett sze mély nek, ha és amennyi re az ilyen sze mély
nem kap hat tel jes kár té rí tést, amennyi ben az az Ál lam Ré -
sze se vol na a fen ti em lí tett Egyez mé nyek nek.

(c) Az ezen Egyez mény 4. cik ké nek al kal ma zá sa so rán
az Alap ál tal fi ze ten dõ kár té rí tés vég össze gé nek meg ha tá -
ro zá sá nál figye lembe ve en dõ összeg ugyan csak fog lal ja
ma gá ban az 1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény alap ján
tény le ge sen meg fi ze tett kár té rí té si össze get, amennyi ben
volt, és az 1971. évi Alap Egyez mény alap ján tény le ge sen
meg fi ze tett, vagy meg fi ze tett nek tar tott kár té rí tés össze -
gét is.
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(d) A je len Egyez mény 9. cik ké nek 1. sza ka sza ugyan -
csak vo nat ko zik az 1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény alap -
ján él ve zett jo gok ra.

36 ter cikk

1. E cikk 4. sza ka szá nak függ vé nyé ben egy adott Szer -
zõ dõ Ál lam ban egy nap tá ri év alatt át vett hoz zá já ru lá si
olaj után fi ze ten dõ éves hoz zá já ru lás tel jes össze ge nem
ha lad hat ja meg az 1971. évi Alap Egyez ményt mó do sí tó
1992. évi Jegy zõ könyv sze rin ti éves hoz zá já ru lá sok vég -
össze gé nek 27,5%-át ab ban a nap tá ri év ben.

2. Amennyi ben a 12. cikk 2. és 3. sza ka szai ren del ke zé -
se i nek al kal ma zá sa azt ered mé nyez né, hogy egy adott
Szer zõ dõ Ál lam ban a hoz zá já ru lók ál tal az adott nap tá ri
év ben fi ze ten dõ hoz zá já ru lá sok vég össze ge meg ha lad ná
az összes éves hoz zá já ru lás 27,5%-át, azon Ál lam ban a
hoz zá já ru lók ál tal fi ze ten dõ hoz zá já ru lá so kat ará nyo san
úgy kell csök ken te ni, hogy azok hoz zá já ru lá sa i nak vég -
össze ge az ab ban az év ben az Alap nak fi ze ten dõ hoz zá já -
ru lá sok 27,5%-ával le gyen egyen lõ.

3. Amennyi ben egy adott Szer zõ dõ Ál lam ban a sze mé -
lyek ál tal fi ze ten dõ hoz zá já ru lá so kat az e cikk 2. sza ka szá -
nak meg fe le lõ en csök ken tik, min den más Szer zõ dõ Ál -
lam ban a sze mé lyek ál tal fi ze ten dõ hoz zá já ru lá so kat ará -
nyo san úgy kell meg nö vel ni, hogy az biz to sít sa, hogy az
Alap nak fi ze tés re kö te le zett összes sze mély ál tal a szó ban
for gó nap tá ri év ben fi ze ten dõ hoz zá já ru lá sok össze ge el ér -
je a Köz gyû lés ál tal el ha tá ro zott hoz zá já ru lá sok tel jes
össze gét.

4. Az e cikk 1–3. sza ka sza i nak ren del ke zé sei ad dig ér -
vé nye sek, amíg vagy az összes Szer zõ dõ Ál lam ban egy
nap tá ri év ben át vett hoz zá já ru lá si olaj összes mennyi sé ge
el ér te a 750 mil lió ton nát, vagy amíg a ne ve zett 1992. évi
Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap ja után egy 5 éves idõ -
szak telt el.

36 quater cikk

Ezen Egyez mény ren del ke zé sei el le né re, a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek vo nat koz nak az Alap ad mi niszt rá lá sá ra
azon idõ szak alatt, amíg az 1971. évi Alap Egyez mény és
ez az Egyez mény egy aránt ha tály ban van:

(a) Az 1971. évi Alap Egyez mény (a to váb bi ak ban: „az
Alap 1971”) ál tal lét re ho zott Alap Tit kár sá ga, amit az
Igaz ga tó ve zet, ugyan csak mû köd het, mint az Alap Tit kár -
sá ga és Igaz ga tó ja.

(b) Amennyi ben, az (a) al pont nak meg fe le lõ en az Alap
1971 Tit kár sá ga és Igaz ga tó ja az Alap Tit kár sá gá nak és
Igaz ga tó já nak fel ada ta it is el lát ja, az Alap 1971 és az Alap
kö zöt ti ér de kel len té tek ese tén az Ala pot az Alap Köz gyû -
lé sé nek El nö ke kép vi se li.

(c) Az Igaz ga tó és az ál ta la ki ne ve zett sze mély zet és
szak ér tõk, ame lyek fel ada ta i kat az ezen Egyez mény és az
1971. évi Alap Egyez mény sze rint vé ge zik, nem te kin ten -
dõk úgy, mint az ezen Egyez mény 30. cik ke rendelkezé -
seinek meg sze gõi, amennyi ben fel ada ta i kat e cikk nek
meg fe le lõ en vég zik.

(d) Az Alap Köz gyû lé sé nek tö re ked nie kell arra, hogy
ne hoz zon olyan dön té se ket, me lyek össze fér he tet le nek az
Alap 1971 Köz gyû lé se ál ta la ho zott dön té sek kel.
Amennyi ben né zet kü lönb sé gek me rül nek fel kö zös ad mi -
niszt ra tív ügyek te kin te té ben, az Alap Köz gyû lé se meg -
pró bál köz meg egye zést el ér ni az Alap 1971 Köz gyû lé sé -
vel, a köl csö nös együtt mû kö dés szel le mé ben, és szem
elõtt tart va a két szer ve zet kö zös cél ja it.

(e) Amennyi ben az Alap 1971 Köz gyû lé se úgy dönt, az
Alap örö köl he ti az Alap 1971 jo ga it, kö te le zett sé ge it és
esz kö ze it, az 1971. évi Alap Egyez mény 44. cik ke 2. sza -
ka szá nak meg fe le lõ en.

(f) Az Alap meg té rít az Alap 1971-nek az Alap ne vé ben
az Alap 1971 ál tal vég zett ad mi niszt ra tív szol gál ta tá sok -
ból fel me rü lõ min den költ sé get és ki adást.

36 quinquies cikk

Záró rendelkezések

Ezen Egyez mény záró ren del ke zé sei az 1971. évi Alap
Egyez ményt mó do sí tó 1992. évi Jegy zõ könyv 28-tól 39-ig 
ter je dõ cik kei lesz nek. Az ezen Egyez mény ben a Szer zõ dõ 
Ál la mok ra tör té nõ hi vat ko zá so kat úgy kell te kin te ni, hogy 
azok a ne ve zett Jegy zõ könyv Szer zõ dõ Ál la ma i ra való hi -
vat ko zást je len te nek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

[Az 1991. évi Alap Egyezményt módosító
1992. évi Jegyzõkönyv 28-tól 39-ig terjedõ cikkei]

28. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
 és csatlakozás

1. E Jegy zõ könyv 1993. ja nu ár 15-étõl 1994. ja nu ár
14-éig lesz nyit va Lon don ban bár me lyik Ál lam ál tal tör té -
nõ alá írás ra, ame lyek alá ír ták a 1992. évi Fe le lõs sé gi
Egyez ményt.

2. A 4. sza kasz ér tel mé ben e Jegy zõ köny vet azok az
Ál la mok fog ják meg erõ sí te ni, el fo gad ni vagy jó vá hagy ni,
me lyek alá ír ták azt.

3. A 4. sza kasz ér tel mé ben e Jegy zõ könyv nyit va áll
azon Ál la mok ál ta li csat la ko zás ra, ame lyek nem ír ták alá
azt.
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4. E Jegy zõ köny vet csak azok az Ál la mok erõ sít he tik
meg, fo gad hat ják el, hagy hat ják jóvá vagy csat la koz hat -
nak ah hoz, me lyek meg erõ sí tet ték, el fo gad ták, jó vá hagy -
ták a 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez ményt vagy csat la koz tak
ah hoz.

5. A meg erõ sí tést, el fo ga dást, jó vá ha gyást vagy csat la -
ko zást a Szer ve zet Fõ tit ká rá nál le tét be he lye zett olyan ér -
tel mû hi va ta los ok irat tal kell fo ga na to sí ta ni.

6. Az olyan Ál la mot, amely Ré sze se e Jegy zõ könyv -
nek, de nem Ré sze se az 1971. évi Alap Egyez mény nek, az
e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi Alap Egyez mény
ren del ke zé sei fog ják köt ni annak más Ré sze sei te kin te té -
ben, de nem lesz nek köt ve az 1971. évi Alap Egyez mény
ren del ke zé sei ál tal annak más Ré sze sei vo nat ko zá sá ban.

7. Min den meg erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy
csat la ko zá si ok ira tot, me lyet az után he lyez nek le tét be,
ami kor az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi Alap
Egyez mény egy mó do sí tá sa ha tály ba lé pett, úgy kell te kin -
te ni, hogy az az ilyen mó do sí tás sal is mó do sí tott Egyez -
mény re vo nat ko zik.

29. cikk

Hozzájárulási olajra vonatkozó információ

1. Mi e lõtt e Jegy zõ könyv ha tály ba lép egy Ál lam ra
néz ve, annak az Ál lam nak, a 28. cikk 5. sza ka szá ban hi -
vat ko zott ok irat le tét be he lye zé se kor, és az után éven te a
Szer ve zet Fõ tit ká ra ál tal meg ha tá ro zan dó idõ pont ban kö -
zöl nie kell min den olyan sze mély ne vét és cí mét, aki azon
Ál lam vo nat ko zá sá ban az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott
1971. évi Alap Egyez mény 10. cik ke sze rint hoz zá já ru lást
kö te les fi zet ni az Alap ré szé re, valamint aki az adott Ál lam 
te rü le tén a meg elõ zõ nap tá ri év ben át vett hoz zá já ru lá si
mennyi sé gek re vo nat ko zó ada tok köz lé sé ért fe le l.

2. Az át me ne ti idõ szak alatt az Igaz ga tó a Ré sze sek re
néz ve éven te köz li a Szer ve zet Fõ tit ká rá val az e Jegy zõ -
könyv vel mó do sí tott 1971. évi Alap Egyez mény 10. cik ke
alap ján az Alap nak hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett sze -
mé lyek ál tal át vett hoz zá já ru lá si olaj mennyi sé ge ket.

30. cikk

Hatálybalépés

1. E Jegy zõ könyv azt a na pot kö ve tõ 12 hó nap pal fog
ha tály ba lép ni, ame lyen az aláb bi kö ve tel mé nyek tel je sül -
nek:

(a) leg alább nyolc Ál lam le tét be he lyez te meg erõ sí té si,
el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tát a Szer -
ve zet Fõ tit ká rá nál; és

(b) a Szer ve zet Fõ tit ká ra, a 29. cikk nek meg fe le lõ en
meg kap ta az in for má ci ót, hogy azok a sze mé lyek, akik az
e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi Alap Egyez mény
10. cik ke alap ján kö te le sek hoz zá já ru lást fi zet ni, az elõ zõ
nap tá ri év ben össze sen leg alább 450 mil lió ton na mennyi -
sé gû hoz zá já ru lá si ola jat vet tek át.

2. Mind azon ál tal e Jegy zõ könyv nem lép ha tály ba ko -
ráb ban, mint ahogy az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény
ha tály ba lép.

3. Azon ál la mok, ame lyek a Jegy zõ könyv ha tály ba lé -
pés nek 1. sza kasz sze rin ti fel té te lei tel je sü lé sét kö ve tõ en
erõ sí tik meg, fo gad ják el, hagy ják jóvá azt vagy csat la koz -
nak hoz zá, a Jegy zõ könyv az ok irat nak az Ál lam ál tal tör -
tént le tét be he lye zé se nap ját kö ve tõ en el telt 12 hó nap múl -
va fog ha tály ba lép ni.

4. Meg erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la -
ko zá si ok ira tot le tét be he lye zõ Ál lam, ok ira tá nak le tét be
he lye zé se kor nyi lat ko za tot te het, hogy az ok irat nem lép
ha tály ba a 31. cikk sze rin ti hat hó na pos idõ szak vé gé ig.

5. Min den Ál lam, amely az elõ zõ sza kasz nak meg fe le -
lõ en nyi lat ko za tot tett, azt bár mi kor vissza von hat ja a Szer -
ve zet Fõ tit ká rá hoz cím zett ér te sí tés sel. Min den ilyen
vissza vo nás a kéz be sí tés nap ján lép ha tály ba, és az ilyen
vissza vo nást fo ga na to sí tó min den Ál la mot úgy kell te kin -
te ni, hogy az azon a na pon he lyez te le tét be a meg erõ sí té si,
el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tát e Jegy -
zõ könyv vo nat ko zá sá ban.

6. Min den Ál la mot, ame lyik az 1969. évi Fe le lõs sé gi
Egyez ményt mó do sí tó 1922. évi Jegy zõ könyv 13. cik ké -
nek 2. sza ka sza alap ján nyi lat ko za tot tett, úgy kell te kin te -
ni, hogy nyi lat ko za tot tett e cikk 4. sza ka sza alap ján is. A
nyi lat ko zat vissza vo ná sát a ne ve zett 13. cikk 2. sza ka sza
alap ján úgy kell te kin te ni, hogy az az e cikk 5. sza ka sza
alap ján tett vissza vo nást is ké pez.

31. cikk

Az 1969. és 1971. évi Jegyzõkönyvek felmondása

A 30. cikk ér tel mé ben azt a na pot kö ve tõ hat hó na pon
be lül, ami kor a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek tel je sül nek:

(a) leg alább nyolc Ál lam Ré sze se lett e Jegy zõ könyv -
nek, vagy a Szer ve zet Fõ tit ká rá nál le tét be he lyez te a meg -
erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira -
to kat, akár vo nat ko zik rá a 30. cikk 4. sza ka sza, akár nem,
és

(b) a Szer ve zet Fõ tit kár ra a 29. cikk nek meg fe le lõ en
meg kap ta azt az in for má ci ót, hogy azok a sze mé lyek, akik
az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi Alap Egyez -
mény 10. cik ke alap ján hoz zá já ru lást kö te le sek fi zet ni, az
elõ zõ nap tá ri év ben össze sen leg alább 750 mil lió ton na
mennyi sé gû hoz zá já ru lá si ola jat vet tek át;
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E Jegy zõ könyv Ré szes Ál la ma i nak, illetve a meg erõ sí -
té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tot le -
tét be he lye zett Ál la mok nak, akár vo nat ko zik rá juk a
30. cikk 4. sza ka sza, akár nem, fel kell mon da ni uk az
1971. évi Alap Egyez ményt és az 1969. évi Fe le lõs sé gi
Egyez ményt az e cikk ben meg ha tá ro zott hat hó na pos idõ -
szak le jár tá val. A fel mon dás, a fel mon dás ról szóló ok irat
le tét be he lye zé sé nek nap ját kö ve tõ 12 hó nap el tel té vel lép
ha tály ba.

32. cikk

Felülvizsgálás és módosítás

1. Az 1992. évi Alap Egyez mény fe lül vizs gá la tá nak
vagy mó do sí tá sá nak cél já ra a Szer ve zet kon fe ren ci át hív -
hat össze.

2. A Szer ve zet az összes Szer zõ dõ Ál lam leg alább egy -
har ma dá nak ké ré sé re hív össze egy kon fe ren ci át az 1992.
évi Alap Egyez mény fe lül vizs gá la tá nak vagy mó do sí tá sá -
nak cél já ra.

33. cikk

Kártérítési határok módosítása

1. A Szer zõ dõ Ál la mok leg alább egy ne gye dé nek ké ré -
sé re az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi Alap
Egyez mény 4. cik ké nek 4. sza ka szá ban le fek te tett fe le lõs -
sé gi ha tá rok bár mi lyen mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot
a Fõ tit kár fog kö röz tet ni a Szer ve zet összes Tag já hoz és
min den Szer zõ dõ Ál lam hoz.

2. A fen ti ek sze rint ja va solt és kö röz te tett min den mó -
do sí tást be kell ter jesz te ni meg vizs gá lás ra a Szer ve zet Jogi 
Bi zott sá gá hoz, a kö röz te té sé nek nap ja után leg alább hat
hó nap pal.

3. Az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1969. évi Alap
Egyez mény min den Szer zõ dõ Ál la ma, te kin tet nél kül arra, 
hogy tag ja-e a Szer ve zet nek vagy sem, jo go sult részt ven ni 
a Jogi Bi zott ság mun ká já ban a mó do sí tá sok meg vizs gá lá -
sa és el fo ga dá sa so rán.

4. A mó do sí tá so kat a 3. sza kasz sze rint ki bõ ví tett Jogi
Bi zott ság ban je len lé võ és sza va zó Szer zõ dõ Ál la mok két -
har ma dos több sé gé vel kell el fo gad ni, az zal a fel té tel lel,
hogy a sza va zás ide jén a Szer zõ dõ Ál la mok leg alább fele
je len van.

5. A kor lá to zá so kat mó do sí tó ja vas lat tár gya lá sa so rán
a Jogi Bi zott ság nak figye lembe kell ven nie az ese mé nyek
ta pasz ta la ta it, kü lö nö sen az azok ból ere dõ kár össze gét, és
a mo ne tá ris ér té kek vál to zá sa it. Ugyan csak figye lembe
kell ven nie az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi
Alap Egyez mény 4. cik ké nek 4. sza ka szá ban és az olaj -
szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi

fe le lõs ség rõl szóló 1992. évi Nem zet kö zi Egyez mény
V. cik ké nek 1. sza ka szá ban fog lalt kor lá to zá sok kö zöt ti
vi szonyt.

6. (a) Az e cikk sze rin ti ha tá rok sem mi lyen mó do sí tá sát 
nem le het mér le gel ni sem 1998. ja nu ár 15-e elõtt, sem ha -
ma rabb, mint öt év vel az e cikk sze rin ti va la mely elõ zõ
mó do sí tás ha tály ba lé pé se után. E cikk sem mi lyen mó do sí -
tá sát nem le het mér le gel ni, mi e lõtt e Jegy zõ könyv ha tály -
ba lé pett.

(b) Sem mi lyen kor lá to zá si össze get nem le het annyi ra
meg nö vel ni, hogy az meg ha lad ja azt az össze get, amely
meg fe lel az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi Alap
Egyez mény ben le fek te tett kor lá to zá si összeg nek, az 1993. 
ja nu ár 1-jei össze sí tett alap ról szá mít va, és évi 6%-kal
meg nö vel ve.

(c) Sem mi lyen kor lá to zá si össze get nem le het annyi ra
meg nö vel ni, hogy az meg ha lad ja az e Jegy zõ könyv vel
mó do sí tott 1969. évi Alap Egyez mény ben le fek te tett kor -
lá to zá si összeg há rom szo ro sát.

7. A Szer ve zet ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a
4. sza kasz nak meg fe le lõ en el fo ga dott min den mó do sí tás -
ról. A mó do sí tást az ér te sí tés nap já tól szá mí tott 18 hó na -
pos idõ szak vé gén kell el fo ga dott nak te kin te ni, ki vé ve, ha
a ne ve zett idõn be lül azon Ál la mok leg alább egy ne gye de,
ame lyek a mó do sí tás Jogi Bi zott ság ál ta li el fo ga dá sa ide -
jén Szer zõ dõ Ál la mok vol tak, kö zöl te a Szer ve zet tel, hogy 
nem fo gad ja el a mó do sí tást, amely eset ben a mó do sí tás el -
ve tett és ha tály ta lan lesz.

8. A 7. sza kasz nak meg fe le lõ en el fo ga dott nak te kin tett
mó do sí tás annak el fo ga dá sa után 18 hó nap pal lép ha tály ba.

9. A mó do sí tás min den Szer zõ dõ Ál lam ra néz ve kö te -
le zõ, ki vé ve, ha azon mó do sí tás ha tály ba lé pé se elõtt leg -
alább hat hó nap pal a 34. cikk 1. és 2. sza ka sza i nak meg fe -
le lõ en fel mond ják e Jegy zõ köny vet. Az ilyen fel mon dás
ak kor lép ha tály ba, ami kor a mó do sí tás ha tály ba lép.

10. Ami kor a Jogi Bi zott ság el fo ga dott egy mó do sí tást,
de az el fo ga dá sá nak 18 hó na pos ide je még nem járt le, az
olyan Ál lam ra néz ve, amely azon idõ alatt vá lik Szer zõ dõ
Ál lam má, kö te le zõ lesz a mó do sí tás, ha az ha tály ba lép. Az 
olyan Ál lam ra néz ve, amely a ne ve zett idõ után vá lik Szer -
zõ dõ Ál lam má, kö te le zõ lesz az olyan mó do sí tás, ame lyet
a 7. sza kasz nak meg fe le lõ en fo gad tak el. Az e sza kasz ban
hi vat ko zott ese tek ben egy Ál lam ra néz ve ak kor vá lik kö te -
le zõ vé egy mó do sí tás, ami kor az ha tály ba lép, vagy
– amennyi ben az ké sõbb tör té nik – ami kor e Jegy zõ könyv
ha tály ba lép arra az Ál lam ra néz ve.

34. cikk

Felmondás

1. E Jegy zõ köny vet bár me lyik Fél bár mi kor fel mond -
hat ja az azt kö ve tõ na pon, ami kor az ha tály ba lép arra a
Fél re néz ve.
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2. A fel mon dást a Szer ve zet Fõ tit ká rá nál le tét be he lye -
zett ok irat tal kell fo ga na to sí ta ni.

3. A fel mon dás ti zen két hó nap pal, vagy a fel mon dá si
ok irat ban meg ha tá ro zott hosszabb idõ vel, annak a Szer ve -
zet Fõ tit ká rá nál tör tént le tét be he lye zé se után lép ha tály ba.

4. Az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény fel mon dá sát e
Jegy zõ könyv fel mon dá sá nak kell te kin te ni. Az ilyen fel -
mon dás azon a na pon lép ha tály ba, ame lyen az 1969. évi
Fe le lõs sé gi Egyez ményt mó do sí tó 1992. évi Jegy zõ könyv
ha tály ba lép az azon Jegy zõ könyv 16. sza ka szá nak meg fe -
le lõ en.

5. E Jegy zõ könyv min den Szer zõ dõ Ál la mát, amely a
31. cikk ben fog lal tak nak meg fe le lõ en fel mond ta az 1971.
évi Alap Egyez ményt és az 1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez -
ményt, úgy kell te kin te ni, hogy fel mond ta e Jegy zõ köny -
vet a ne ve zett cikk ben em lí tett hat hó na pos idõ után ti zen -
két hó nap pal tör té nõ ha tály ba lé pés sel. At tól a nap tól, ami -
kor a 31. cikk ben írt fel mon dás ha tály ba lép, e Jegy zõ -
könyv min den Ré sze sét, amely le tét be he lyez az 1969. évi
Fe le lõs sé gi Egyez mény hez egy meg erõ sí té si, el fo ga dá si,
jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tot, úgy kell te kin te ni,
hogy fel mond ta e Jegy zõ köny vet at tól a nap tól kez dõ dõ
ha tállyal, ame lyen az ilyen ok irat ha tály ba lép.

6. Az e Jegy zõ könyv Ré sze sei kö zött az 1971. évi Alap
Egyez mény 41. cik ké nek meg fe le lõ en bár me lyi kük ál tal
tör té nõ fel mon dá sát sem mi kép pen sem le het úgy ér tel -
mez ni, mint az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi
Alap Egyez mény fel mon dá sát.

7. Az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1971. évi Alap
Egyez mény 10. cik ké ben fog lalt ren del ke zés sze rint,
amennyi ben a mó do sí tott Egyez mény 12. cikk 2. (b) sza -
ka szá ban meg ha tá ro zott ese mény a Jegy zõ könyv fel mon -
dá sá nak ha tály ba lé pé se elõtt kö vet ke zik be, az ese mény
te kin te té ben elõ írt hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gek fenn ma -
rad nak ab ban az eset ben is, ha a jegy zõ könyv ben ré szes
Fél a Jegy zõ könyv ben való ré szes vi szo nyát fel mond ja.

35. cikk

A Közgyûlés rendkívüli ülései

1. Egy fel mon dá si ok irat le tét be he lye zé se után bár -
mely Szer zõ dõ Ál lam, amely úgy gon dol ja, hogy annak
ered mé nye je len tõ sen meg fog ja nö vel ni a meg ma ra dó
Szer zõ dõ Ál la mok szá má ra a hoz zá já ru lá sok szint jét,
90 na pon be lül kér he ti az Igaz ga tót, hogy hív ja össze a
Köz gyû lés rend kí vü li ülé sét. Az Igaz ga tó a ké rés kéz hez -
vé te le után leg ké sõbb 60 nap pal hív ja össze a Köz gyû lést.

2. Az Igaz ga tó sa ját kez de mé nye zé sé re össze hív hat ja a 
Köz gyû lés rend kí vü li ülé sét, hogy az egy fel mon dá si ok -
irat le tét be he lye zé se után 60 na pon be lül össze ül jön,
amennyi ben úgy gon dol ja, hogy az ilyen fel mon dás je len -

tõ sen nö vel ni fog ja a meg ma ra dó Szer zõ dõ Ál la mok hoz -
zá já ru lá sa i nak szint jét.

3. Amennyi ben a Köz gyû lés az 1. vagy 2. sza kasz nak
meg fe le lõ en össze hí vott rend kí vü li ülé sen úgy dönt, hogy
a fel mon dás a hoz zá já ru lá sok szint jé nek je len tõs meg nö -
ve lé sét fog ja ered mé nyez ni a fenn ma ra dó Szer zõ dõ Ál la -
mok szá má ra, leg ké sõbb 120 nap pal azon dá tum elõtt,
ame lyen az ilyen fel mon dás ha tály ba lép, bár mely Ál lam
fel mond hat ja ezt a Jegy zõ köny vet ugyan azon napi ha -
tállyal.

36. cikk

Megszûnés

1. E Jegy zõ könyv ha tá lya meg szû nik azon a na pon,
ame lyen a Szer zõ dõ Ál la mok szá ma há rom alá csök ken.

2. Azon Ál la mok, ame lye ket köt e Jegy zõ könyv, egy
nap pal azon dá tum elõtt, ame lyen ha tá lya meg szû nik, le -
he tõ vé kell, hogy te gyék az Alap szá má ra az e Jegy zõ -
könyv 37. cik ké ben le írt fel ada ta i nak el vég zé sét, és csak
erre a cél ra köt ve ma rad nak e Jegy zõ könyv ál tal.

37. cikk

Az Alap felszámolása

1. Amennyi ben meg szû nik e Jegy zõ könyv ha tá lya, az
Alap annak el le né re:

(a) ele get tesz kö te le zett sé ge i nek min den ese mény te -
kin te té ben, amely az elõtt kö vet ke zik be, hogy meg szû nik
a Jegy zõ könyv ha tá lya;

(b) jo go sult lesz a hoz zá já ru lá sok hoz való jo ga i nak gya -
kor lá sá ra olyan mér té kig, amennyi re ezek a hoz zá já ru lá -
sok szük sé ge sek az (a) al pont sze rin ti kö te le zett sé ge i nek
tel je sí té sé hez, be le ért ve az Alap e cél ra tör té nõ ad mi niszt -
rá lá sá nak költ sé ge it.

2. A Köz gyû lés meg tesz az Alap tel jes fel szá mo lá sá -
hoz szük sé ges min den in téz ke dést, be le ért ve a meg ma ra dó 
esz kö zök mél tá nyos el osz tá sát azon sze mé lyek kö zött,
akik hoz zá já rul tak az Alap hoz.

3. E cikk cél já ra az Alap jogi sze mély ma rad.

38. cikk

Letéteményes

1. E Jegy zõ könyv és annak a 33. cikk alap ján el fo ga -
dott min den mó do sí tá sa a Szer ve zet Fõ tit ká rá nál lesz le tét -
be he lyez ve.
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2. A Szer ve zet Fõ tit ká ra
(a) ér te sít min den Ál la mot, ame lyek alá ír ták e Jegy zõ -

köny vet, vagy ah hoz csat la koz tak:
(i) min den egyes új alá írás ról, vagy egy ok irat le tét be

he lye zé sé rõl, annak dá tu má val együtt;
(ii) a 30. cikk sze rin ti min den egyes nyi lat ko zat ról vagy

ér te sí tés rõl, be le ért ve az azon cikk nek meg fe le lõ en meg -
tett nek te kin tett nyi lat ko za to kat és vissza vo ná so kat;

(iii) e Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap já ról;
(iv) a dá tu mok ról, ame lye ken a 31. cikk ben ren delt fel -

mon dá so kat meg kell ten ni;
(v) a kár té rí té si össze gek kor lá to zá sa i ra vo nat ko zó min -

den ja vas lat ról, ame lyet a 33. cikk 1. sza ka szá nak meg fe -
le lõ en tet tek;

(vi) min den mó do sí tás ról, ame lyet a 33. cikk 4. sza ka -
szá nak meg fe le lõ en fo gad tak el;

(vii) a 33. cikk 7. sza ka szá nak meg fe le lõ en el fo ga dott -
nak te kin tett min den mó do sí tás ról, az zal a dá tum mal
együtt, ame lyen az a mó do sí tást az azon cikk 8. és 9. sza -
ka szá nak meg fe le lõ en ha tály ba lép;

(viii) az e Jegy zõ köny vet fel mon dó min den ok irat le tét -
be he lye zé sé rõl, a le tét be he lye zés nap já val és az zal a dá -
tum mal együtt, ame lyen ha tály ba lép;

(ix) a 34. cikk 5. sza ka szá nak meg fe le lõ en meg tett nek
te kin tett min den fel mon dás ról;

(x) az e Jegy zõ könyv bár me lyik cik ke ál tal elõ írt min -
den köz lés rõl;

(b) to váb bít ja e Jegy zõ könyv hi te le sí tett má so la ta it
min den Szer zõ dõ Ál lam hoz és min den Ál lam hoz, amely
csat la ko zik e Jegy zõ könyv höz.

3. Amint e Jegy zõ könyv ha tály ba lép, a Szer ve zet Fõ -
tit ká ra el jut tat ja azt az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Tit -
kár sá gá hoz az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Alap ok má -
nya 102. cik ké nek meg fe le lõ en tör té nõ nyil ván tar tás ba vé -
tel és köz zé té tel vé gett.

39. cikk

Nyelvek

E Jegy zõ könyv egyet len ere de ti pél dány ban ké szült an -
gol, arab, fran cia, kí nai, orosz és spa nyol nyel ve ken, mind -
egyik szö veg egy for mán hi te les.

KÉSZÜLT LONDONBAN, ezer ki lenc száz ki lenc ven -
ket tõ no vem ber hu szon he te dik nap ján.

ENNEK TANÚSÍTÁSÁRA alul írot tak, kor má nya ik ál -
tal erre a cél ra meg fe le lõ en fel ha tal maz va, alá ír ták a Jegy -
zõ köny vet.”

4. § Az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé re
szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról szóló 2003. évi
jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö veg e és hi va ta los
ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ: 

„Protocol of 2003 to the International Convention on
the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage, 1992

THE CONTRACTING STATES TO THE PRESENT
PROTOCOL,

BEARING IN MIND the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992 (hereinafter 
„the 1992 Liability Convention”),

HAVING CONSIDERED the International Convention 
on the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage, 1992
(hereinafter „the 1992 Fund Convention”),

AFFIRMING the importance of maintaining the
viability of the international oil pollution liability and
compensation system,

NOTING that the maximum compensation afforded by
the 1992 Fund Convention might be insufficient to meet
compensation needs in certain circumstances in some
Contracting States to that Convention,

RECOGNIZING that a number of Contracting States to
the 1992 Liability and 1992 F-und Conventions consider it 
necessary as a matter of urgency to make available
additional funds for compensation through the creation of
a supplementary scheme to which States may accede if
they so wish,

BELIEVING that the supplementary scheme should
seek: to ensure that victims of oil pollution damage are
compensated in fall for their loss or damage and should
also alleviate the difficulties faced by victims in cases
where there is a risk that the amount of compensation
available under the 1992 Liability and 1992 Fund
Conventions will be insufficient to pay established claims
in full and that as a consequence the International Oil
Pollution Compensation Fund, 1992, has decided
provisionally that it will pay only a proportion of any
established claim,

CONSIDERING that accession to the supplementary
scheme will be open only to Contracting States to the 1992
Fund Convention,

Have ag re ed as fol lows:

General provisions

 Article 1

For the purposes of this Protocol:

1. ,,1992 Liability Convention” means the
International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1992;

2. ,,1992 Fund Convention” means the International
Convention on the Establishment of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992;
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3. ,,1992 Fund” means the International Oil Pollution
Compensation Fund, 1992, established under the 1992
Fund Convention;

4. ,,Contracting State” means a Contracting State to
this Protocol, unless stated otherwise;

5. When provisions of the 1992 Fund Convention are
incorporated by reference into this Protocol, „Fund” in that 
Convention means „Supplementary Fund”, unless stated
otherwise;

6. ,,Ship”, „Person”, „Owner”, „Oil”, „Pollution
Damage”, „Preventive Measures” and „Incident” have
the same meaning as in article 1 of the 1992 Liability
Convention;

7. ,,Contributing Oil”, „Unit of Account”, „Ton”,
„Guarantor” and „Terminal installation” have the same
meaning as in article I of the 1992 Fund Convention,
unless stated otherwise;

8. ,,Established claim” means a claim which has been
recognised by the 1992 Fund or been accepted as
admissible by decision of a competent court binding upon
the 1992 Fund not subject to ordinary forms of review and
which would have been fully compensated if the limit set
out in article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund Convention
had not been applied lo that incident;

9. ,,Assembly” means the Assembly of the International 
Oil Pollution Compensation Supplementary Fund, 2003,
unless otherwise indicated;

10. ,,Organisation” means the International Maritime
Organisation; 

11. „Secretary-General” means the Secretary-General
of the Organisation.

Article 2

1. An International Supplementary Fund for
compensation for pollution damage, to be named „The
International Oil Pollution Compensation Supplementary
Fund. 2003” (hereinafter „the Supplementary Fund”), is
hereby established.

2. The Supplementary Fund shall in each Contracting
State be recognised as a legal person capable under the
laws of that State of assuming rights and obligations and of 
being a party in legal proceedings before the courts of that
State. Each Contracting State shall recognise the Director
of the Supplementary Fund as the legal representative of
the Supplementary Fund.

Article 3

This Protocol shall apply exclusively: 

(a) to pollution damage caused:

(i) in the territory, including the territorial sea, of a
Contracting State, and

(ii) the exclusive economic zone of a Contracting State,
established in accordance with international law, or, if a
Contracting State has not established such a zone, in an
area beyond and adjacent to the territorial sea of that State
determined by that State in accordance with international
law and extending not more than 200 nautical miles from
the baselines from which the breadth of its territorial sea is
measured;

(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent
or minimise such damage. 

Supplementary Compensation

Article 4

1. The Supplementary Fund shall pay compensation to
any person suffering pollution damage if such person has
been unable to obtain full and adequate compensation for
an established claim for such damage under the terms of
the 1992 Fund Convention, because the total damage
exceeds, or there is a risk that it will exceed, the applicable
limit of compensation laid down in article 4, paragraph 4,
of the 1992 Fund Convention in respect of any one
incident.

(a) The aggregate amount of compensation payable by
the Supplementary Fund under this article shall in respect
of any one incident be limited, so that the total sum of that
amount together with the amount of compensation actually 
paid under the 1992 Liability Convention and the 1992
Fund Convention within the scope of application of this
Protocol shall not exceed 750 million units of account.

(b) The amount of 750 million units of account
mentioned in paragraph 2(a) shall be converted into
national currency on the basis of the value of that currency
by reference to the Special Drawing Right on the date
determined by the Assembly of the 1992 Fund for
conversion of the maximum amount payable under the
1992 Liability and 1992 Fund Conventions.

3. Where the amount of established claims against the
Supplementary Fund exceeds the aggregate amount of
compensation payable under paragraph 2, the amount
available shall be distributed in such a manner that the
proportion between any established claim and the amount
of compensation actually recovered by the claimant under
this Protocol shall be the same for all claimants.

4. The Supplementary Fund shall pay compensation in
respect of established claims as defined in article I,
paragraph 8. and only in respect of such claims.
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Article 5

The Supplementary Fund shall pay compensation when
the Assembly of the 1992 Fund has considered that the
total amount of the established claims exceeds, or there is a 
risk that the total amount of established claims will exceed
the aggregate amount of compensation available under
article 4, paragraph 4, of the 1992 Fund Convention and
that as a consequence the Assembly of the 1992 Fund has
decided provisionally or finally that payments will only be
made for a proportion of any established claim. The
Assembly of the Supplementary Fund shall then decide
whether and to what extent the Supplementary Fund shall
pay the proportion of any established claim not paid under
the 1992 Liability Convention and the 1992 Fund
Convention.

Article 6

1. Subject to article 15, paragraphs 2 and 3, rights to
compensation against the Supplementary Fund shall be
extinguished only if they are extinguished against the 1992 
Fund under article 6 of the 1992 Fund Convention.

2. A claim made against the 1992 Fund shall be
regarded as a claim made by the same claimant against the
Supplementary Fund.

Article 7

1. The provisions of article 7, paragraphs 1, 2, 4, 5 and
6, of the 1992 Fund Convention shall apply to actions for
compensation brought against the Supplementary Fund in
accordance with article 4, paragraph I, of this Protocol.

2. Where an action for compensation for pollution
damage has been brought before a court competent under
article IX of the 1992 Liability Convention against the
owner of a ship or his guarantor, such court shall have
exclusive jurisdictional competence over any action
against the Supplementary Fund for compensation under
the provisions of article 4 of this Protocol in respect of the
same damage. However, where an action for compensation 
for pollution damage under the 1992 Liability Convention
has been brought before a court in a Contracting State to
the 1992 Liability Convention but not to this Protocol, any
action against the Supplementary Fund under article 4 of
this Protocol shall at the option of the claimant be brought
either before a court of the State where the Supplementary
Fund has its headquarters or before any court of a
Contracting Slate to this Protocol competent under article
IX of the 1992 Liability Convention.

3. Notwithstanding paragraph I, where an action for
compensation for pollution damage against the 1992 Fund
has been brought before a court in a Contracting State to

the 1992 Fund Convention but not to this Protocol, any
related action against the Supplementary Fund shall, at the
option of the claimant, be brought either before a court of
the Stale where the Supplementary’ Fund has its
headquarters or before any court of a Contracting State
competent under paragraph I.

Article 8

1. Subject to any decision concerning the distribution
referred to in article 4, paragraph 3 of this Protocol, any
judgment given against the Supplementary Fund by a court 
having jurisdiction in accordance with article 7 of this
Protocol, shall, when it has become enforceable in the
State of origin and is in that State no longer subject to
ordinary forms of review, be recognised and enforceable in 
each Contracting State on the same conditions as are
prescribed in article X of the 1992 Liability Convention.

2. A Contracting State may apply other rules for the
recognition and enforcement of judgments, provided that
their effect is to ensure that judgments are recognised and
enforced at least to the same extent as under paragraph I.

Article 9

1. The Supplementary Fund shall, in respect of any
amount of compensation for pollution damage paid by the
Supplementary Fund in accordance with article 4,
paragraph I, of this Protocol, acquire by subrogation the
rights that the person so compensated may enjoy under the
1992 Liability Convention against the owner or his
guarantor.

2. The Supplementary Fund shall acquire by
subrogation the rights that the person compensated by it
may enjoy under the 1992 Fund Convention against the
1992 Fund.

3. Nothing in this Protocol shall prejudice any right of
recourse or subrogation of the Supplementary Fund
against persons other than those referred to in the
preceding paragraphs. In any event the right of the
Supplementary Fund to subrogation against such person
shall not be less favourable than that of an insurer of the
person to whom compensation has been paid.

4. Without prejudice to any other rights of subrogation
or recourse against the Supplementary Fund which may
exist, a Contracting State or agency thereof which has paid
compensation for pollution damage in accordance with
provisions of national law shall acquire by subrogation the
rights which the person so compensated would have
enjoyed under this Protocol.
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Contributions

Article 10

Annual contributions to the Supplementary Fund shall
be made in respect of each Contracting State by any person 
who, in the calendar year referred to in article 11,
paragraph 2(a) or (b), has received in total quantities
exceeding 150,000 tons:

(a) in the ports or terminal installations in the territory of 
that State contributing oil carried by sea to such ports or
terminal installations; and

(b) in any installations situated in the territory of that
Contracting State contributing oil which has been carried
by sea and discharged in a port or terminal installation of a
non-Contracting State, provided that contributing oil shall
only be taken into account by virtue of this sub-paragraph
on first receipt in a Contracting State after its discharge in
that non-Contracting State.

The provisions of article 10, paragraph 2. of the 1992
Fund Convention shall apply in respect of the obligation to 
pay contributions to the Supplementary Fund.

Article 11

With a view to assessing the amount of annual
contributions due if any, and taking account of the
necessity to maintain sufficient liquid funds, the Assembly 
shall for each calendar year make an estimate in the form
of a budget of:

(i) Expenditure
(a) costs and expenses of the administration of the

Supplementary Fund in the relevant year and any deficit
from operations in preceding years;

(b) payments to be made by the Supplementary Fund in
the relevant year for the satisfaction of claims against the
Supplementary Fund due under article 4, including
repayments on loans previously taken by the
Supplementary Fund for the satisfaction of such claims;

(ii) Income
(a) surplus funds from operations in preceding years,

including any interest;
(b) annual contributions, if required to balance the

budget; 
(c) any other income.

2. The Assembly shall decide the total amount of
contributions to be levied. On the basis of that decision, the 
Director of the Supplementary Fund shall, in respect of
each Contracting State, calculate for each person referred
to in article 10, the amount of that person’s annual
contribution;

(a) in so far as the contribution is for the satisfaction of
payments referred to in paragraph 1(i)(a) on the basis of a
fixed sum for each ton of contributing oil received in the

relevant State by such person during the preceding
calendar year; and

(b) in so far as the contribution is for the satisfaction of
payments referred to in paragraph 1(i)(b) on the basis of a
fixed sum for each ton of contributing oil received by such
person during the calendar year preceding that in which
the incident in question occurred, provided that State was a 
Contracting State to this Protocol at the date of the
incident.

3. The sums referred to in paragraph 2 shall be arrived
at by dividing the relevant total amount of contributions
required by the total amount of contributing oil received in
all Contracting States in the relevant year.

4. The annual contribution shall be due on the date to be 
laid down in the Internal Regulations of the
Supplementary Fund. The Assembly may decide on a
different date of payment.

5. The Assembly may decide, under conditions to be
laid down in the Financial Regulations of the
Supplementary Fund, to make transfers between funds
received in accordance with paragraph 2(a) and funds
received in accordance with paragraph 2(b).

Article 12

1. The provisions of article 13 of the 1992 Fund
Convention shall apply to contributions to the
Supp le men ta ry Fund.

2. A Contracting State itself may assume the obligation
to pay contributions to the Supplementary Fund in
accordance with the procedure set out in article 14 of the
1992 Fund Convention.

Article 13

1. Contracting States shall communicate to the Director 
of the Supplementary Fund information on oil receipts in
accordance with article 15 of the 1992 Fund Convention
provided, however, that communications made to the
Director of the 1992 Fund under article 15, paragraph 2, of
the 1992 Fund Convention shall be deemed to have been
made also under this Protocol.

2. Where a Contracting State does not fulfil its
obligations to submit the communication referred to in
paragraph I and this results in a financial loss for the
Supplementary Fund, that Contracting State shall be liable
to compensate the Supplementary Fund for such loss. The
Assembly shall, on the recommendation of the Director of
the Supplementary Fund, decide whether such
compensation shall be payable by that Contracting State.
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Article 14

1. Notwithstanding article 10, for the purposes of this
Protocol there shall be deemed to be a minimum receipt of
I million tons of contributing oil in each Contracting State.

2. When the aggregate quantity of contributing oil
received in a Contracting State is less than I million tons,
the Contracting State shall assume the obligations that
would be incumbent under this Protocol on any person
who would be liable to contribute to the Supplementary
Fund in respect of oil received within the territory of that
State in so far as no liable person exists for the aggregated
quantity of oil received.

Article 15

1. If in a Contracting State there is no person meeting
the conditions of article 10, that Contracting State shall for
the purposes of this Protocol inform the Director of the
Supplementary Fund thereof.

2. No compensation shall be paid by the
Supplementary Fund for pollution damage in the territory,
territorial sea or exclusive economic zone or area
determined in accordance with article 3(a)(ii), of this
Protocol, of a Contracting State in respect of a given
incident or for preventive measures, wherever taken, to
prevent or minimise such damage, until the obligations lo
communicate lo the Director of the Supplementary Fund
according to article 13, paragraph 1 and paragraph 1 of this 
article have been complied with in respect of that
Contracting State for all years prior to the occurrence of
that incident. The Assembly shall determine in the Internal 
Regulations the circumstances under which a Contracting
State shall be considered as having failed to comply with
its obligations.

3. Where compensation has been denied temporarily in
accordance with paragraph 2, compensation shall be
denied permanently in respect of that incident if the
obligations to communicate to the Director of the
Supplementary Fund under article 13, paragraph I and
paragraph I of this article, have not been complied with
within one year after the Director of the Supplementary
Fund has notified the Contracting State of its failure to
report.

4. Any payments of contributions due to the
Supplementary Fund shall be set off against compensation
due to the debtor, or the debtor’s agents.

Organisation and administration

Article 16

1. The Supplementary Fund shall have an Assembly
and a Secretariat headed by a Director.

2. Articles 17 to 20 and 28 to 33 of the 1992 Fund
Convention shall apply to the Assembly, Secretariat and
Director of the Supplementary Fund.

3. Article 34 of the 1992 Fund Convention shall apply
to the Supplementary Fund.

Article 17

1. The Secretariat of the 1992 Fund, headed by the
Director of the 1992 Fund, may also function as the
Secretariat and the Director of the Supplementary Fund.

2. If, in accordance with paragraph 1, the Secretariat
and the Director of the 1992 Fund also perform the
function of Secretariat and Director of the Supplementary
Fund, the Supplementary Fund shall be represented, in
cases of conflict of interests between the 1992 Fund and
the Supplementary Fund, by the Chairman of the
Assembly.

3. The Director of the Supplementary Fund, and the
staff and experts appointed by the Director of the
Supplementary Fund, performing their duties under this
Protocol and the 1992 Fund Convention, shall not be
regarded as contravening the provisions of article 30 of the 
1992 Fund Convention as applied by article 16, paragraph
2, of this Protocol in so far as they discharge their duties in
accordance with this article.

4. The Assembly shall endeavour not to take decisions
which are incompatible with decisions taken by the
Assembly of the 1992 Fund. If differences of opinion with
respect to common administrative issues arise, the
Assembly shall try to reach a consensus with the Assembly 
of the 1992 Fund, in a spirit of mutual co-operation and
with the common aims of both organisations in mind.

5. The Supplementary Fund shall reimburse the 1992
Fund all costs and expenses arising from administrative
services performed by the 1992 Fund on behalf of the
Supplementary Fund.

Transitional provisions

Article 18

1. Subject to paragraph 4, the aggregate amount of the
annual contributions payable in respect of contributing oil
received in a single Contracting Slate during a calendar
year shall nut exceed 20% of the total amount of annual
contributions pursuant to this Protocol in respect of that
calendar year,

2. If the application of the provisions in article 11,
paragraphs 2 and 3, would result in the aggregate amount
of the contributions payable by contributors in a single
Contracting State in respect of a given calendar year
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exceeding 20% of the total annual contributions, the
contributions payable by all contributors in that State shall
be reduced pro rata so that their aggregate contributions
equal 20% of the total annual contributions to the
Supplementary Fund in respect of that year.

3. If the contributions payable by persons in a given
Contracting State shall be reduced pursuant to paragraph
2, the contributions payable by persons in all other
Contracting States shall be increased pro rata so as to
ensure that the total amount of contributions payable by all 
persons liable to contribute to the Supplementary Fund in
respect of the calendar year in question will reach the total
amount of contributions decided by the Assembly.

4. The provisions in paragraphs I to 3 shall operate until 
the total quantity of contributing oil received in all
Contracting States in a calendar year, including the
quantities referred to in article 14, paragraph 1, has
reached 1,000 million tons or until a period of 10 years
after the date of entry into force of this Protocol has
elapsed, whichever occurs earlier.

FINAL CLAUSES

Article 19

Signature, ratification, acceptance, approval
 and accession

1. This Protocol shall be open for signature at London
from 31 July 2003 to 30 July 2004.

2. States may express their consent to be bound by this
Protocol by: 

(a) signature without reservation as to ratification,
acceptance or approval; or

(b) signature subject to ratification, acceptance or
approval followed by ratification, acceptance or approval;
or

(c) accession.

3. Only Contracting States to the 1992 Fund
Convention may become Contracting States to this
Protocol.

4. Ratification, acceptance, approval or accession shall
be effected by the deposit of a formal instrument to that
effect with the Secretary-General.

Article 20

Information on contributing oil

Before this Protocol comes into force for a State, that
State shall, when signing this Protocol in accordance with
article 19, paragraph 2(a), or when depositing an

instrument referred to in article 19, paragraph 4 of this
Protocol, and annually thereafter at a date to be determined 
by the Secretary-General, communicate to the
Secretary-General the name and address of any person
who in respect of that State would be liable to contribute to
the Supplementary Fund pursuant to article 10 as well as
data on the relevant quantities of contributing oil received
by any such person in the territory of that State during the
preceding calendar year.

Article 21

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force three months
following the date on which the following requirements
are fulfilled:

(a) at least eight States have signed the Protocol without
reservation as to ratification, acceptance or approval, or
have deposited instruments of ratification, acceptance,
approval or accession with the Secretary-General; and

(b) the Secretary-General has received information
from the Director of the 1992 Fund that those persons who
would be liable to contribute pursuant to article 10 have
received during the preceding calendar year a total
quantity of at least 450 million tons of contributing oil,
including the quantities referred to in article 14,
paragraph 1.

2. For each State which signs this Protocol without
reservation as to ratification, acceptance or approval, or
which ratifies, accepts, approves or accedes to this
Protocol, after the conditions in paragraph I for entry into
force have been met, the Protocol shall enter into force
three months following the date of the deposit by such
State of the appropriate instrument.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, this Protocol
shall not enter into force in respect of any State until the
1992 Fund Convention enters into force for that State.

Article 22

First session of the Assembly

The Secretary-General shall convene the first session of
the Assembly. This session shall take place as soon as
possible after the entry into force of this Protocol and, in
any case, not more than thirty days after such entry into
force.
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Article 23

Revision and amendment

1. A conference for the purpose of revising or
amending this Protocol may be convened by the
Organisation.

2. The Organisation shall convene a Conference of
Contracting Stales for the purpose of revising or amending
this Protocol at the request of not less than one third of all
Contracting States.

Article 24

Amendment of compensation limit

1. Upon the request of at least one quarter of the
Contracting States, any proposal to amend the limit of the
amount of compensation laid down in article 4, paragraph
2 (a), shall be circulated by the Secretary-General to all
Members of the Organisation and to all Contracting States.

2. Any amendment proposed and circulated as above
shall be submitted to the Legal Committee of the
Organisation for consideration at a date at least six mouths
after the date of its circulation.

3. All Contracting States to this Protocol, whether or
not Members of the Organisation, shall be entitled to
participate in the proceedings of the Legal Committee for
the consideration and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds
majority of the Contracting States present and voting in the 
Legal Committee, expanded as provided for in paragraph
3, on condition that at least one half of the Contracting
States shall be present at the time of voting.

5. When acting on a proposal to amend the limit, the
Legal Committee shall take into account the experience of
incidents and in particular the amount of damage resulting
therefrom and changes in the monetary values.

6. (a) No amendments of the limit under this article may 
be considered before the date of entry into force of this
Protocol nor less than three years from the date of entry
into force of a previous amendment under this article.

(b) The limit may not be increased so as to exceed an
amount which corresponds to the limit laid down in this
Protocol increased by six per cent per year calculated on a
compound basis from the date when this Protocol is
opened for signature to the date on which the Legal
Committee’s decision comes into force.

(c) The Limit may not be increased so as to exceed an
amount which corresponds to the limit laid down in this
Protocol multiplied by three.

7. Any amendment adopted in accordance with
paragraph 4 shall be notified by the Organisation to all

Contracting States. The amendment shall be deemed to
have been accepted at the end of a period of twelve months
after the date of notification, unless within that period not
less than one quarter of the States that were Contracting
States at the time of the adoption of the amendment by the
Legal Committee have communicated to the Organisation
that they do not accept the amendment, in which case the
amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in
accordance with paragraph 7 shall enter into force twelve
months after its acceptance.

9. All Contracting States shall be bound by the
amendment, unless they denounce this Protocol in
accordance with article 26, paragraphs I and 2, at least six
months before the amendment enters into force. Such
denunciation shall take effect when the amendment enters
into force.

10. When an amendment has been adopted by the Legal 
Committee but the twelve-month period for its acceptance
has not yet expired, a State which becomes a Contracting
State during that period shall be bound by the amendment
if it eaters into force. A State which becomes a Contracting 
State after that period shall be bound by an amendment
which has been accepted in accordance with paragraph 7.
In the cases referred to in this paragraph, a State becomes
bound by an amendment when that amendment enters into
force, or when this Protocol enters into force for that State,
if later.

Article 25

Protocols to the 1992 Fund Convention

1. If the limits laid down in the 1992 Fund Convention
have been increased by a Protocol thereto, the limit laid
down in article 4, paragraph 2(a), may be increased by the
same amount by means of the procedure set out in article
24. The provisions of article 24, paragraph 6, shall not
apply in such cases.

2. If the procedure referred to m paragraph 1 has been
applied, any subsequent amendment of the limit laid down
in article 4, paragraph 2, by application of the procedure in
article 24 shall, for the purpose of article 24, paragraphs
6(b) and (c), be calculated on the basis of the new limit as
increased in accordance with paragraph 1.

Article 26

Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any Contracting
State at any time after the date on which it enters into force
for that Contracting State.
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2. Denunciation shall be effected by the deposit of an
instrument with the Secretary-General.

3. A denunciation shall take effect twelve months, or
such longer period as may be specified in the instrument of
denunciation, after its deposit with the Secretary-General.

4. Denunciation of the 1992 Fund Convention shall be
deemed to be a denunciation of this Protocol. Such
denunciation shall take effect on the date on which
denunciation of the Protocol of 1992 to amend the 1971
Fund Convention takes effect according to article 34 of
that Protocol.

5. Notwithstanding a denunciation of the present
Protocol by a Contracting State pursuant lo this article, any 
provisions of this Protocol relating to the obligations lo
make contributions to the Supplementary Fund with
respect to an incident referred to in article 11, paragraph
2(b), and occurring before the denunciation takes effect,
shall continue to apply.

Article 27

Extraordinary sessions of the Assembly

1. Any Contracting State may, within ninety days after
the deposit of an instrument of denunciation the result of
which it considers will significantly increase the level of
contributions for the remaining Contracting States, request 
the Director of the Supplementary Fund to convene an
extraordinary session of the Assembly. The Director of the
Supplementary Fund shall convene the Assembly to meet
not later than sixty days after receipt of the request.

2. The Director of the Supplementary Fund may take
the initiative to convene an extraordinary session of the
Assembly to meet within sixty days after the deposit of any 
instrument of denunciation, if the Director of the
Supplementary Fund considers that such denunciation will 
result in a significant increase in the level of contributions
of the remaining Contracting States.

3. If the Assembly at an extraordinary session
convened in accordance with paragraph I or 2 decides that
the denunciation will result in a significant increase in the
level of contributions for the remaining Contracting
States, any such State may, not later than one hundred and
twenty days before the date on which the denunciation
takes effect, denounce this Protocol with effect from the
same date.

Article 28

Termination

1. This Protocol shall cease to be in force on the date
when the number of Contracting States falls below seven

or the total quantity of contributing oil received in the
remaining Contracting States, including the quantities
referred to in article 14, paragraph I, falls below 350
million tons, whichever occurs earlier.

2. States which are bound by this Protocol on the day
before the date it ceases to be in force shall enable the
Supplementary Fund to exercise its functions as described
in article 29 and shall, for that purpose only, remain bound
by this Protocol.

Article 29

1. Winding up of the Supplementary Fund If this
Protocol ceases to be in force, the Supplementary Fund
shall nevertheless:

(a) meet its obligations in respect of any incident
occurring before the Protocol ceased to be in force;

(b) be entitled to exercise its rights to contributions to
the extent that these contributions are necessary to meet
the obligations under paragraph I (a), including expenses
for the administration of the Supplementary fund
necessary for this purpose.

2. The Assembly shall take all appropriate measures to
complete the winding up of the Supplementary Fund,
including the distribution in an equitable manner of any
remaining assets among those persons who have
contributed to the Supplementary Fund.

3. For the purposes of this article the Supplementary
Fund shall remain a legal person.

Article 30

Depositary

1. This Protocol and any amendments accepted under
article 24 shall be deposited with the Secretary-General.

The Secretary-General shall: 

(a) inform all States which have signed or acceded to
this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an instrument
together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Protocol;

(iii) any proposal to amend the limit of the amount of
compensation which has been made in accordance with
article 24, paragraph 1;

(iv) any amendment which has been adopted in
accordance with article 24, paragraph 4;

(v) any amendment deemed to have been accepted
under article 24, paragraph 7, together with the date on
which that amendment shall enter into force in accordance
with paragraphs 8 and 9 of that article;
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(vi) the deposit of an instrument of denunciation of this
Protocol together with the date of the deposit and the date
on which it takes effect;

(vii) any communication called far by any article in this
Protocol;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all
Signatory States and to all States which accede to the
Protocol.

3. As soon as this Protocol enters into force, the text
shall be transmitted by the Secretary-General to the
Secretariat of the United Nations for registration and
publication in accordance with Article 102 of the Charter
of the United Nations.

Article 31

Languages

This Protocol is established in a single original in the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON this sixteenth day of May, two
thousand and three.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly
authorised by their respective Governments for that
purpose, have signed this Protocol.”

„Az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére
szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló

1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi
jegyzõkönyv

A JELEN JEGYZÕKÖNYV SZERZÕDÕ ÁLLAMAI,
SZEM ELÕTT TARTVA az olaj szennye zés sel oko zott

ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szóló
1992. évi Nem zet kö zi Egyez ményt (a to váb bi ak ban: „az
1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény”),

MEGVIZSGÁLVA az olaj szennye zés sel oko zott ká rok 
meg té rí té sé re szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról
szóló 1992. évi Nem zet kö zi Egyez ményt (a to váb bi ak ban:
„az 1992. évi Alap Egyez mény”),

MEGERÕSÍTVE az olaj szennye zés fe le lõs sé gi és kár -
ta la ní tá si nem zet kö zi rend szer élet ké pes sé ge fenn tar tá sá -
nak fon tos sá gát,

MEGJEGYEZVE, hogy az 1992. évi Alap Egyez mény
ál tal nyúj tott ma xi má lis kár té rí tés bi zo nyos kö rül mé nyek
kö zött elég te len le het a ne ve zett Egyez mény bi zo nyos
Szer zõ dõ Ál la ma i ban,

ELISMERVE, hogy az 1992. évi Fe le lõs sé gi és az
1992. évi Alap Egyez mény szá mos Szer zõ dõ Ál la ma sür -
gõs ügy ként szük sé ges nek tart ja ki egé szí tõ pénz alap nak a
kár ta la ní tás cél já ból tör té nõ ren del ke zés re bo csá tá sát ki -

egé szí tõ rend szer lét re ho zá sa út ján, amely hez az Ál la mok
óha juk sze rint csat la koz hat nak,

ABBAN A HITBEN, hogy a ki egé szí tõ rend szer se gít -
sé gé vel az olaj szennye zés ál do za tai tel jes kár ta la ní tást
kap nak vesz te sé ge i kért vagy ká ra i kért, valamint eny hít he -
tõk lesz nek azon ne héz sé gek, me lyek kel az ál do za tok
olyan ese tek ben szem be sül nek, ami kor fenn áll annak koc -
ká za ta, hogy az 1992. évi Fe le lõs sé gi és az 1992. évi Alap
Egyez mé nyek alap ján ren del ke zés re álló kár ta la ní tás nem
biz to sí t elég sé ges fe de ze tet a meg ál la pí tott kö ve te lé sek
tel jes meg fi ze té sé re, to váb bá fi gye lem mel az 1992. évi
Alap Egyez mény ben meg ha tá ro zott Köz gyû lés ide ig le nes
ha tá ro za tá ra, amely sze rint a meg ál la pí tott kö ve te lé sek nek 
csak egy rész e ke rül ki egyen lí tés re,

FIGYELEMMEL ARRA, hogy a ki egé szí tõ rend szer -
hez tör té nõ csat la ko zás csak az 1992. évi alap Egyez mény
Szer zõ dõ Ál la mai szá má ra lesz nyit va,
a kö vet ke zõk sze rint ál la pod tak meg:

Általános rendelkezések

1. cikk

A jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban:

1. ,,1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény” je len ti az olaj -
szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi
fe le lõs ség rõl szóló 1992. évi Nem zet kö zi Egyez ményt;

2. ,,1992 Alap Egyez mény” je len ti az olaj szennye zés -
sel oko zott ká rok meg té rí té sé re szol gá ló nem zet kö zi alap
lét re ho za ta lá ról szóló 1992. évi Nem zet kö zi Egyez ményt;

3. ,,1992. évi Alap” je len ti az 1992. évi Alap Egyez -
mény alap ján lét re ho zott 1992. évi Olaj szennye zés Kár ta -
la ní tá si Nem zet kö zi Ala pot;

4. ,,Szer zõ dõ Ál lam” je len ti e Jegy zõ könyv Szer zõ dõ
Ál la mát, el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban;

5. Ami kor az 1992. évi Alap Egyez mény rendelkezé -
seit e Jegy zõ könyv hi vat ko zás ként tar tal maz za, az „Alap”
je len té se ab ban az Egyez mény ben – el té rõ ren del ke zés
 hiányában – „Ki egé szí tõ Egyez mény”;

6. ,,Hajó”, „Sze mély”, „Tu laj do nos”, „Olaj”,
„Szennye zé si kár”, „Meg elõ zõ in téz ke dé sek” és „Bal -
eset” je len té se ugyan az, mint az 1992. évi Fe le lõs sé gi
Egyez mény 1. cik ké ben;

7. A „hoz zá já ru lá si olaj”, „el szá mo lá si egy ség”,
„ton na”, „jót ál ló” és „fo ga dó lé te sít mény” je len té se – el -
té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – ugyan az, mint az 1992. évi
Alap Egyez mény 1. cik ké ben;

8. ,,Meg ál la pí tott kö ve te lés” je len ti az olyan kö ve te -
lést, ame lyet az 1992. évi Alap el is mert, vagy egy il le té kes
bí ró ság nak az 1992. évi Alap ra néz ve kö te le zõ ere jû vég -
zé sé vel el fo gad ha tó ként el fo gad tak, amely nem ké pe zi a
fe lül vizs gá lat szo ká sos for má i nak tár gyát, és amely tel je -
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sen kár ta la ní tás ban ré sze sült vol na, ha az 1992. évi Alap
Egyez mény 4. cik ké nek 4. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tár ér té ket nem al kal maz ták vol na arra a bal eset re;

9. ,,Köz gyû lés” je len ti a 2003. évi Olaj szennye zés Kár -
ta la ní tá si Nem zet kö zi Ki egé szí tõ Alap Köz gyû lé sét, el té rõ 
ren del ke zés hi á nyá ban;

10. ,,Szer ve zet” je len ti a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti
Szer ve ze tet; 

11. ,,Fõ tit kár” je len ti a Szer ve zet Fõ tit ká rát.

2. cikk

1. Ezen nel lét re jön egy Nem zet kö zi Ki egé szí tõ Alap,
amely nek neve „2003. évi Olaj szennye zés Kár ta la ní tá si
Nem zet kö zi Ki egé szí tõ Alap” (a to váb bi ak ban: „Ki egé -
szí tõ Alap”).

2. A Ki egé szí tõ Ala pot mind egyik Szer zõ dõ Ál lam ban
el kell is mer ni, mint az azon Ál lam tör vé nyei alap ján jo go -
kat és kö te le zett sé ge ket vál lal ni ké pes jogi sze mélyt, és
mint fe let az azon Ál lam bí ró sá gai elõtt fo lyó jogi el já rá -
sok ban. Mind egyik Szer zõ dõ Ál lam el is me ri a Ki egé szí tõ
Alap Igaz ga tó ját, mint a Ki egé szí tõ Alap jogi kép vi se lõ jét.

3. cikk

E Jegy zõ könyv ki zá ró lag a kö vet ke zõk re vo nat ko zik: 
(a) szennye zés sel oko zott ká rok ra:
(i) az egy Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén, be le ért ve a te rü le ti

vi ze ket, és
(ii) egy Szer zõ dõ Ál lam ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze té -

ben, ame lyet a nem zet kö zi jog nak meg fe le lõ en hoz tak lét -
re, vagy amennyi ben egy Szer zõ dõ Ál lam nem ho zott lét re
ilyen gaz da sá gi öve ze tet, az azon Ál lam fel ség vi zén túli és 
az zal szom szé dos te rü le ten, amit azon Ál lam a nem zet kö zi 
jog nak meg fe le lõ en meg ha tá ro zott, és ami nem nyú lik
200 ten ge ri mér föl dön túl at tól az alap vo nal tól, ahon nan a
te rü le ti vi ze i nek szé les sé gét mé rik;

(b) a meg elõ zõ in téz ke dé sek re, ame lye ket az ilyen kár
meg elõ zé sé re vagy csök ken té sé re tet tek. 

Kiegészítõ kártérítés

4. cikk

1. A Ki egé szí tõ Alap kár ta la ní tást fi zet min den sze -
mély nek, aki szennye zé si kárt szen ved, ha az ilyen sze -
mély nem kap ha tott tel jes és meg fe le lõ kár ta la ní tást egy
meg ál la pí tott kö ve te lés re az 1992. évi Alap Egyez mény
fo gal mai sze rin ti ilyen ká rért, mi vel a kár meg ha lad ja,
vagy fenn áll annak ve szé lye, hogy meg fog ja ha lad ni az
1992. évi Alap Egyez mény 4. cik ké nek 4. sza ka szá ban le -

fek te tett al kal ma zan dó kár ta la ní tá si ha tár ér té ket a bal eset
te kin te té ben.

(a) A Ki egé szí tõ Alap ál tal e cikk alap ján fi ze ten dõ kár -
ta la ní tás tel jes össze ge bár mi lyen bal eset te kin te té ben kor -
lá to zott, úgy, hogy azon összeg az 1992. évi Fe le lõs sé gi
Egyez mény és az 1992. évi Alap Egyez mény alap ján e
Jegy zõ könyv al kal ma zá sá nak kö ré ben tény le ge sen ki fi ze -
tett kár ta la ní tá si összeg nem ha lad hat ja meg a 750 mil lió
el szá mo lá si egy sé get.

(b) A 2. (a) sza kasz ban em lí tett 750 mil lió el szá mo lá si
egy sé get nem ze ti pénz nem re kell át szá mí ta ni a nem ze ti
pénz nem re meg ha tá ro zott vál tá si arány ra fi gye lem mel, s a
kü lön le ges le hí vá si jog ra való hi vat ko zás sal, az 1992. évi
Alap Köz gyû lé se ál tal az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez -
mény és az 1992. évi Alap Egyez mény alap ján fi ze ten dõ
leg na gyobb összeg át vál tá sá ra meg ha tá ro zott na pon.

3. Ahol a Ki egé szí tõ Alap pal szem ben meg ál la pí tott
kö ve te lé sek össze ge meg ha lad ja a 2. sza kasz alap ján fi ze -
ten dõ kár ta la ní tás tel jes össze gét, a ren del ke zés re álló
össze get olyan mó don kell fel osz ta ni, hogy a bár me lyik
meg ál la pí tott kö ve te lés és az igény jo go sult ál tal tény le ge -
sen vissza ka pott kár ta la ní tás ará nya va la mennyi igény jo -
go sult ra néz ve azo nos le gyen.

4. A Ki egé szí tõ Alap kár ta la ní tást fi zet az 1. cikk
8. sza ka szá ban meg ha tá ro zott meg ál lí tott kö ve te lés te kin -
te té ben, és csak az ilyen kö ve te lé sek te kin te té ben.

5. cikk

A Ki egé szí tõ Alap ak kor fog kár ta la ní tást fi zet ni, ha az
1992. évi Alap Köz gyû lé se úgy ta lál ta, hogy a meg ál la pí -
tott kö ve te lé sek tel jes össze ge meg ha lad ja, vagy fenn áll
annak ve szé lye, hogy a meg ál la pí tott kö ve te lé sek tel jes
össze ge meg fog ja ha lad ni az 1992. évi Alap Egyez mény
4. cik ké nek 4. sza ka sza alap ján ren del ke zés re álló kár ta la -
ní tás tel jes össze gét, és hogy en nek kö vet kez mé nye ként az 
1992. évi Alap Egyez mény ben meg ha tá ro zott Köz gyû lé se
ide ig le ne sen vagy vég le ge sen úgy ha tá ro zott, hogy ki fi ze -
tést a meg ál la pí tott kö ve te lés nek csak egy ré szé re fog tel -
je sí te ni. A Ki egé szí tõ Alap Köz gyû lé se ilyen kor ha tá roz,
hogy a Ki egé szí tõ Alap meg fi zet-e és mi lyen mér ték ben fi -
ze ti meg az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény és az 1992.
évi Alap Egyez mény alap ján meg ál la pí tott és meg nem fi -
ze tett kö ve te lést.

6. cikk

1. A 15. cikk 2. és 3. sza ka szá ban fog lal ta kon túl csak
ak kor szûn nek meg a Ki egé szí tõ Alap pal szem be ni kár ta -
la ní tá si jo gok, ha azok meg szûn nek 1992. évi Alap pal
szem ben az 1992. évi Alap Egyez mény 6. cik ke alap ján.
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2. Az 1992. évi Alap pal szem ben tá masz tott kö ve te lést
úgy kell te kin te ni, mint ugyan azon igény jo go sult ál tal a
Ki egé szí tõ Alap pal szem ben tá masz tott kö ve te lést.

7. cikk

1. Az 1992. évi Alap Egyez mény 7. cik ke 1., 2., 4., 5. és 
6. sza ka szai vo nat koz nak a Ki egé szí tõ Alap ellen e Jegy -
zõ könyv 4. cik ke 1. sza ka szá nak meg fe le lõ en in dí tott kár -
ta la ní tá si pe rek re.

2. Szennye zé si kár miatt hajó vagy jót ál ló ja ellen az il -
le té kes bí ró ság nál az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény
IX. cik ke alap ján in dí tott ke re set ese tén, a bí ró ság nak ki -
zá ró la gos il le té kes sé ge lesz az ugyan azon kár te kin te té ben 
a Ki egé szí tõ Alap ellen e Jegy zõ könyv 4. cik ké nek ren del -
ke zé sei alap ján in dí tott bár me lyik el já rás ban. Amennyi -
ben a 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény, de nem e Jegy zõ -
könyv alap ján kár ta la ní tá si el já rást in dí tot tak egy bí ró ság
elõtt egy Szer zõ dõ Ál lam ban, az e Jegy zõ könyv 4. cik ke
alap ján a Ki egé szí tõ Alap ellen in dí tott min den el já rást az
igény jo go sult vá lasz tá sa sze rint vagy azon Ál lam bí ró sá ga 
elõtt kell le foly tat ni, ahol a Ki egé szí tõ Alap köz pont ja
van, vagy e Jegy zõ könyv Szer zõ dõ Ál la má nak az 1992.
évi Fe le lõs sé gi Egyez mény IX. cik ke alap ján il le té kes bár -
me lyik bí ró ság elõtt.

3. Az 1. sza kasz ban fog lal tak el le né re, ahol szennye zé -
si ká rért el já rást in dí tot tak az 1992. évi Alap ellen az 1992.
évi Alap Egyez mény, de nem e Jegy zõ könyv Szer zõ dõ Ál -
la má nak egy bí ró sá ga elõtt, a Ki egé szí tõ Alap ellen in dí -
tott min den kap cso la tos el já rást, az igény jo go sult vá lasz -
tá sa sze rint, vagy egy olyan Ál lam bí ró sá ga elõtt kell in dí -
ta ni, ahol a Ki egé szí tõ Alap köz pont ja van, vagy az 1. sza -
kasz sze rint egy Szer zõ dõ Ál lam bár me lyik bí ró sá ga elõtt.

8. cikk

1. Az e Jegy zõ könyv 4. cik ké nek 3. sza ka szá ban hi vat -
ko zott fel osz tás ra vo nat ko zó dön tés tõl füg gõ en, az e Jegy -
zõ könyv 7. cik ké ben fog lal tak sze rin ti il le té kes ség gel ren -
del ke zõ bí ró ság ál tal a Ki egé szí tõ Alap ellen ho zott íté le -
tet, a szár ma zá si Ál lam ban való jog erõs sé és a fe lül vizs gá -
lat szo ká sos for má i nak alá nem vet he tõ vé vá lá sa kor, a
Szer zõ dõ Ál la mok ban az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez -
mény X. cik ké ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel kell el is -
mer ni és vég re haj ta ni.

2. Egy Szer zõ dõ Ál lam az íté le tek el is me ré sé re és vég -
re haj tá sá ra más elõ írá so kat is al kal maz hat, fel té ve, hogy
azok ha tá sa azt biz to sít ja, hogy az íté le te ket leg alább az
1. sza kasz ban fog lal tak kal azo nos mér ték ben is me rik el és
hajt ják vég re.

9. cikk

1. A Ki egé szí tõ Alap, az e Jegy zõ könyv 4. cik ke 1. sza -
ka szá nak meg fe le lõ en a Ki egé szí tõ Alap ál tal szennye zé si
ká rért fi ze tett bár mi lyen kár ta la ní tá si összeg te kin te té ben
en ged mény ezés sel meg szer zi azo kat a jo go kat, ame lye ket
az így kár ta la ní tott sze mély él vez het a 1992. évi Fe le lõs sé -
gi Egyez mény alap ján a tu laj do nos sal vagy jót ál ló já val
szem ben.

2. A Ki egé szí tõ Alap en ged mény ezés sel meg szer zi
azo kat a jo go kat, ame lye ket az ál ta la kár ta la ní tott sze mély
él vez het az 1992. évi Alap Egyez mény alap ján a 1992. évi
Alap pal szem ben.

3. Az e Jegy zõ könyv ben fog lal tak sem mi kép pen sem
be fo lyá sol ják hát rá nyo san a Ki egé szí tõ Alap vi szont ke re -
se ti vagy en ged mé nye zé si jo gát az elõ zõ sza ka szok ban hi -
vat ko zot ta kon kí vül más sze mé lyek kel szem ben. A Ki egé -
szí tõ Alap en ged mé nye zé si joga az ilyen sze mé lyek kel
szem ben sem mi lyen eset ben sem le het ke vés bé ked ve zõ,
mint egy olyan sze mély biz to sí tó jáé, aki nek a kár ta la ní tást
ki fi zet ték.

4. A Ki egé szí tõ Alap pal szem be ni bár mi lyen egyéb en -
ged mé nye zé si vagy vi szont ke re se ti jog érin tet le nül ha gyá -
sá val, egy Szer zõ dõ Ál lam vagy annak kép vi se le te, ame -
lyik a nem ze ti jog nak meg fe le lõ en kár ta la ní tást fi ze tett
szennye zé si ká rért, en ged mény ezés sel meg szer zi azo kat a
jo go kat, me lye ket az így kár ta la ní tott sze mély él ve zett
vol na e Jegy zõ könyv alap ján.

Hozzájárulások

10. cikk

Éves hoz zá já ru lást kell tel je sí te ni a Ki egé szí tõ Alap ja -
vá ra min den egyes Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben min den
sze mély ál tal, aki a 11. cikk 2. (a) vagy (b) sza ka szá ban hi -
vat ko zott nap tá ri év ben 150.000 ton nát meg ha la dó összes
mennyi sé get vett át:

(a) azon Ál lam te rü le tén lévõ ki kö tõk ben vagy ter mi nál
lé te sít mé nyek ben az ilyen ki kö tõk be vagy ter mi nál lé te sít -
mé nyek be ten ge ren szál lí tott, a hoz zá já ru lá si olaj szá mí tá -
sá nak alap ját ké pe zõ olaj ból, és

(b) azon Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén lévõ bár mi lyen lé te -
sít mény ben a hoz zá já ru lás szá mí tá sá nak alap ját ké pe zõ
olaj ból, amit ten ge ren szál lí tot tak és egy nem Szer zõ dõ
Ál lam ki kö tõ jé ben vagy ter mi nál lé te sít mé nyé ben ra kod -
tak ki, az zal a fel té tel lel, hogy a hoz zá já ru lás szá mí tá sá nak 
alap ját ké pe zõ ola jat ezen al pont alap ján egy Szer zõ dõ Ál -
lam ban csak az elsõ át vé tel al kal má val kell szá mí tás ba
ven ni, mi u tán azt ki ra kod ták ab ban a nem Szer zõ dõ Ál -
lam ban.

Az 1992. évi Alap Egyez mény 10. cik ke 2. sza ka szá nak
ren del ke zé sei vo nat koz nak a Ki egé szí tõ Alap ba tör té nõ
hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett ség te kin te té ben.
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11. cikk

1. Fi gye lem mel az ese dé kes éves hoz zá já ru lá sok
össze gé re, valamint a ki fi ze té sek for rá sá ul szol gá ló pénz -
alap fenn tar tá sá nak szük sé ges sé gé re, a Köz gyû lés min den
nap tá ri évre költ ség ve tést ké szít a kö vet ke zõ bon tás ban:

(i) Ki adás

(a) a Ki egé szí tõ Alap igaz ga tá si költ sé gei és ki adá sai a
tárgy év ben és az elõ zõ évek mû kö dé sé bõl fenn ma radt
min den hi ány;

(b) a 4. cikk ben fog lal tak sze rint a Ki egé szí tõ Alap pal
szem be ni kö ve te lé sek ki elé gí té se cél já ból a fo lyó év ben a
Ki egé szí tõ Alap ré szé rõl tör tént ki fi ze té sek, be le ért ve a
Ki egé szí tõ Alap ál tal az ilyen kö ve te lé sek ki elé gí té sé re
ko ráb ban fel vett köl csö nök vissza fi ze té se it.

(ii) Be vé tel

(a) ko ráb bi évek mû kö dé sé bõl szár ma zó össze gek, be -
le ért ve min den ka ma tot;

(b) éves hoz zá já ru lá sok, amennyi ben a költ ség ve tés
egyen sú lyá hoz szük sé ges; 

(c) min den egyéb be vé tel.

2. A Köz gyû lés dön ti el a ki ve ten dõ hoz zá já ru lá sok tel -
jes össze gét. E dön tés alap ján, a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó -
ja, min den Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben ki szá mít ja a
10. cikk ben hi vat ko zott sze mé lyek re  néz ve az éves hoz zá -
já ru lá sá nak össze gét;

(a) amennyi ben a hoz zá já ru lás az 1. (i) (a) sza kasz ban
hi vat ko zott ki fi ze té sek ki elé gí té sé re szol gál, a hoz zá já ru -
lás alap ja  egy meg ha tá ro zott összeg min den ton na a hoz -
zá já ru lás szá mí tá sá nak alap ját ké pe zõ olaj után, ame lyet
az érin tett Ál lam ban az ilyen sze mély vett át a meg elõ zõ
nap tá ri év fo lya mán; és

(b) amennyi ben a hoz zá já ru lás az 1. (i) (b) sza kasz ban
hi vat ko zott ki fi ze té sek ki elé gí té sé re szol gál, a hoz zá já ru -
lás alap ja egy meg ha tá ro zott összeg min den egyes ton na a
hoz zá já ru lás szá mí tá sá nak alap ját ké pe zõ olaj után, ame -
lyet az ilyen sze mély vett át az azt meg elõ zõ nap tá ri év fo -
lya mán, amely ben a szó ban for gó bal eset tör tént, fel té ve,
hogy az Ál lam e Jegy zõ könyv Szer zõ dõ Ál la ma volt a bal -
eset nap ján.

3. A 2. sza kasz ban hi vat ko zott össze ge ket a Szer zõ dõ
Ál la mok ban a tárgy év ben át vett a hoz zá já ru lás szá mí tá sá -
nak alap ját ké pe zõ olaj tel jes mennyi sé ge sze rint ese dé kes
hoz zá já ru lás tel jes össze gé nek fel osz tá sá val kell ki szá mí -
ta ni.

4. Az éves hoz zá já ru lás a Ki egé szí tõ Alap Bel sõ Sza -
bály za tá ban le fek te tett na pon vál nak ese dé kes sé. A Köz -
gyû lés ha tá ro za tot hoz hat et tõl el té rõ fi ze té si nap ról.

5. A Köz gyû lés, a Ki egé szí tõ Alap Pénz ügyi Sza bály -
za tá ban le fek te tett fel té te lek alap ján, ha tá roz hat úgy, hogy 
át he lye zé se ket tesz a 2. (a) sza kasz nak meg fe le lõ en ka pott
pénz ala pok és a 2. (b) sza kasz nak meg fe le lõ en ka pott
pénz ala pok kö zött.

12. cikk

1. A 1992. évi Alap Egyez mény 13. cik ké nek ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni a Ki egé szí tõ Alap ba fi ze tett hoz zá -
já ru lá sok ra.

2. Egy Szer zõ dõ Ál lam ma gá ra vál lal hat ja a Ki egé szí tõ 
Alap ba tör té nõ hoz zá já ru lás fi ze tés kö te le zett sé gét a 1992. 
évi Alap Egyez mény 14. cik ké ben ki fej tett el já rás nak
meg fe le lõ en.

13. cikk

1. A Szer zõ dõ Ál la mok nak az 1992. évi Alap Egyez -
mény 15. cik ké nek meg fe le lõ en az át vett olaj mennyi sé gé -
rõl tá jé koz ta tást kell ad ni uk a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó já -
nak, az zal a fel té tel lel, hogy az 1992. évi Alap Egyez mény
15. cik ke 2. sza ka szá nak meg fe le lõ en adott tá jé koz ta tás
ugyan csak az e Jegy zõ könyv sze rint adott nak te kin tik.

2. Ahol egy Szer zõ dõ Ál lam nem tel je sí ti az 1. sza kasz -
ban hi vat ko zott tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét, és ez a Ki -
egé szí tõ Alap nak vesz te sé get okoz, az a Szer zõ dõ Ál lam
kö te les lesz kár té rí tést fi zet ni a Ki egé szí tõ Alap nak az
ilyen vesz te sé gért. A Köz gyû lés a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga -
tó já nak ja vas la tá ra el dön ti, hogy az ilyen kár té rí tést meg
kell-e fi zet nie a Szer zõ dõ Ál lam nak.

14. cikk

1. A 10. cikk el le né re, e Jegy zõ könyv cél já ra 1 mil lió
ton na a hoz zá já ru lás szá mí tá sá nak alap ját ké pe zõ olaj át -
vé te lét kell mi ni mum nak te kin te ni min den egyes Szer zõ dõ 
Ál lam ban.

2. Amennyi ben Szer zõ dõ Ál lam ese té ben a hoz zá já ru -
lá si olaj tel jes mennyi sé ge nem ha lad ja meg az 1 mil lió
ton nát, ak kor az át vett olaj tel jes mennyi sé ge te kin te té ben
ter hel he tõ sze mély hi á nyá ban a Szer zõ dõ Ál lam nak azon
kö te le zett sé ge ket kell ma gá ra vál lal nia, ame lyek e Jegy zõ -
könyv alap ján arra a sze mély re há rul ná nak, aki kö te les
len ne hoz zá já rul ni a Ki egé szí tõ Alap hoz az Ál lam te rü le -
tén át vett olaj te kin te té ben.

15. cikk

1. Amennyi ben egy Szer zõ dõ Ál lam ban nincs a
10. cikk fel té te le i nek meg fe le lõ sze mély, az a Szer zõ dõ
Ál lam tá jé koz tat ja er rõl a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó ját.

2. A Ki egé szí tõ Alap nak nem kell kár ta la ní tást fi zet nie
egy Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén, te rü le ti vi ze in vagy az e
Jegy zõ könyv 3. cik ke (a) (ii) pont ja i nak meg fe le lõ en meg -
ha tá ro zott ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze té ben be kö vet ke -
zett szennye zé si ká rért egy bal eset, vagy meg elõ zõ in téz -
ke dés te kin te té ben, az ilyen kár meg elõ zé sé re vagy csök -

2007/28. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1539



ken té sé re, amíg a 13. cikk 1. sza ka szá nak és e cikk 1. sza -
ka szá nak meg fe le lõ en a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó já nak
adan dó köz lés nek nem tet tek ele get azon Szer zõ dõ Ál lam
te kin te té ben az adott bal eset be kö vet ke zé sét meg elõ zõ
min den évre. A Köz gyû lés a bel sõ Sza bály zat ban ha tá roz -
za meg azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek alap ján egy
Szer zõ dõ Ál la mot úgy kell te kin te ni, mint ame lyik el mu -
lasz tott ele get ten ni kö te le zett sé gé nek.

3. Ahol a kár ta la ní tást a 2. sza kasz nak meg fe le lõ en
 ideiglenesen meg ta gad ták, a kár ta la ní tást tar tó san meg ta -
ga dott nak kell te kin te ni azon bal eset te kin te té ben,
amennyi ben nem tet tek ele get a 13. cikk 1. sza ka sza és e
cikk 1. sza ka sza alap ján a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó já nak
tör té nõ tá jé koz ta tás adá si kö te le zett ség nek egy éven be lül
azt kö ve tõ en, hogy a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó ja ér te sí tett
a Szer zõ dõ Ál la mot a je len tés té te lé nek el mu lasz tá sá ról.

4. A Ki egé szí tõ Alap nak ese dé kes min den fi zet sé get az 
adós, vagy az adós kép vi se lõ je szá má ra ese dé kes fi zet sé -
gek kel szem ben kell ér vé nye sí te ni.

Szervezet és igazgatás

16. cikk

1. A Ki egé szí tõ Alap nak Köz gyû lé se és az Igaz ga tó ál -
tal ve ze tett egy Tit kár sá ga van.

2. Az 1992. évi Alap Egyez mény 17–20. és 28–33. cik -
kei vo nat koz nak a Ki egé szí tõ Alap Köz gyû lé sé re, Tit kár -
sá gá ra és Igaz ga tó já ra.

3. Az 1992. évi Alap Egyez mény 34. cik ke vo nat ko zik
a Ki egé szí tõ Alap ra.

17. cikk

1. Az 1992. évi Alap Tit kár sá ga – ame lyet az 1992. évi
Alap Igaz ga tó ja ál tal ve zet – úgy is mû köd het, mint a Ki -
egé szí tõ Alap Tit kár sá ga és Igaz ga tó ja.

2. Amennyi ben az 1. sza kasz nak meg fe le lõ en az 1992.
évi Alap Tit kár sá ga és Igaz ga tó ja a Ki egé szí tõ Alap Tit -
kár sá gá nak és Igaz ga tó já nak funk ci ó ját is el lát ja, az 1992.
évi Alap és a Ki egé szí tõ Alap kö zöt ti ér de kel len té tek ese -
té ben a Köz gyû lés El nö ke kép vi se li az 1992. évi Ala pot.

3. A Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó ja és a Ki egé szí tõ Alap
Igaz ga tó ja ál tal ki ne ve zett sze mé lyi ál lo mányt és szak ér -
tõ ket, az e Jegy zõ könyv és az 1992. évi Alap Egyez mény
sze rin ti fel ada ta ik el lá tá sa so rán nem le het úgy te kin te ni,
mint akik az e Jegy zõ könyv 16. cik ké nek 2. sza ka szát al -
kal maz va át hág ják az 1992. évi Alap Egyez mény 30. cik -
ké ben fog lalt ren del ke zé se ket, amennyi ben fel ada ta i kat e
cikk nek meg fe le lõ en lát ják el.

4. A Köz gyû lés tö re ked ni fog arra, hogy ne hoz zon
olyan ha tá ro za to kat, me lyek össze fér he tet le nek az 1992.
évi Alap Egyez mény Köz gyû lé se ál tal ho zott ha tá ro za tok -
kal. Amennyi ben vé le mény kü lönb sé gek me rül nek fel a
kö zös ad mi niszt ra tív ügyek kel kap cso lat ban, a Köz gyû lés
a köl csö nös együtt mû kö dés szel le mé ben és a két szer ve zet 
kö zös cél ja it szem elõtt tart va meg pró bál meg egye zést el -
ér ni az 1992. évi Alap Köz gyû lé sé vel. 

5. A Ki egé szí tõ Alap vissza té rít a 1992. évi Alap nak
min den költ sé get és ki adást, ami az 1992. évi Alap ál tal a
Ki egé szí tõ Alap ne vé ben tel je sí tett ad mi niszt ra tív szol gál -
ta tá sa i ból me rül fel.

Átmeneti rendelkezések

18. cikk

1. A 4. sza kasz ér tel mé ben egy Szer zõ dõ Ál lam ban át -
vett a hoz zá já ru lás szá mí tá sá nak alap ját ké pe zõ olaj te kin -
te té ben fi ze ten dõ éves hoz zá já ru lás tel jes össze ge egy nap -
tá ri év alatt nem ha lad hat ja meg az e Jegy zõ könyv nek
meg fe le lõ en azon nap tá ri év vo nat ko zá sá ban az összes
éves hoz zá já ru lás 20%-át,

2. Amennyi ben a 11. cikk 2. és 3. sza ka szai ren del ke zé -
se i nek al kal ma zá sa azt ered mé nyez né, hogy a hoz zá já ru -
lás fi ze té sé re kö te le zet tek ál tal egy Szer zõ dõ Ál lam ré szé -
rõl fi ze ten dõ hoz zá já ru lá sok össze ge az adott nap tá ri év te -
kin te té ben meg ha lad ná az összes éves hoz zá já ru lás
20%-át, ak kor ab ban az Ál lam ban a hoz zá já ru lók ál tal fi -
ze ten dõ hoz zá já ru lá so kat ará nyo san úgy kell csök ken te ni,
hogy azok összes hoz zá já ru lá sa az adott év vo nat ko zá sá -
ban a Ki egé szí tõ Alap ba adott összes éves hoz zá já ru lás
20%-ával le gyen egyen lõ.

3. Amennyi ben egy adott Szer zõ dõ Ál lam ban a sze mé -
lyek ál tal fi ze ten dõ hoz zá já ru lá so kat a 2. sza kasz sze rint
csök ken tik, a sze mé lyek ál tal min den más Szer zõ dõ Ál -
lam ban fi ze ten dõ hoz zá já ru lá so kat ará nyo san nö vel ni kell
annak biz to sí tá sá ra, hogy a hoz zá já ru lás-kö te les min den
sze mély ál tal a Ki egé szí tõ Alap ba fi ze ten dõ hoz zá já ru lá -
sok tel jes össze ge a szó ban for gó nap tá ri év te kin te té ben
el ér je a hoz zá já ru lá sok nak a Köz gyû lés ál tal meg ha tá ro -
zott tel jes össze gét.

4. Az 1–3. sza ka szok ren del ke zé se it mind ad dig al kal -
maz ni kell, amíg a Szer zõ dõ Ál la mok ban az egy nap tá ri
év ben át vett a hoz zá já ru lás szá mí tá sá nak alap ját ké pe zõ
olaj mennyi sé ge – ide ért ve a 14. cikk 1. sza ka szá ban meg -
ha tá ro zott mennyi sé ge ket – el éri az 1,000 mil lió ton nát,
vagy e Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap ja után szá mí -
tott 10 éves idõ tar tam el tel té ig, vagyis asze rint ame lyik
elõbb kö vet ke zik be.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
 és csatlakozás

1. E Jegy zõ könyv 2003. jú li us 31-étõl 2004. jú li us
30-áig áll nyit va alá írás ra Lon don ban.

2. Az Ál la mok ki fe jez he tik hoz zá já ru lá su kat, hogy
köt ve le gye nek e Jegy zõ könyv ál tal:

(a) alá írás sal, meg erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha -
gyás ra vo nat ko zó fenn tar tá sa nél kül; vagy

(b) alá írás sal meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás
fenn tar tá sá val, amit meg erõ sí tés, el fo ga dás vagy jó vá ha -
gyás kö vet; vagy

(c) csat la ko zás sal.

3. Csak a 1992. évi Alap Egyez mény Szer zõ dõ Ál la mai 
vál hat nak e Jegy zõ könyv Szer zõ dõ Ál la ma i vá.

4. A meg erõ sí tést, el fo ga dást, jó vá ha gyást vagy csat la -
ko zást hi va ta los ok mány nak a Fõ tit kár nál tör té nõ le tét be -
he lye zé sé vel kell esz kö zöl ni.

20. cikk

A hozzájárulás számításának alapját képezõ olajra
mennyiségére vonatkozó tájékoztatás

E Jegy zõ könyv nek va la mely Ál lam ra néz ve való ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en, a Jegy zõ köny vet a 19. cikk
2. (a) sza ka szá nak meg fe le lõ en alá író Ál lam nak, illetve a
Jegy zõ könyv 19. cik ke 4. sza ka szá nak meg fe le lõ en ok -
mányt le tét be he lye zõ ál lam nak a Fõ tit kár ral kö zöl nie kell
azon sze mély ne vét és cí mét, aki az Ál lam vo nat ko zá sá ban 
a 10. cikk ren del ke zé se sze rint kö te les gon dos kod ni a hoz -
zá já ru lás nak a Ki egé szí tõ Alap hoz való be fi ze té sé rõl,
valamint az ilyen sze mély ál tal az Ál lam te rü le tén az elõ zõ
nap tá ri év ben át vett a hoz zá já ru lás szá mí tá sá nak alap ját
ké pe zõ olaj ide vá gó mennyi sé ge i re vo nat ko zó ada to kat, s
ezen köz lé sét az Ál lam nak a ké sõb bi ek ben a Fõ tit kár ál tal
meg ha tá ro zott na pon éven te meg kell is mé tel nie.

21. cikk

Hatálybalépés

1. E Jegy zõ könyv há rom hó nap pal azon nap után lép
ha tály ba, ame lyen a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek tel je sül -
nek:

(a) leg alább nyolc Ál lam alá ír ta a Jegy zõ köny vet meg -
erõ sí tés re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó fenn -
tar tás nél kül, vagy le tét be he lye zett meg erõ sí té si, el fo ga -

dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok má nyo kat a Fõ tit -
kár nál; és

(b) a Fõ tit kár tá jé koz ta tást ka pott a 1992. évi Alap Igaz -
ga tó já tól, hogy azok a sze mé lyek, akik a 10. cikk alap ján
kö te le sek hoz zá já rul ni, az elõ zõ nap tá ri év ben leg alább
450 ton na a hoz zá já ru lás szá mí tá sá nak alap ját ké pe zõ olaj
összes mennyi sé get vet tek át, be le ért ve a 14. cikk 1. sza ka -
szá ban hi vat ko zott mennyi sé ge ket.

2. Min den egyes Ál lam ra néz ve, ame lyik meg erõ sí tés -
re, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó fenn tar tás
nél kül alá ír ja e Jegy zõ köny vet, vagy ame lyik meg erõ sí ti,
el fo gad ja e Jegy zõ köny vet vagy csat la ko zik ah hoz,
 miután az 1. sza kasz ban a ha tály ba lé pés re vo nat ko zó fel -
té te lek tel je sül tek, a Jegy zõ könyv há rom hó nap pal azon
nap után fog ha tály ba lép ni, ame lyen a meg fe le lõ ok mány
le tét be he lye zé se meg tör tént.

3. Az 1. és 2. sza kasz el le né re, e Jegy zõ könyv nem lép
ha tály ba sem mi lyen Ál lam ra néz ve mind ad dig, amíg az
1992. évi Alap Egyez mény ha tály ba nem lép arra az
 Államra néz ve.

22. cikk

A Közgyûlés elsõ ülése

A Fõ tit kár hív ja össze a Köz gyû lés elsõ ülé sét. Erre az
ülés re az e Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé se után a le he tõ leg -
ha ma rabb – leg ké sõbb har minc nap pal a ha tály ba lé pés
után – sor kell, hogy ke rül jön.

23. cikk

Felülvizsgálat és módosítás

1. Az e Jegy zõ könyv fe lül vizs gá la tá nak vagy mó do sí -
tá sá nak cél já ra a Szer ve zet kon fe ren ci át hív hat össze.

2. A Szer ve zet az összes Szer zõ dõ Ál lam leg alább egy -
har ma dá nak ké ré sé re kon fe ren ci át hív össze e Jegy zõ -
könyv fe lül vizs gá la tá nak vagy mó do sí tá sá nak cél já ból.

24. cikk

A kártalanítási határ módosítása

1. A Szer zõ dõ Ál la mok leg alább egy ne gye dé nek ké ré -
sé re a 4. cikk 2. (a) sza ka szá ban le fek te tett kár ta la ní tá si
összeg ha tár ér té ké nek mó do sí tá sá ra vo nat ko zó min den ja -
vas la tot a Fõ tit kár kö röz tet a Szer ve zet min den Tag já hoz
és min den Szer zõ dõ Ál lam hoz.

2. A fen ti ek sze rint ja va solt és kö röz te tett min den mó -
do sí tást – a kö röz te té sé nek nap ja után leg alább hat hó nap -
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pal – be kell ter jesz te ni meg vizs gá lás ra a Szer ve zet Jogi
Bi zott sá gá hoz.

3. E Jegy zõ könyv min den Szer zõ dõ Ál la ma, akár tag ja
a Szer ve zet nek, akár nem, jo go sult részt ven ni a Jogi
 Bizottság mó do sí tá sok meg vizs gá lá sát és el fo ga dá sát cél -
zó el já rá sá ban.

4. A mó do sí tá so kat a 3. sza kasz ren del ke zé se sze rint
ki bõ ví tett Jogi Bi zott ság ban je len le võ és sza va zó Szer zõ -
dõ Ál la mok két har ma dos több sé gé vel kell el fo gad ni, az zal 
a fel té tel lel, hogy a sza va zás ide jén a Szer zõ dõ Ál la mok
leg alább fele je len van.

5. A Jogi Bi zott ság a ha tár ér té ket mó do sí tó ja vas lat
vizs gá la ta so rán figye lembe kell, hogy vegy e a bal ese tek
ta pasz ta la ta it, és kü lö nö sen az azok ból ere dõ kár össze gét,
valamint a mo ne tá ris ér té kek vál to zá sa it.

6. (a) A ha tár ér ték mó do sí tá sa it nem le het meg vizs gál -
ni e cikk alap ján e Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap ja
elõtt, valamint leg alább há rom évig az e cikk sze rin ti ko -
ráb bi mó do sí tás ha tály ba lé pé sé nek nap já tól szá mít va.

(b) E Jegy zõ könyv alá írás ra meg nyí lá sá tól szá mít -
va – a Jo gi Bi zott ság ha tá ro za tá nak ha tály ba lé pé sé ig –,
a ha tár ér té ket nem nö vel he tõ meg úgy, hogy az meg ha lad -
ja az e Jegy zõ könyv ben rög zí tett és évi hat szá za lék kal
meg nö velt ha tár ér ték nek meg fe le lõ össze get.

(c) A ha tár ér té ket nem le het annyi ra meg nö vel ni, hogy
az meg ha lad ja az e Jegy zõ könyv ben le fek te tett ha tár ér ték
há rom szo ro sát.

7. A 4. sza kasz nak meg fe le lõ en el fo ga dott min den mó -
do sí tás ról a Szer ve zet nek tá jé koz tat nia kell min den Szer -
zõ dõ Ál la mot. A mó do sí tást az ér te sí tés kel té tõl szá mí tott
ti zen két hó na pos idõ szak vé gén kell el fo ga dott nak te kin -
te ni, ki vé ve, ha azon az idõn be lül az Ál la mok leg alább
egy ne gye de, ame lyek a mó do sí tás nak a Jogi Bi zott ság ál -
tal tör té nõ el fo ga dá sa ide jén Szer zõ dõ Ál la mok vol tak,
kö zöl ték a Szer ve zet tel, hogy nem fo gad ják el a mó do sí -
tást, ez eset ben a mó do sí tást el ve tett nek kell te kin te ni,

8. A 7. sza kasz nak meg fe le lõ en el fo ga dott nak te kin tett
mó do sí tás az el fo ga dá sa után ti zen két hó nap pal lép ha tály -
ba.

9. A mó do sí tás min den Szer zõ dõ Ál la mot köt ni, ki vé -
ve, ha azok a 26. cikk 1. és 2. sza ka szá nak meg fe le lõ en –
leg alább hat hó nap pal az elõtt, hogy a mó do sí tás ha tály ba
lép – fel mond ják e Jegy zõ köny vet. Az ilyen fel mon dás ak -
kor lép ha tály ba, ami kor a mó do sí tás ha tály ba lép.

10. Ami kor a Jogi Bi zott ság el fo ga dott egy mó do sí tást,
de el fo ga dá sa óta még nem járt le a ti zen két hó na pos ha tár -
idõ, egy Ál la mot, amely ezen idõ alatt vá lik Szer zõ dõ Ál -
lam má, ak kor köt a mó do sí tás, ami kor az ha tály ba lép. Azt
az Ál la mot, amely a ti zen két hó na pos ha tár idõ után vá lik
Szer zõ dõ Ál lam má, köti a 7. sza kasz nak meg fe le lõ en el fo -
ga dott mó do sí tás. Az e sza kasz ban hi vat ko zott ese tek ben
egy Ál la mot ak kor köt egy mó do sí tás, ami kor az a mó do sí -

tás ha tály ba lép, vagy ami kor e Jegy zõ könyv ha tály ba lép
arra az Ál lam ra néz ve.

25. cikk

Jegyzõkönyvek a 1992. évi Alap Egyezményhez

1. Amennyi ben az 1992. évi Alap Egyez mény ben le -
fek te tett ha tár ér té ke ket az ah hoz tar to zó Jegy zõ könyv vel
meg nö vel ték, a 4. cikk 2. (a) sza kasz ban le fek te tett ha tár -
ér ték ugyan olyan összeg gel meg nö vel he tõ a 24. cikk ben
ki fej tett el já rás sal. A 24. cikk 5. sza ka szá nak ren del ke zé -
sei nem vo nat koz nak az ilyen ese tek re.

2. Amennyi ben az 1. sza kasz ban hi vat ko zott el já rást al -
kal maz ták, a – 24. cikk ben fog lalt el já rás al kal ma zá sá val – 
a 4. cikk 2. sza ka szá ban le fek te tett ha tár ér ték min den azt
kö ve tõ mó do sí tá sát, – figye lembe véve a 24. cikk 6., (b) és
(c) sza ka szá ban fog lal ta kat – az 1. sza kasz nak megfele -
lõen meg nö velt új ha tár ér ték alap ján kell ki szá mí ta ni.

26. cikk

Felmondás

1. E Jegy zõ könyv bár me lyik Szer zõ dõ Ál lam ál tal bár -
mi kor fel mond ha tó azon nap után, ame lyen az ha tály ba lép 
arra a Szer zõ dõ Ál lam ra néz ve.

2. A fel mon dást  az er rõl szóló ok mány a Fõ tit kár nál
tör té nõ le tét be he lye zé sé vel kell esz kö zöl ni.

3. A fel mon dás a Fõ tit kár nál tör té nõ le tét be he lye zést
kö ve tõ ti zen két hó nap pal, vagy a fel mon dó ok mány ban
meg ha tá ro zott en nél hosszabb ha tár idõ vel lép ha tály ba.

4. Az 1992. évi Alap Egyez mény fel mon dá sát az e
Jegy zõ könyv fel mon dá sá nak kell te kin te ni. Az ilyen fel -
mon dás azon a na pon lép ha tály ba, ame lyen az 1971. évi
Alap Egyez ményt mó do sí tó 1992. évi Jegy zõ könyv fel -
mon dá sa ha tály ba lép azon Jegy zõ könyv 34. sza ka szá nak
meg fe le lõ en. 

5. E Jegy zõ könyv egy Szer zõ dõ Ál lam ál tal az e cikk -
nek meg fe le lõ en tör tént fel mon dá sa el le né re, e Jegy zõ -
könyv Ki egé szí tõ Alap ba tör té nõ hoz zá já ru lá si kö te le zett -
ség re vo nat ko zó ren del ke zé sei a 11. cikk 2. (b) sza kasz ban 
hi vat ko zott és a fel mon dás ha tály ba lé pé se elõtt be kö vet -
ke zett bal eset vo nat ko zá sá ban to vább ra is al kal ma zan dók.

27. cikk

A Közgyûlés rendkívüli ülései

1. A fel mon dá si ok mány le tét be he lye zé se után ki lenc -
ven na pon be lül bár mely Szer zõ dõ Ál lam, amely nek vé le -
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mé nye sze rint a fel mon dás je len tõ sen nö vel ni fog ja a meg -
ma radt Szer zõ dõ Ál la mok hoz zá já ru lá sa i nak szint jét, kér -
he ti a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó ját, hogy hív ja össze a Köz -
gyû lés rend kí vü li ülé sét. A Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó ja a
ké rés kéz hez vé te le után leg ké sõbb hat van nap pon be lü li
idõ pont ra össze hív ja a Köz gyû lést.

2. A Ki egé szí tõ Alap Igaz ga tó ja kez de mé nyez he ti a
Köz gyû lés  rend kí vü li ülé sé nek – a fel mon dó ok mány le -
tét be he lye zé sét kö ve tõ hat van na pon be lü li idõ pont ra tör -
té nõ – össze hí vá sát, mennyi ben a Ki egé szí tõ Alap Igaz ga -
tó ja úgy véli, hogy az ilyen fel mon dás a meg ma radt Szer -
zõ dõ Ál la mok hoz zá já ru lá sai szint jé nek je len tõs nö ve ke -
dé sét ered mé nye zi.

3. Amennyi ben az 1. vagy 2. sza kasz nak meg fe le lõ en
össze hí vott rend kí vü li ülé sen a Köz gyû lés úgy ha tá roz,
hogy a fel mon dás a hoz zá já ru lá sok szint jé nek je len tõs
emel ke dé sét ered mé nye zi a meg ma radt Szer zõ dõ Ál la mok 
szá má ra, bár me lyik ilyen Ál lam, leg ké sõbb száz húsz nap -
pal azon nap elõtt, ame lyen a fel mon dás ha tály ba lép,
ugyan azon nap pal fel mond hat ja ezt a Jegy zõ köny vet.

28. cikk

Megszûnés

1. E Jegy zõ könyv ha tá lya meg szû nik azon a na pon,
ame lyen a Szer zõ dõ Ál la mok szá ma hét alá csök ken, vagy
a meg ma radt Szer zõ dõ Ál la mok ban át vett a hoz zá já ru lás
szá mí tá sá nak alap ját ké pe zõ olaj összes mennyi sé ge, be le -
ért ve a 14. cikk ben hi vat ko zott mennyi sé ge ket, 350 mil lió
ton na alá csök ken.

2. Azok az Ál la mok, ame lye ket köt e Jegy zõ könyv az
azt meg elõ zõ na pon, ame lyi ken annak ha tá lya meg szû nik,
le he tõ vé te szik a Ki egé szí tõ Alap szá má ra, hogy gya ko rol -
ja a 29. cikk ben meg ha tá ro zott fel ada ta it.

29. cikk

A Kiegészítõ Alap felszámolása

1. Amennyi ben meg szû nik e Jegy zõ könyv ha tály ba, a
Ki egé szí tõ Alap 

(a) ele get tesz kö te le zett sé ge i nek min den bal eset te kin -
te té ben, amely a Jegy zõ könyv ha tá lyá nak meg szû né se
elõtt kö vet ke zett be;

(b) jo go sult a hoz zá já ru lá sok kal kap cso la tos jo ga it gya -
ko rol ni olyan mér té kig, amennyi re ezek a hoz zá já ru lá sok
szük sé ge sek az 1. (a) sza kasz sze rin ti kö te le zett sé gek tel -
je sí té sé hez, be le ért ve a Ki egé szí tõ Alap e cél ra szük sé ges
igaz ga tá si ki adá sa it.

2. A Köz gyû lés meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket,
hogy be fe je zõd jön a Ki egé szí tõ Alap fel szá mo lá sa, be le -
ért ve min den meg ma radt va gyon igaz sá gos fel osz tá sát

azon sze mé lyek kö zött, akik hoz zá já rul tak a Ki egé szí tõ
Alap hoz.

3. E cikk cél já ra a Ki egé szí tõ Alap jogi sze mély ma rad.

30. cikk

Letéteményes

1. E Jegy zõ köny vet és a 24. cikk alap ján el fo ga dott
min den mó do sí tást a Fõ tit kár nál kell le tét be he lyez ni.

A fõ tit kár:
(a) tá jé koz ta t min den Ál la mot, amely alá ír ta e Jegy zõ -

köny vet vagy ah hoz csat la ko zott:
(i) min den egyes új alá írás ról vagy egy ok mány le tét be -

he lye zé sé rõl, annak nap já val együtt;
(ii) e Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap já ról;
(iii) a kár ta la ní tá si összeg ha tár ér té ké nek mó do sí tá sá ra

tett min den ja vas lat ról, ame lyet a 24. cikk 1. sza ka szá nak
meg fe le lõ en tet tek;

(iv) min den mó do sí tás ról, ame lyet a 24. cikk 4. sza ka -
szá nak meg fe le lõ en fo gad tak el;

(v) min den mó do sí tás ról, ame lyet a 24. cikk 7. sza ka -
szá nak meg fe le lõ en el fo ga dott nak te kin ten dõ, az zal a nap -
pal együtt, ame lyen a mó do sí tás ha tály ba lép azon cikk
8. és 9. sza ka szá nak meg fe le lõ en;

(vi) az e Jegy zõ könyv fel mon dó ok má nyá nak le tét be he -
lye zé sé rõl, a le tét be he lye zés nap já val, az zal a nap pal
együtt, ame lyen az ha tály ba lép;

(vii) az e Jegy zõ könyv bár me lyik cik ke ál tal elõ írt min -
den köz lés rõl;

(b) el jut tat ja e Jegy zõ könyv hi te les má so la ta it min den
Szer zõ dõ Ál lam hoz és min den Ál lam hoz, amely csat la ko -
zott a Jegy zõ könyv höz.

3. Amint e Jegy zõ könyv ha tály ba lép, a Fõ tit kár el jut -
tat ja annak szö ve gét az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
tit kár sá gá hoz nyil ván tar tás ba vé tel vé gett, az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze te Alap ok má nya 102. cik ké nek meg fe -
le lõ en.

31. cikk

Nyelvek

E Jegy zõ könyv egyet len ere de ti pél dány ban ké szült an -
gol, arab, fran cia, kí nai, orosz és spa nyol nyel ven, mind -
egyik szö veg egy for mán hi te les.

KÉSZÜLT LONDONBAN, ket tõ ezer-há rom má jus ti -
zen ha to dik nap ján.

AMINEK BIZONYSÁGÁUL alul írot tak, Kor má nya ik
ál tal erre a cél ra meg fe le lõ en fel ha tal maz va, alá ír ták
e Jegy zõ köny vet.”
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5. § Az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos
pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szóló 1992. évi egyez mény hi te -
les an gol nyel vû szö veg e és hi va ta los ma gyar nyel vû for -
dí tá sa a kö vet ke zõ:

„International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1992

Article I

For the pur po ses of this Con ven ti on:

1. Ship means any seagoing vessel and seaborne craft
of any type whatsoever constructed or adapted for the
carriage of oil in bulk as cargo, provided that a ship
capable of carrying oil and other cargoes shall be regarded
as a ship only when it is actually carrying oil in bulk as
cargo and during any voyage following such carriage
unless it is proved that it has no residues of such carriage of 
oil in bulk aboard.

2. Person means any individual or partnership or any
public or private body, whether corporate or not, including 
a State or any of its constituent subdivisions.

3. Owner means the person or persons registered as the
owner of the ship or, in the absence of registration, the
person or persons owning the ship. However in the case of
a ship owned by a State and operated by a company which
in that State is registered as the ship’s operator, owner shall 
mean such company.

4. State of the ship’s registry means in relation to
registered ships the State of registration of the ship, and in
relation to unregistered ships the State whose flag the ship
is flying.

5. Oil means any persistent hydrocarbon mineral oil
such as crude oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating
oil, whether carried on board a ship as cargo or in the
bunkers of such a ship.

6. Pollution damage means:
(a) loss or damage caused outside the ship by

contamination resulting from the escape or discharge of oil 
from the ship, wherever such escape or discharge may
occur, provided that compensation for impairment of the
environment other than losses of profit from such
impairment shall be limited to costs of reasonable
measures of reinstatement actually undertaken or to be
undertaken;

(b)  the costs of preventive measures and further loss or
damage caused by preventive measures.

7. Preventive measures means any reasonable
measures taken by any person after an incident has
occurred to prevent or minimise pollution damage.

8. Incident means any occurrence, or series of
occurrences having the same origin, which causes

pollution damage or creates a grave and imminent threat of 
causing such damage.

9. Organisation means the International Maritime
Organisation.

10. 1969 Liability Convention means the International
Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1969. For States Parties to the Protocol of 1976 to that
Convention, the term shall be deemed to include the 1969
Liability Convention as amended by that Protocol.

Article II

This Con ven ti on shall apply exc lu si vely: 
(a) to pollution damage caused:
(i) in the territory, including the territorial sea, of a

Contracting State, and
(ii) in the exclusive economic zone of a Contracting

State, established in accordance with international law, or,
if a Contracting State has not established such a zone, in an 
area beyond and adjacent to the territorial sea of that State
determined by that State in accordance with international
law and extending not more than 200 nautical miles from
the baselines from which the breadth of its territorial sea is
measured;

(b)  to preventive measures, wherever taken, to prevent
or minimise such damage.

Article III

1. Except as provided in paragraphs 2 and 3 of this
article, the owner of a ship at the time of an incident, or,
where the incident consists of a series of occurrences, at
the time of the first such occurrence, shall be liable for any
pollution damage caused by the ship as a result of the
incident.

2. No liability for pollution damage shall attach to the
owner if he proves that the damage:

(a) resulted from an act of war, hostilities, civil war,
insurrection or a natural phenomenon of an exceptional,
inevitable and irresistible character, or

(b) was wholly caused by an act or omission done with
intent to cause damage by a third party, or

(c) was wholly caused by the negligence or other
wrongful act of any Government or other authority
responsible for the maintenance of lights or other
navigational aids in the exercise of that function.

3. If the owner proves that the pollution damage
resulted wholly or partially either from an act or omission
done with intent to cause damage by the person who
suffered the damage or from the negligence of that person,
the owner may be exonerated wholly or partially from his
liability to such person.
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4. No claim for compensation for pollution damage
may be made against the owner otherwise than in
accordance with this Convention. Subject to paragraph 5
of this article, no claim for compensation for pollution
damage under this Convention or otherwise may be made
against:

(a) the servants or agents of the owner or the members of 
the crew;

(b) the pilot or any other person who, without being a
member of the crew, performs services for the ship;

(c) any charterer (howsoever described, including a
bareboat charterer), manager or operator of the ship;

(d) any person performing salvage operations with the
consent of the owner or on the instructions of a competent
public authority;

(e) any person taking preventive measures;
(f) all servants or agents of persons mentioned in

subparagraphs (c), (d) and (e);
un less the da ma ge re sul ted from the ir per so nal act or
 omission, com mit ted with the in tent to ca u se such da ma ge, 
or reck lessly and with know led ge that such da ma ge wo uld
pro bably re sult.

5. Nothing in this Convention shall prejudice any right
of recourse of the owner against third parties.

Article IV

When an incident involving two or more ships occurs
and pollution damage results therefrom, the owners of all
the ships concerned, unless exonerated under article III,
shall be jointly and severally liable for all such damage
which is not reasonably separable.

Article V

1. The owner of a ship shall be entitled to limit his
liability under this Convention in respect of any one
incident to an aggregate amount calculated as follows:

(a) 3 million units of account for a ship not exceeding
5,000 units of tonnage;

(b) for a ship with a tonnage in excess thereof, for each
additional unit of tonnage, 420 units of account in addition
to the amount mentioned in subparagraph (a);
pro vi ded, ho we ver, that this agg re ga te amo unt shall not in
any event ex ce ed 59.7 mil li on units of ac co unt.

2. The owner shall not be entitled to limit his liability
under this Convention if it is proved that the pollution
damage resulted from his personal act or omission,
committed with the intent to cause such damage, or
recklessly and with knowledge that such damage would
probably result.

3. For the purpose of availing himself of the benefit of
limitation provided for in paragraph I of this article the

owner shall constitute a fund for the total sum representing 
the limit of his liability with the Court or other competent
authority of any one of the Contracting States in which
action is brought under article IX or, if no action is
brought, with any Court or other competent authority in
any one of the Contracting States in which an action can be 
brought under article IX. The fund can be constituted
either by depositing the sum or by producing a bank
guarantee or other guarantee, acceptable under the
legislation of the Contracting State where the fund is
constituted, and considered to be adequate by the Court or
other competent authority.

4. The fund shall be distributed among the claimants in
proportion to the amounts of their established claims.

5. If before the fund is distributed the owner of any of
his servants or agents or any person providing him
insurance or other financial security has, as a result of the
incident in question, paid compensation for pollution
damage, such person shall, up to the amount he has paid,
acquire by subrogation the rights which the person so
compensated would have enjoyed under this Convention.

6. The right of subrogation provided for in paragraph 5
of this article may also be exercised by a person other than
those mentioned therein in respect of any amount of
compensation for pollution damage which he may have
paid but only to the extent that such subrogation is
permitted under the applicable national law.

7. Where the owner or any other person establishes that
he may be compelled to pay at a later date in whole or in
part any such amount of compensation, with regard to
which such person would have enjoyed a right of
subrogation under paragraphs 5 or 6 of this article, had the
compensation been paid before the fund was distributed,
the Court or other competent authority of the State where
the fund has been constituted may order that a sufficient
sum shall be provisionally set aside to enable such person
at such later date to enforce his claim against the fund.

8. Claims in respect of expenses reasonably incurred or
sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to
prevent or minimise pollution damage shall rank equally
with other claims against the fund.

9(a) The unit of account referred to in paragraph I of this 
article is the Special Drawing Right as defined by the
International Monetary Fund. The amounts mentioned in
paragraph I shall be converted into national currency on
the basis of the value of that currency by reference to the
Special Drawing Right on the date of the constitution of
the fund referred to in paragraph 3. The value of the
national currency, in terms of the Special Drawing Right,
of a Contracting State which is a member of the
International Monetary Fund shall be calculated in
accordance with the method of valuation applied by the
International Monetary Fund in effect on the date in
question for its operations and transactions. The value of
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the national currency, in terms of the Special Drawing
Right, of a Contracting State which is not a member of the
International Monetary Fund shall be calculated in a
manner determined by that State.

9(b) Nevertheless, a Contracting State which is not a
member of the International Monetary Fund and whose
law does not permit the application of the provisions of
paragraph 9(a) may, at the time of ratification, acceptance,
approval of or accession to this Convention or at any time
thereafter, declare that the unit of account referred to in
paragraph 9(a) shall be equal to 15 gold francs. The gold
franc referred to in this paragraph corresponds to sixty-five 
and a half milligrams of gold of millesimal fineness nine
hundred. The conversion of the gold franc into the national 
currency shall be made according to the law of the State
concerned.

9(c) The calculation mentioned in the last sentence of
paragraph 9(a) and the conversion mentioned in paragraph
9(b) shall be made in such manner as to express in the
national currency of the Contracting State as far as
possible the same real value for the amounts in paragraph I
as would result from the application of the first three
sentences of paragraph 9(a). Contracting States shall
communicate to the depositary the manner of calculation
pursuant to paragraph 9(a), or the result of the conversion
in paragraph 9(b) as the case may be, when depositing an
instrument of ratification, acceptance, approval of or
accession to this Convention and whenever there is a
change in either.

10. For the purpose of this article the ship’s tonnage
shall be the gross tonnage calculated in accordance with
the tonnage measurement regulations contained in annex I
of the International Convention on Tonnage Measurement
of Ships, 1969.

11. The insurer or other person providing financial
security shall be entitled to constitute a fund in accordance
with this article on the same conditions and having the
same effect as if it were constituted by the owner. Such a
fund may be constituted even if, under the provisions of
paragraph 2, the owner is not entitled to limit his liability,
but its constitution shall in that case not prejudice the
rights of any claimant against the owner.

Article VI

1. Where the owner, after an incident, has constituted a
fund in accordance with article V, and is entitled to limit
his liability,

(a) no person having a claim for pollution damage
arising out of that incident shall be entitled to exercise any
right against any other assets of the owner in respect of
such claim;

(b) the Court or other competent authority of any
Contracting State shall order the release of any ship or

other property belonging to the owner which has been
arrested in respect of a claim for pollution damage arising
out of that incident, and shall similarly release any bail or
other security furnished to avoid such arrest.

2. The foregoing shall, however, only apply if the
claimant has access to the Court administering the fund
and the fund is actually available in respect of his claim.

Article VII

1. The owner of a ship registered in a Contracting State
and carrying more than 2,000 tons of oil in bulk as cargo
shall be required to maintain insurance or other financial
security, such as the guarantee of a bank or a certificate
delivered by an international compensation fund, in the
sums fixed by applying the limits of liability prescribed in
article V, paragraph I to cover his liability for pollution
damage under this Convention.

2. A certificate attesting that insurance or other
financial security is in force in accordance with the
provisions of this Convention shall be issued to each ship
after the appropriate authority of a Contracting State has
determined that the requirements of paragraph I have been
complied with. With respect to a ship registered in a
Contracting State such certificate shall be issued or
certified by the appropriate authority of the State of the
ship’s registry; with respect to a ship not registered in a
Contracting State it may be issued or certified by the
appropriate authority of any Contracting State. This
certificate shall be in the form of the annexed model and
shall contain the following particulars:

(a) name of ship and port of registration; 
(b)  name and principal place of business of owner; 
(c)   type of security;
(d) name and principal place of business of insurer or

other person giving security and, where appropriate, place
of business where the insurance or security is established;

(e) period of validity of certificate, which shall not be
longer than the period of validity of the insurance or other
security.

3. The certificate shall be in the official language or
languages of the issuing State. If the language used is
neither English nor French, the text shall include a
translation into one of these languages.

4. The certificate shall be carried on board the ship and
a copy shall be deposited with the authorities who keep the
record of the ship’s registry or, if the ship is not registered
in a Contracting State, with the authorities of the State
issuing or certifying the certificate.

5. An insurance or other financial security shall not
satisfy the requirements of this article if it can cease, for
reasons other than the expiry of the period of validity of the 
insurance or security specified in the certificate under
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paragraph 2 of this article, before three months have
elapsed from the date on which notice of its termination is
given to the authorities referred to in paragraph 4 of this
article, unless the certificate has been surrendered to these
authorities or a new certificate has been issued within the
said period. The foregoing provisions shall similarly apply 
to any modification which results in the insurance or
security no longer satisfying the requirements of this
article.

6. The State of registry shall, subject to the provisions
of this article, determine the conditions of issue and
validity of the certificate.

7. Certificates issued or certified under the authority of
a Contracting State in accordance with paragraph 2 shall
be accepted by other Contracting States for the purposes of 
this Convention and shall be regarded by other
Contracting States as having the same force as certificates
issued or certified by them even if issued or certified in
respect of a ship not registered in a Contracting State. A
Contracting State may at any time request consultation
with the issuing or certifying State should it believe that
the insurer or guarantor named in the certificate is not
financially capable of meeting the obligations imposed by
this Convention.

8. Any claim for compensation for pollution damage
may be brought directly against the insurer or other person
providing financial security for the owner’s liability for
pollution damage. In such case the defendant may, even if
the owner is not entitled to limit his liability according to
article V, paragraph 2, avail himself of the limits of
liability prescribed in article V, paragraph I. He may
further avail himself of the defences (other than the
bankruptcy or winding up of the owner) which the owner
himself would have been entitled to invoke. Furthermore,
the defendant may avail himself of the defence that the
pollution damage resulted from the wilful misconduct of
the owner himself, but the defendant shall not avail
himself of any other defence which he might have been
entitled to invoke in proceedings brought by the owner
against him. The defendant shall in any event have the
right to require the owner to be joined in the proceedings.

9. Any sums provided by insurance or by other
financial security maintained in accordance with
paragraph I of this article shall be available exclusively for
the satisfaction of claims under this Convention.

10. A Contracting State shall not permit a ship under its 
flag to which this article applies to trade unless a certificate 
has been issued under paragraph 2 or 12 of this article.

11. Subject to the provisions of this article, each
Contracting State shall ensure, under its national
legislation, that insurance or other security to the extent
specified in paragraph I of this article is in force in respect
of any ship, wherever registered, entering or leaving a port
in its territory, or arriving at or leaving an off-shore

terminal in its territorial sea, if the ship actually carries
more than 2,000 tons of oil in bulk as cargo.

12. If insurance or other financial security is not
maintained in respect of a ship owned by a Contracting
State, the provisions of this article relating thereto shall not 
be applicable to such ship, but the ship shall carry a
certificate issued by the appropriate authorities of the State 
of the ship’s registry staring that the ship is owned by that
State and that the ship’s liability is covered within the
limits prescribed by article V, paragraph 1. Such a
certificate shall follow as closely as practicable the model
prescribed by paragraph 2 of this article.

Article VIII

Rights of compensation under this Convention shall be
extinguished unless an action is brought thereunder within
three years from the date when the damage occurred.
However, in no case shall an action be brought after six
years from the date of the incident which caused the
damage. Where this incident consists of a series of
occurrences, the six years’ period shall run from the date of 
the first such occurrence.

Article IX

1. Where an incident has caused pollution damage in
the territory, including the territorial sea or an area referred 
to in article II, of one or more Contracting States or
preventive measures have been taken to prevent or
minimise pollution damage in such territory including the
territorial sea or area, actions for compensation may only
be brought in the Courts of any such Contracting State or
States. Reasonable notice of any such action shall be given 
to the defendant.

2. Each Contracting State shall ensure that its Courts
possess the necessary jurisdiction to entertain such actions
for compensation.

3. After the fund has been constituted in accordance
with article V the Courts of the State in which the fund is
constituted shall be exclusively competent to determine all 
matters relating to the apportionment and distribution of
the fund.

Article X

1. Any judgement given by a Court with jurisdiction in
accordance with article IX which is enforceable in the
State of origin where it is no longer subject to ordinary
forms of review, shall be recognised in any Contracting
State, except:

(a) where the judgement was obtained by fraud; or
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(b) where the defendant was not given reasonable notice 
and a fair opportunity to present his case.

2. A judgement recognised under paragraph I of this
article shall be enforceable in each Contracting State as
soon as the formalities required in that State have been
complied with. The formalities shall not permit the merits
of the case to be re-opened.

Article XI

1. The provisions of this Convention shall not apply to
warships or other ships owned or operated by a State and
used, for the time being, only on government
non-commercial service.

2. With respect to ships owned by a Contracting State
and used for commercial purposes, each State shall be
subject to suit in the jurisdictions set forth in article IX and
shall waive all defences based on its status as a sovereign
State.

Article XII

This Convention shall supersede any International
Conventions in force or open for signature, ratification or
accession at the date on which the Convention is opened
for signature, but only to the extent that such Conventions
would be in conflict with it; however, nothing in this
article shall affect the obligations of Contracting States to
non-Contracting States arising under such International
Conventions.

Article XII bis

 Transitional provisions

The following transitional provisions shall apply in the
case of a State which at the time of an incident is a Party
both to this Convention and to the 1969 Liability
Convention:

(a) where an incident has caused pollution damage
within the scope of this Convention, liability under this
Convention shall be deemed to be discharged if, and to the
extent that, it also arises under the 1969 Liability
Convention;

(b) where an incident has caused pollution damage
within the scope of this Convention, and the State is a
Party both to this Convention and to the International
Convention on the Establishment of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971,
liability remaining to be discharged after the application of 
subparagraph (a) of this article shall arise under this
Convention only to the extent that pollution damage

remains uncompensated after application of the said 1971
Convention;

(c) in the application of article III, paragraph 4, of this
Convention the expression „this Convention” shall be
interpreted as referring to this Convention or the 1969
Liability Convention, as appropriate;

(d) in the application of article V, paragraph 3, of this
Convention the total sum of the fund to be constituted shall 
be reduced by the amount by which liability has been
deemed to be discharged in accordance with subparagraph
(a) of this article.

Article XII ter

 Final clauses

The final clauses of this Convention shall be articles 12
to 18 of the Protocol of 1992 to Amend the 1969 Liability
Convention. References in this Convention to Contracting
States shall be taken to mean references to the Contracting
States of that Protocol.

FINAL CLAUSES

(articles 12 to 18 of the Protocol of 1992 to Amend
the 1969 Liability Convention)

Article 12

Signature, ratification, acceptance, approval 
and accession

1. This Protocol shall be open for signature at London
from 15 January 1993 to 14 January 1994 by all States.

2. Subject to paragraph 4, any State may become a
Party to this Protocol by:

(a) signature subject to ratification, acceptance or
approval followed by ratification, acceptance or approval;
or

(b) accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall
be effected by the deposit of a formal instrument to that
effect with the Secretary-General of the Organisation.

4. Any Contracting State to the International
Convention on the Establishment of an International Fund
for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971,
hereinafter referred to as the 1971 Fund Convention, may
ratify, accept, approve or accede to this Protocol only if it
ratifies, accepts, approves or accedes to the Protocol of
1992 to amend that Convention at the same time, unless it
denounces the 1971 Fund Convention to take effect on the
date when this Protocol enters into force for that State.

1548 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/28. szám



5. A State which is a Party to this Protocol but not a
Party to the 1969 Liability Convention shall be bound by
the provisions of the 1969 Liability Convention as
amended by this Protocol in relation to other States Parties
hereto, but shall not be bound by the provisions of the 1969 
Liability Convention in relation to States Parties thereto.

6. Any instrument of ratification, acceptance, approval
or accession deposited after the entry into force of an
amendment to the 1969 Liability Convention as amended
by this Protocol shall be deemed to apply to the
Convention so amended, as modified by such amendment.

Article 13

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force 12 months
following the date on which 10 States including four States 
each with not less than one million units of gross tanker
tonnage have deposited instruments of ratification,
acceptance, approval or accession with the
Secretary-General of the Organisation.

2. However, any Contracting State to the 1971 Fund
Convention may, at the time of the deposit of its
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in respect of this Protocol, declare that such
instrument shall be deemed not to be effective for the
purposes of this article until the end of the six-month
period in article 31 of the Protocol of 1992 to amend the
1971 Fund Convention. A State which is not a Contracting
State to the 1971 Fund Convention but which deposits an
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession in respect of the Protocol of 1992 to amend the
1971 Fund Convention may also make a declaration in
accordance with this paragraph at the same time.

3. Any State which has made a declaration in
accordance with the preceding paragraph may withdraw it
at any time by means of a notification addressed to the
Secretary-General of the Organisation. Any such
withdrawal shall take effect on the date the notification is
received, provided that such State shall be deemed to have
deposited its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession in respect of this Protocol on that
date.

4. For any State which ratifies, accepts, approves or
accedes to it after the conditions in paragraph I for entry
into force have been met, this Protocol shall enter into
force 12 months following the date of deposit by such
State of the appropriate instrument.

Article 14

Revision and amendment

1. A Conference for the purpose of revising or
amending the 1992 Liability Convention may be convened 
by the Organisation.

2. The Organisation shall convene a Conference of
Contracting States for the purpose of revising or amending
the 1992 Liability Convention at the request of not less
than one third of the Contracting States.

Article 15

Amendments of limitation amounts

1. Upon the request of at least one quarter of the
Contracting States any proposal to amend the limits of
liability laid down in article V, paragraph I, of the 1969
Liability Convention as amended by this Protocol shall be
circulated by the Secretary-General to all Members of the
Organisation and to all Contracting States.

2. Any amendment proposed and circulated as above
shall be submitted to the Legal Committee of the
Organisation for consideration at a date at least six months
after the date of its circulation.

3. All Contracting States to the 1969 Liability
Convention as amended by this Protocol, whether or not
Members of the Organisation, shall be entitled to
participate in the proceedings of the Legal Committee for
the consideration and adoption of amendments.

4. Amendments shall be adopted by a two-thirds
majority of the Contracting States present and voting in the 
Legal Committee, expanded as provided for in paragraph
3, on condition that at least one half of the Contracting
States shall be present at the time of voting.

5. When acting on a proposal to amend the limits, the
Legal Committee shall take into account the experience of
incidents and in particular the amount of damage resulting
therefrom, changes in the monetary values and the effect
of the proposed amendment on the cost of insurance. It
shall also take into account the relationship between the
limits in article V, paragraph I, of the 1969 Liability
Convention as amended by this Protocol and those in
article 4, paragraph 4, of the International Convention on
the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage, 1992.

6. (a) No amendment of the limits of liability under this
article may be considered before 15 January 1998 nor less
than five years from the date of entry into force of a
previous amendment under this article. No amendment
under this article shall be considered before this Protocol
has entered into force.
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(b) No limit may be increased so as to exceed an amount
which corresponds to the limit laid down in the 1969
Liability Convention as amended by this Protocol
increased by 6% per year calculated on a compound basis
from 15 January 1993.

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount
-which corresponds to the limit laid down in the 1969
Liability Convention as amended by this Protocol
multiplied by three.

7. Any amendment adopted in accordance with
paragraph 4 shall be notified by the Organisation to all
Contracting States. The amendment shall be deemed to
have been accepted at the end of a period of 18 months
after the date of notification, unless within that period not
less than one quarter of the States that were Contracting
States at the time of the adoption of the amendment by the
Legal Committee have communicated to the Organisation
that they do not accept the amendment in which case the
amendment is rejected and shall have no effect.

8. An amendment deemed to have been accepted in
accordance with paragraph 7 shall enter into force 18
months after its acceptance.

9. All Contracting States shall be bound by the
amendment, unless they denounce this Protocol in
accordance with article 16, paragraphs I and 2, at least six
months before the amendment enters into force. Such
denunciation shall take effect when the amendment enters
into force.

10. When an amendment has been adopted by the Legal 
Committee but the 18-month penod for its acceptance has
not yet expired, a State which becomes a Contracting State
during that period shall be bound by the amendment if it
enters into force. A State which becomes a Contracting
State after that period shall be bound by an amendment
which has been accepted in accordance with paragraph 7.
In the cases referred to in this paragraph, a State becomes
bound by an amendment when that amendment enters into
force, or when this Protocol enters into force for that State,
if later.

Article 16

Denunciation

1. This Protocol may be denounced by any Party at any
time after the date on which it enters into force for that
Party.

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an
instrument with the Secretary-General of the Organisation.

3. A denunciation shall take effect 12 months, or such
longer period as may be specified in the instrument of
denunciation, after its deposit with the Secretary-General
of the Organisation.

4. As between the Parties to this Protocol, denunciation 
by any of them of the 1969 Liability Convention in
accordance with article XVI thereof shall not be construed
in any way as a denunciation of the 1969 Liability
Convention as amended by this Protocol.

5. Denunciation of the Protocol of 1992 to amend the
1971 Fund Convention by a State which remains a Party to
the 1971 Fund Convention shall be deemed to be a
denunciation of this Protocol. Such denunciation shall take 
effect on the date on which denunciation of the Protocol of
1992 to amend the 1971 Fund Convention takes effect
according to article 34 of that Protocol.

Article 17

Depositary

1. This Protocol and any amendments accepted under
article 15 shall be deposited with the Secretary-General of
the Organisation.

2. The Secretary-General of the Organisation shall:

(a) inform all States which have signed or acceded to
this Protocol of:

(i) each new signature or deposit of an instrument
together with the date thereof;

(ii) each declaration and notification under article 13
and each declaration and communication under article V,
paragraph 9, of the 1992 Liability Convention;

(iii) the date of entry into force of this Protocol;

(iv) any proposal to amend limits of liability which has
been made in accordance with article 15, paragraph 1;

(v) any amendment which has been adopted in
accordance with article 15, paragraph 4;

(vi) any amendment deemed to have been accepted
under article 15, paragraph 7, together with the date on
which that amendment shall enter into force in accordance
with paragraphs 8 and 9 of that article;

(vii) the deposit of any instrument of denunciation of
this Protocol together with the date of the deposit and the
date on which it takes effect:

(viii) any denunciation deemed to have been made
under article 16, paragraph 5;

(ix) any communication called for by any article of this
Protocol;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all
Signatory States and to all States which accede to this
Protocol.

3. As soon as this Protocol enters into force, the text
shall be transmitted by the Secretary-General of the
Organisation to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication in accordance with Article
102 of the Charter of the United Nations.
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Article 18

Languages

This Protocol is established in a single original in the
Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each text being equally authentic.

DONE AT LONDON, this twenty-seventh day of
November one thousand nine hundred and ninety-two.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly
authorised by their respective Governments for that
purpose, have signed this Protocol.2

2 Sig na tu res omit ted.
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Annex

Certificate of insurance or other financial security in respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage

Is su ed in ac cor dan ce with the pro vi si ons of ar tic le VII of the In ter na ti o nal Con ven ti on on Ci vil Li a bi lity for Oil Pol lu ti on 
Da ma ge, 1992.

Name of ship Dis tinc ti ve num ber or lett ers Port of re gist ry Name and add ress of ow ner

This is to cer ti fy that the re is in for ce in res pect of the abo ve-na med ship a po li cy of in su ran ce or ot her fi nan ci al se cu rity
sa tis fy ing the re qu i re ments of ar tic le VII of the In ter na ti o nal Con ven ti on on Ci vil Li a bi lity for Oil Pol lu ti on Da ma ge.
1992.

Type of Se cu rity..................................................................................................................................................................

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

Du ra ti on of Se cu rity............................................................................................................................................................

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

Name and Add ress of the lnsu rer(s) and/or Gu a ran tors......................................................................................................

Name ...................................................................................................................................................................................

Add ress ...............................................................................................................................................................................

This cer ti fi ca te is va lid un til ...............................................................................................................................................

Is su ed or cer ti fi ed by the Mi nis ter of Trans port for the Go vern ment of Re pub lic of Hun ga ry.

At .................. ..................... On ............... .......................................

 (Pla ce) (Date)

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

Sig na tu re of the the Mi nis ter of Trans port

Explanatory Notes:

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country
where the certificate is issued.

2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be
indicated.

3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.

4. The entry „Duration of Security” must stipulate the date on which such security takes effect.”



„1992. évi nemzetközi egyezmény
az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos

polgári jogi felelõsségrõl 

I. cikk

Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban:

1. Hajó je len t bár mi lyen tí pu sú min den ten ger já ró ha -
jót és ten ge ri jár mû vet, ame lyet öm lesz tett ál la po tú olaj ra -
ko mány ként tör té nõ szál lí tá sá ra épí tet tek vagy ala kí tot tak
át, az zal a fel té tel lel, hogy az olaj és egyéb ra ko má nyok
szál lí tá sá ra ké pes ha jót csak a tény le ges öm lesz tett ál la po -
tú olaj szál lí tá sa al kal má val, és az ilyen szál lí tást kö ve tõ
bár mi lyen úton kell ha jó nak te kin te ni, ki vé ve, ha bi zo nyí -
tott, hogy a ha jón nin cse nek ma rad vá nyok az ilyen öm -
leszt ve szál lí tott olaj ból.

2. Sze mély je len t min den egyént vagy tár sas vi szonyt
vagy bár mi lyen köz- vagy ma gán tes tü le tet, le gyen az vál -
la lat vagy sem, be le ért ve az Ál la mot vagy annak bár mi -
lyen al kot má nyos szer vét.

3. Tu laj do nos je len ti a hajó tu laj do no sa ként lajst ro mo -
zott sze mélyt vagy sze mé lye ket, vagy lajst ro mo zás
 hiányában azon sze mélyt vagy sze mé lye ket, akik tu laj do -
ná ban van a hajó. Az Ál lam tu laj do ná ban lévõ és ab ban az
Ál lam ban a hajó tu laj do no sa ként lajst ro mo zott vál la lat ál -
tal üze mel te tett hajó ese té ben a tu laj do nos az ilyen vál la la -
tot je len ti.

4. A hajó lajst ro mo zás sze rin ti Ál la ma je len ti a lajst ro -
mo zott ha jók vo nat ko zá sá ban a hajó lajst ro mo zá si Ál la -
mát, és lajst ro mo zat lan ha jók ese té ben az Ál la mot, amely -
nek lo bo gó ját a hajó vi se li.

5. Olaj je len t min den ál lan dó szén hid ro gén ás vány ola -
jat, mint nyers olaj, tü ze lõ olaj, ne héz dí zel olaj és ke nõ olaj,
me lyet az ilyen ha jón akár ra ko mány ként, vagy az ilyen
hajó üzem anyag tar tá lya i ban szál lí ta nak.

6. Szennye zés sel oko zott kár je len ti:
(a) a ha jón kí vül oko zott vesz te sé get vagy kárt, ame lyet

a ha jó ból ki szö kött vagy ki ha jó zott olaj ból ere dõ szennye -
zés oko zott, bár hol, ahol ilyen ki szö kés vagy ki ha jó zás
elõ for dul hat, az zal a fel té tel lel, hogy a kör nye zet ká ro sí tá -
sá ért a kár té rí tést az ilyen ká ro sí tás ból ere dõ el ma radt ha -
szon ki vé te lé vel, a hely re ál lí tás tény le ge sen el vég zett
vagy el vég zen dõ költ sé ge i re kell kor lá toz ni;

(b) a meg elõ zõ in téz ke dé sek és a meg elõ zõ in téz ke dé -
sek ál tal oko zott to váb bi vesz te ség vagy kár költ sé ge it.

7. Meg elõ zõ in téz ke dé sek je len tik az ese mény be kö vet -
ke zé se után bár mely sze mély ál tal tett min den éssze rû in -
téz ke dést a szennye zés sel oko zott kár meg elõ zé sé re vagy
csök ken té sé re.

8. Ese mény je len t min den tör té nést, vagy azo nos ere de -
tû tör té né sek so ro za tát, amely szennye zés sel oko zott kárt
idéz elõ, vagy ilyen kár oko zá sá nak sú lyos és azon na li fe -
nye ge té sét okoz za.

9. Szer ve zet je len ti a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve -
ze tet.

10. Az 1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény je len ti az olaj -
szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi
fe le lõs ség rõl szóló 1969. évi Nem zet kö zi Egyez ményt. Az 
1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény hez tar to zó 1976. évi
Jegy zõ könyv Ré szes Ál la ma i ra néz ve az ilyen hi vat ko zást
úgy kell te kin te ni, hogy a fo ga lom ma gá ban fog lal ja a ne -
ve zett Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1969. évi Fe le lõs sé gi
Egyez ményt is.

II. cikk

Ez az Egyez mény ki zá ró lag a kö vet ke zõk re vo nat ko zik:
(a) az aláb bi he lye ken szennye zés sel oko zott kár ra:
(i) egy Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén, be le ért ve a te rü le ti vi -

ze ket, és
(ii) egy Szer zõ dõ Ál lam nem zet kö zi jog nak megfele -

lõen lé te sí tett ki zá ró la gos gaz da sá gi öve ze té ben, vagy
amennyi ben egy Szer zõ dõ Ál lam nem lé te sí tett ilyen öve -
ze tet, azon Ál lam nak az azon Ál lam ál tal a nem zet kö zi
jog nak meg fe le lõ en meg ha tá ro zott te rü le ti vi ze in túli és
az zal szom szé dos te rü le ten, amely leg fel jebb 200 ten ge ri
mér föld nyi re ter jed ki azok tól az alap vo na lak tól, me lyek -
tõl te rü le ti vi ze i nek szé les sé gét mé rik;

(b) az ilyen kár meg elõ zé sé re vagy csök ken té sé re tett
meg elõ zõ in téz ke dé sek re, bár hol is te szik azo kat.

III. cikk

1. Az e cikk 2. és 3. sza ka szá ban fog lalt ren del ke zé sek
ki vé te lé vel, aki a hajó tu laj do no sa az ese mény ide jén,
vagy ahol az ese mény tör té né sek so ro za tá ból áll, az elsõ
ilyen tör té nés ide jén, az lesz fe le lõs a hajó ál tal az ese mény 
ered mé nye ként oko zott min den szennye zés sel oko zott
 kárért.

2. Nem há rul fe le lõs ség a tu laj do nos ra a szennye zés sel
oko zott ká rért, amennyi ben bi zo nyít ja, hogy a kár:

(a) há bo rús cse lek mény bõl, el len sé ges ke dé sek bõl, pol -
gár há bo rú ból vagy ki vé te les, el ke rül he tet len és el len áll ha -
tat lan jel le gû ter mé sze ti je len ség bõl szár ma zott, vagy

(b) tel jes mér ték ben egy har ma dik fél kár oko zás szán -
dé ká val vég re haj tott cse lek mé nyé bõl vagy mu lasz tá sá ból
szár ma zott, vagy

(c) tel jes mér ték ben a jel zõ fé nyek vagy más na vi gá ci ós
se géd esz kö zök fenn tar tá sá ért fe le lõs bár me lyik Kor mány -
zat vagy egyéb ha tó ság azon funk ció gya kor lá sa so rán el -
kö ve tett mu lasz tá sá ból vagy egyéb ká ros cse lek mé nyé bõl
eredt.

3. Amennyi ben a tu laj do nos bi zo nyít ja, hogy a
szennye zés sel oko zott kár tel je sen vagy rész ben azon sze -
mély kár oko zás szán dé ká val el kö ve tett cse lek mé nyé bõl
vagy mu lasz tá sá ból eredt, aki a kárt el szen ved te, vagy
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azon sze mély mu lasz tá sá ból ki fo lyó lag, a tu laj do nos tel je -
sen vagy rész ben men te sít he tõ az ilyen sze mély irán ti fe le -
lõs sé ge alól.

4. A szennye zés sel oko zott kár meg té rí té sé re nem le het 
más ként kö ve te lést tá masz ta ni a tu laj do nos sal szem ben,
mint ezen Egyez mény nek meg fe le lõ en. E cikk 5. sza ka -
szá ban fog lal tak sze rint, ezen Egyez mény alap ján vagy
más ként nem le het kár té rí té si kö ve te lést tá masz ta ni a
szennye zés sel oko zott kár meg té rí té sé re a kö vet ke zõk kel
szem ben:

(a) a tu laj do nos al kal ma zot tai vagy kép vi se lõi, vagy a
sze mély zet tag jai;

(b) a rév ka la uz, vagy bár mi lyen más sze mély, aki anél -
kül, hogy a sze mély zet tag ja len ne, szol gál ta tást vé gez a
hajó ré szé re;

(c) min den ha jó bér lõ (bár hogy is le gyen meg je löl ve, be -
le ért ve a sze mély zet nél kü li ha jó bér lõt), a hajó ügy in té zõ -
je vagy üze mel te tõ je;

(d) a tu laj do nos hoz zá já ru lá sá val vagy egy il le té kes
köz ha tó ság uta sí tá sai alap ján men té si mû ve le te ket vég zõ
bár mi lyen sze mély;

(e) meg elõ zõ in téz ke dé se ket tevõ bár mi lyen sze mély;

(f) a (c), (d) és (e) al pon tok ban em lí tett sze mé lyek bár -
mi lyen al kal ma zott ja vagy kép vi se lõ je;

ki vé ve, a kár a fel so rolt sze mé lyek sze mé lyes cse lek mé -
nyé bõl vagy mu lasz tá sá ból eredt, amit ilyen kár szán dé kos 
elõ idé zé sé vel, vagy meg gon do lat la nul, és annak tu da tá ban 
kö vet tek el, hogy az va ló szí nû leg ilyen kárt ered mé nyez -
het.

5. Az Egyez mény ben fog lal tak nem érin tik a tu laj do -
nos nak jo gát, hogy vi szont ke re set tel él jen har ma dik fe lek -
kel szem ben.

IV. cikk

Ami kor két vagy több ha jót érin tõ ese mény kö vet ke zik
be, és az szennye zés sel oko zott kárt ered mé nyez, az összes 
érin tett hajó tu laj do no sa, ki vé ve, ha a III. cikk alap ján
men te sül nek, egye tem le ge sen fe le lõ sek min den éssze rû en
szét nem vá laszt ha tó ká rért.

V. cikk

1. A hajó tu laj do no sa jo go sult az ezen Egyez mény
alap ján fenn ál ló fe le lõs sé gét bár mi lyen ese mény te kin te -
té ben az aláb bi ak sze rint szá mí tott tel jes összeg re kor lá -
toz ni:

(a) 3 mil lió el szá mo lá si egy ség az 5000 ton na tar ta lom
egy sé get nem meg ha la dó ha jó nál;

(b) az ezt meg ha la dó ton na tar tal mú ha jó nál min den
több let ton na tar ta lom egy ség re 420 el szá mo lá si egy ség az
(a) al pont ban em lí tett össze gen fe lül;

az zal a fel té tel lel, hogy ez a tel jes összeg sem mi lyen eset -
ben sem ha lad hat ja meg az 59,7 mil lió el szá mo lá si egy sé -
get.

2. A tu laj do nos nem jo go sult fe le lõs sé ge ezen Egyez -
mény alap ján tör té nõ kor lá to zá sá ra, amennyi ben be bi zo -
nyo so dik, hogy a szennye zés sel oko zott kár sze mé lyes
cse lek mé nyé bõl vagy mu lasz tá sá ból eredt, amit ilyen kár
szán dé kos elõ idé zé sé vel, vagy meg gon do lat la nul, és
annak tu da tá ban kö vet tet el, hogy az va ló szí nû leg ilyen
kárt fog ered mé nyez ni.

3. Ab ból a cél ból, hogy igény be ve hes se az e cikk
1. sza ka szá ban ren delt kor lá to zás elõ nyét, a tu laj do nos nak 
lé te sí te nie kell a fe le lõs sé ge ha tár át el érõ tel jes összeg re
egy ala pot a Szer zõ dõ Ál la mok egyi ké nek bí ró sá gá nál
vagy más il le té kes ha tó sá gá nál, ahol a IX. cikk alap ján ke -
re se tet in dí ta nak, vagy ha nem in dí ta nak ke re se tet, a Szer -
zõ dõ Ál la mok bár me lyi ké nek bí ró sá gá nál vagy más il le té -
kes ha tó sá gá nál, ahol a IX. cikk alap ján ke re se tet le het in -
dí ta ni. Az alap lé te sít he tõ az összeg le tét be he lye zé sé vel,
vagy egy bank ga ran cia vagy egyéb ga ran cia be mu ta tá sá -
val, amely el fo gad ha tó azon Szer zõ dõ Ál lam jog sza bá lyai
sze rint, ahol az ala pot lé te sí tik, és ame lyet a bí ró ság vagy
más il le té kes ha tó ság meg fe le lõ nek tart.

4. Az ala pot a meg ál la pí tott kö ve te lé sek ará nyá ban kell 
fel osz ta ni az igény lõk kö zött.

5. Amennyi ben az ala pot az elõtt oszt ják fel, hogy a tu -
laj do nos, vagy annak bár me lyik al kal ma zott ja vagy ügy -
nö ke, vagy a ré szé re biz to sí tást vagy más pénz ügyi biz to -
sí té kot nyúj tó sze mély a szó ban for gó ese mény ered mé -
nye ként kár té rí tést fi zet szennye zés sel oko zott ká rért, a
kár té rí tést meg fi ze tõ sze mély az ál ta la fi ze tett összeg ere -
jé ig, en ged mény ezés sel meg szer zi azo kat a jo go kat, ame -
lye ket a kár ta la ní tott sze mély él vez ne ezen Egyez mény
alap ján.

6. Az e cikk 5. sza ka szá ban meg ha tá ro zott en ged mé -
nye zé si jo got az 5. sza kasz ban más sze mély is ér vé nye sít -
he ti a szennye zé si ká rért ki fi ze tett bár mi lyen kár té rí té si
összeg te kin te té ben, de csak olyan mér té kig, amennyi re az
al kal ma zan dó nem ze ti jog meg en ge di az ilyen en ged mé -
nye zést.

7. Amennyi ben a tu laj do nos vagy más sze mély meg ál -
la pít ja, hogy egy ké sõb bi idõ pont ban kö te lez he tõ lesz kár -
té rí té si összeg tel jes vagy rész be ni meg fi ze té sé re, amely -
nek te kin te té ben az alap fel osz tá sa elõtt tör té nõ kár té rí tés
fi ze tés ese tén az e cikk 5. vagy 6. be kez dé se sze rin ti en -
ged mé nye zé si jo gát él vez het te vol na, az alap lé te sí té sé nek 
he lye sze rin ti Ál lam bí ró sá ga vagy az Ál lam más il le té kes
ha tó sá ga el ren del he ti, hogy ide ig le ne sen ele gen dõ összeg
le gyen fél ret éve, amely le he tõ vé te szi, hogy az alap pal
szem be ni kö ve te lé se ér vé nye sít he tõ le gyen.

8. A tu laj do nos ré szé rõl ön kén te sen a szennye zés sel
oko zott kár meg elõ zé sé vel vagy csök ken té sé vel kap cso -
lat ban éssze rû en fel me rült költ sé gek re, vagy ál ta la ho zott
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éssze rû ál do za tok ra vo nat ko zó kö ve te lé sek egyen ran gú ak
az alap pal szem ben tá masz tott egyéb kö ve te lé sek kel.

9.  (a) Az e cikk 1. sza ka szá ban hi vat ko zott el szá mo lá si
egy ség a Nem zet kö zi Va lu ta alap meg ha tá ro zá sa sze rin ti
kü lön le ges le hí vá si jog. Az I. sza kasz ban em lí tett össze ge -
ket nem ze ti va lu tá ra kell át szá mí ta ni azon va lu tá nak a
3. sza kasz ban hi vat ko zott alap lé te sí té se nap ján a kü lön le -
ges le hí vá si jog ra vo nat koz ta tott ér té ke alap ján. Az olyan
Szer zõ dõ Ál lam nem ze ti va lu tá já nak kü lön le ges le hí vá si
jog sze rin ti ér té két, amely tag ja a Nem zet kö zi Va lu ta alap -
nak, a Nem zet kö zi Va lu ta alap ál tal annak mû ve le te i re és
ügy le te i re al kal ma zott és a szó ban for gó na pon ha tá lyos
ér té ke lé si mód szer rel kell ki szá mí ta ni. Az olyan Szer zõ dõ
Ál lam nem ze ti va lu tá já nak kü lön le ges le hí vá si jog ban ki -
fe je zett ér té két, amely nem tag ja a Nem zet kö zi Va lu ta -
alap nak, az azon Ál lam ál tal meg ha tá ro zott mód szer rel
kell ki szá mí ta ni.

9.  (b) Szer zõ dõ Ál lam, amely nem tag ja a Nem zet kö zi
Va lu ta alap nak, és amely nek jog sza bá lyai nem en ge dik
meg a 9. (a) sza kasz ren del ke zé se i nek al kal ma zá sát, az
ezen Egyez mény meg erõ sí té se kor, el fo ga dá sa kor, jó vá ha -
gyá sa kor, vagy ah hoz való csat la ko zás kor, vagy az után
bár mi kor be je lent he ti, hogy a 9. (a) sza kasz ban hi vat ko -
zott el szá mo lá si egy ség 15 arany frank kal egyen lõ. A e
sza kasz ban hi vat ko zott arany frank hat van öt és fél mil li -
gramm ki lenc száz ez red rész fi nom sá gú arany nak fe le l
meg. Az arany frank nem ze ti va lu tá ra tör té nõ át szá mí tá sát
az érin tett Ál lam jog sza bá lya i nak meg fe le lõ en kell vé -
gezni.

9.  (c) A 9. (a) sza kasz utol só mon da tá ban em lí tett szá -
mí tást és a 9. (b) sza kasz ban em lí tett át szá mí tást oly mó -
don kell vé gez ni, hogy az, amennyi re csak le het sé ges, a
Szer zõ dõ Ál lam nem ze ti va lu tá já ban az I. sza kasz sze rin ti
összeg nek ugyan azt a do lo gi ér té két fe jez ze ki, mint ame -
lyet a 9. (a) sza kasz elsõ há rom mon da tá nak al kal ma zá sa
ered mé nyez ne. A Szer zõ dõ Ál la mok nak kö zöl ni ük kell a
Le té te mé nyes sel a 9. (a) sza kasz sze rin ti szá mí tá si mó dot,
vagy a 9. (b) sza kasz sze rin ti át szá mí tás ered mé nyét, az
eset tõl/kö rül mé nyek tõl füg gõ en, ami kor le tét be he lye zik
az Egyez mény meg erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy
csat la ko zá si ok ira tát, és min den eset ben, ami kor bár me -
lyik ben vál to zás tör té nik.

10. A hajó ton na tar tal mát a Nem zet kö zi Egyez mény a
ha jók kö bö zé sé rõl, 1969. I. Mel lék le té ben fog lalt kö bö zé -
si sza bá lyok nak meg fe le lõ en kell ki szá mí ta ni.

11. A biz to sí tó vagy a pénz ügyi biz to sí té kot nyúj tó más 
sze mély jo go sult az e cikk nek meg fe le lõ ala pot ké pez ni,
ugyan olyan fel té te lek kel és ugyan olyan ha tállyal, mint ha
azt a tu laj do nos hoz ta vol na lét re. Ilyen alap lé te sít he tõ,
jól le het a tu laj do nos a 2. sza kasz ren del ke zé sei sze rint
nem jo go sult fe le lõs sé gé nek kor lá to zá sá ra, de az alap lé te -
sí té se ál tal a tu laj do nos sal szem ben fel me rü lõ kö ve te lé sek
ér vé nye sí té sé nek joga nem sé rül.

VI. cikk

1. Ahol a tu laj do nos egy ese mény után az V. cikk nek
meg fe le lõ en lét re ho zott egy ala pot, és jo go sult fe le lõs sé ge 
kor lá to zá sá ra,

(a) az adott ese mény bõl fel me rü lõ szennye zés sel oko -
zott kár miatt kö ve te lés sel bíró sem mi lyen sze mély sem jo -
go sult bár mi lyen jo got ér vé nye sí te ni a tu laj do nos bár mi -
lyen más va gyo ná val szem ben az ilyen kö ve te lés te kin te -
té ben;

(b) min den Szer zõ dõ Ál lam bí ró sá ga vagy más il le té kes
ha tó sá ga el ren de li min den hajó vagy a tu laj do nos bir to ká -
ban lévõ más tu laj don fel sza ba dí tá sát, ame lyet az adott
ese mény bõl fel me rült szennye zés sel oko zott kár mi at ti kö -
ve te lés vo nat ko zá sá ban fog lal tak le, és ha son ló kép pen fel -
sza ba dít az ilyen le fog la lás el ke rü lé sé re lé te sí tett min den
óva dé kot vagy egyéb biz to sí té kot.

2. Az elõbb em lí tet tek csak ak kor al kal ma zan dó ak, ha
az igény lõ nek van hoz zá fé ré se az ala pot ad mi niszt rá ló bí -
ró ság hoz, és az alap tény le ge sen ren del ke zés re áll a kö ve -
te lé se vo nat ko zá sá ban.

VII. cikk

1. Egy Szer zõ dõ Ál lam ban lajst ro mo zott és ra ko mány -
ként 2000 ton ná nál több ola jat öm leszt ve szál lí tó hajó tu -
laj do no sa az V. cikk 1. sza ka szá ban elõ írt fe le lõs sé gi kor -
lá to zás al kal ma zá sá val meg ha tá ro zott összeg ben kö te les
olyan biz to sí tást vagy más pénz ügyi biz to sí té kot fenn tar -
ta ni, mint egy bank ga ran ciá ja, vagy egy nem zet kö zi kár té -
rí té si alap ál tal ki adott bi zo nyít vány, hogy az fe dez ze a
szennye zés sel oko zott ká rért ezen Egyez mény alap ján
fenn ál ló fe le lõs sé gét.

2. Mi u tán egy Szer zõ dõ Ál lam meg fe le lõ ha tó sá ga
meg ál la pí tot ta, hogy az 1. sza kasz kö ve tel mé nyei tel je sül -
tek, min den ha jó ra egy bi zo nyít ványt kell ki ál lí ta ni, amely
ta nú sít ja, hogy van az ezen Egyez mény ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ, ér vé nyes biz to sí tá sa vagy más pénz ügyi biz to -
sí té ka. Egy Szer zõ dõ Ál lam ban lajst ro mo zott hajó te kin te -
té ben az ilyen bi zo nyít ványt a hajó lajst ro mo zá sa sze rin ti
Ál lam meg fe le lõ ha tó sá gá nak kell ki ál lí ta ni, vagy azt hi te -
le sí te ni; a nem Szer zõ dõ Ál lam ban lajst ro mo zott hajó te -
kin te té ben bár mely ál lam meg fe le lõ ha tó sá ga ál lít hat ja ki,
vagy hi te le sít he ti. E bi zo nyít vány alak ja meg kell, hogy fe -
lel jen a mel lé kelt min tá nak, és a kö vet ke zõ ada to kat tar tal -
maz za:

(a) a hajó neve és lajst ro mo zá si ki kö tõ je; 

(b) a tu laj do nos neve és üz le ti szék he lye; 

(c) a biz to sí ték tí pu sa;

(d) a biz to sí tó vagy a biz to sí té kot nyúj tó más sze mély
neve és szék he lye, és gaz dál ko dó te vé keny sé gé nek he lye,
ahol a biz to sí tást vagy más biz to sí té kot lé te sí tet ték;

1554 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/28. szám



(e) a bi zo nyít vány ér vé nyes sé gi ide je, amely nem le het
hosszabb, mint a biz to sí tás vagy más biz to sí ték ér vé nyes -
sé gi ide je.

3. A bi zo nyít ványt a ki ál lí tó Ál lam hi va ta los nyel vén
vagy nyel ve in kell ki ál lí ta ni. Amennyi ben a hasz nált nyelv 
nem an gol  vagy fran cia, a szö veg nek tar tal maz nia kell egy 
for dí tást e nyel vek egyi ké re.

4. A bi zo nyít ványt a ha jón kell tar ta ni és annak egy má -
so la tát azok nál a ha tó sá gok nál kell le tét be he lyez ni, ame -
lyek nél a hajó lajst ro mo zá sát nyil ván tart ják, vagy
amennyi ben a hajó nem egy Szer zõ dõ Ál lam ban van lajst -
ro moz va, a bi zo nyít ványt ki ál lí tó vagy azt hi te le sí tõ Ál lam 
ha tó sá ga i nál.

5. Az a biz to sí tás vagy más pénz ügyi biz to sí ték nem
elé gí ti ki e cikk kö ve tel mé nye it, amely az ér vé nyes sé gé -
nek le já ra tán kí vü li ok ból is meg szûn het, illetve, ha – a
biz to sí tás vagy más biz to sí ték meg szû né se kor az e cikk
4. sza ka szá ban ne ve zett ha tó sá gok nak az ér vé nyes ség le -
jár tát érin tõ en adott ér te sí tés nap já tól szá mí tott há rom hó -
nap nál ke ve sebb idõ te lik el, mint az e cikk 2. sza ka sza
sze rin ti bi zo nyít vány ban elõ írt biz to sí tás vagy más biz to -
sí ték ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár ta, ki vé ve azt az ese tet, ha
a bi zo nyít ványt át ad ták e ha tó sá gok nak, vagy új bi zo nyít -
ványt ál lí tot tak ki a ne ve zett idõn be lül. Ezek a ren del ke -
zé sek vo nat koz nak min den mó do sí tás ra, ami azt ered mé -
nye zi, hogy a biz to sí tás vagy más biz to sí ték töb bé már
nem elé gí ti ki e cikk kö ve tel mé nye it.

6. A lajst ro mo zás sze rin ti ál lam e cikk ren del ke zé se i -
nek ér tel mé ben ha tá roz za meg a bi zo nyít vány ki ál lí tá sá -
nak fel té te le it és ér vé nyes sé gét.

7. Az egyik Szer zõ dõ Ál lam fenn ha tó sá ga alatt a 2. sza -
kasz nak meg fe le lõ en ki ál lí tott vagy hi te le sí tett bi zo nyít -
ványt más Szer zõ dõ Ál la mok nak el kell fo gad nia ezen
Egyez mény cél já ra, és azt más Szer zõ dõ Ál la mok nak úgy
kell te kin te ni, mint ame lyek ugyan olyan erõ vel bír nak,
mint az ál ta luk ki ál lí tott vagy hi te le sí tett bi zo nyít vá nyok,
még ak kor is, ha azo kat egy nem Szer zõ dõ Ál lam ban lajst -
ro mo zott ha jó ra ál lí tot ták ki vagy hi te le sí tet ték. Egy Szer -
zõ dõ Ál lam bár mi kor kér het kon zul tá ci ót a ki ál lí tó vagy
hi te le sí tõ Ál lam tól, amennyi ben azt véli, hogy a bi zo nyít -
vány ban meg ne ve zett biz to sí tó vagy ke zes sé get vál la ló
pén zü gyi leg nem ké pes ele get ten ni az ezen Egyez mény
ál tal elõ írt kö te le zett sé ge i nek.

8. A szennye zés sel oko zott kár mi at ti kár té rí té si kö ve -
te lést köz vet le nül a biz to sí tó, vagy a tu laj do nos szennye -
zés sel oko zott ká rért vi selt fe le lõs sé gé re pénz ügyi bi zo -
nyí té kot nyúj tó más sze mély ellen le het in dí ta ni. Ilyen
eset ben az al pe res igény be ve he ti az V. cikk 1. sza ka szá -
ban elõ írt fe le lõs ség kor lá to zást, még ak kor is, ha a tu laj -
do nos nem jo go sult fe le lõs sé gé nek az V. cikk 2. sza ka sza
sze rin ti kor lá to zá sá ra. Igény be ve he ti to váb bá azo kat a vé -
de ke zé se ket (a tu laj do nos csõd je vagy fel szá mo lá sa ki vé -
te lé vel), amit maga a tu laj do nos len ne jo go sult se gít sé gül
hív ni. Az al pe res vé de kez het az zal, hogy a szennye zés sel

oko zott kár a tu laj do nos szán dé kos kö te les ség mu lasz tá sá -
ból szár ma zott, azon ban az al pe res nem él het a vé de ke zés
azon le he tõ sé ge i vel, ame lyek re a tu laj do nos ál tal az al pe -
res ellen kez de mé nye zett el já rá sok ban vol na jo go sult sá ga. 
meg ala poz ná igé nyét a tu laj do nos nak a vele szem ben in dí -
tott el já rá sok ba tör té nõ be vo ná sá ra. Az al pe res nek jo gá -
ban áll kér ni, hogy a tu laj do nos kap cso lód jon be a bí ró sá gi 
el já rá sok ba.

9. Az e cikk 1. sza ka szá nak meg fe le lõ en fenn tar tott
biz to sí tás vagy más pénz ügyi bi zo nyí ték ál tal nyúj tott
min den összeg ki zá ró lag az ezen Egyez mény sze rin ti kö -
ve te lé sek ki elé gí té sé re kell, hogy ren del ke zés re áll jon.

10. Egy Szer zõ dõ Ál lam nem en ged he ti meg a lo bo gó -
ját vi se lõ, és e cikk ha tá lya alá tar to zó ha jó nak, hogy ke -
res ked jen, ki vé ve, ha annak ré szé re az e cikk 2–12. sza ka -
szai sze rin ti bi zo nyít ványt ál lí tot tak ki.

11. E cikk ren del ke zé se i nek ér tel mé ben mind egyik
Szer zõ dõ Ál lam nak biz to sí ta nia kell nem ze ti jogszabá -
lyaiban, hogy az e cikk 1. sza ka szá ban elõ írt mér té kû biz -
to sí tás vagy más pénz ügyi biz to sí ték le gyen ér vény ben
min den ha jó ra néz ve, bár hol is le gyen az lajst ro moz va,
ame lyik a te rü le tén lévõ ki kö tõ be be lép vagy azt el hagy ja,
vagy a te rü le ti vi ze ken lévõ part men ti ter mi nál ra ér ke zik
vagy on nan tá vo zik, amennyi ben a hajó ra ko mány ként
tény le ge sen 2000 ton ná nál több ola jat szál lí t öm leszt ve.

12. Amennyi ben egy Szer zõ dõ Ál lam tu laj do ná ban
lévõ ha jó nak nincs biz to sí tá sa vagy más pénz ügyi biz to sí -
té ka, e cikk erre vo nat ko zó ren del ke zé se it e ha jó ra nem
kell al kal maz ni, azon ban a ha jón len nie kell a lo bo gó ja
sze rin ti Ál la má nak meg fe le lõ ha tó sá gai ál tal ki ál lí tott bi -
zo nyít vány, amely ta nú sít ja, hogy a hajó azon Ál lam tu laj -
do ná ban van, és hogy a hajó fe le lõs sé gé nek fe de ze te az
V. cikk 1. sza ka szá ban elõ irt ha tá ro kon be lül biz to sí tott.
Az ilyen bi zo nyít vány, amennyi re gya kor la ti lag le het sé -
ges, kö ves se az e cikk 2. mel lék le té ben elõ írt min tát.

VIII. cikk

Az ezen Egyez mény sze rin ti kár té rí té si jog a kár be kö -
vet ke zé sé nek nap já tól szá mí tott há rom éven be lül el enyé -
szik, ki vé ve, ha pert in dí ta nak. Sem mi lyen eset ben sem le -
het pert in dí ta ni azon ban a kárt oko zó ese mény nap já tól
szá mí tott hat év után. Ahol ez az ese mény elõ for du lá sok
so ro za tá ból áll, a hat éves idõ tar ta mot az elsõ ilyen elõ for -
du lás nap já tól kell szá mí ta ni.

IX. cikk

1. Ahol egy ese mény szennye zés sel oko zott kárt idé -
zett elõ egy vagy több Szer zõ dõ Ál lam te rü le tén, be le ért ve
a te rü le ti vi ze ket vagy a II. cikk ben hi vat ko zott te rü le tet,
vagy meg elõ zõ in téz ke dé sek tör tén tek a szennye zé si kár
meg elõ zé sé re vagy csök ken té sé re, az ilyen te rü le ten, be le -
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ért ve a te rü le ti vi ze ket vagy te rü le tet, kár té rí té si pert csak
az ilyen Ál lam vagy Ál la mok bí ró sá ga i nál le het in dí ta ni.
Az el já rás ról ér te sí tést kell adni az al pe res szá má ra.

2. Mind egyik Szer zõ dõ Ál lam nak biz to sí ta nia kell,
hogy bí ró sá gai ren del kez ze nek a szük sé ges ha tás kör rel az
ilyen kár té rí té si pe rek be fo ga dá sá hoz.

3. Mi u tán az alap az V. cikk nek meg fe le lõ en lét re jött,
azon Ál lam bí ró sá gai, ahol az alap lé te sült, ki zá ró la gos il -
le té kes ség gel bír nak az alap fel osz tá sá val és szét osz tá sá -
val kap cso la tos min den ügy ben.

X. cikk

1. A IX. cikk nek meg fe le lõ ha tás kör rel ren del ke zõ bí -
ró ság ál tal ho zott min den íté le tet, amely jog erõs és vég re -
hajt ha tó a ke let ke zé si Ál lam ban, és a to váb bi ak ban: már
nem ké pe zi fe lül vizs gá lat szo ká sos for má i nak tár gyát, el
kell is mer ni min den Szer zõ dõ Ál lam ban, ki vé ve:

(a) ahol az íté le tet meg té vesz tés sel ér ték el, vagy
(b) ahol az al pe res nem ka pott in do kolt ér te sí tést és mél -

tá nyos le he tõ sé get ügyé nek elõ adá sá ra.

2. Az e cikk 1. sza ka sza alap ján el is mert íté let vég re -
hajt ha tó mind egyik Szer zõ dõ Ál lam ban, amint az ab ban az 
Ál lam ban elõ írt for mai kö ve tel mé nyek nek tel je sül nek.
For mai okok ból az el já rás ér dem ben tör té nõ újra meg nyi -
tá sa nem le het sé ges.

XI. cikk

1. Ezen Egyez mény ren del ke zé sei nem vo nat koz nak
ha di ha jók ra, vagy az Ál lam tu laj do ná ban lévõ vagy az ál -
tal üze mel te tett egyéb ha jók ra, és ame lye ket pil la nat nyi lag 
csak kor mány za ti nem-ke res ke del mi szol gá lat ban hasz -
nál nak.

2. Szer zõ dõ Ál lam tu laj do ná ban lévõ és ke res ke del mi
cé lok ra hasz nált ha jók te kin te té ben min den Ál lam pe rel -
he tõ a IX. cikk ben meg ha tá ro zott mér ték ben, és le mond a
szu ve rén Ál lam stá tu szán ala pu ló vé de ke zés ér vé nye sí té -
sé rõl.

XII. cikk

Ez az Egyez mény fel vált min den ha tá lyos, vagy meg -
erõ sí tés re, el fo ga dás ra, jó vá ha gyás ra vagy csat la ko zás ra
nyit va álló Nem zet kö zi Egyez ményt azon a na pon, ami kor
ez az Egyez mény meg nyí lik alá írás ra, de csak olyan mér -
té kig, amennyi ben az ilyen Egyez mé nyek nin cse nek el -
lent mon dás ban az zal, mind azon ál tal e cikk sem mi kép pen
sem érin ti a Szer zõ dõ Ál la mok kö te le zett sé ge it a nem
Szer zõ dõ Ál la mok kal szem ben, ame lyek az ilyen Nem zet -
kö zi Egyez mé nyek bõl me rül nek fel.

XII bis cikk

Átmeneti rendelkezések

A kö vet ke zõ át me ne ti ren del ke zé sek vo nat koz nak azon
Ál la mok ra, ame lyek az ese mény ide jén Ré sze sei az
Egyez mény nek és az 1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény nek 
is:

(a) amennyi ben az ese mény az Egyez mény ha tás kö ré be
tar to zó szennye zés sel oko zott kárt idé zett elõ, az Egyez -
mény sze rint fe le lõs ség fenn áll, amennyi ben, illetve olyan
mér té kig, amennyi re az 1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény
alap ján meg ala poz ha tó;

(b) amennyi ben az ese mény az Egyez mény ha tás kö ré be
tar to zó szennye zés sel oko zott kárt idé zett elõ, és az Ál lam
Ré sze se ezen Egyez mény nek és az olaj szennye zés sel oko -
zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szóló
1971. évi Nem zet kö zi Egyez mény nek is, az e cikk (a) al -
pont já nak al kal ma zá sa után fenn ma radt tel je sí ten dõ fe le -
lõs ség csak olyan mér té kig me rül fel ezen Egyez mény
alap ján, amennyi re a szennye zés sel oko zott kár ki egyen lí -
tet len ma rad a ne ve zett 1971. évi Egyez mény al kal ma zá sa
után;

(c) az Egyez mény III. cik ke 4. sza ka szá nak al kal ma zá -
sá nál az „Egyez mény” ki fe je zést úgy kell ér tel mez ni, hogy 
az az Egyez mény re vagy a 1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez -
mény re vo nat ko zik, az eset kö rül mé nye i nek függ vé nyé -
ben;

(d) az Egyez mény V. cik ke 3. sza ka szá nak al kal ma zá sá -
nál a lé te sí ten dõ alap tel jes össze gét csök ken te ni kell az zal 
az összeg gel, amellyel a fe le lõs sé get tel je sí tett nek te kin -
tet ték e cikk (a) al pont já nak meg fe le lõ en.

XII ter cikk

Záró rendelkezések

Ezen Egyez mény záró ren del ke zé sei az 1969. évi Fe le -
lõs sé gi Egyez ményt mó do sí tó 1992. évi Jegy zõ könyv
12–18. cik kei. Az ezen Egyez mény ben a Szer zõ dõ Ál la -
mok ra tör té nõ uta lá so kat úgy kell ér tel mez ni, hogy azok
az azon Jegy zõ könyv Szer zõ dõ Ál la ma i ra való uta lá sok.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(az 1969. évi Felelõsségi Egyezményt módosító 1992. évi
Jegyzõkönyv 12-tõl 18-ig terjedõ cikkei)

12. cikk
Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás

 és csatlakozás

1. Ez a Jegy zõ könyv Lon don ban áll nyit va min den
 Állam ál tal tör té nõ alá írás ra 1993. ja nu ár 15-étõl 1994. ja -
nuár 14-éig.
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2. A 4. sza kasz ér tel mé ben bár me lyik Ál lam ezen
Egyez mény Ré szes Fe lé vé vál hat:

(a) alá írás sal, meg erõ sí tés sel, el fo ga dás sal vagy jó vá ha -
gyás sal kö ve tett el fo ga dás sal, el fo ga dás sal vagy jó vá ha -
gyás sal; vagy

(b) csat la ko zás sal.

3. A meg erõ sí tést, el fo ga dást, jó vá ha gyást vagy csat la -
ko zást a Szer ve zet Fõ tit ká rá nál le tét be he lye zett hi va ta los
ok irat tal kell fo ga na to sí ta ni.

4. Az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos
pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szóló 1971. évi Nem zet kö zi
Egyez mény (a to váb bi ak ban: 1971. évi Alap Egyez mény)
Szer zõ dõ Ál la ma ab ban az eset ben erõ sít he ti meg, fo gad -
hat ja el, ha gyat ja jóvá a Jegy zõ köny vet, vagy csat la koz hat
eh hez a Jegy zõ könyv höz, ha egy ide jû leg meg erõ sí ti, el fo -
gad ja, jó vá hagy ja az 1971. évi Egyez ményt mó do sí tó
1992. évi Jegy zõ köny vet vagy csat la ko zik ah hoz, illetve,
ha fel mond ja az 1971. évi Egyez ményt azon a na pon, ami -
kor ez a Jegy zõ könyv ha tály ba lép a Szer zõ dõ Ál lam ra vo -
nat ko zá sá ban.

5. Az olyan Ál la mot, amely Ré sze se en nek a Jegy zõ -
könyv nek, de nem Ré sze se az 1969. évi Fe le lõs sé gi
Egyez mény nek, kö tik az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott
1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény ren del ke zé sei más Ré -
szes Fél Ál la mai vo nat ko zá sá ban, de nem kö tik az 1969.
évi Fe le lõs sé gi Egyez mény ren del ke zé sei az 1969. évi Fe -
le lõs sé gi Egyez mény Ré szes Fe le i nek vo nat ko zá sá ban.

6. Az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1969. évi Fe le lõs -
sé gi Egyez mény va la mely mó do sí tá sa után le tét be he lye -
zett min den meg erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy
csat la ko zá si ok ira tot úgy kell te kin te ni, hogy az a je len
Jegy zõ könyv vel mó do sí tott Egyez mény re vo nat ko zik.

13. cikk

Hatálybalépés

1. Ez a Jegy zõ könyv 12 hó nap pal azon nap után lép ha -
tály ba, ame lyen 10 Ál lam, be le ért ve négy Ál la mot, ame -
lyek mind egyi ke leg alább egy mil lió tar tály ha tó ve gyes
tér fo gat tal ren del ke zik, le tét be he lye zett a szer ve zet Fõ tit -
ká rá nál meg erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la -
ko zá si ok ira tot.

2. Az 1971. évi Alap Egyez mény bár me lyik Szer zõ dõ
Ál la ma az e Jegy zõ könyv re vo nat ko zó meg erõ sí té si, el fo -
ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tá nak le tét be
he lye zé se kor be je lent he ti, hogy az ok ira ta nem te kin ten dõ
ha tá lyos nak az 1971. évi Alap Egyez ményt mó do sí tó
1992. évi Jegy zõ könyv 31. cik ké ben meg ne ve zett hat hó -
na pos idõ szak vé gé ig. Az az Ál lam, amely nem Szer zõ dõ
Ál la ma az 1971. évi Alap Egyez mény nek, de amely le tét -
be he lyez egy meg erõ sí té si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy
csat la ko zá si ok ira tot az 1971. évi Alap Egyez ményt mó do -
sí tó 1992. évi Jegy zõ könyv te kin te té ben, egy ide jû leg
ugyan csak te het az e sza kasz nak meg fe le lõ nyi lat ko za tot
is. 

3. Min den Ál lam, amely az elõ zõ sza kasz nak meg fe le -
lõ en nyi lat ko za tot tett, azt bár mi kor vissza von hat ja a Szer -
ve zet Fõ tit ká rá hoz in té zett ér te sí tés sel. Min den ilyen
vissza vo nás az ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha -
tály ba, az zal, hogy az ilyen Ál la mot úgy kell te kin te ni,
hogy azon a na pon he lyez te le tét be a meg erõ sí té si, el fo ga -
dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok ira tát e Jegy zõ -
könyv vo nat ko zá sá ban.

4. Min den olyan Ál lam ra néz ve, amely az után fo ga na -
to sít ja a meg erõ sí tést, el fo ga dást, jó vá ha gyást vagy csat la -
ko zást, hogy a ha tály ba lé pés 1. sza kasz ban írt fel té te lei
tel je sül tek, ez a Jegy zõ könyv az ilyen Ál lam ál tal tör té nõ
meg fe le lõ ok irat le tét be he lye zé sét kö ve tõ 12 hó na pot kö -
ve tõ en lép ha tály ba.

14. cikk

Felülvizsgálás és módosítás

1. Az 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény fe lül vizs gá la -
tá nak vagy mó do sí tá sá nak cél já ra a Szer ve zet konferen -
ciát hív hat össze.

2. A Szer ve zet a Szer zõ dõ Ál la mok leg alább egy har -
ma dá nak ké ré sé re hív össze egy Kon fe ren ci át az 1992. évi
Fe le lõs sé gi Egyez mény fe lül vizs gá la tá nak vagy mó do sí -
tá sá nak cél já ra.

15. cikk

Korlátozási összegek módosítása

1. A Szer zõ dõ Ál la mok leg alább egy ne gye dé nek ké ré -
sé re az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1969. évi Fe le lõs sé gi 
Egyez mény V. cik ke 1. sza ka szá ban le fek te tett fe le lõs sé gi
ha tá rok bár mi lyen mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot a
Fõ tit kár kö röz tet ni a Szer ve zet összes Tag já hoz és min den
Szer zõ dõ Ál lam hoz.

2. A fen ti ek sze rint ja va solt és kö röz te tett min den mó -
do sí tást be kell ter jesz te ni meg vizs gá lás ra a Szer ve zet Jogi 
Bi zott sá gá hoz leg alább hat hó nap pal a kö röz te té sé nek
nap ja után.

3. Az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1969. évi Fe le lõs -
sé gi Egyez mény min den Szer zõ dõ Ál la ma, te kin tet nél kül
arra, hogy tag ja-e a Szer ve zet nek vagy sem, jo go sult részt
ven ni a Jogi Bi zott ság mun ká já ban a mó do sí tá sok meg -
vizs gá lá sa és el fo ga dá sa so rán.

4. A mó do sí tá so kat a 3. sza kasz sze rint ki bõ ví tett Jogi
Bi zott ság ban je len lé võ és sza va zó Szer zõ dõ Ál la mok két -
har ma dos több sé gé vel kell el fo gad ni, az zal a fel té tel lel,
hogy a sza va zás ide jén a Szer zõ dõ Ál la mok leg alább fele
je len van.

5. A kor lá to zá so kat mó do sí tó ja vas lat tár gya lá sa so rán
a Jogi Bi zott ság nak figye lembe kell ven nie az ese mé nyek
ta pasz ta la ta it, kü lö nö sen az azok ból ere dõ kár össze gét, a
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mo ne tá ris ér té kek vál to zá sa it, és a ja va solt mó do sí tás ha tá -
sát a biz to sí tás költ sé ge i re. Ugyan csak figye lembe kell
ven nie az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1969. évi Fe le lõs -
sé gi Egyez mény V. cik ke 1. sza ka szá ban és az olaj -
szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi
fe le lõs ség rõl szóló 1992. évi Nem zet kö zi Egyez mény
4. cik ke 4. sza ka szá ban fog lalt kor lá to zá si össze gek kö zöt -
ti vi szonyt.

6. (a) Az e cikk sze rin ti fe le lõs sé gi ha tá rok sem mi lyen
mó do sí tá sát nem le het mér le gel ni sem 1998. ja nu ár 15-e
elõtt, sem ha ma rabb, mint öt év vel az e cikk sze rin ti va la -
mely elõ zõ mó do sí tás ha tály ba lé pé se után. E cikk sem mi -
lyen mó do sí tá sát nem le het mér le gel ni mi e lõtt e Jegy zõ -
könyv ha tály ba lé pett.

(b) A kor lá to zá si összeg nem nö vel he tõ meg úgy, hogy
na gyobb nak adód jon az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott
1969. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény ben az 1993. ja nu ár 1-jei
össze sí tett alap ról szá mít va meg ha tá ro zott és évi 6%-kal
meg nö velt kor lá to zá si összeg nél.

(c) A kor lá to zá si összeg nem nö vel he tõ meg úgy, hogy
az meg ha lad ja az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1969. évi
Fe le lõs sé gi Egyez mény ben meg ha tá ro zott kor lá to zá si
összeg há rom szo ro sát.

7. A Szer ve zet ér te sí ti a Szer zõ dõ Ál la mot a 4. sza kasz -
nak meg fe le lõ en el fo ga dott min den mó do sí tás ról. Mó do -
sí tást az ér te sí tés nap já tól szá mí tott 18 hó na pos idõ szak
vé gén kell el fo ga dott nak te kin te ni, ki vé ve, ha a ne ve zett
idõn be lül azon Ál la mok egy ne gye de, ame lyek a mó do sí -
tás Jogi Bi zott ság ál ta li el fo ga dá sa ide jén Szer zõ dõ Ál la -
mok vol tak, kö zöl te a Szer ve zet tel, hogy nem fo gad ja el a
mó do sí tást, amely eset ben a mó do sí tást el ve tett nek kell te -
kin te ni. 

8. A 7. sza kasz nak meg fe le lõ en el fo ga dott nak te kin tett
mó do sí tás annak el fo ga dá sa után 18 hó nap pal lép ha tály -
ba. 

9. A mó do sí tás min den Szer zõ dõ Ál lam ra néz ve kö te -
le zõ, ki vé ve, ha a Szer zõ dõ Ál lam a mó do sí tás ha tály ba lé -
pé se elõtt leg alább hat hó nap pal a 16. cikk 1. és 2. sza ka -
sza i nak meg fe le lõ en fel mond ja a Jegy zõ köny vet. Az ilyen
fel mon dás a mó do sí tás ha tály ba lé pé se kor lép ha tály ba.

10. Amennyi ben egy Ál lam azon idõ alatt vá lik Szer zõ -
dõ Ál lam má, ami kor egy a Jogi Bi zott ság ál tal el fo ga dott
mó do sí tás Szer zõ dõ Ál la mok ál ta li el fo ga dá sá nak 18 hó -
na pos ide je még nem járt le, a mó do sí tás ha tály ba lé pé se -
kor a mó do sí tás reá néz ve is kö te le zõ vé vá lik. Az olyan
Ál lam ra néz ve, amely a ne ve zett idõ után vá lik Szer zõ dõ
Ál lam má, kö te le zõ az olyan mó do sí tás, ame lyet a 7. sza -
kasz nak meg fe le lõ en fo gad tak el. Az e sza kasz ban hi vat -
ko zott ese tek ben va la mely Ál lam ra néz ve ak kor vá lik kö -
te le zõ vé egy mó do sí tás, ami kor az ha tály ba lép, vagy a
mó do sí tás ha tály ba lé pé se ké sõbb tör té nik, mint ami kor e
Jegy zõ könyv az Ál lam ra néz ve ha tály ba lép.

16. cikk

Felmondás

1. E Jegy zõ köny vet bár me lyik Fél bár mi kor fel mond -
hat ja azon nap után, ami kor az ha tály ba lép arra a Fél re
néz ve.

2. A fel mon dást a Szer ve zet Fõ tit ká rá nál le tét be he lye -
zett ok irat tal kell fo ga na to sí ta ni.

3. A fel mon dás 12 hó nap pal, vagy a fel mon dá si ok irat -
ban meg ha tá ro zott hosszabb idõ vel, annak a Szer ve zet Fõ -
tit ká rá nál tör tént le tét be he lye zé se után lép ha tály ba.

4. Az e Jegy zõ könyv Ré sze sei kö zött az 1969. évi Fe le -
lõs sé gi Egyez mény XVI. cik ké nek meg fe le lõ en bár me lyi -
kük ál tal tör té nõ fel mon dá sát sem mi kép pen sem le het úgy
ér tel mez ni, mint az e Jegy zõ könyv vel mó do sí tott 1969.
évi Fe le lõs sé gi Egyez mény fel mon dá sát.

5. Az 1971. évi Alap Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv olyan Ál lam ál tal tör té nõ fel mon dá sát, amely
 Részese ma rad az 1971. évi Alap Egyez mény nek, úgy kell
te kin te ni, mint az e Jegy zõ könyv fel mon dá sát. Az ilyen
fel mon dás azon a na pon lép ha tály ba, ame lyen az 1971.
évi Alap Egyez ményt mó do sí tó 1992. évi Jegy zõ könyv
fel mon dá sa a ne ve zett Jegy zõ könyv 34. cik ké nek meg fe -
le lõ en ha tály ba lép.

17. cikk

Letéteményes

1. E Jegy zõ könyv és annak a 15. cikk sze rint el fo ga dott 
min den mó do sí tá sa a Szer ve zet Fõ tit ká rá nál lesz le tét be
he lyez ve.

2. A Szer ve zet Fõ tit ká ra:
(a) ér te sít min den Ál la mot, me lyek alá ír ták e Jegy zõ -

köny vet, vagy ah hoz csat la koz tak:
(i) min den egyes új alá írás ról, vagy egy ok irat le tét be

he lye zé sé rõl, annak dá tu má val együtt;
(ii) a 13. cikk sze rin ti min den egyes nyi lat ko zat ról vagy

ér te sí tés rõl, és a 1992. évi Fe le lõs sé gi Egyez mény V. cik -
ké nek 9. sza ka sza sze rin ti min den egyes nyi lat ko zat ról és
ér te sí tés rõl;

(iii) e Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap já ról;
(iv) a kor lá to zá si ha tá rok mó do sí tá sá ra vo nat ko zó min -

den ja vas lat ról, ame lyet a 15. cikk 1. sza ka szá nak meg fe -
le lõ en tet tek;

(v) min den mó do sí tás ról, ame lyet a 15. cikk 4. sza ka -
szá nak meg fe le lõ en fo gad tak el;

(vi) a 15. cikk 7. sza ka szá nak meg fe le lõ en el fo ga dott -
nak te kin tett min den mó do sí tás ról, azok kal a dá tu mok kal
együtt, ame lyen az adott mó do sí tás a ne ve zett cikk 8. és
9. sza ka szá nak meg fe le lõ en ha tály ba lép;
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(vii) az e Jegy zõ köny vet fel mon dó min den ok irat le tét -
be he lye zé sé rõl, a le tét be he lye zés nap já val, és az zal a dá -
tum mal együtt, ame lyen az ha tály ba lép;

(viii) a 16. cikk 5. sza ka szá nak meg fe le lõ en fo ga na to sí -
tott nak te kin tett min den fel mon dás ról;

(ix) az e Jegy zõ könyv bár mely cik ke ál tal elõ írt min den
ér te sí tés rõl;

(b) to váb bít ja e Jegy zõ könyv hi te le sí tett má so la ta it
min den Szer zõ dõ Ál lam hoz és min den Ál lam hoz, amely
csat la ko zik e Jegy zõ könyv höz.

3. Amint e Jegy zõ könyv ha tály ba lép, a Szer ve zet
 Fõtitkára el jut tat ja azt az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te
Tit kár sá gá hoz az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Alap ok -
má nya 102. cik ké nek meg fe le lõ en tör té nõ nyil ván tar tás ba
vé tel és köz zé té tel vé gett.

18. cikk

Nyelvek

E Jegy zõ könyv egyet len ere de ti pél dány ban ké szült an -
gol, arab, fran cia, kí nai, orosz és spa nyol nyel ve ken, mind -
egyik szö veg egy for mán hi te les.

KÉSZÜLT LONDONBAN, ezer ki lenc száz ki lenc ven -
ket tõ no vem ber hu szon he te dik nap ján.

ENNEK TANÚSÍTÁSÁRA alul írot tak, kor má nya ik ál -
tal erre a cél ra meg fe le lõ en fel ha tal maz va, alá ír ták a Jegy -
zõ köny vet.3

3 Alá írá sok ki hagy va.
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Melléklet

Az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelõsségre vonatkozó biztosítási
 vagy egyéb pénzügyi biztosíték bizonyítvány

Ki ál lít va az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szóló 1992. évi Nem zet kö zi
Egyez mény VII. cik ké ben fog lalt ren del ke zé sek nek meg fe le lõ en.

Hajó neve Meg kü lön bö ze tõ szám vagy be tûk Lajst ro mo zá si ki kö tõ Tu laj do nos neve és címe

Ezen nel iga zo lom hogy a fent ne ve zett hajó vo nat ko zá sá ban ren del ke zés re áll olyan ér vé nyes biz to sí tá si köt vény vagy
más pénz ügyi biz to sí ték, amely ki elé gí ti az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl
szóló 1992. évi Nem zet kö zi Egyez mény VII. cik ké nek kö ve tel mé nye it.

Biz to sí ték tí pu sa..................................................................................................................................................................

Biz to sí ték ér vé nyes sé gi ide je ..............................................................................................................................................

Biz to sí tó(k) és/vagy ke zes sé get vál la ló(k) neve és címe ....................................................................................................

Név......................................................................................................................................................................................

Cím......................................................................................................................................................................................

E Bi zo nyít vány ........................ .......................................-ig ér vé nyes

Ki ál lít va vagy hi te le sít ve a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak meg bí zá sá ból a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal.

Kelt Bu da pes ten, ................................................-án

...............................................................
a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter

Ma gya rá zó jegy ze tek:

1. Az Ál lam meg ne ve zé se – kü lön ké rés re – uta lást tar tal maz hat azon or szág il le té kes köz igaz ga tá si ha tó sá gá ra, ahol
a bi zo nyít ványt ki ál lí tot ták.

2. Amennyi ben a biz to sí ték össze gét több for rás ból szol gál tat ták, a kü lön for rá sok ból szár ma zó össze gek mind egyi -
két fel kell tün tet ni.

3. Amennyi ben a biz to sí té kot több fé le for má ban nyújt ják, azo kat fel kell so rol ni.

4. A „Biz to sí ték ér vé nyes sé gi ide je” be jegy zés ben meg kell ha tá roz ni a dá tu mot, ame lyen az ilyen biz to sí ték ha tály ba 
lép.”



6. § (1) E tör vé ny – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba. 

(2) A(z) 
a) 3. § az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé -

re szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról szóló 1992.
évi nem zet kö zi egyez mény 30. cik ké nek 3. pont já ban,

b) 4. § az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé -
re szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról szóló 2003.
évi jegy zõ könyv 21. cik ké nek 2. pont já ban,

c) 5. § az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal kap cso la -
tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl szóló 1992. évi egyez mény
13. cik ké nek 4. pont já ban 
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba. 

(3) A 3–5. § ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját annak is -
mert té vá lá sát kö ve tõ en a kül ügy mi nisz ter a Ma gyar Köz -

löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál -
la pít ja meg.

(4) E tör vé ny vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) E tör vé ny ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ví zi köz -
le ke dés rõl szóló 2000. évi XLII. tör vé ny 88. §-ának (1) be -
kez dé se a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]

„a ha jók ról szár ma zó szennye zés és az az zal össze füg gõ 
jog kö vet kez mé nyek rész le tes sza bá lya i nak” 

[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

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
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2007. évi X.
törvény

a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló, Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírt Egyezményt módosító,
1980. október 6-án, 1984. május 10-én, 1990. október 26-án, 1995. szeptember 29-én,

valamint 1998. október 1-jén kelt Jegyzõkönyvek, illetve a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezmény hiteles öt- és hatnyelvû szövegérõl szóló Jegyzõkönyvek kihirdetésérõl*

(Az 1980. ok tó ber 6-án, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 1997. jú ni us 20-án nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba lé pett.

Az 1984. má jus 10-én, Mont re al ban alá írt, a Nemzet közi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõkönyv
a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 1998. ok tó ber 1-jén nem zet kö zi jo gi lag ha tály ba lé pett.)

1. § (1) Az Or szág gyû lés az 1980. ok tó ber 6-án,  Montrealban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez -
ményt mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) Az 1980. ok tó ber 6-án, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv hi te les an gol nyel vû szö veg e és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation signed at Montreal
on 6 October 1980

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-third Session at Montreal on 6 October 1980,

HAVING NOTED Resolutions A21-22 and A22-28 on lease, charter and interchange of aircraft in international
operations,

HAVING NOTED the draft amendment to the Convention on International Civil Aviation prepared by the
23rd Session of the Legal Committee,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to make a provision for the transfer of certain
functions and duties from the State of registry to the State of the operator of the aircraft in the case of lease, charter
or interchange or any similar arrangements with respect to such aircraft,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil
Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. feb ru ár 26-i ülés nap ján fo gad ta el.
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1. APPROVES, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 94(a) of the Con ven ti on afo re sa id, the fol lo wing
pro po sed amend ment to the said Convention:

In sert af ter Ar tic le 83 the fol lo wing new Ar tic le 83 bis:

 „Article 83 bis

Trans fer of cer ta in func ti ons and du ti es

(a) Not withs tan ding the pro vi si ons of Ar tic le 12, 30, 31 and 32(a), when an airc raft re gis te red in a cont rac ting
Sta te is ope ra ted pur su ant to an ag re e ment for the le a se, char ter or in terc han ge of the airc raft or any si mi lar
ar ran ge ment by an ope ra tor who has his prin ci pal pla ce of bu si ness or, if he has no such pla ce of bu si ness, his
per ma nent re si den ce in anot her cont rac ting Sta te, the Sta te of re gist ry may, by ag re e ment with such ot her Sta te,
trans fer to it all or part of its func ti ons and du ti es as Sta te of re gist ry in res pect of that airc raft un der Ar tic les 12, 30,
31 and 32(a). The Sta te of re gist ry shall be re li e ved of responsibility in respect of the functions and duties
transferred.

(b) The trans fer shall not have ef fect in res pect of ot her cont rac ting Sta tes be fo re eit her the ag re e ment bet we en
Sta tes in which it is em bo di ed has been re gis te red with the Co un cil and made pub lic pur su ant to Ar tic le 83 or the
exis ten ce and sco pe of the ag re e ment have been di rectly com mu ni ca ted to the aut ho ri ti es of the ot her cont rac ting
Sta te or Sta tes concerned by a State party to the agreement.

(c) The pro vi si ons of pa rag raphs (a) and (b) abo ve shall also be app li cab le to ca ses co ve red by Ar tic le 77.”.

2. SPECIFIES, pur su ant to the pro vi si ons of the said Ar tic le 94(a) of the said Con ven ti on, ni nety-eight as the
num ber of Cont rac ting Sta tes upon who se ra ti fi ca ti on the pro po sed amend ment afo re sa id shall come into force, and

3. RESOLVES that the Sec re ta ry Ge ne ral of the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on draw up a Pro to col,
in the Eng lish, French, Rus si an and Spa nish lan gu a ges, each of which shall be of equ al aut hen ti city, em bo dy ing the
pro po sed amend ment abo ve-ment io ned and the matter hereinafter appearing:

a) The Pro to col shall be sig ned by the Pre si dent of the As sembly and its Sec re ta ry Ge ne ral.

b) The Pro to col shall be open to ra ti fi ca ti on by any Sta te which has ra ti fi ed or ad he red to the said Con ven ti on on
In ter na ti o nal Civil Aviation.

c) The inst ru ments of ra ti fi ca ti on shall be de po si ted with the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Organization.

d) The Pro to col shall come into for ce in res pect of the Sta tes which have ra ti fi ed it on the date on which the
ni nety-eighth inst ru ment of ra ti fi ca ti on is so deposited.

e) The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all Cont rac ting Sta tes of the date of de po sit of each
ra ti fi ca ti on of the Protocol.

f) The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all Sta tes par ti es to the said Con ven ti on of the date on which
the Pro to col comes into force.

g) With res pect to any Cont rac ting Sta te ra ti fy ing the Pro to col af ter the date afo re sa id, the Pro to col shall come
into for ce upon de po sit of its inst ru ment of ra ti fi ca ti on with the In ter na ti o nal Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, this Pro to col has been drawn up by
the Sec re ta ry Ge ne ral of the Or ga ni za ti on.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-third Session of the
Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the sixth day of October of the year one thousand nine hundred and eighty, in a single document
in the English, French, Russian, and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity. This Protocol shall
remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be
transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil
Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

R. S. Nya ga Yves Lam bert

Pre si dent Sec re ta ry Ge ne ral
of the 23rd Ses si on of the As sembly
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Az 1980. október 6-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezményt módosító Jegyzõkönyv

A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Köz gyû lé se

ÖSSZEÜLT 1980. ok tó ber 6-i hu szon har ma dik  montreali ülé sén,

TUDOMÁSUL VÉVE a nem zet kö zi lé gi for ga lom ban hasz nált lé gi jár mû vek ha szon bér le té rõl, ki bér lé sé rõl és cse ré -
jé rõl szóló A21-22 és az A22-28 szá mú Ha tá ro za tot,

TUDOMÁSUL VÉVE a Jogi Bi zott ság hu szon har ma dik ülé sén ké szí tett, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl  szóló
Egyez ményt mó do sí tó ter vét,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a Szer zõ dõ Ál la mok ál ta lá nos kí vá nal ma egy olyan ren del ke zés meg ho za ta la, amely
a lajst ro mo zó Ál lam egyes funk ci ó it és ten ni va ló it át ru ház za a lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak Ál la má ra  haszonbérlet,
 kibérlés vagy cse re, vagy az ilyen lé gi jár mû te kin te té ben bár mely ha son ló ügy let ese tén, 

SZÜKSÉGESNEK TARTVA az elõ zõek ben kö zöl tek cél já ból a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján
 készült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény mó do sí tá sát,

1. JÓVÁHAGYJA – a fent hi vat ko zott Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé sé nek meg fe le lõ en –
a  hivatkozott Egyez mény kö vet ke zõ ja va solt mó do sí tá sát:

A 83. cikk után be il lesz ten dõ az új 83. bis:

 „83. bis

Egyes funk ci ók és ten ni va lók át ru há zá sa
(a) A 12., 31., 32. és a 32 cikk (a) be kez dés ren del ke zé sei el le né re, ami kor a szer zõ dõ Ál lam ban lajst ro mo zott

légi jármû ha szon bér le ti, ki bér lé si vagy cse re meg ál la po dás nak vagy ha son ló ügy let nek meg fe le lõ üze mel te té se
olyan üzem ben tar tó ál tal tör té nik, amely nek fõ üz let vi te li he lye vagy – ha nincs ilyen – ál lan dó tar tóz ko dá si he lye
egy má sik szer zõdõ Ál lam ban van, a lajst ro mo zó Ál lam a 12., 30., 31. és a 32. cikk (a) be kez dé se ér tel mé ben, az
adott lé gi jár mû re  vonatkozó meg álla po dás ke re té ben – tel jes egé szé ben vagy rész ben – egy ilyen má sik Ál lam ra
 ruházhatja át a lajstro mozó Ál lam funk ci ó it és ten ni va ló it. Az át ru há zott funk ci ók és ten ni va lók te kin te té ben a lajst -
ro mo zó Ál la mot nem ter he li fe le lõs ség.

(b) Az át ru há zás a má sik szer zõ dõ Ál la mok te kin te té ben nem bír hat ha tállyal azt meg elõ zõ en, hogy akár az ezt
meg valósító Ál la mok kö zöt ti meg ál la po dást a Ta nács a 83. cik ké nek ér tel mé ben jegy zék be fog lal ja és köz zé te szi,
vagy a meg álla po dás lét re jöt tét és cél ját a meg ál la po dás ban érin tett Ál lam a má sik érin tett szer zõ dõ Ál lam vagy
 Államok  hatóságai felé köz vet le nül kom mu ni kál ja.

(c) A fen ti (a) és (b) be kez dés a 77. cikk ben meg fo gal ma zott ese tek re ugyan úgy al kal ma zan dó.”

2. MEGHATÁROZZA, a hi vat ko zott Egyez mény  hivatkozott 94. cikk (a) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se i -
nek ér tel mé ben, hogy ki lenc ven nyolc azon Szer zõ dõ  Államoknak a szá ma, ame lyek meg erõ sí té sét kö ve tõ en az elõ -
zõek ben kö zölt ja va solt mó do sí tás ha tály ba kell, hogy lép jen, és

3. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Fõ tit ká ra Jegy zõ köny vet ké szít sen
 angol, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett
 javasolt mó do sí tást és az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket:

a) A Jegy zõ köny vet a Köz gyû lés El nö ke és a Fõ tit ká ra írja alá.
b) A Jegy zõ köny vet min den Ál lam meg erõ sít he ti, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló hi vat ko zott

Egyez ményt meg erõ sí tet te, vagy ah hoz csat la ko zott.
c) A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülési Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.
d) A Jegy zõ könyv az azt meg erõ sí tõ Ál la mok kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a ki lenc ven nyol ca dik

meg erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.
e) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé nek

 letétbe he lye zé si nap já ról.
f) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sí ti a hi vat ko zott Egyez mény va la mennyi Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ame -

lyen a Jegy zõ könyv ha tály ba lép.
g) A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg,

 akkor lép ha tály ba, ami kor az erre vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél
 letétbe  helyezték.
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KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Köz gyû lés fent em lí tett  intézkedésének ér tel mé ben a je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet
Fõ tit ká ra el ké szí tet te.

ENNEK HITELÉÜL – a Köz gyû lés arra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve -
zet Köz gyû lé se fent em lí tett hu szon har ma dik Ülé sé nek El nö ke és Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉSZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz nyolc va na dik évi ok tó ber hó ha to dik nap ján, egy-egy pél dány ban, an gol,
fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, amely nek mind egyi ke egy aránt hi te les. A je len Jegy zõ könyv a Nemzet közi Pol gá ri
Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra meg kül di a Chi ca gó -
ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt alá író összes
 Államnak.

R. S. Nya ga Yves Lam bert
a Köz gyû lés 23. Ülé sé nek El nö ke Fõ tit kár”

2. § (1) Az Or szág gyû lés az 1984. má jus 10-én,  Montrealban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez -
ményt mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) Az 1984. má jus 10-én, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv hi te les an gol nyel vû szö veg e és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation
signed at Montreal on 10 May 1984

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-fifth Session (Extraordinary) at Montreal on 10 May 1984,

HAVING NOTED that international civil aviation con greatly help to create and preserve friendship and
understanding among the nations and peoples of the world, yet its abuse can become a threat to general security,

HAVING NOTED that it is desirable to avoid friction and to promote that co-operation between nations and peoples
upon which the peace of the world depends,

HAVING NOTED that it is necessary that international civil aviation may be developed in a safe and orderly manner,

HAVING NOTED that in keeping with elementary considerations of humanity the safety and the lives of persons on
board civil aircraft must be assured,

HAVING NOTED that in the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of
December 1944 the contracting States

– recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory,
– undertake, when issuing regulations for their state aircraft, that they will have due regard for the safety of navigation 

of civil aircraft, and
– agree not to use civil aviation for any purpose inconsistent with the aims of the Convention,

HAVING NOTED the resolve of the contracting States to take appropriate measures designed to prevent the violation
of other States’ airspace and the use of civil aviation for purposes inconsistent with the aims of the Convention and
to enhance further the safety of international civil aviation,

HAVING NOTED the general desire of contracting States to reaffirm the principle of non-use of weapons against civil 
aircraft in flight,

1. DECIDES that it is de si rab le the re fo re to amend the Con ven ti on on In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on done
at Chi ca go on the se venth day of December 1944,

2. APPROVES, in ac cor dan ce with the pro vi si on of Ar tic le 94(a) of the Con ven ti on afo re sa id, the fol lo wing
pro po sed amend ment to the said Convention:

In sert, af ter Ar tic le 3, a new Ar tic le 3 bis:

 „Article 3 bis

(a) The cont rac ting Sta tes re cog ni ze that eve ry Sta te must ref ra in from re sort ing to the use of we a pons aga inst
ci vil airc raft in flight and that, in case of in ter cep ti on, the li ves of per sons on bo ard and the sa fety of airc raft must not 
be en dan ge red. This pro vi si on shall not be in terp re ted as mo di fy ing in any way the rights and ob li ga ti ons of Sta tes
set forth in the Charter of the United Nations.
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(b) The cont rac ting Sta tes re cog ni ze that eve ry Sta te, in the exer ci se of its so ve re ignty, is en tit led to re qu i re
the lan ding at some de sig na ted air port of a ci vil airc raft flying abo ve its ter ri to ry wit ho ut aut ho rity or if the re are
re a so nab le gro unds to conc lu de that it is be ing used for any pur po se in con sis tent with the aims of this Con ven ti on;
it may also give such airc raft any ot her inst ruc ti ons to put an end to such vi o lat ions. For this pur po se, the cont rac ting 
Sta tes may re sort to any app rop ri a te me ans con sis tent with re le vant ru les of in ter na ti o nal law, inc lu ding the re le vant 
pro vi si ons of the Con ven ti on, spe ci fi cally pa rag raph (a) of this Ar tic le. Each cont rac ting State agrees to publish its
regulations in force regarding the interception of civil aircraft.

(c) Eve ry ci vil airc raft shall comply with an or der gi ven in con for mity with pa rag raph (b) of this Ar tic le. To this
end each cont rac ting Sta te shall es tab lish all ne ces sa ry pro vi si ons in its na ti o nal laws or re gu lat ions to make such
comp li an ce man da to ry for any ci vil airc raft re gis te red in that Sta te or ope ra ted by an ope ra tor who has his prin ci pal
pla ce of bu si ness or per ma nent re si den ce in that Sta te. Each cont rac ting Sta te shall make any vi o lat ion of such
app li cab le laws or re gu lat ions pu nis hab le by se ve re pe nal ti es and shall sub mit the case to its competent authorities
in accordance with its laws or regulations.

(d) Each cont rac ting Sta te shall take app rop ri a te me a su res to pro hi bit the de li be ra te use of any ci vil airc raft
re gis te red in that Sta te or ope ra ted by an ope ra tor who has his prin ci pal pla ce of bu si ness or per ma nent re si den ce in
that Sta te for any pur po se in con sis tent with the aims of this Con ven ti on. This pro vi si on shall not af fect pa rag raph
(a) or de ro ga te from paragraphs (b) and (c) of this Article.”

3. SPECIFIES, pur su ant to the pro vi si on of the said Ar tic le 94(a) of the said Con ven ti on, one hund red and two
as the num ber of cont rac ting Sta tes upon who se ra ti fi ca ti on the pro po sed amend ment afo re sa id shall come into
force, and

4. RESOLVES that the Sec re ta ry Ge ne ral of the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on draw up a Pro to col,
in the Eng lish, French, Rus si an and Spa nish lan gu a ges, each of which shall be of equ al aut hen ti city, em bo dy ing the
pro po sed amend ment abo ve-ment io ned and the matter hereinafter appearing:

a) The Pro to col shall be sig ned by the Pre si dent of the As sembly and its Sec re ta ry Ge ne ral.

b) The Pro to col shall be open to ra ti fi ca ti on by any Sta te, which has ra ti fi ed or ad he red to the said Con ven ti on on 
In ter na ti o nal Civil Aviation.

c) The inst ru ments of ra ti fi ca ti on shall be de po si ted with the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Organization.

d) The Pro to col shall come into for ce in res pect of the Sta tes which have ra ti fi ed it on the date on which the one
hund red and se cond inst ru ment of ra ti fi ca ti on is so deposited.

e) The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all cont rac ting Sta tes of the date of de po sit of each ra ti fi ca ti on 
of the Protocol.

f) The Sec re ta ry Ge ne ral shall no ti fy all Sta tes par ti es to the said Con ven ti on of the date on which the Pro to col
co mes into force.

g) With res pect to any cont rac ting Sta tes ra ti fy ing the Pro to col af ter the date afo re sa id, the Pro to col shall come
into for ce upon de po sit of its inst ru ment of ra ti fi ca ti on with the In ter na ti o nal Civil Aviation Organization.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, this Protocol has been drawn up by the
Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-fifth Session
(Extraordinary) of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the
Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the 10th day of May of the year one thousand nine hundred and eighty-four, in a single document 
in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall remain
deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be
transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil
Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944.

As sad Ko ta i te Yves Lam bert

Pre si dent of the 25th Ses si on Sec re ta ry Ge ne ral
(Ext ra or di na ry) of the As sembly
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Az 1984. május 10-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezményt módosító Jegyzõkönyv

A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Köz gyû lé se

ÖSSZEÜLT 1984. má jus 10-i hu szon ötö dik (rendkí vüli) mont re a li ülé sén,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a nem zet kö zi pol gá ri  repülés nagy mér ték ben hoz zá já rul hat a vi lág nem ze tei és né pei
 közötti ba rát ság és meg ér tés lét re ho za ta lá ban és meg õr zé sé ben, és en nek meg sér té se azon ban az ál ta lá nos biz ton sá got
fe nye ge tõ ve széllyé vál hat,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy kí vá na tos a súr ló dá sok el ke rü lé se és annak elõ se gí té se, hogy a nem ze tek és né pek
együtt mû köd je nek, ame lyen a vi lág bé ke mú lik,

TUDOMÁSUL VÉVE annak szük sé ges sé gét, hogy a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés fej lesz té se biz ton sá gos és ren de zett
mó don tör tén jen,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy az em be ri es ség alap ve tõ meg fon to lá sa i val össz hang ban biz to sí ta ni kell a pol gá ri
 légijármûvek fe dél ze tén az em be rek biz ton sá gát és éle tét,

TUDOMÁSUL VÉVE, hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü -
lés rõl szóló Egyez mény ben a Szer zõ dõ Ál la mok

– el is me rik, hogy min den Ál lam tel jes és ki zá ró la gos jog gal bír a te rü le te fe let ti lég tér te kin te té ben,
– vál lal ják, hogy kel lõ hang súlyt kap a pol gá ri lé gi jár mû na vi gá ci ó já nak biz ton sá ga, ami kor ál lam i lé gi jár mû ve ik

 vonatkozásában ad nak ki ren del ke zé se ket, és
– egyet ér te nek ab ban, hogy a pol gá ri re pü lést az Egyez mény cél ki tû zé se i vel össze egyez tet he tet len cél ra nem hasz -

nál ják,

TUDOMÁSUL VÉVE a Szer zõ dõ Ál la mok azon el tö kélt sé gét, hogy kel lõ in téz ke dé se ket te gye nek arra irá nyu ló an,
hogy meg elõz zék má sik Ál la mok lég te ré nek meg sér té sét és azt, hogy a pol gá ri re pü lést az Egyez mény cél ki tû zé se i vel
össze fér he tet len cél ra hasz nál ják, és hogy a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés biz ton sá gát to vább nö vel jék,

TUDOMÁSUL VÉVE a Szer zõ dõ Ál la mok ál ta lá nos kí vá nal mát a re pü lés ben lévõ pol gá ri lé gi jár mû vek el le ni fegy -
ver hasz ná la tot til tó elv új bó li meg erõ sí tés re,

1. ELHATÁROZÁSRA JUT, hogy emi att kí vá na tos mó do sí ta ni a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap -
ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt,

2. JÓVÁHAGYJA, a fent hi vat ko zott Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé sé nek meg fe le lõ en a
 hivatkozott Egyez mény kö vet ke zõ ja va solt mó do sí tá sát:

A 3. cikk után be il lesz ten dõ az új 3. bis:

 „3. bis

(a) A Szer zõ dõ Ál la mok el is me rik, hogy mind egyik Ál lam nak tar tóz kod nia kell a re pü lés ben lévõ pol gá ri lé gi -
jár mû el le ni fegy ver hasz ná lat al kal ma zá sá tól, és hogy el fo gás ese tén a fe dél ze ten lévõ em be rek éle tét és a légi -
jármû biz ton sá gát sem ve szé lyez tet he tik. Ez a ren del ke zés nem ér tel mez he tõ úgy, hogy bár mi mó don mó do sí ta ná
az Ál la mok nak az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ban rög zí tett jo ga it és kö te le zett sé ge it.

(b) A Szer zõ dõ Ál la mok el is me rik, hogy szuvereni tásának gya kor lá sa ként min den Ál lam jo go sult a te rü le te
 felett fel ha tal ma zás nél kül re pü lõ pol gá ri lé gi jár mû le szál lá sá nak kö ve te lé sé re va la mely ki je lölt re pü lõ té ren, vagy
ha meg ala po zott ok ból arra a kö vet kez te tés re jut, hogy azt az Egyez mény cél ki tû zé se i vel össze egyez tet he tet len cél -
ra hasz nál ják; az ilyen lé gi jár mû nek bár mely egyéb uta sí tást ad hat, amellyel vé get vet az ilyen jog sér té sek nek.
E cél ból a Szer zõ dõ Ál la mok bár mely al kal mas esz közt fel hasz nál hat nak, ame lyek össze egyez tet he tõk a nem zet -
kö zi jog vo nat ko zó sza bá lya i val, be le ért ve az Egyez mény vo nat ko zó ren del ke zé se it, kü lö nös kép pen a je len cikk
(a) be kez dé sét. Min den egyes Szer zõ dõ Ál lam egyet ért, hogy a pol gá ri  légijármûvek el fo gá sá ról szóló ha tá lyos ren -
del ke zé se it köz zé te szi.

(c) Min den pol gá ri lé gi jár mû kö te les ele get ten ni a je len cikk (b) be kez dé sé nek meg fe le lõ en ki adott uta sí tás nak.
Evé gett, min den egyes Szer zõ dõ Ál lam kö te les megal kotni nem ze ti tör vé nye i ben és ren de le te i ben min den szük -
séges ren del ke zést, amely ál tal az ab ban az Ál lam ban lajst ro mo zott pol gá ri lé gi jár mû re, vagy olyan üzem ben tar tó
 által üze mel te tett pol gá ri lé gi jár mû re, amely nek fõ üz let vi te li he lye vagy ál lan dó tar tóz ko dá si he lye ab ban az
 Államban van, kö te le zõ vé te szi e meg fe le lést. Min den egyes Szer zõ dõ Ál lam kö te les sú lyo san bün tet he tõ vé ten ni
ezen al kal ma zan dó tör vé nyek és ren de le tek bár mi ne mû meg sér té sét, és az ügyet tör vé nyei és ren de le tei sze rint
 köteles az il le té kes ha tó sá ga elé ter jesz te ni.
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(d) Min den egyes Szer zõ dõ Ál lam kö te les meg fe le lõ  lépéseket ten ni annak meg til tá sá ra, hogy az ab ban az
 Államban lajst ro mo zott pol gá ri lé gi jár mû vet, vagy olyan üzem ben tar tó ál tal üze mel te tett pol gá ri lé gi jár mû vet,
amely nek fõ üz let vi te li he lye vagy ál lan dó tar tóz ko dá si he lye ab ban az Ál lam ban van, elõ re meg fon tol tan az
Egyez mény cél ki tû zé se i vel össze egyez tet he tet len cé lok ra hasz nál ják. E ren del ke zés nem le het ki ha tás sal a je len
cikk (a) be kez dé sé re, vagy nem kor lá toz hat ja a (b) és (c) be kez dést.”

3. MEGHATÁROZZA a hi vat ko zott Egyez mény em lí tett 94. cikk (a) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés nek
meg fe le lõ en, hogy egy száz ket tõ azon Szer zõ dõ Ál la mok nak a szá ma, ame lyek meg erõ sí té sét kö ve tõ en az elõ zõek -
ben kö zölt ja va solt mó do sí tás ha tály ba kell, hogy lép jen, és

4. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Fõ tit ká ra Jegy zõ köny vet ké szít sen
 angol, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett
 javasolt mó do sí tást és az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket:

a) A Jegy zõ köny vet a Köz gyû lés El nö ke és Fõ tit ká ra írja alá.

b) A Jegy zõ köny vet min den Ál lam meg erõ sít he ti, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló hi vat ko zott
Egyez ményt meg erõ sí tet te, vagy ah hoz csat la ko zott.

c) A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülési Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.

d) A Jegy zõ könyv az azt meg erõ sí tõ Ál la mok kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor az egy száz ket te dik meg -
erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.

e) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé nek
 letétbe he lye zé si nap já ról.

f) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sí ti a hi vat ko zott Egyez mény va la mennyi Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ame -
lyen a Jegy zõ könyv ha tály ba lép. 

g) A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg,
 akkor lép ha tály ba, ami kor az erre vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél
 letétbe  helyezték.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Köz gyû lés fent em lí tett  intézkedésének ér tel mé ben a je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet
Fõ tit ká ra el ké szí tet te.

ENNEK HITELÉÜL – a Köz gyû lés arra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer -
vezet Köz gyû lé se fent em lí tett hu szon ötö dik (rend kívüli) Ülé sé nek El nö ke és Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉSZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz nyolc van ne gye dik évi má jus hó ti ze dik nap ján, egy-egy pél dány ban,
 angol, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, amely nek mind egyi ke egy aránt hi te les. A je len Jegy zõ könyv a Nemzet közi
Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra meg kül di
a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt alá író
összes Ál lam nak.

As sad Ko ta i te Yves Lam bert
a Köz gyû lés Fõ tit kár”

25. (rend kí vü li) Ülé sé nek El nö ke

3. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad

a) Az 1990. ok tó ber 26-án, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény 50. cikk (a) be -
kez dé sét mó do sí tó Jegy zõ könyv;

b) Az 1995. szep tem ber 29-én, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt mó do sí tó
Jegy zõ könyv;

c) A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény hi te les öt nyel vû szö ve gé rõl szóló Jegy zõ könyv;

d) Az 1998. ok tó ber 1-jén, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv;

e) A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény hi te les hat nyel vû szö ve gé rõl szóló Jegy zõ könyv

kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

4. § (1) Az Or szág gyû lés az 1990. ok tó ber 26-án,  Montrealban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez -
mény 50. cikk (a) be kez dé sét mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.
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(2) Az 1990. ok tó ber 26-án, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény 50. cikk (a) be -
kez dé sét mó do sí tó Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö veg e és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol relating to an amendment to Article 50(a) of the Convention on International Civil Aviation 
signed at Montreal on 26 October 1990

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-eighth Session (Extraordinary) at Montreal on 25 October 1990;

HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of
the Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States;

HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-three to thirty-six;

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil
Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944;

1. APPROVES, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 94(a) of the Con ven ti on afo re sa id, the fol lo wing
pro po sed amend ment to the said Con ven ti on:

„In Ar tic le 50(a) of the Con ven ti on the se cond sen ten ce shall be amen ded by rep la cing ‘thirty-thre e’ by
‘thirty-six’.”;

2. SPECIFIES, pur su ant to the pro vi si ons of the said Ar tic le 94(a) of the said Con ven ti on, one hund red and eight 
as the num ber of Cont rac ting Sta tes upon who se ra ti fi ca ti on the pro po sed amend ment afo re sa id shall come into
 force;

3. RESOLVES that the Sec re ta ry Ge ne ral of the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on draw up a Pro to col,
in the Eng lish, French, Rus si an and Spa nish lan gu a ges, each of which shall be of equ al aut hen ti city, em bo dy ing the
amend ment abo ve-ment io ned and the mat ter he re i naf ter ap pe a ring:

a) The Pro to col shall be sig ned by the Pre si dent of the As sembly and its Sec re ta ry Ge ne ral.

b) The Pro to col shall be open to ra ti fi ca ti on by any Sta te which has ra ti fi ed or ad he red to the said Con ven ti on on
In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on.

c) The inst ru ments of ra ti fi ca ti on shall be de po si ted with the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on.

d) The Pro to col shall come into for ce in res pect of the Sta tes which have ra ti fi ed it on the date on which the one
hund red and eighth inst ru ment of ra ti fi ca ti on is so de po si ted.

e) The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all Cont rac ting Sta tes of the date of de po sit of each
 ratification of the Pro to col.

f) The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all Sta tes par ti es to the said Con ven ti on of the date on which
the Pro to col co mes into for ce.

g) With res pect to any Cont rac ting Sta te ra ti fy ing the Pro to col af ter the date afo re sa id, the Pro to col shall come
into for ce upon de po sit of its inst ru ment of ra ti fi ca ti on with the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly, this Protocol has been drawn up by the
Secretary General of the Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President and the Secretary General of the aforesaid Twenty-eighth Session
(Extraordinary) of the Assembly of the International Civil Aviation Organization, being authorized thereto by the
Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the twenty-sixth day of October of the year one thousand nine hundred and ninety, in a single
document in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic. This Protocol shall
remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization, and certified copies thereof shall be
transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to the Convention on International Civil
Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944. 

As sad Ko ta i te S. S. Sid hu
Pre si dent Sec re ta ry Ge ne ral

of the Twenty-eighth Ses si on
(Ext ra or di na ry) of the As sembly
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Az 1990. október 26-án, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezmény 50. cikk (a) bekezdését módosító Jegyzõkönyv

A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVE ZET KÖZGYÛLÉSE

ÖSSZEÜLT hu szon nyol ca dik (rend kí vü li) ülé sén, 1990. ok tó ber 25-én Mont re al ban;

TUDOMÁSUL VÉVE szá mos Szer zõ dõ Ál lam nak azt a kí ván sá gát, hogy bõ vít sék a Ta nács tag sá gá nak lét szá mát
annak ér de ké ben, hogy a Szer zõ dõ Ál la mok meg nö ve ke dett kép vi se le te ré vén jobb egyen súlyt biz to sít sa nak;

MEGFELELÕNEK TARTVA, hogy e tes tü let tag lét szá mát har minc há rom fõ rõl har minc hat ra emel jék;

SZÜKSÉGESNEK TARTVA, hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri
Re pü lés rõl szóló Egyez ményt, a fent em lí tett cél ból mó do sít sák;

1. JÓVÁHAGYJA, hogy a fent em lí tett Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban,
a kö vet ke zõk ben ja va solt mó do sí tást hajt sák vég re a hi vat ko zott Egyez mény ben:

„Az Egyez mény 50. cikk (a) be kez dé sé nek má so dik mon da tát úgy kell mó do sí ta ni, hogy a „har minc há rom” szót
a „har minc hat” szó ra cse ré lik.”

2. HATÁROZATOT HOZ a hi vat ko zott Egyez mény már em lí tett 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé se i nek meg -
fe le lõ en, hogy a Szer zõ dõ Ál la mok szá ma száz nyolc, ame lyek meg erõ sí té sét kö ve tõ en a ja va solt mó do sí tás ha tály -
ba lép;

3. ELHATÁROZZA, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülési Szer ve zet Fõ tit ká ra ké szít sen an gol, fran cia, orosz és 
spa nyol nyel vû Jegy zõ köny vet, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett mó do sí tást
és az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket:

a) A Jegy zõ köny vet a Köz gyû lés El nö ke és Fõ tit ká ra írja alá.

b) A Jegy zõ köny vet min den Ál lam meg erõ sít he ti, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló hi vat ko zott
Egyez ményt jó vá hagy ta vagy ah hoz csat la ko zott.

c) A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülési Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.

d) A Jegy zõ könyv az azt meg erõ sí tõ Ál la mok kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a száz nyol ca dik meg -
erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.

e) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé nek
 letétbe he lye zé si nap já ról.

f) A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sí ti a hi vat ko zott Egyez mény összes Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ami kor
a Jegy zõ könyv ha tály ba lép.

g) A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg,
 akkor lép ha tály ba, ami kor az erre vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél
 letétbe  helyezték.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Köz gyû lés fent em lí tett  intézkedésének ér tel mé ben, a je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet
Fõ tit ká ra el ké szí tet te.

ENNEK HITELÉÜL – a Köz gyû lés arra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve -
zet fent em lí tett Köz gyû lé se hu szon nyol ca dik (rend kí vü li) ülé sé nek El nö ke és Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉSZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ve ne dik évi ok tó ber hó hu szon ha to dik nap ján, egy-egy pél dány ban,
an gol, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, amely nek egyes szö ve gei egy aránt hi te le sek. A je len Jegy zõ könyv a Nem zet -
kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra meg -
küldi a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt
 aláíró összes Ál lam nak.

As sad Ko ta i te S. S. Sid hu
a Köz gyû lés hu szon nyol ca dik Fõ tit kár”
(rend kí vü li) Ülé sé nek El nö ke

5. § (1) Az Or szág gyû lés az 1995. szep tem ber 29-én, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló
Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.
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(2) Az 1995. szep tem ber 29-én, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt  módosító
Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö veg e és  hivatalos ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation 
signed at Montreal on 29 September 1995

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Thirty-first Session at Montreal on 22 September 1995,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to make a provision that the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago on 7 December 1944 exist in authentic Arabic text,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend the said Convention, for the purpose aforesaid,

1. APPROVES, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 94(a) of the Con ven ti on afo re sa id, the fol lo wing
pro po sed amend ment to the Convention:

Rep la ce the pre sent text of the fi nal pa rag raph of the Con ven ti on by:

„Done at Chi ca go the se venth day of De cem ber 1944 in the Eng lish lan gu a ge. The texts of this Con ven ti on
drawn up in the Eng lish, Ara bic, French, Rus si an and Spa nish lan gu a ges are of equ al aut hen ti city. The se texts shall
be de po si ted in the ar chi ves of the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, and cer ti fi ed co pi es shall be
trans mit ted by that Go vern ment to the Go vern ments of all the Sta tes which may sign or ad he re to this Con ven ti on.
This Con ven ti on shall be open for signature at Washington, D.C.”,

2. SPECIFIES, pur su ant to the pro vi si ons of the said Ar tic le 94(a) of the said Con ven ti on, one hund red and
twenty-two as the num ber of Cont rac ting Sta tes upon who se ra ti fi ca ti on the pro po sed amend ment afo re sa id shall
come into force, and

3. RESOLVES that the Sec re ta ry Ge ne ral of the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on draw up a Pro to col in
the Eng lish, Ara bic, French, Rus si an and Spa nish lan gu a ges each of which shall be of equ al aut hen ti city em bo dy ing 
the pro po sed amend ment abo ve ment io ned and the matter hereinafter appearing.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,

This Pro to col has been drawn up by the Sec re ta ry Ge ne ral of the Or ga ni za ti on.

The Pro to col shall be open to ra ti fi ca ti on by any Sta te which has ra ti fi ed or ad he red to the said Con ven ti on on
In ter na ti o nal Civil Aviation.

The inst ru ments of ra ti fi ca ti on shall be de po si ted with the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Organization.

The Pro to col shall come into for ce in res pect of the Sta tes which have ra ti fi ed it on the date on which the one
hund red and twenty-se cond inst ru ment of ra ti fi ca ti on is so deposited.

The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all Cont rac ting Sta tes of the date of de po sit of each ra ti fi ca ti on of 
the Protocol.

The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all Sta tes par ti es to the said Con ven ti on of the date on which the
Pro to col comes into force.

With res pect to any Cont rac ting Sta te ra ti fy ing the Pro to col af ter the date afo re sa id, the Pro to col shall come into
for ce upon de po sit of its inst ru ment of ra ti fi ca ti on with the In ter na ti o nal Civil Aviation Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President of the aforesaid Thirty-first Session of the Assembly and the Secretary
General of the Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the twenty-ninth day of September of the year one thousand nine hundred and ninety-five, in
a single document in the English, Arabic, French, Russian, and Spanish languages, each of which shall be of equal
authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives or the International Civil Aviation Organization, and
certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties to
the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944. 

Thor ge ir Páls son Phi lip pe Ro chat
Pre si dent of the 31st Ses si on Sec re ta ry Ge ne ral

of the As sembly
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Az 1995. szeptember 29-én, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezményt módosító Jegyzõkönyv

A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVE ZET KÖZGYÛLÉSE

ÖSSZEÜLT har minc egye dik ülé sén, 1995. szep tem ber 22-én Mont re al ban;

TUDOMÁSUL VÉVE a Szer zõ dõ Ál la mok azon ál ta lá nos kí ván sá gát, mely sze rint in téz ked ni kell annak ér de ké ben,
hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény hi te -
les arab nyel vû szö veg ként ren del ke zés re áll jon,

SZÜKSÉGESNEK TARTVA, hogy a hi vat ko zott Egyez ményt a fent em lí tett cél ból mó do sít sák,

1. JÓVÁHAGYJA, hogy a fent em lí tett Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban,
a kö vet ke zõk ben ja va solt mó do sí tást hajt sák vég re az Egyez mény ben:

Az Egyez mény záró be kez dé se je len le gi szö ve gé nek he lyé be lép:

„Ké szült Chi ca gó ban, 1944. de cem ber he te dik nap ján, an gol nyel ven. A je len Egyez mény an gol, arab, fran cia,
orosz és spa nyol nyel ven ké szült szö ve gei egy aránt hi te le sek. Eze ket a szö ve ge ket az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor má nyá nak le vél tá rá ban kell le tét be he lyez ni, amely Kor mány hi te le sí tett má so la tot küld a je len Egyez ményt
alá író, illetve ah hoz csat la ko zó összes Ál lam Kor má nyá nak. A je len Egyez mény alá írás ra Was hing ton D.C.-ben áll
nyit va.”

2. MEGHATÁROZZA a hi vat ko zott Egyez mény már em lí tett 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé se i nek meg -
felelõen, hogy a Szer zõ dõ Ál la mok szá ma száz hu szon ket tõ, amely meg erõ sí té sét kö ve tõ en a fent ja va solt mó do sí -
tás ha tály ba lép, és

3. ELHATÁROZZA, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Fõ tit ká ra an gol, arab, fran cia, orosz és
spa nyol nyel vû Jegy zõ köny vet ké szít sen, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent em lí tett
mó do sí tást és az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Köz gyû lés fent em lí tett in téz ke dé sé nek ér tel mé ben,

A je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet Fõ tit ká ra el ké szí tet te.

A Jegy zõ könyv meg erõ sí tés re nyit va áll bár mely olyan Ál lam szá má ra, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl
szóló hi vat ko zott Egyez ményt meg erõ sí tet te vagy csat la ko zott hoz zá.

A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.

A Jegy zõ könyv a meg erõ sí tõ Ál la mok vo nat ko zá sá ban azon a na pon lép ha tály ba, ame lyen a száz hu szon ket te dik 
meg erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.

A Fõ tit kár nak ha la dék ta la nul ér te sí te nie kell az összes Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ -
sí té sé nek le tét be he lye zé si nap já ról.

A Fõ tit kár nak ha la dék ta la nul ér te sí te nie kell a hi vat ko zott Egyez mény összes Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról,
ame lyen a Jegy zõ könyv ha tály ba lép.

A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg, ak kor
lép ha tály ba, ami kor az erre vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél le tét be
 helyezték.

ENNEK HITELÉÜL – a Köz gyû lés arra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Köz gyû lés fent em lí tett harminc -
egyedik ülé sé nek El nö ke és a Szer ve zet Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.

KÉSZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven ötö dik évi szep tem ber hó hu szon ki len ce dik nap ján, egy-egy pél -
dány ban, an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, amely nek mind egyi ke egy aránt hi te les. A je len Jegy zõ könyv
a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra 
meg kül di a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt
alá író összes Ál lam nak.

Tho er ge ir Páls son Phi lip pe Ro chat
a Köz gyû lés Fõ tit kár”

har minc egye dik Ülé sé nek El nö ke
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6. § (1) Az Or szág gyû lés a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény hi te les öt nyel vû szö ve gé rõl szóló Jegy -
zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény hi te les öt nyel vû szö ve gé rõl szóló Jegy zõ könyv hi te les  angol
nyel vû szö veg e és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol on the Authentic Quinquelingual Text of the Convention on International Civil Aviation 
(Chicago, 1944)

THE UNDERSIGNED GOVERNMENTS

CONSIDERING that the 29th Session of the Assembly, in Resolution A29-21, requested inter alia, the Council and
the Secretary General to take the necessary measures for strengthening the use of the Arabic language in ICAO and
to closely monitor these measures with the objective of achieving the utilization of the Arabic language in ICAO
on the same level as the other languages in the Organization;

CONSIDERING that the English text of the Convention on International Civil Aviation was opened for signature
at Chicago on 7 December 1944;

CONSIDERING that, pursuant to the Protocol signed at Buenos Aires on 24 September 1968 on the authentic
trilingual text of the Convention on International Civil Aviation done at Chicago, 7 December 1944, the text of the
Convention on International Civil Aviation (hereinafter called the Convention) was adopted in the French and Spanish
languages and, together with the text of the Convention in the English language, constitutes the text equally authentic
in the three languages as provided for in the final clause of the Convention;

CONSIDERING that a Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation and
a Protocol on the Authentic Quadrilingual Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944) were
adopted on 30 September 1977, providing for the authenticity of the text of the Convention and amendments thereto
in the Russian language;

CONSIDERING accordingly, that it is appropriate to make the necessary provision for the text of the Convention to
exist in the Arabic language;

CONSIDERING that in making such provision account must be taken of the existing amendments to the Convention
in the English, French, Russian and Spanish languages, the texts of which are equally authentic and that, according to
Article 94(a) of the Convention, any amendment, can come into force only in respect of any State which has ratified it;

HAVE AGREED as fol lows:

Article I

The text of the Convention and of the amendments thereto in the Arabic language annexed to this Protocol, together
with the text of the Convention and of the amendments thereto in the English, French, Russian and Spanish languages
constitutes a text equally authentic in the five languages.

Article II

If a State party to this Protocol has ratified or in the future ratifies any amendment made to the Convention in
accordance with Article 94(a) thereof, then the text of such amendment in the English, Arabic, French, Russian and
Spanish languages shall be deemed to refer to the text equally authentic in the five languages, which results from this
Protocol.

Article III

1. The States members of the International Civil Aviation Organization may become parties to the present Protocol
either by:

(a) signature without reservation as to acceptance, or
(b) signature with reservation as to acceptance followed by acceptance, or 
(c) acceptance.
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2. This Protocol shall remain open for signature at Montreal until 10 October 1995 and hereafter at Washington. D.C.

3. Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument of acceptance with the Government of the United
States of America.

4. Adherence to or ratification or approval of this Protocol shall be deemed to be acceptance thereof.

Article IV

1. This Protocol shall come into force on the thirtieth day after twelve States shall in accordance with the provisions of 
Article III, have signed it without reservation as to acceptance or accepted it and after entry into force of the Protocol
relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation signed on 29 September 1995, which
provides that the text of the Convention in the Arabic language is of equal authenticity.

2. As regards any State which shall subsequently become a party to this Protocol in accordance with Article III the
Protocol shall come into force on the date of its signature without reservation as to acceptance or the date of its
acceptance.

Article V

Any adherence of a State to the Convention after this Protocol has entered into force shall be deemed to be acceptance
of this Protocol.

Article VI

Acceptance by a State of this Protocol shall not be regarded as ratification by it of any amendment to the Convention.

Article VII

As soon as this Protocol comes into force, it shall be registered with the United Nations and with the International Civil 
Aviation Organization by the Government of the United States of America.

Article VIII

1. This Protocol shall remain in force so long as the Convention is in force.

2. This Protocol shall cease to be in force for a State only when that State ceases to be a party to the Convention.

Article IX

The Government of the United States of America shall give notice to all States members of the International Civil
Aviation Organization and to the Organization itself:

(a) of any signature of this Protocol and the date thereof, with an indication whether the signature is with or without
reservation a  to acceptance;

(b) of the deposit of any instrument of acceptance and the date thereof;
(c) of  the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 1.

Article X

This Protocol drawn up in the English, Arabic, French, Russian and Spanish languages, each text being equally
authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit duly 
certified copies thereof to the Government of the State  member of the International Civil Aviation Organization.
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized, sign this Protocol.

DONE at Montreal on the twenty-ninth day of September of the year one thousand nine hundred and ninety-five.

A Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló Egyezmény (Chicago, 1944) hiteles ötnyelvû szövegérõl szóló
Jegyzõkönyv

AZ ALULÍROTT KORMÁNYOK

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Köz gyû lés 29. ülé se, az A29-21 szá mú Ha tá ro za tá ban, töb bek kö zött arra kér te
a  Tanácsot és a Fõ tit kárt, hogy meg te gye a szük sé ges in téz ke dé se ket annak ér de ké ben, hogy erõ sít sék az ICAO-ban az
arab nyelv hasz ná la tát, és kí sér jék fo ko zott fi gye lem mel eze ket az in téz ke dé se ket az zal a cél ki tû zés sel, hogy az arab
nyelv al kal ma zá sa az ICAO-ban a Szer ve zet töb bi nyel vé vel azo nos szin tet érje el;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szóló Egyez mény an gol nyel vû szö veg e 1944. de cem -
ber 7-én nyílt meg alá írás ra Chi ca gó ban.

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü -
lés rõl szóló Egyez mény Hi te les Há rom nyel vû  Szövegérõl 1968. szep tem ber 24-én, Bu e nos Ai res ben alá írt Jegy -
zõkönyvnek meg fe le lõ en, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény (a to váb bi ak ban az Egyez mény) szö ve gét, 
az Egyez mény an gol nyel vû szö ve gé vel együtt, fran cia és spa nyol nyel ven is el fo gad ták, és így az Egyez mény záró
 bekezdésében fog lal tak nak meg fe le lõ en a há rom nyelv egy aránt hi te les szö ve gét je len ti;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szóló Egyez mény mó do sí tá sá val kap cso la tos Jegy -
zõkönyvet, valamint a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény (Chi ca go, 1944) Hi te les Négy nyel vû Szö ve gé -
rõl szóló Jegy zõ köny vet 1977. szep tem ber 30-án fo gad ták el, ez ál tal biz to sít va az Egyez mény és annak  módosításai
 szövegének hi te les sé gét orosz nyel ven;

FIGYELEMBE VÉVE en nek meg fe le lõ en, hogy  helyénvaló azon szük ség sze rû ren del ke zés meg ho za ta la, hogy az
Egyez mény szö veg e arab nyel ven is ren del ke zés re áll jon;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ilyen ren del ke zés meg hozatalakor te kin tet be kell ven ni az Egyez mény an gol, fran cia,
orosz és spa nyol nyel vû, meg lé võ mó do sí tá sa it, ame lyek szö ve gei egy aránt hi te le sek, valamint, hogy az Egyez mény
94. cikk (a) be kez dé sé nek meg fe le lõn bár mely mó do sí tás ki zá ró lag bár mely azon Ál lam vo nat ko zá sá ban lép het ha tály -
ba, amely azt meg erõ sí tet te;

A KÖVETKEZÕKBEN ál la pod nak meg:

I. Cikk

A je len Jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zõ, az Egyez mény nek és annak mó do sí tá sa i nak arab nyel vû szö veg e, az Egyez -
mény nek és annak mó do sí tá sa i nak an gol, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû szö ve gé vel együtt, azt a szö ve get je len ti,
amely az öt nyel ven egy aránt hi te les.

II. Cikk

Ha a je len Jegy zõ köny vet alá író Ál lam az Egyez mény bár mely mó do sí tá sát annak 94. cikk (a) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ en meg erõ sí tet te, illetve a jö võ ben erõ sí ti meg, ak kor az ilyen mó do sí tás an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû
szö ve ge it úgy kell te kin te ni, hogy azok, a je len Jegy zõ könyv bõl kö vet ke zõ en, az öt nyel ven ké szült egy aránt hi te les
 szövegre vo nat koz nak.

III. Cikk

1. A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Tag ál la mai az aláb bi ak va la me lyi ke ré vén vál hat nak a je len Jegy zõ -
könyv alá író i vá:

(a) az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kü li alá írás sal, vagy
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(b) az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás sal való alá írás sal, ame lyet az el fo ga dás kö vet, vagy
(c) el fo ga dás sal.

2. A je len Jegy zõ könyv 1995. ok tó ber 10-ig Mont re al ban, azt kö ve tõ en Was hing ton D.C.-ben ma rad nyit va  aláírásra.

3. Az el fo ga dás az el fo ga dá si ok irat nak az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nál tör té nõ le tét be helyezé sével lép 
ha tály ba.

4. A je len Jegy zõ könyv höz való csat la ko zást, annak meg erõ sí té sét vagy jó vá ha gyá sát annak el fo ga dá sa ként kell
 tekinteni.

IV. Cikk

1. A je len Jegy zõ könyv a har min ca dik na pon lép ha tály ba azt kö ve tõ en, hogy azt ti zen két Ál lam, a III. Cikk ren del ke -
zé se i vel össz hang ban, az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kül alá ír ta vagy el fo gad ta, valamint, mi u tán a Nem zet kö zi
Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, 1995. szep tem ber 29-én alá írt jegy zõ könyv ha tály ba
 lépett, amely biz to sít ja, hogy az Egyez mény arab nyel vû szö veg e egy aránt hi te les.

2. Bár mely azon Ál lam vo nat ko zá sá ban, amely ezt  követõen, a III. Cikk nek meg fe le lõ en írja alá a je len Jegy zõ köny -
vet, a Jegy zõ könyv az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kü li alá írá sá nak vagy el fo ga dá sá nak nap ján lép ha tály ba.

V. Cikk

Egy Ál lam nak az Egyez mény hez a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en tör té nõ bár mely csat la ko zá sát a je len 
Jegy zõ könyv el fo ga dá sá nak kell te kin te ni.

VI. Cikk

A je len Jegy zõ könyv nek egy Ál lam ál tal tör té nõ el fo ga dá sát nem te kin tik úgy, hogy az Ál lam az Egyez mény bár mely
mó do sí tá sát meg erõ sí tet te.

VII. Cikk

Amint a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lép, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak re giszt rál nia kell azt az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze té nél és a Nem zet kö zi Pol gári Re pü lé si Szer ve zet nél.

VIII. Cikk

1. A je len Jegy zõ könyv mind ad dig ha tály ban ma rad, amíg az Egyez mény ha tály ban van.

2. A je len Jegy zõ könyv ki zá ró lag ak kor ve szí ti ha tá lyát egy Ál lam ese té ben, ha az Ál lam töb bé már nem szá mít
az Egyez ményt alá író fél nek.

IX. Cikk

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet összes Tag ál la mát,  valamint
ma gát a Szer ve ze tet is ér te sí te nie kell:

(a) a je len Jegy zõ könyv bár mely alá írá sá ról és annak nap já ról, annak meg je lö lé sé vel együtt, hogy va jon az alá írás
az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás sal vagy fenn tar tás nél kül tör tént;

(b) bár mely el fo ga dá si ok irat le tét be he lye zé sé rõl és annak nap já ról;
(c) ar ról a nap ról, ame lyen a je len Jegy zõ könyv, a IV. Cikk 1. be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban, ha tály ba

lép.
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X. Cikk

A je len Jegy zõ köny vet, ame lyet an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven ké szí tet tek, és amely nek min den egyes
szö veg e egy aránt hi te les, az Ame ri kai Egye sült  Államok Kor má nyá nak le vél tá rá ban kell le tét be he lyez ni, amely meg -
felelõen hi te le sí tett má so la tot küld a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Tag ál la ma i nak Kor má nya i hoz.

ENNEK HITELÉÜL az alul írott telj ha tal mú meg ha tal ma zot tak, a meg fe le lõ fel ha tal ma zás bir to ká ban, alá ír ták a je len 
Jegy zõ köny vet.

KÉSZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven ötö dik évi szep tem ber hó hu szon ki len ce dik nap ján.”

7. § (1) Az Or szág gyû lés az 1998. ok tó ber 1-jén, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez -
ményt mó do sí tó Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) Az 1998. ok tó ber 1-jén, Mont re al ban alá írt, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt mó do sí tó Jegy zõ -
könyv hi te les an gol nyel vû szö veg e és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation 
signed at Montreal on 1 October 1998

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Thirty-second Session at Montreal on 22 September 1998,

HAVING NOTED that it is the general desire of Contracting States to take action to ensure that the Convention on
International Civil Aviation done at Chicago on 7 December 1944 is available as the authentic Chinese text,

HAVING CONSIDERED it necessary to amend the said Convention, for the purpose aforesaid,

1. APPROVES, in ac cor dan ce with the pro vi si ons of Ar tic le 94(a) of the Con ven ti on afo re sa id, the fol lo wing
pro po sed amend ment which is to rep la ce the pre sent text of the fi nal pa rag raph of the said Convention:

„Done at Chi ca go the se venth day of De cem ber 1944 in the Eng lish lan gu a ge. The texts of this Con ven ti on
drawn up in the Eng lish, Ara bic, Chi ne se, French, Rus si an and Spa nish lan gu a ges are of equ al aut hen ti city. The se
texts shall be de po si ted in the ar chi ves of the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, and cer ti fi ed co pi es shall 
be trans mit ted by that Go vern ment to the Go vern ments of all the Sta tes which may sign or ad he re to this
Con ven ti on. This Con ven ti on shall be open for signature at Washington. D.C.”.

2. SPECIFIES, pur su ant to the pro vi si ons of the said Ar tic le 94(a) of the said Con ven ti on, one hund red and
twenty-fo ur as the num ber of Cont rac ting Sta tes upon who se ra ti fi ca ti on the pro po sed amend ment afo re sa id shall
come into force, and

3. RESOLVES that the Sec re ta ry Ge ne ral of the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on draw up a Pro to col
in the Eng lish, Ara bic, Chi ne se, French, Rus si an and Spa nish lan gu a ges each of which shall be of equ al aut hen ti city 
em bo dy ing the pro po sed amend ment abo ve ment io ned and the matter hereinafter appearing.

CONSEQUENTLY, pursuant to the aforesaid action of the Assembly,
This Pro to col has been drawn up by the Sec re ta ry Ge ne ral of the Or ga ni za ti on.
The Pro to col shall be open to ra ti fi ca ti on by any Sta te which has ra ti fi ed or ad he red to the said Con ven ti on on

In ter na ti o nal Civil Aviation.
The inst ru ments of ra ti fi ca ti on shall be de po si ted with the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Organization.
The Pro to col shall come into for ce in res pect of the Sta tes which have ra ti fi ed it on the date on which the one

hund red and twenty-fo urth inst ru ment of ra ti fi ca ti on is so deposited.
The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all Cont rac ting Sta tes of the date of de po sit of each ra ti fi ca ti on of 

the Protocol.
The Sec re ta ry Ge ne ral shall im me di a tely no ti fy all Sta tes par ti es to the said Con ven ti on of the date on which the

Pro to col comes into force.
With res pect to any Cont rac ting Sta te ra ti fy ing the Pro to col af ter the date afo re sa id, the Pro to col shall come into

for ce upon de po sit of its inst ru ment of ra ti fi ca ti on with the In ter na ti o nal Civil Aviation Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the President of the aforesaid Thirty-second Session of the Assembly and the Secretary
General of the Organization, being authorized thereto by the Assembly, sign this Protocol. 
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DONE at Montreal on the first day of October of the year one thousand nine hundred and ninety-eight, in a single
document in the English, Arabic, Chinese, French, Russian, and Spanish languages, each of which shall be of equal
authenticity. This Protocol shall remain deposited in the archives of the International Civil Aviation Organization,
and certified copies thereof shall be transmitted by the Secretary General of the Organization to all States parties
to the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944. 

H. S. Kho la R. C. Cos ta Pe re i ra
Pre si dent of the 32nd Ses si on Sec re ta ry Ge ne ral

of the As sembly

Az 1998. október 1-jén, Montrealban aláírt, a Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló
Egyezményt módosító Jegyzõkönyv

A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉSI SZERVE ZET KÖZGYÛLÉSE

ÖSSZEÜLT har minc ket te dik Ülé sén, 1998. szep tem ber 22-én Mont re al ban;

TUDOMÁSUL VÉVE a Szer zõ dõ Ál la mok azon ál ta lá nos kí ván sá gát, mely sze rint in téz ked ni kell annak ér de ké ben,
hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény hi te -
les kí nai nyel vû szö veg ként ren del ke zés re  álljon,

SZÜKSÉGESNEK TARTVA, hogy a hi vat ko zott Egyez ményt a fent em lí tett cél ból mó do sít sák,

1. JÓVÁHAGYJA, hogy a fent em lí tett Egyez mény 94. cikk (a) be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban,
a kö vet ke zõk ben ja va solt mó do sí tást hajt sák vég re, amely a hi vat ko zott Egyez mény záró be kez dé se je len le gi szö -
ve gé nek he lyé re lép:

„Ké szült Chi ca gó ban, 1944. de cem ber he te dik nap ján, an gol nyel ven. A je len Egyez mény an gol, arab, kí nai,
fran cia, orosz és spa nyol nyel ven ké szült szö ve gei egy aránt  hitelesek. Eze ket a szö ve ge ket az Ame ri kai Egye sült
 Államok Kor má nyá nak le vél tá rá ban kell le tét be he lyez ni, amely Kor mány hi te le sí tett má so la tot küld a je len
Egyez ményt alá író, illetve ah hoz csat la ko zó összes Ál lam  Kormányának. A je len Egyez mény alá írás ra Was hing ton 
D.C.-ben áll nyit va.”

2. MEGHATÁROZZA a hi vat ko zott Egyez mény már em lí tett 94. cikk (a) be kez dé se ren del ke zé se i nek meg fe -
le lõ en, hogy a Szer zõ dõ Ál la mok szá ma száz hu szon négy, amely meg erõ sí té sét kö ve tõ en a fent ja va solt mó do sí tás
ha tály ba lép, és

3. HATÁROZATOT HOZ, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Fõ tit ká ra an gol, arab, kí nai, fran cia,
orosz és spa nyol nyel vû Jegy zõ köny vet ké szít sen, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les, ma gá ban fog lal va a fent
em lí tett mó do sí tást és az aláb bi ak ban kö vet ke zõ ket.

KÖVETKEZÉSKÉPPEN, a Köz gyû lés fent em lí tett  intézkedésének ér tel mé ben,
A je len Jegy zõ köny vet a Szer ve zet Fõ tit ká ra el ké szí tet te.
A Jegy zõ könyv meg erõ sí tés re nyit va áll bár mely olyan Ál lam szá má ra, amely a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl

szóló hi vat ko zott Egyez ményt meg erõ sí tet te vagy ah hoz csat la ko zott.
A meg erõ sí tõ ok ira to kat a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél kell le tét be he lyez ni.
A Jegy zõ könyv az azt meg erõ sí tõ Ál la mok kö zött azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a száz hu szon ne gye dik meg -

erõ sí tõ ok ira tot le tét be he lyez ték.
A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sít min den Szer zõ dõ Ál la mot a Jegy zõ könyv min den egyes meg erõ sí té sé nek le tét -

be he lye zé si nap já ról.
A Fõ tit kár ha la dék ta la nul ér te sí ti a hi vat ko zott Egyez mény összes Szer zõ dõ Ál la mát ar ról a nap ról, ame lyen

a Jegy zõ könyv ha tály ba lép.
A Jegy zõ könyv azon Szer zõ dõ Ál lam te kin te té ben, amely azt a fent em lí tett na pot kö ve tõ en erõ sí ti meg, ak kor

lép ha tály ba, ami kor az erre vo nat ko zó meg erõ sí tõ ok ira tot a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet nél le tét be
 helyezték.

ENNEK HITELÉÜL – a Köz gyû lés arra vo nat ko zó fel ha tal ma zá sa alap ján – a Köz gyû lés fent em lí tett har minc ket te -
dik ülé sé nek El nö ke és a Szer ve zet Fõ tit ká ra alá ír ja a je len Jegy zõ köny vet.
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KÉSZÜLT Mont re al ban, az ezer ki lenc száz ki lenc ven nyol ca dik évi ok tó ber hó elsõ nap ján, egy-egy pél dány ban,
 angol, arab, kí nai, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven, ame lyek mind egyi ke egy aránt hi te les. A je len Jegy zõ könyv a Nem -
zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet irat tá rá ban ma rad le tét ben, és en nek hi te le sí tett má so la tát a Szer ve zet Fõ tit ká ra meg -
kül di a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez ményt alá -
író összes Ál lam nak.

H. S. Kho la R. C. Cos ta Pe re i ra
a Köz gyû lés Fõ tit kár”

har minc ket te dik Ülé sé nek El nö ke

8. § (1) Az Or szág gyû lés a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény hi te les hat nyel vû szö ve gé rõl szóló Jegy -
zõ köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

(2) A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény hi te les hat nyel vû szö ve gé rõl szóló Jegy zõ könyv hi te les an gol
nyel vû szö veg e és hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol on the Authentic Six-Language Text of the Convention on International Civil Aviation
(Chicago,1944)

THE UNDERSIGNED GOVERNMENTS

CONSIDERING that the 31st Session of the Assembly, in Resolution A31-16, requested inter alia, the Council and
the Secretary General to take the necessary measures to intensify the progressive use of the Chinese language in
the International Civil Aviation Organization (ICAO) and to closely monitor these measures with the objective of
achieving the utilization of the Chinese language in ICAO on the same level as the other languages in the Organization;

CONSIDERING that the English text of the Convention on International Civil Aviation (hereinafter called
the Convention) was opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

CONSIDERING that, pursuant to the: Protocol signed at Buenos Aires on 24 September 1968 on the Authentic
Trilingual Text of the Convention on International Civil Aviation done at Chicago, 7 December 1944, the text of
the Convention was adopted in the French and Spanish languages and, together with the text of the Convention in
the English language, constitutes the text equally authentic in the three languages as provided for in the final clause of
the Convention;

CONSIDERING that a Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation and
a Protocol on the Authentic Quadrilingual Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944) were
adopted on 30 September 1977, providing for the authenticity of the text of the Convention and amendments thereto in
the Russian language;

CONSIDERING that a Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation and a
Protocol on the Authentic Quadrilingual Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944) were
adopted on 29 September 1995, providing for the authenticity of the text of the Convention and amendments thereto in
the Arabic language;

CONSIDERING accordingly, that it is appropriate to make the necessary provision for the text of the Convention to
exist in the Chinese language;

CONSIDERING that in making such provision account must be taken of the existing amendments to the Convention
in the English, Arabic, French, Russian and Spanish languages, the texts of which are equally authentic and that,
according to Article 94(a) of the Convention, any amendment can come into force only in respect of any State which has
ratified it;

HAVE AGREED as fol lows:

Article I

The text of the Convention and of the amendments thereto in the Chinese language annexed to this Protocol, together
with the text of the Convention and of the amendments thereto in the English, Arabic, French, Russian and Spanish
languages, constitutes a text equally authentic in the six languages.
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Article II

If a State party to this Protocol has ratified or in the future ratifies any amendment made to the Convention in
accordance with Article 94(a) thereof, then the text of such amendment in the English, Arabic, Chinese, French, Russian
and Spanish languages shall be deemed to refer to the text equally authentic in the six languages, which results from this
Protocol.

Article III

1. The States members of the International Civil Aviation Organization may become parties to the present Protocol
either by:

(a) signature without reservation as to acceptance, or
(b) signature with reservation as to acceptance followed by acceptance, or
(c) acceptance.

2. This Protocol shall remain open for signature at Montreal until 16 October 1998 and thereafter at Washington, D.C.

3. Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument of acceptance with the Government of the United
States of America.

4. Adherence to or ratification or approval of this Protocol shall be deemed to be acceptance thereof.

Article IV

1. This Protocol shall come into force on the thirtieth day after twelve States shall, in accordance with the provisions
of Article III, have signed it without reservation as to acceptance or accepted it and after entry into force of the
amendment to the final clause of the Convention adopted on 1 October 1998, which provides that the text of the
Convention in the Chinese language is of equal authenticity.

2. As regards any State which shall subsequently become a party to this Protocol in accordance with Article III,
the Protocol shall come into force on the date of its signature without reservation as to acceptance or of its acceptance.

Article V

Any adherence of a State to the Convention after this Protocol has entered into force shall be deemed to be acceptance
of this Protocol.

Article VI

Acceptance by a State of this Protocol shall not be regarded as ratificatiol1 by it of any amendment to the Convention.

Article VII

As soon as this Protocol comes into force, it shall be registered with the United Nations and with the International Civil 
Aviation Organization by the Government of the United States of America.

Article VIII

1. This Protocol shall remain in force so long as the Convention is in force.

2. This Protocol shall cease to be in force for a State only when that State ceases to be a party to the Convention.
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Article IX

The Government of the United States of America shall give notice to all States members of the International Civil
Aviation Organization and to the Organization itself:

(a) of any signature of this Protocol and the date thereof, with an indication whether the signature is with or without
reservation as to acceptance;

(b) of the deposit of any instrument of acceptance and the date thereof;

(c) of the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 1.

Article X

This Protocol, drawn up in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, each text being
equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall
transmit duly certified copies thereof to the Governments of the States members of the International Civil Aviation
Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized, have signed this Protocol.

DONE at Montreal on the first day of October of the year one thousand nine hundred and ninety-eight.

A Nemzetközi Polgári Repülésrõl szóló Egyezmény (Chicago, 1944) hiteles hatnyelvû szövegérõl szóló
Jegyzõkönyv

AZ ALULÍROTT KORMÁNYOK

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Köz gyû lés 31. Ülé se, az A31-16 szá mú Ha tá ro za tá ban, töb bek kö zött arra kér te
a  Tanácsot és a Fõ tit kárt, hogy meg te gye a szük sé ges in téz ke dé se ket annak ér de ké ben, hogy erõ sít sék a Nem zet kö zi
 Polgári Re pü lé si Szer ve zet ben (ICAO) a kí nai nyelv prog resszív hasz ná la tát, és kí sér jék fo ko zott fi gye lem mel eze ket az
in téz ke dé se ket az zal a cél ki tû zés sel, hogy a kí nai nyelv al kal ma zá sa az ICAO-ban a Szer ve zet töb bi nyel vé vel azo nos
szin tet érje el;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szóló Egyez mény (a to váb bi ak ban: az Egyez mény)
 angol nyel vû szö veg e 1944. de cem ber 7-én nyílt meg alá írás ra Chi ca gó ban;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Chi ca gó ban, 1944. de cem ber hó he te dik nap ján ké szült, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü -
lés rõl szóló Egyez mény Hi te les Há rom nyel vû Szö ve gé rõl 1968. szep tem ber 24-én, Bu e nos Ai res ben alá írt Jegy zõ -
könyv nek meg fe le lõ en, az Egyez mény szö ve gét, az Egyez mény an gol nyel vû szö ve gé vel együtt, fran cia és spa nyol
nyel ven is el fo gad ták, és így az Egyez mény záró be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a há rom nyelv egy aránt hi te les
szö ve gét je len ti;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szóló Egyez mény mó do sí tá sá val kap cso la tos Jegy zõ -
köny vet, valamint a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény (Chi ca go, 1944) Hi te les Négy nyel vû Szö ve gé rõl
szóló Jegy zõ köny vet 1977. szep tem ber 30-án fo gad ták el, ez ál tal biz to sít va az Egyez mény és annak  módosításai szö ve -
gé nek hi te les sé gét orosz nyel ven;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy a Nem zet kö zi Pol gá ri  Repülésrõl szóló Egyez mény mó do sí tá sá val kap cso la tos Jegy zõ -
köny vet, valamint a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl szóló Egyez mény (Chi ca go, 1944) Hi te les Öt nyel vû Szö ve gé rõl
szóló Jegy zõ köny vet 1995. szep tem ber 29-én fo gad ták el, ez ál tal biz to sít va az Egyez mény és annak  módosításai szö ve -
gé nek hi te les sé gét arab nyel ven;

FIGYELEMBE VÉVE en nek meg fe le lõ en, hogy  helyénvaló azon szük ség sze rû ren del ke zés meg ho za ta la, hogy az
Egyez mény szö veg e kí nai nyel ven is ren del ke zés re áll jon;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ilyen ren del ke zés meg ho za ta la kor te kin tet be kell ven ni az Egyez mény an gol, arab, fran -
cia, orosz és spa nyol nyel vû, meg lé võ mó do sí tá sa it, ame lyek szö ve gei egy aránt hi te le sek, valamint, hogy az Egyez mény
94. cikk (a) be kez dé sé nek meg fe le lõn bár mely mó do sí tás ki zá ró lag bár mely azon Ál lam te kin te té ben lép het ha tály ba,
amely azt meg erõ sí tet te;
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A KÖVETKEZÕKBEN ál la pod nak meg:

I. Cikk

A je len Jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zõ, az Egyez mény nek és annak mó do sí tá sa i nak kí nai nyel vû szö veg e, az Egyez -
mény nek és annak mó do sí tá sa i nak an gol, arab, fran cia, orosz és spa nyol nyel vû szö ve gé vel együtt, azt a szö ve get je len ti, 
amely a hat nyel ven egy aránt hi te les.

II. Cikk

Ha a je len Jegy zõ köny vet alá író Ál lam az Egyez mény bár mely mó do sí tá sát annak 94. cikk a) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ en meg erõ sí tet te, illetve a jö võ ben erõ sí ti meg, ak kor az ilyen mó do sí tás an gol, arab, kí nai, fran cia, orosz és spa nyol
nyel vû szö ve ge it úgy kell te kin te ni, hogy azok, a  jelen Jegy zõ könyv bõl kö vet ke zõ en, a hat nyel ven ké szült egy aránt hi -
te les szö veg re vo nat koz nak.

III. Cikk

1. A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Tag ál la mai az aláb bi ak va la me lyi ke ré vén vál hat nak a je len Jegy zõ -
könyv alá író i vá:

(a) az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kü li alá írás sal, vagy
(b) az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás sal való alá írás sal, ame lyet az el fo ga dás kö vet, vagy
(c) el fo ga dás sal.

2. A je len Jegy zõ könyv 1998. ok tó ber 16-ig Mont re al ban, azt kö ve tõ en Was hing ton D.C.-ben áll nyit va alá írásra.

3. Az el fo ga dás az el fo ga dá si ok irat nak az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nál tör té nõ le tét be he lye zé sé vel lép 
ha tály ba.

4. A je len Jegy zõ könyv höz való csat la ko zást, annak meg erõ sí té sét vagy jó vá ha gyá sát annak el fo ga dá sa ként kell
 tekinteni.

IV. Cikk

1. A je len Jegy zõ könyv a har min ca dik na pon lép ha tály ba azt kö ve tõ en, hogy azt ti zen két Ál lam, a III. Cikk ren del ke -
zé se i vel össz hang ban, az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kül alá ír ta vagy el fo gad ta, valamint, mi u tán az Egyez -
mény 1998. ok tó ber 1-jén el fo ga dott záró be kez dé sé nek mó do sí tá sa ha tály ba lé pett, amely biz to sít ja, hogy az Egyez -
mény kí nai nyel vû szö veg e egy aránt hi te les.

2. Bár mely azon Ál lam vo nat ko zá sá ban, amely ezt  követõen, a III. Cikk nek meg fe le lõ en írja alá a je len Jegy zõ köny -
vet, a Jegy zõ könyv az el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás nél kü li alá írá sá nak vagy el fo ga dá sá nak nap ján lép ha tály ba.

V. Cikk

Egy Ál lam nak az Egyez mény hez a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en tör té nõ bár mely csat la ko zá sát a je len 
Jegy zõ könyv el fo ga dá sá nak kell te kin te ni.

VI. Cikk

A je len Jegy zõ könyv nek egy Ál lam ál tal tör té nõ el fo ga dá sát nem te kin tik úgy, hogy az Ál lam az Egyez mény bár mely
mó do sí tá sát meg erõ sí tet te.
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VII. Cikk

Amint a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lép, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak re giszt rál nia kell azt az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze té nél és a Nem zet kö zi Pol gári Re pü lé si Szer ve zet nél.

VIII. Cikk

1. A je len Jegy zõ könyv mind ad dig ha tály ban ma rad, amíg az Egyez mény ha tály ban van.

2. A je len Jegy zõ könyv ki zá ró lag ak kor ve szí ti ha tá lyát egy Ál lam ese té ben, ha az Ál lam töb bé már nem szá mít az
Egyez ményt alá író fél nek.

IX. Cikk

Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet összes Tag ál la mát,  valamint
ma gát a Szer ve ze tet is ér te sí te nie kell:

(a) a je len Jegy zõ könyv bár mely alá írá sá ról és annak nap já ról, annak meg je lö lé sé vel együtt, hogy va jon az alá írás az
el fo ga dás te kin te té ben fenn tar tás sal vagy fenn tar tás nél kül tör tént;

(b) bár mely el fo ga dá si ok irat le tét be he lye zé sé rõl és annak nap já ról;

(c) ar ról a nap ról, ame lyen a je len Jegy zõ könyv, a IV. Cikk 1. be kez dé sé nek ren del ke zé se i vel össz hang ban, ha tály ba
lép.

X. Cikk

A je len Jegy zõ köny vet, ame lyet an gol, arab, kí nai, fran cia, orosz és spa nyol nyel ven ké szí tet tek, és amely nek min den
egyes szö veg e egy aránt hi te les, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nak le vél tá rá ban kell le tét be  helyezni, amely
e szö ve gek meg fe le lõ en hi te le sí tett má so la tát meg kül di a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet Tag ál la mai Kor má -
nya i nak.

ENNEK HITELÉÜL az alul írott telj ha tal mú meg ha tal ma zot tak, a meg fe le lõ fel ha tal ma zás bir to ká ban, alá ír ták a je len 
Jegy zõ köny vet.

KÉSZÜLT Mont re al ban, ezerkilencszázkilencven nyolcadik évi ok tó ber hó elsõ nap ján.”

9. § (1) E tör vé ny – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott  kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vé ny 5–8. §-a a Jegy zõ köny vek ben meg ha tá ro zott idõ pon tok ban lép ha tály ba.

(3) Az 5–8. §-ok ban ta lál ha tó Jegy zõ köny vek, illetve az 5–8. §-ok ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját – annak  ismertté
vá lá sát kö ve tõ en – a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val 
ál la pít ja meg.

(4) E tör vé ny vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl a köz le ke dé sért 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 XI.
törvény

a regisztrációs adóról  szóló 2003. évi CX. tör vény
módosításáról*

1. § A re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vé ny
(a továb biak ban: Re ga-tv.) 15.  §-ának he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„15.  § A kör nye zet vé del mi osz tály ba so ro lás a köz úti
jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá -
sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.)
 KöHÉM ren de let 5. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek 2007. 
feb ru ár 5. nap ján ha tá lyos ál la po ta sze rint tör té nik.”

2.  § Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a 2007. feb ru ár 5. nap já tól in dult fo lya mat ban
lévõ, valamint a 3.  §-ban meg ha tá ro zott adó igaz ga tá si el -
já rás ban is al kal maz ni kell.

3.  § (1) Az adó zó ké rel mé re a vám ha tó ság a 2007. feb -
ru ár 5. nap já tól in dult adó igaz ga tá si el já rás ban az e tör -
vény ha tály ba lé pé se elõtt jog erõ re emel ke dett dön té sét
vissza von ja és az e tör vénnyel mó do sí tott Re ga-tv. ren del -
ke zé se i nek meg fe le lõ dön tést hoz, amennyi ben az az adó -
zó ja vá ra  szóló adó kü lön bö ze tet ered mé nyez.
 (2) Az adó zó a ké rel met az e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül az adó meg ál la pí tá sa irán ti el já rás -
ban elsõ fo kon el járt vám ha tó ság hoz ter jeszt he ti elõ. A ha tár -
idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lá si ké re lem nek nincs he lye.
 (3) A ké re lem ben nyi lat koz ni kell ar ról, hogy az adó zó
az ál ta la meg fi ze tett adó nak meg fe le lõ össze get a ké re lem
be ter jesz té sé ig nem há rí tot ta át más ra.
 (4) A ké re lem hez csa tol ni kell:

a) az adót meg ál la pí tó vám ha tó sá gi ha tá ro za tot;
b) az adó meg ál la pí tá sá hoz a Re ga-tv.-ben meg ha tá ro -

zott Mû sza ki adat la pot, amely bi zo nyít ja, hogy az e tör -
vénnyel mó do sí tott Re ga-tv. ren del ke zé se i nek figye -
lembevétele az adó zó ja vá ra  szóló adó kü lön bö ze tet ered -
mé nyez, en nek hi á nyá ban a vám ha tó ság a ren del ke zé sé re
álló ada tok alap ján dönt;

c) az adó meg fi ze té se ese tén, a Re ga-tv. sze rin ti adó -
iga zo lást.
 (5) A vám ha tó ság, ha az a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük -
sé ges, az ellen õr zés so rán al kal maz ha tó bi zo nyí tást foly tat 
le az zal, hogy az adó át há rí tá sá val kap cso la tos bi zo nyí tás
arra a sze mély re is ki ter jed het, aki re az adó zó az ál ta la
meg fi ze tett adó nak meg fe le lõ össze get át há rít hat ta.
 (6) Az e §-ban sza bá lyo zott el já rás men tes az il le té k és
egyéb el já rá si költ ség fi ze té se alól.

(7) Az e §-ban nem sza bá lyo zott el já rá si kér dé sek ben az 
Art. ren del ke zé sei irány adók.

Só lyom Lász ló s. k., Man dur Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés al el nö ke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 5-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
29/2007. (III. 9.) GKM

rendelete

a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági

feladatokról  szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet
módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont -
já ban és a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény (a továb -
biak ban: Pt.) 53.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az Eht. 9.  §-ának
(6)–(8) be kez dé sé re és a Pt. 47.  §-ára – a gaz da sá gi és köz -
le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. 
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának i) és j) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A fel ügye le ti díj mér té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal
kap cso la tos adat szol gál ta tás ról és ha tó sá gi fel ada tok ról
 szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM ren de let (a továb biak ban:
Ren de let) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e he -
lyé be a következõ rendelkezés lép:

„(1) 2007. év ben a szol gál ta tók ál tal fi ze ten dõ fel ügye -
le ti díj össze ge a kö vet ke zõ mér té kû:”

(2) A Ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A fel ügye le ti díj éves össze gét 1000 fo rint ra le fe lé
ke re kít ve kell meg ál la pí ta ni. Amennyi ben az így szá mí tott 
ér ték nem éri el az 5000 fo rin tot, úgy a fel ügye le ti dí jat
nem kell megfizetni.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a fel ügye le ti díj mér té ké rõl
és a fel ügye le ti díj jal kap cso la tos adat szol gál ta tás ról és ha -
tó sá gi fel ada tok ról  szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM ren de let
mó do sí tá sá ról rendelkezõ 3/2006. (III. 21.) IHM rendelet.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A pénzügyminiszter
3/2007. (III. 9.) PM

rendelete

a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat
átcsoportosításának rendjérõl  szóló

9/2006. (III. 23.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi 
költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény
51.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a pénzügy -
miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék elõ irány zat át cso por -
to sí tá sá nak rend jé rõl  szóló 9/2006. (III. 23.) PM ren de let
(a továb biak ban: R.) be ve ze tõ szö ve gé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 124.  §-a (4) be kez dé sé nek
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a
Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 51.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lal tak ra – a XXII. Pénz ügy mi nisz té rium fe je zet,
17. cím, 1. al cím, 13. Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék jog -
cím cso port elõ irány zat ter hé re tör té nõ fe je ze tek kö zöt ti
év kö zi át cso por to sí tás rend jé re, a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:”

2.  §

Az R. 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Rend kí vü li be ru há zá si tar ta lék jog cím cso port
elõ irány zat ból (a továb biak ban: elõ irány zat) jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ál lam i fel adat el lá tá sá hoz kap cso ló dó
be ru há zá sa meg va ló sí tá sá hoz át cso por to sí tást költ ség ve -
té si szerv, he lyi ön kor mány zat, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su lás, egy ház és egy há zi
jogi sze mély, valamint ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve -
zet ként nyil ván tar tás ba vett szer ve zet (a továb biak ban:
kez de mé nye zõ) kez de mé nyez het írás ban, leg ké sõbb az
adott költ ség ve té si év de cem ber 1. nap já ig a pénzügy -
miniszternél.”

3.  §

Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it a Pénz ügy mi nisz té -
rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban meg je lölt
szer ve ze ti egy sé ge (a továb biak ban: tit kár ság) lát ja el.”

4.  §

Az R. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A kez de mé nye zés ben meg je lölt be ru há zás sal kap -
cso lat ban a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv szak mai ál lás -
pont ja ki ala kí tá sa kor meg vizs gál ja]

„d) a be ru há zás fe je ze ten be lü li fi nan szí ro zá sá nak le he -
tõ sé gét,”

5.  §

Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e és
e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bi zott ság az elõ irány zat ter hé re tör té nõ át cso por -
to sí tá si igényt ja vas la tá ban ak kor tá mo gat ja, ha fo lya mat -
ban lévõ be ru há zás, illetve sür gõs, új on nan in du ló be ru há -
zás meg va ló sí tá sá hoz a fi nan szí ro zá si igény elõ re nem ter -
vez he tõ, vá rat lan ese mény, illetve hely zet  miatt kö vet ke -
zett be és for rás biz to sí tá sa”

„e) a kul tu rá lis, a ne ve lé si-ok ta tá si, a sport, a szo ciá lis,
illetve az egész ség ügyi va gyon meg õr zé se ér de ké ben ha -
laszt ha tat la nul szük sé ges.”

6.  §

Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A bi zott ság az elõ irány zat ter hé re tör té nõ át cso por -
to sí tá si igényt ja vas la tá ban kü lö nö sen ak kor nem tá mo gat -
ja, ha

a) az nem fe le l meg az 1.  § sze rin ti kö ve tel mé nyek nek,
vagy

b) a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv azt szak mai ál lás -
pont já ban nem tart ja in do kolt nak.”

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba. Ren del ke zé se it a hatályba lépését köve tõen in dult el já -
rá sok ban kell al kal maz ni.

Dr. Ve res Já nos  s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
12/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gá sok alap ján
– dr. Ko vács Pé ter alkot mány bíró pár hu za mos indokolá -
sával – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság 569/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

2. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság 569/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za ta ellen, ha tár -
idõn túl be nyúj tott ki fo gást vissza uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, valamint a Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt el nö kei – párt ja ik ne vé ben –
2006. ok tó ber 24-i kel te zés sel, egy be ad vá nyá ban hét kü -
lön bö zõ, ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ki írá sát kez de -
mé nye zõ alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB). 
Az OVB a hét kér dés te kin te té ben kü lön ha tá ro za tot ho -
zott, 566–567/2006. (XI. 20.) és 568–572/2006. (XI. 21.)
OVB ha tá ro zat szá mok alatt. Az OVB 569/2006. (XI. 21.)
ha tá ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) el bí rált nép sza va -
zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívén a kö vet ke zõ kér dés 
sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy gyógy sze re ket to -
vább ra is csak gyógy szer tár ban le hes sen áru sí ta ni?” Az
OVB az alá írás gyûj tõ ívet a 2006. no vem ber 21-i ülé sén
ho zott ha tá ro za tá val – az OVBh.-val – hi te le sí tet te. Az
OVB ha tá ro za tá nak a köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny

2006. no vem ber 24-én meg je lent, 2006. évi 144. szá má -
ban ke rült sor.

II.

Az OVB a két párt el nö ke ál tal hi te le sí tés re be nyúj tott
alá írás gyûj tõ ívek kö zül – kü lön szá mon ho zott ha tá ro za -
ta i val – há rom alá írás gyûj tõ ívet hi te le sí tett. Az Al kot -
mány bí ró ság hoz – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se
alap ján – öt olyan ki fo gás ér ke zett, amely egy in dít vá nyon
be lül mind há rom, az OVB alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét
tar tal ma zó ha tá ro za ta ellen irá nyult. Az Alkot mány bíró -
ság az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és
annak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003,
2065., a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (2) be kez dé se alap -
ján az egyes OVB ha tá ro za tok ra vo nat ko zó ki fo gá so kat
külön- külön ügy szá mon ik tat ta. Je len ha tá ro zat nak az
OVBh. ellen be nyúj tott ki fo gás a tár gya.

Az OVBh. meg sem mi sí té sé re és az OVB új el já rás ra
uta sí tá sá ra irá nyuló öt ki fo gást az Alkot mány bíró ság – te -
kin tet tel arra, hogy ugyan azon OVB ha tá ro zat ellen irá -
nyul nak – az Ügy rend 28.  § (1) be kez dé se alap ján egye sí -
tet te és egy el já rás ban bí rál ta el. A ki fo gá sok 2006. no -
vem ber 29-i, de cem ber 5-i, de cem ber 7-i és de cem ber 8-i
kel te zé sek kel 2006. de cem ber 4-én, 5-én, 7-én ér kez tek az
OVB-hez, 2006. de cem ber 5-én, 6-án, 8-án pe dig az
Alkot mánybíróságra. Két ki fo gást köz vet le nül az Al kot -
mány bí ró ság hoz nyúj tot tak be, ezek 2006. de cem ber 7-én
és 12-én ér kez tek be. A Ve. 130.  § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na -
pon be lül le het be nyúj ta ni. Te kin tet tel arra, hogy az
OVBh. köz zé té te lé re 2006. no vem ber 24-én ke rült sor, a
ha tár idõ 2006. de cem ber 9-én járt le, így az OVBh. ellen
be nyúj tott négy ki fo gás a tör vényes ha tár idõn be lül ér ke -
zett, egy vi szont el ké sett.

Az egyik in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint „a leg sú lyo -
sabb al kot má nyos sá gi prob lé mát ép pen a nép sza va zá si ja -
vas lat hal maz egé sze veti fel: a kez de mé nye zõk egy más tól
tel je sen füg get len té mák együt tes nép sza va zás ra való tû -
zé sé vel meg akar ják ke rül ni azt az al kot má nyos ti lal mat,
amely sze rint a mi nisz ter el nök sze mé lyé rõl nem le het nép -
sza va zást tar ta ni [Alkot mány 28/C.  § (5) d) pont]. [...]
Lénye gében a nép sza va zás in téz mé nyét a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyos rend jé nek erõ szak kal való meg dön té -
sé re akar ják hasz nál ni” –  veti fel in dít vá nya ki egé szí té sé -
ben. Alap in dít vá nyá ban arra hi vat ko zik, hogy a nép sza va -
zás-kez de mé nye zé si cso mag az Alkot mány bur kolt meg -
vál toz ta tá sá ra irá nyul, mi vel „az az or szág al kot má nyos
rend jé nek lé nye gi meg vál to zá sát ered mé nyez né – át té rést
a kép vi se le ti de mok rá ci á ról a köz vet len de mok rá ci á ra.”
Az OVBh.-ban meg fo gal ma zott kér dés ál lás pont ja sze rint
egy al kot mány sér tõ diszk ri mi ná ció fenn tar tá sá ra, illetve
vissza ál lí tá sá ra irá nyul, mi vel „a gyógy sze ré szek mo no -
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pó li u má nak fenn tar tá sa el lent mon da na a pi ac gaz da ság
(Alkot mány 9.  § (1) be kez dés) lo gi ká já nak”.

Egy má sik ki fo gás sze rint „mi vel a nép sza va zás ra fel tett 
kér dés idõ be li ha tá lyos sá got nem je löl meg, így arra egy ér -
tel mû en nem le het vá la szol ni.” Hi vat ko zik arra, hogy az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel tett kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

A har ma dik ki fo gás sze rint az OVB „a kér dés nép sza va -
zás ra való fel te vé sét en ge dé lye zõ ha tá ro za ta a jog egyen lõ -
sé get ed dig is sér tõ ál la pot egy ol da lú, kor lát lan idõ re való
kon zer vá lá sát ten né le he tõ vé”.

Két ki fo gás (mely bõl az egyik az el ké set ten ér ke zett in -
dít vány volt) szó sze rint meg egye zett egy más sal. Ezek ál -
lás pont ja sze rint a jog rend szer ben ko ráb ban sem lé te zett
és je len leg sincs olyan sza bály, amely meg til tot ta vol na a
gyógy szer tá ri he lyi sé ge ken kí vü li gyógy szer áru sí tást.
„Egy nem lé te zõ jogi hely zet fenn tar tá sa nem tar to zik az
Or szág gyû lés ha tás kö ré be, ezért ab ban az Alkot mány
28/B.  § (1) be kez dé se alap ján nem tart ha tó or szá gos nép -
sza va zás”. A ki fo gást be nyúj tók hi vat koz nak to váb bá az
Euró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga ál tal a C–322/01. szá mú
ügy ben ho zott dön tés re, mely sze rint „az ala pí tó szer zõ dé -
sek kel nem egyez tet he tõ össze a pos tai úton tör té nõ
gyógy szer-kis ke res ke de lem til tá sa”. Az ered mé nyes nép -
sza va zás ezért az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ Csat la ko zá si
Szer zõ dés ben (ki hir det ve a 2004. évi XXX. tör vénnyel,
a továb biak ban: Csat la ko zá si Szer zõ dés) vál lalt kö te le -
zett sé get sér tõ tör vény meg al ko tá sá ra kö te lez né az
Ország gyûlést. Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés
b) pont ja alap ján vi szont nem le het or szá gos nép sza va zást
tar ta ni ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te le -
zett sé gek rõl, illetve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról.

III.

Az Alkot mány bíró ság az OVBh. ellen be nyúj tott ki fo -
gást az Alkot mány, a Ve. és az Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

1. Alkot mány:
„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/C.  § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

[...]
(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,

valamint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról,

b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
sé gek rõl, illetve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról,

c) az Alkot mány nép sza va zás ról, népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló ren del ke zé se i rõl,

d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és
szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kérdé -
sekrõl,

e) az Or szág gyû lés fel osz lá sá ról,
f) a Kor mány prog ram já ról,
g) ha di ál la pot ki nyil vá ní tá sá ról, rend kí vü li ál la pot és

szük ség ál la pot ki hir de té sé rõl,
h) a Ma gyar Hon véd ség kül föl di vagy or szá gon be lü li

al kal ma zá sá ról,
i) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek fel osz -

la tá sá ról,
j) a köz ke gye lem gya kor lá sá ról.”

2. Ve.:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

[...]
(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. Nsztv.
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
[...]
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

IV.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak, ezért az Alkot mány -
bíró ság az OVBh.-t, az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét hely -
ben hagy ta.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban
fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.
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Az Alkot mány bíró ság az OVB ha tá ro za tai ellen be nyúj -
tott ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán ki ala kí tot ta kö vet ke ze tes
gya kor la tát. Az Alkot mány bíró ság a ki fo gás alap ján le -
foly ta tott jog or vos la ti el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be -
ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek
a)–c) pont ja i ban, illetve 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te lek nek és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el -
já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el. El já rá sa so rán az Alkot mány bíró ság
e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.]

Az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben meg ál la pí tot ta,
hogy a ki fo gá sok – tar tal mu kat te kint ve – meg fe lel nek a
tör vényi fel té te lek nek, ám az egyik ki fo gás a Ve. 130.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn túl ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság hoz. Ezért a ha tár idõ ben ér ke zett ki fo -
gá so kat a Ve. 130.  § (3) be kez dé se alap ján ér dem ben bí rál -
ta el, míg a ha tár idõn túl ér ke zett ki fo gást – mi vel az nem
fe le l meg a tör vényi fel té te lek nek – vissza uta sí tot ta.

2. Az Alkot mány bíró ság a ki fo gás el bí rá lá sa so rán
 kizárólag azt vizs gál hat ja, hogy a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt kér dés meg fe lel-e az al kot má nyi, illetve tör vényi
fel té te lek nek, és az OVB el já rá sa egyéb ként tör vényes
volt-e. Ez utób bit egyik ki fo gás sem vi tat ta.

Az Alkot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé se azt a kor lá tot 
ál lít ja a nép sza va zá si kez de mé nye zé sek elé, hogy a fel ten -
ni kí vánt kér dés tár gyá nak sza bá lyo zá sa az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be kell, hogy tar toz zon. Az Alkot mány bíró ság
ezt az al kot má nyi ren del ke zést tá gan ér tel me zi, mi vel ön -
ma gá ban az, hogy va la mely tárgy ban az adott idõ pont ban
nincs tör vényi sza bá lyo zás, vagy nem tör vényi, ha nem
ala cso nyabb szin tû a sza bá lyo zás, nem je len ti azt, hogy a
kér dés ben nem tart ha tó nép sza va zás, mi vel az Or szág gyû -
lés bár mi kor dönt het úgy, hogy egy adott tárgy kör ben tör -
vényt alkot. [Rész le te sen lásd: 46/2006. (X. 5.) AB ha tá ro -
zat, ABK 2006. ok tó ber, 754.] Eb bõl kö vet ke zõ en az
Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta azt a ki fo gást, amely sze rint 
„egy nem lé te zõ jogi hely zet fenn tar tá sa [ti. az, hogy
gyógy szert csak gyógy szer tár ban le het áru sí ta ni] nem tar -
to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be, ezért ab ban (...) nem
tart ha tó or szá gos nép sza va zás”. A nép sza va zás sal el ér ni
kí vánt cél, vagyis az, hogy gyógy szert csak gyógy szer tár -
ban le hes sen vá sá rol ni, az Or szág gyû lés tör vényalkotási
ha tás kö ré be tar to zó kér dés, így ab ban tart ha tó nép sza va -
zás, füg get le nül at tól, hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa a te -
kin tet ben, hogy a kér dés be nyúj tá sa kor lé te zett-e erre vo -
nat ko zó sza bá lyo zás, pon tat lan volt-e vagy sem.

3. Az Alkot mány bíró ság a nép sza va zá si kér dé sek vizs -
gá la ta so rán csak ar ról dönt het, hogy az adott, konk rét kér -
dés meg fe lel-e az al kot má nyi, illetve tör vényi (Nsztv.) kö -
ve tel mé nyek nek. Így nem vizs gál hat ja azt, hogy a kér dés
mö gött – egy na gyobb kér dés cso port ré sze ként – mi lyen, a 
ki fo gást be nyúj tó ál tal fel té te le zett po li ti kai szán dé kok

áll nak. Erre te kin tet tel az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta
azt a ki fo gást, amely a miatt kér te a nép sza va zá si kér dés hi -
te le sí té sé nek meg ta ga dá sát, mert „a nép sza va zá si ja vas lat -
hal maz” (és nem a kér dés maga!) meg akar ja ke rül ni azt az
al kot má nyos ti lal mat, hogy a mi nisz ter el nök sze mé lyé rõl
nem tart ha tó nép sza va zás; „lé nye gé ben a nép sza va zás in -
téz mé nyét a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos rend jé nek
erõ szak kal való meg dön té sé re akar ják hasz nál ni”, illetve,
hogy az Alkot mány bur kolt meg vál toz ta tását ered mé nyez -
né, mi vel át té rést je len te ne a kép vi se le ti de mok rá ci á ról a
köz vet len de mok rá ci á ra.

4. Két ki fo gás sze rint az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re
azért nem ke rül he tett vol na sor, mert a gyógy szer tá rak mo -
no pol hely ze té nek fenn tar tá sa el len té tes a pi ac gaz da ság lo -
gi ká já val [Alkot mány 9.  § (1) be kez dés], illetve diszk ri mi -
na tív hely ze tet tart fenn [Alkot mány 70/A.  § (1) be kez -
dés]. Az Alkot mány bíró ság 15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro -
za ta meg ál la pí tot ta, hogy „a ki fo gás és az OVB ha tá ro zat
ke re te in be lül adott ügy ben [az Alkot mány bíró ság] meg -
vizs gál hat ja a kér dést ab ból a szem pont ból is, hogy az
annak alap ján le foly ta tott nép sza va zás ered mé nye nyil -
ván va ló mó don nem kö te le zi-e a jog al ko tót alap jog lé nye -
ges tar tal mát sér tõ tör vény meg al ko tá sá ra” (ABH 2003,
208, 213.). Te kin tet tel arra, hogy az Alkot mány bíró ság a
ki fo gás ke re te in, az alap ján hoz hat dön tést, és a ki fo gást
be nyúj tók a je len ügy ben nem fej tet ték ki rész le te sen, nem
in do kol ták, hogy a fenn tar ta ni kí vánt sza bá lyo zás mi ért el -
len té tes az Alkot mány 9.  § (1) be kez dé sé vel, illetve a
70/A.  § (1) be kez dé sé vel, ezért a kér dés al kot má nyos sá gát
eb bõl a szem pont ból az Alkot mány bíró ság nem vizs gál -
hat ta. Az Alkot mány bíró ság ugyan ak kor is mé tel ten rá mu -
tat arra, hogy „az al kot mány sér tõ nor ma lét re jöt tét el ke rü -
len dõ a tör vényhozó kö te les a jog sza bályt olyan tar ta lom -
mal el fo gad ni, amely meg fe lel ugyan a kér dés ben fog lalt
kö ve tel mé nyek nek, de egy szers mind össz hang ban áll az
alaptör vény ren del ke zé se i vel” [15/2003. (IV.18.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2003, 208, 212.].

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság azo kat a
ki fo gá so kat is el uta sí tot ta, ame lyek az Alkot mány egyes
ren del ke zé se i nek sé rel me  miatt kér ték az OVB ha tá ro za tá -
nak meg sem mi sí té sét.

5. Az egyik ki fo gás sze rint a nép sza va zá si kér dés azért
nem fe le l meg az Nsztv.-ben meg fo gal ma zott egy ér tel mû -
sé gi kö ve tel mény nek, mi vel nem je löl meg idõ be li ha tá -
lyos sá got. Az Alkot mány bíró ság az 51/2001. (XI. 29.) AB
ha tá ro za tá ban a kér dés egy ér tel mû sé gé nek vizs gá la tá hoz
kap cso ló dó an az aláb bi a kat ál la pí tot ta meg: „az Alkot -
mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a nép sza va zás hoz való jog 
ala nyi jogi jel le gé bõl kö vet ke zõ en és e po li ti kai jog tel je -
sebb ér vé nye sü lé se ér de ké ben a nép sza va zás ra szánt kér -
dés egy ér tel mû sé gé nek meg íté lé se kor, jog or vos la ti el já rá -
sa so rán az Al kot mány bí ró ság nak meg szo rí tó an kell ér tel -
mez nie sa ját ha tás kö rét. A nép sza va zás hoz való jog ér vé -
nye sü lé sé nek ga ran ciá ja az egy ér tel mû ség. Az egy ér tel -
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mû ség kö ve tel mé nyé nek vizs gá la ta eb ben az össze füg gés -
ben azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér -
tel mû en meg vá la szol ha tó-e, azaz el dön ten dõ kér dés ese té -
ben arra »igen«-nel vagy »nem«-mel egy ér tel mû en le het-e 
fe lel ni. Ah hoz azon ban, hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va -
zás ra fel tett kér dés re egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az
szük sé ges, hogy a kér dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép -
pen ér tel mez he tõ le gyen. (...) A kér dés egy ér tel mû sé gé nek 
meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell
azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág -
gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el
tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség.
Az ered mé nyes nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés nek az Alkot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban
fog lalt jog kö ré nek – Al kot mány ban rög zí tett – al kot má -
nyos kor lá to zá sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé nyes
nép sza va zás ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Az egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö vet ke zik, hogy a 
nép sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud -
ja-e dön te ni: ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha igen, 
mi lyen.” [ABH 2001, 392, 396.]

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy a kér dés –
fen ti ér te lem ben vett, meg szo rí tó an ér tel me zett – egy ér tel -
mû sé gét nem be fo lyá sol ja az, hogy „nem je löl meg idõ be li
ha tá lyos sá got”. A kér dés re „igen”-nel vagy „nem”-mel
egy ér tel mû en vá la szol ni le het, annak csak egy faj ta ér tel -
me zé se van, és az Or szág gyû lés is el tud ja dön te ni, hogy
ter he li-e, és ha igen, mi lyen tar tal mú jog al ko tói kö te le zett -
ség. Erre te kin tet tel az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta azt a
ki fo gást is, amely a miatt kér te az OVBh. meg sem mi sí té -
sét, mert a nép sza va zá si kér dés nem fe le l meg az egy ér tel -
mû ség Nsztv.-ben fog lalt kö ve tel mé nyé nek.

6. Az Alkot mány bíró ság vé gül azt a ki fo gást vizs gál ta
meg, amely sze rint az ered mé nyes nép sza va zás a Csat la -
ko zá si Szer zõ dés sel vál lalt kö te le zett sé get sér tõ tör vény
meg al ko tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést, és ezért az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott „til tott” nép sza va zá si tárgy kör be tar to zik. A Csat -
la ko zá si Szer zõ dés ál tal ki hir de tett szer zõ dé sek kel kap -
cso lat ban az Alkot mány bíró ság az 1053/E/2005. AB ha tá -
ro za tá ban rá mu ta tott arra, hogy az Euró pai Unió ala pí tó, és 
az azo kat mó do sí tó szer zõ dé se it nem nem zet kö zi szer zõ -
dés ként ke ze li (ABK 2006. jú ni us, 498, 500.); és ezt meg -
erõ sí tet te a 72/2006. (XII. 15.) AB ha tá ro za tá ban is (ABK
2006. de cem ber, 1058, 1077).

Erre te kin tet tel nem me rül het fel az, hogy a kér dés nem -
zet kö zi szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé get érint, ezért az
Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta azt a ki fo gást is, amely
 amiatt kér te az OVBh. meg sem mi sí té sét, mi vel a kér dés az 
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt
nép sza va zá si til tott tárgy kör be tar to zik.

Az In do ko lás IV. ré szé ben ki fej tet tek re te kin tet tel az
Alkot mány bíró ság az OVBh. meg sem mi sí tés re, és az
OVB új el já rás ra kö te le zé sé re irá nyuló in dít vá nyo kat el -

uta sí tot ta, és az OVB 569/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za -
tát, az ab ban fog lalt kér dést tar tal ma zó alá írás gyûj tõ ív hi -
te le sí té sét hely ben hagy ta.

Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke,
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Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1090/H/2006.

Dr. Ko vács Pé ter alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben fog lal tak -
kal. Az in do ko lást a kö vet ke zõk kel kí vá nom ki egé szí te ni.

Az in do ko lás IV. 6. pont ját il le tõ en úgy vé lem, hogy az
egyik ki fo gás ban fel ve tett érv, hogy a nép sza va zá si kez de -
mé nye zés eu ró pa jo gi ve tü le te ket érint, „a Csat la ko zá si
Szer zõ dés sel vál lalt kö te le zett sé get sér tõ tör vény meg al -
ko tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést” elvi élû prob lé mát
vet fel, je le sül azt, hogy eb ben az eset ben til tott tárgy kör be 
üt kö zés vagy egyéb ok  miatt le het-e aka dá lya a nép sza va -
zá si kez de mé nye zés hi te le sí té sé nek. For má lis szem pont -
ból az 1053/E/2005. AB ha tá ro zat ban (ABK 2006. jú ni us,
498. ) ki mon dot tak meg is mét lé se a je len ha tá ro zat ban, ön -
ma gá ban is ele gen dõ.

Igaz azon ban, hogy va ló ban ko moly prob lé mát je len te -
ne az egy ér tel mû euró pai jogi kö te le zett sé gek kel szem be
menõ nép sza va zás hi te le sí té se. Ezért né ze tem sze rint az
eu ró pa jog ba üt kö zés re való hi vat ko zás ese tén azt kell
vizs gál ni, hogy az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó-e a
kér dés az EU jog rend sze ré nek az OVB elõt ti el já rás idõ -
pont já ban ha tá lyos ál la po ta sze rint, kü lö nös te kin tet tel az
ún. ere de ti jog, illetve a le ve ze tett jog ket tõs sé gé re, utób -
bin be lül a ren de le tek, illetve az irány el vek el té rõ ter mé -
sze té re és az ál ta luk tény le ge sen le fe dett jog te rü le tek re.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
alkot mány bíró
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Az Alkotmánybíróság
13/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban ho -
zott ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gá sok alap ján
– dr. Hol ló And rás alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá -
sá val – meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság 567/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tát hely ben -
hagy ja.

2. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság 567/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tá val szem ben 
a ha tár idõn túl elõ ter jesz tett ki fo gást vissza uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát
nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb -
biak ban: OVB) az zal, hogy or szá gos nép sza va zást kí ván
kez de mé nyez ni a kö vet ke zõ kér dés rõl:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nyek, kór há zak ma rad ja nak ál lam i, ön kor -
mány za ti tu laj don ban?”

Az OVB az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 2.  §-a, valamint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997.
évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-ának (1) be -
kez dé se alap ján meg ál la pí tot ta, hogy „az alá írás gyûj tõ ív a 
tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, valamint a nép sza va -
zás ra fel ten ni ja va solt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve -
tel mé nyek nek ele get tesz”. Ezért az OVB az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyát és az azon sze rep lõ kér dést 567/2006.
(XI. 20.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

2. Az OVB ha tá ro za ta ellen öt ki fo gást nyúj tot tak be.
Az Alkot mány bíró ság az öt ügyet – tar tal mi azo nos sá guk -
ra te kin tet tel – az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé -
rõl és annak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH

2003, 2065.) 28.  §-a (1) be kez dé sé nek meg fele lõen egye -
sí tet te, és egy el já rás ban, a Ve. 130.  §-ának (3) be kez dé se
alap ján so ron kí vül bí rál ta el.

3. Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy négy ki -
fo gás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tár idõn be lül ér ke zett be. Az 567/2006. (XI. 20.) OVB
ha tá ro zat köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny 2006. no vem -
ber 24-i szá má ban ke rült sor. A Ve. 4.  §-ának (3) be kez dé -
se ki mond ja, hogy a tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõk
jog vesz tõk, azok a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor jár nak
le. A 4.  § (4) be kez dé se alap ján a na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni. A
Ve.-nek ez a ren del ke zé se vo nat ko zik az OVB ha tá ro za ta
ellen be nyúj tott ki fo gá sok ra is. A Ve. 77.  §-ának (1) be -
kez dé se és 116.  §-a alap ján a ki fo gás meg ér ke zé sét kell
figye lembe ven ni annak meg ál la pí tá sá nál, hogy a ki fo gást
ha tár idõn be lül nyúj tot ták-e be.

Az 567/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro zat ellen négy ki fo -
gás ha tár idõn be lül ér ke zett meg. Az ötö dik ki fo gás azon -
ban csak 2006. de cem ber 12-én, te hát a Ve.-ben meg ál la -
pí tott ha tár idõ le jár ta után ér ke zett. Az el ké set ten be nyúj -
tott ki fo gást az Alkot mány bíró ság ér de mi vizs gá lat nél kül
vissza uta sí tot ta [28/1998. (VI. 16.) AB vég zés, ABH
1998, 523, 524–525.; 36/2004. (X. 6.) AB vég zés, ABH
2004, 1015, 1016.].

4. A ki fo gást te võk (a továb biak ban: in dít vá nyo zók) ál -
lás pont ja sze rint az or szá gos nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt 
kér dés nem egy ér tel mû. Az egy ér tel mû ség hi á nyát több
ala pon ál lí tot ták. Hi vat koz tak arra, hogy

– az ál lam i tu laj don fo gal ma nem tisz tá zott egy ér tel -
mû en,

– a kér dés fel te vés fél re ve ze tõ, mert az egész ség ügyi
köz szol gál ta tó in téz mé nyek, a kór há zak nin cse nek mind
ál lam i, ön kor mány za ti tu laj don ban,

– ered mé nyes nép sza va zás ese tén a jog al ko tó fel ada ta
nem vol na vi lá gos, mert a költ ség ve té si szer vek nek nincs
tu laj do no sa, és nem le het tud ni, mi ma rad jon ál lam i tu laj -
don ban (az in téz mény, vagy az épü let, vagy a be ren de zé si
tár gyak), to váb bá mi lyen tu laj don (ki zá ró la gos, vagy
több sé gi, vagy ki sebb sé gi) ma rad jon meg,

– az ered mé nyes nép sza va zás diszk ri mi ná ci ót ered mé -
nyez ne, mert az ál lam, az ön kor mány zat nem len ne jo go -
sult bár mely in téz mé nyét el ad ni,

– a szak ér tel met igény lõ kér dés re la i kus nem tud igen
vagy nem vá laszt adni, hi szen még a szak em be rek kö zött
sincs egyet ér tés a dön tés rõl.

Egy to váb bi in dít vá nyo zó arra is hi vat ko zott, hogy
„a nép sza va zás a kor mány buk ta tás nak nem al kot má nyos
esz kö ze: a kor mány az Or szág gyû lés nek fe le lõs [Alkot -
mány 39.  § (1) be kez dé se], és nép sza va zás a kor mány
prog ram já ról és a mi nisz ter el nök sze mé lyé rõl nem tart ha tó 
[Alkot mány 28/C.  § (5) f), ill. (5) d) pont]”. Az in dít vá nyo -
zó sze rint a kez de mé nye zés „az Alkot mány bur kolt meg -
vál toz ta tá sá ra irá nyul: amennyi ben a ja va solt nép sza va -
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zás ra sor ke rül ne, az az or szág al kot má nyos rend jé nek lé -
nye gi meg vál toz ta tá sát ered mé nyez né – át té rést a kép vi se -
le ti de mok rá ci á ról a köz vet len de mok rá ci á ra, ahol az
olyan szak kér dé se ket is, mint a gyógy szer for gal ma zás
rend je, nép sza va zás dönt el”.

II.

Az Alkot mány bíró ság a ki fo gá so kat az aláb bi ren del ke -
zé sek figye lembe véte lével bí rál ta el:

Az Alkot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján,
valamint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

[...]
(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
[...]
d) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi és

szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg szün te té si) kérdé -
sekrõl,

[...]
f) a Kor mány prog ram já ról,”

Az Nsztv. ren del ke zé sei:
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett kér dést úgy kell meg -

fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni.”

A Ve. ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

[...]
(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gá sok meg ala po zat la nok.

1. Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
1.  §-ának h) pont já val össz hang ban a Ve. 130.  §-a ha tá roz -
za meg. A Ve. 130.  § (1) be kez dé se alap ján az OVB-nek az 
alá írás gyûj tõ ív, illetve a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se ellen ki fo gás nyújt ha tó be az Al kot -
mány bí ró ság hoz.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott
el já rá sa jog or vos la ti el já rás. En nek ke re té ben az Alkot -
mány bíró ság azt vizs gál ja, hogy a ki fo gá sok meg fe lel -
nek-e a Ve.-ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek, és az OVB az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak
és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el
[63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.].
Az Alkot mány bíró ság a jog or vos la ti el já rás so rán fel ada -
tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang -
ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
251, 256.; 28/1999. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 290,
291–292.; 25/2000. (VII. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
159, 160.].

2. Az Alkot mány bíró ság elõ ször az in dít vá nyok ban
fog lal tak ra te kin tet tel azt vizs gál ta meg, hogy meg kell-e
sem mi sí te ni az OVB ha tá ro za tát azon az ala pon, hogy a
nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés nem egy ér tel mû.

Az Alkot mány bíró ság a 32/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro -
zat ban az Nsztv. és a Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek az
Alkot mány 2.  §-a (2) be kez dé sén ala pu ló ér tel me zé sé vel
meg ál la pí tot ta, hogy az ál lam pol gá rok nép sza va zás kez -
de mé nye zé si jo gu kat ak kor tud ják gya ko rol ni, ha a kez de -
mé nye zés tár gyát al ko tó kér dés egy ér tel mû és vi lá gos
(ABH 2001, 287, 295.). En nek alap ján az Alkot mány bíró -
ság az egy ér tel mû ség vizs gá la ta kor – az 52/2001. (XI. 29.) 
AB ha tá ro zat ban ki ala kí tott gya kor la ta sze rint – azt tart ja
szük sé ges nek, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés
el dön ten dõ kér dés le gyen, arra igen nel vagy nem mel le -
hes sen vá la szol ni. Az Nsztv. 13.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján olyan kö ve tel mény nem tá maszt ha tó, hogy a kér -
dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe je zé se it, fo -
gal ma it, a tu do mány ágak ki ala kult szó hasz ná la tát al kal -
maz zák. A nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû -
sé gé vel kap cso la tos kö ve tel mény az is, hogy a nép sza va -
zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud ja dön te ni,
ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha igen, ak kor mi -
lyen (ABH 2001, 399, 403–404.).

A je len ügy ben az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt, nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés lé nye gi leg azo nos az zal a
kér dés sel, ame lyet az Alkot mány bíró ság az 52/2003.
(XI. 11.) AB ha tá ro zat ban vizs gált. A kü lönb ség annyi,
hogy a ko ráb ban vizs gált eset ben a kér dés a je len le gi nél
több ele met tar tal ma zott: az zal a mel lék mon dat tal foly ta -
tó dott, hogy „ezért az Or szág gyû lés sem mi sít se meg az
ezzel el len té tes tör vényt”. Azt a tör vényt, amely ellen a
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nép sza va zá si kez de mé nye zés irá nyult, – az egész ség ügyi
szol gál ta tók ról és az egész ség ügyi szol gál ta tá sok szer ve -
zé sé rõl  szóló 2003. évi XLIII. tör vényt – az Alkot mány -
bíró ság 63/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro zat tal köz jo gi ér -
vény te len ség  miatt meg sem mi sí tet te (ABH 2003, 676.).
Így a je len ügy ben sze rep lõ kér dés már nem utal erre a tör -
vényre. Ko ráb bi vizs gá la ta so rán az Alkot mány bíró ság
meg ál la pí tot ta, hogy „az or szá gos nép sza va zást kez de mé -
nye zõk ál tal meg fo gal ma zott kér dés egy ér tel mû és vi lá -
gos, az két sé get ki zá ró an meg vá la szol ha tó és ki zá ró lag
egy fé le kép pen ér tel mez he tõ” [52/2003. (XI. 11.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2003, 596, 600.]. Az Alkot mány bíró ság a
33/2004. (IX. 28.) AB ha tá ro zat ban – a kér dés rõl az Or -
szág gyû lés ál tal ho zott ha tá ro zat ellen be nyúj tott ki fo gá -
sok  miatt in dult el já rás ban – meg erõ sí tet te azt a dön tést,
hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû
(ABH 2004, 457, 465.).

A meg sem mi sí ten dõ tör vényre vo nat ko zó mel lék mon -
dat hi á nya nem vál toz tat ja meg a mon dat ért he tõ sé gét az
ál lam pol gá rok szem pont já ból. Nem szak em be rek szá má ra 
is ért he tõ, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel a
fenn ál ló ál la pot meg tar tá sa a cél. Nem te szi ért he tet len né a 
kér dést a mel lék mon dat hi á nya az Or szág gyû lés szem -
pont já ból sem; egy ér tel mû, hogy az ered mé nyes nép sza -
va zás ese té ben mi lyen tar tal mú jog al ko tást kí ván nak meg -
aka dá lyoz ni. Az Or szág gyû lés te kin te té ben az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nye csak azt je len ti, hogy a jog al ko tó
meg tud ja ál la pí ta ni, van-e jog al ko tá si kö te le zett sé ge, és
ha igen, kö rül be lül mi lyen [74/2002. (XII. 19.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2002, 447, 450.].

Az egyik in dít vá nyo zó a kér dés egy ér tel mû sé gét azért
vi tat ta, mert a kér dés bõl nem ál la pít ha tó meg, hogy az
ered mé nyes nép sza va zás mi lyen idõ tar tam ra kö te le zi az
Or szág gyû lést, med dig ter jed a nép sza va zá si dön tés idõ -
be li ha tá lya. Ez a prob lé ma min den nép sza va zás ra bo csá -
tan dó kér dés sel, a jogi sza bá lyo zás sal össze füg gés ben ál -
ta lá nos jel leg gel ve tõ dik fel, nem az adott kér dés ért he tõ -
sé gét dön ti el. Ezért az Alkot mány bíró ság – kü lön in dít -
vány alap ján – az al kot má nyos sá gi prob lé mát má sik el já -
rás ban vizs gál ja.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság nem ta lál ta
meg ala po zot tak nak azo kat az in dít vá nyo kat, ame lyek a
nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek hi á -
nya alap ján kér ték az OVB ha tá ro za tá nak megsemmisí -
tését.

3. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen azt az egyik in -
dít vány ban ki fej tett ál lás pon tot vizs gál ta meg, hogy a nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés az or szág al kot má nyos
rend jé nek meg vál toz ta tá sát je len te né-e a „köz ve tett de -
mok rá ci á ról” a „köz vet len de mok rá ci á ra” való át té rés sel.

Az Alkot mány ér tel me zé sé vel a 2/1993. (I. 22.) AB ha -
tá ro zat ki fej tet te, hogy a nép sza va zás sal való dön tés ki vé -
te les, az ál ta lá nos elv az Or szág gyû lés ál tal tör té nõ ha ta -
lom gya kor lás (ABH 1993, 33, 36.). Az 52/1997. (X. 14.)
AB ha tá ro zat elvi té tel ként ál la pí tot ta meg, hogy a köz vet -

len ha ta lom gya kor lás a nép szu ve re ni tás gya kor lá sá nak ki -
vé te les for má ja, de meg va ló su lá sá nak ese té ben a kép vi se -
le ti ha ta lom gya kor lás fö löt t áll. Az Alkot mány 2.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a nép szu ve re ni tás gya kor lá sá nak egyik
faj tá ja ként meg je lölt köz vet len ha ta lom gya kor lást a maga
tel jes sé gé ben a 28/C.  § (2) be kez dé se alap ján kö te le zõ en
el ren delt nép sza va zás va ló sít ja meg (ABH 1997, 331.). A
nép sza va zás hoz való jog a nép föl ség el vé bõl kö vet ke zõ
al kot má nyos alap jog (987/B/1990/3. AB ha tá ro zat, ABH
1991, 527, 528.).

Az Alkot mány 2.  §-ának (2) be kez dé se nem ha tá roz za
meg rész le te i ben, mi ként tör té nik a köz vet len ha ta lom gya -
kor lás. A ha tá lyos jog sze rint a kö zvet len ha ta lom gya kor -
lás leg fon to sabb jog in téz mé nye a nép sza va zás és a népi
kez de mé nye zés. A köz vet len de mok rá ci á nak szük ség kép -
pe ni ele me, hogy az ezt szol gá ló in téz mény fö löt t az ál -
lam pol gár be fo lyás sal ren del kez zék [28/1990. (XI. 22.)
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 123, 124.]. Ha te hát a nép sza va -
zá si kez de mé nye zés az adott kér dés ben meg kap ja az elõ írt
tá mo ga tást, nem je len ti az al kot má nyos rend meg vál toz ta -
tá sát, ha nem csak egy kér dés te kin te té ben ke rül sor a köz -
vet len ha ta lom gya kor lás ra.

Mind er re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság nem ta lál ta
meg ala po zott nak az OVB ha tá ro za tá nak a kép vi se le ti de -
mok rá ci á ról a köz vet len de mok rá ci á ra való át té rés re
hivat kozással tör té nõ meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít -
ványt.

4. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az ered mé nyes nép -
sza va zás ese tén meg al ko tan dó jog sza bály diszk ri mi na tív
mó don kor lá toz ná az ál lam és az ön kor mány za tok el ide ge -
ní té si jo gát.

Az 52/2003. (XI. 11.) AB ha tá ro zat már alap ta lan nak ta -
lál ta a ren del ke zé si jog kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ki fo gást
(ABH 2003, 596, 600.). A je len eset ben nem ál la pít ha tó
meg pon to san, hogy az ered mé nyes nép sza va zás alap ján
mi lyen jog sza bá lyok szü let nek, és így nem le het el bí rál ni
azok tar tal má nak al kot má nyos vagy alkot mány elle nes jel -
le gét.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött az Alkot mány bíró ság a ki fo -
gást nem ta lál ta meg ala po zott nak.

5. Az egyik in dít vá nyo zó azért kér te az OVB ha tá ro za -
tá nak meg sem mi sí té sét, mert ál lás pont ja sze rint a nép sza -
va zás ra bo csá tan dó kér dés a Kor mány prog ram já ra vo nat -
ko zik, ami el len té tes az Alkot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé -
sé nek f) pont já val. [Az in dít vá nyo zó meg em lí tet te a
d) pon tot is, de ez a pont az adott té ma kör rel nincs össze -
füg gés ben.]

Az Alkot mány 28.  §-a (5) be kez dé sé nek f) pont ja sze -
rint nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni a Kor mány
prog ram já ról. Ez a ren del ke zés tar tal mi lag össze függ a
19.  § (3) be kez dé sé vel, amely sze rint az Or szág gyû lés a
nép szu ve re ni tás ból ere dõ jo ga i nak gya kor lá sa kö ré ben
– töb bek kö zött – meg ál la pít ja az ál lam ház tar tás mér le gét,
jó vá hagy ja a költ ség ve tést és annak vég re haj tá sát,
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valamint dönt a Kor mány prog ram já ról. A 33.  § (3) be kez -
dé se sze rint az Or szág gyû lés a mi nisz ter el nök meg vá lasz -
tá sá ról és a Kor mány prog ram já nak el fo ga dá sá ról egy szer -
re ha tá roz. Az egy ide jû ha tá ro zat ho za tal nak al kot má nyos
je len tõ sé ge van: meg ha tá roz za a mi nisz ter el nök és a Kor -
mány vi szo nyát [55/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 788, 791.].

Az Alkot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek f) pont ja azt
je len ti, hogy a kor mány prog ram egé szé rõl nem tart ha tó
nép sza va zás. Az Al kot mány nak ez a ren del ke zé se nem
zár ja ki azon ban, hogy a kor mány prog ram egyes ele me i rõl 
nép sza va zás dönt sön, nem érint ve a mi nisz ter el nök, a Kor -
mány és az Or szág gyû lés kap cso lat rend sze rét, a mi nisz ter -
el nök sze mé lyé rõl való dön tést.

A kor mány prog ram szö veg e nem tar tal maz za az ál lam i,
ön kor mány za ti tu laj don nak ma gán vál lal ko zók tu laj do ná -
val való fel vál tá sát, ha nem ru gal ma sabb gaz dál ko dást, to -
váb bá ma gán tõ ké nek meg nem ha tá ro zott for má ban való
be vo ná sát irá nyoz za elõ.

Mind er re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság az in dít ványt
nem ta lál ta meg ala po zott nak.

Az el mon dot tak alap ján az Alkot mány bíró ság az OVB
567/2006. (XI. 20.) szá mú ha tá ro za tát hely ben hagy ta.

Az Alkot mány bíró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren -
del te je len ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé -
té te lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1091/H/2006.

Dr. Hol ló And rás alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel, az Or szá gos 
Vá lasz tá si Bi zott ság 567/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tá -
nak hely ben ha gyá sá val.

Egyet ér tek a kér dés egy ér tel mû sé gét, a kép vi se let és
köz vet len de mok rá cia Al kot mány ban rög zí tett vi szo nya
át ren de zé sét, az ál lam és az ön kor mány za tok el ide ge ní té si
joga diszk ri mi na tív kor lá to zá sá nak elõ fel ve té sét tar tal ma -
zó ki fo gá sok el uta sí tá sá val.

Egyet ér tek to váb bá az in do ko lás nak az zal a meg ál la pí -
tá sá val is, hogy a kor mány prog ram szö veg sze rû en nincs
kap cso lat ban a nép sza va zás ra fel ten ni szán dé ko zott kér -
dés sel.

Ugyan ak kor nem ér tek egyet a ha tá ro zat dön té sét ér -
dem ben nem be fo lyá so ló, az Alkot mány 29/C.  § (5) be -
kez dés f) pont já ra vo nat ko zó ér tel me zé sé vel. A ha tá ro zat
ér tel me zé se sze rint: „Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek f) pont ja azt je len ti, hogy a kor mány prog ram egé szé -
rõl nem tart ha tó nép sza va zás. Az Al kot mány nak ez a ren -
del ke zé se nem zár ja ki azon ban, hogy a kor mány prog ram
egyes ele me i rõl nép sza va zás dönt sön, nem érint ve a mi -
nisz ter el nök, a kor mány és az Or szág gyû lés kap cso lat -
rend sze rét, a mi nisz ter el nök sze mé lyé rõl  szóló dön tést.”

Az Alkot mány 28/B.  §-a ér tel mé ben a nép sza va zás tár -
gya csak az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le -
het. Az Alkot mány 19.  § (2) be kez dé se sze rint az Or szág -
gyû lés a nép szu ve re ni tás ból ere dõ jo ga it gya ko rol va biz -
to sít ja a tár sa da lom al kot má nyos rend jét, meg ha tá roz za a
kor mány zás szer ve ze tét, irá nyát és fel té te le it. E jog kö ré -
ben – töb bek kö zött – dönt a kor mány prog ram já ról.
[Alkot mány 19.  § (3) be kez dés e) pont].

A hi vat ko zott al kot má nyi ren del ke zé sek bõl te hát az kö -
vet ke zik, hogy a kor mány prog ram le het ne a nép sza va zás
tár gya. Az Alkot mány 29/C.  § (5) be kez dés f) pont ja azon -
ban ezt ki zár ja. A hi vat ko zott al kot má nyi ren del ke zés sze -
rint az Or szág gyû lés ha tás kö ré be a kor mány prog ram egé -
szé rõl (és nem ré sze i rõl) való dön tés tar to zik. A par la men -
tá ris kor mány for ma lé nye gé bõl adó dó an, a kor mány prog -
ram já ról való dön tést köve tõen a prog ram vál to zat la nul a
kor mány prog ram ja: vég re haj tá sá ról a kor mány az Or -
szág gyû lés nek tar to zik fe le lõs ség gel. A kor mány prog ram
egyes rész le te it il le tõ en az Or szág gyû lés nek nincs dön té si
jog kö re. Kö vet ke zés kép pen a kor mány prog ram egyes ele -
mei sem le het nek a nép sza va zás tár gyai. El len ke zõ eset -
ben – ál lás pon tom sze rint – al kot mány jo gi lag el fo gad ha -
tat lan hely zet ala kul hat na ki: az Or szág gyû lés ál tal el fo ga -
dott, az Alkot mány sze rint a nép sza va zás ból ki zárt kor -
mány prog ram egyes ele mei, vagy akár az egész kor mány -
prog ram rész le te i re bont va, a nép sza va zás tár gyai le het né -
nek. Egy ilyen hely zet za vart kel te ne a kép vi se let és a köz -
vet len de mok rá cia al kot má nyos vi szo nyá ban, s fe lül ír ná
az Al kot mány bí ró ság nak a nép sza va zás, mint al kot má -
nyos in téz mény „komp le men ter jel le gé rõl” ki fej tett ál lás -
pont ját. [2/1993. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33, 37.] 
Kö vet ke zés kép pen a kor mány prog ram fe let ti nép sza va zás
ki zá rá sa a kor mány prog ram egé szét il le tõ en az Alkot mány 
29/C.  § f) pont ján, a kor mány prog ram ré sze it il le tõ en pe -
dig az Alkot mány 28/B.  §-án ala pul.

A kor mány prog ram Or szág gyû lés ha tás kö ré be tör té nõ
vég re haj tá sá nak egyes ele mei – jel lem zõ en a tör vényalkotás
ered mé nye ként, az Alkot mány 29/C.  § (5) be kez dé se ál tal
kor lá to zot tan – nép sza va zás tár gyai le het nek.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró
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Az Alkotmánybíróság
14/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság 571/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tát hely ben -
hagy ja.

2. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság 571/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tá val szem ben 
ha tár idõn túl elõ ter jesz tett ki fo gást vissza uta sít ja.

3. Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zott ké rel met nem tar -
tal ma zó ki fo gá so kat vissza uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak -
ban: OVB) az zal, hogy or szá gos nép sza va zást kí ván kez -
de mé nyez ni a kö vet ke zõ kér dés ben:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a – 2002. jú ni us 15-i ál la pot
sze rint ha tá lyos ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
sze rin ti – csa lá di gaz dál ko dót elsõ he lyen il les se meg elõ -
vá sár lá si jog ter mõ föld vagy ta nya vá sár lá sa ese tén?”

Az OVB el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai elõ írásoknak, 
és a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel kap cso la tos tar -
tal mi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel. Erre te kin tet tel az
OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát és az azon sze rep -
lõ kér dést az ügy ben meg ho zott 571/2006. (XI. 21.) OVB
ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

II.

1. Az OVB ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gá sok sze -
rint az OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét az or szá -

gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §
(1) be kez dé sé re te kin tet tel meg kel lett vol na ta gad nia,
 mivel a kér dés re nem le het egy ér tel mû en igen nel vagy
nem mel vá la szol ni. A kér dés ugyan is olyan tár gyi is me re -
tet elõ fel té te lez, amellyel ál ta lá ban a vá lasz tó pol gá rok
nem ren del kez nek. Ilyen pél dá ul a kér dés nek az a rész e,
amely a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény (a továb -
biak ban: Ter mõ föld tör vény) 2002. jú ni us 15-i ál la po tá ra
utal. A ki fo gá sok sze rint a kér dés nem fe le l meg a jog al ko -
tói egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek sem, mert nem ha tá -
roz ha tó meg pon to san, hogy ered mé nyes nép sza va zás ese -
tén az Or szág gyû lés nek mely jo go sul tak szá má ra kell biz -
to sí ta nia az elõ vá sár lá si jo got.

2. A ki fo gá sok emel lett azt sé rel me zik, hogy az OVB
ál tal hi te le sí tett kér dés, mint hogy a ma gán tu laj dont ré sze -
sí ti elõny ben a köz tu laj don nal szem ben, el len tét ben áll a
tu laj don for mák egyen lõ sé gét biz to sí tó Alkot mány 9.  §
(1) be kez dé sé vel, to váb bá sért he ti az uni ós pol gá rok
egyen jo gú sá gát.

3. Az egyik ki fo gást be nyúj tó sze rint a kér dés nem fe le l 
meg az Alkot mány 13.  § (1) be kez dé sé nek. A 2002. jú ni us
15-én ha tá lyos Termõföldtör vény az elõ vá sár lá si jo got
csak az el adás ra ke rü lõ föld vagy ta nya köz vet len szom -
széd já ban föl det vagy ta nyát bir tok ló csa lá di gaz dál ko dó
szá má ra biz to sí tot ta. Ilyen meg szo rí tást a nép sza va zás ra
bo csá tan dó kér dés nem tar tal maz, így ered mé nyes nép sza -
va zás ese tén az Or szág gyû lés nek olyan tör vényt kel le ne
al kot nia, amely sze rint az or szág összes csa lá di gaz dál ko -
dó ját elsõ he lyen il le ti meg az elõ vá sár lá si jog. Ez a gya -
kor lat ban le he tet len né te szi a ter mõ föld ér té ke sí té sét és a
tu laj do nos ren del ke zé si jo gá nak gya kor lá sát. A több tíz -
ezer sze mély szá má ra pár hu za mo san biz to sí tott elõ vá sár -
lá si jog olyan mér té kû ad mi niszt ra tív kö tött ség gel jár,
ami nek a költ sé ge adott eset ben az in gat lan mér té két is
meg ha lad hat ja, ez pe dig a ki sa já tí tás sal egyen ér té kû tu laj -
don el vo nás hoz ve zet.

4. A ki fo gást be nyúj tók sze rint az ered mé nyes nép sza -
va zás ered mé nye kép pen egye sek je len tõs gya ra po dást ér -
het né nek el, mert a kér dés nem tar tal maz olyan tar tal mú
kor lá to zást, hogy az elõ vá sár lá si jo gá val élõ sze mély meg -
ha tá ro zott ide ig kö te les a föl det mû vel ni.

5. Vé gül az egyik ki fo gás „a nép sza va zást kez de mé -
nye zõ cso mag gal” kap cso lat ban azt hang sú lyoz za, hogy a
nép sza va zás a kor mány meg buk ta tást cé loz za, már pe dig a
kor mány az Or szág gyû lés nek fe le lõs, és nép sza va zás a
kor mány prog ram já ról, valamint a mi nisz ter el nök sze mé -
lyé rõl nem tart ha tó. Az OVB-nek ezért az egész nép sza va -
zást kez de mé nye zõ cso ma got el kel lett vol na uta sí ta nia.

A fen ti ér vek alap ján a ki fo gá so kat elõ ter jesz tõk azt
kér ték az Al kot mány bí ró ság tól, hogy sem mi sít se meg az
OVB alá írás gyûj tõ ívet hi te le sí tõ dön té sét, és kö te lez ze a
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tes tü le tet új el já rás le foly ta tá sá ra. A ha tá ro zat ellen ér ke -
zett, a tör vényi fel té te lek nek meg fe le lõ ki fo gá so kat az
Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak köz -
zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.,
a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (1) be kez dé se alap ján az
Alkot mány bíró ság egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

III.

Az Alkot mány bíró ság az 571/2006. (XI. 21.) OVB ha -
tá ro zat ellen be nyúj tott ki fo gá so kat az Alkot mány és az
Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

Alkot mány
„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz való jo got.

(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -
bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

„28/C.  § (5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
[...]

f) a Kor mány prog ram já ról,”

Nsztv.
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

IV.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban
fog lal tak nak meg fele lõen a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-a ha tá -
roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le -
foly ta tott el já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az
Alkot mány bíró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del -
te té sé vel össz hang ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett
ki fo gás meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben fog lalt fel té -
te lek nek és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá -
sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg -
fele lõen járt-e el.

2. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy négy ki fo gás a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
ha tár idõn be lül ér ke zett az OVB-hez. Az 571/2006.

(XI. 21.) OVB ha tá ro zat köz zé té te lé re a Ma gyar Köz löny
2006. no vem ber 24-i szá má ban ke rült sor. A Ve. 4.  §
(3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott más 
ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo -
gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is „jog vesz tõ”, és
„a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor” jár le. A Ve. 4.  §
(4) be kez dé se sze rint to váb bá a „na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta ni”. Ezen
túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 78.  § (1) be kez dé sé nek
együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó, hogy a ki -
fogás „meg ér ke zé se” szá mít a be nyúj tás idõ pont já nak. Az
OVB ha tá ro zat ellen be nyúj tott ötö dik ki fo gás 2006. de -
cem ber 12-én, a tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le jár ta 
után ér ke zett meg. Az Alkot mány bíró ság az 571/2006.
(XI. 21.) OVB ha tá ro zat tal szem ben ha tár idõn túl elõ ter -
jesz tett ki fo gást vissza uta sí tot ta [36/2004. (X. 6.) AB vég -
zés, ABH 2004, 1015, 1016.; 40/2006. (IX. 27.) AB ha tá -
ro zat, ABK 2006. szep tem ber, 660, 661.].

V.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. A ki fo gást be nyúj tók sze rint a kér dés – mint hogy
egy tör vényre utal – olyan tár gyi is me re tet elõ fel té te lez,
amellyel ál ta lá ban a vá lasz tó pol gá rok nem ren del kez nek,
ezért az nem egy ér tel mû.

Az Alkot mány bíró ság a 15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro -
za tá ban a most vizs gált nép sza va zá si kér dés sel az „Ön”
be tol dás ki vé te lé vel szó sze rint meg egye zõ kér dést vizs -
gált egy ér tel mû sé gi szem pont ból (ABH 2003, 208.). Meg -
ál la pí tot ta, hogy a kér dés ben sze rep lõ (szak)ki fe je zé sek a
kér dés egé szé nek ér tel mez he tõ sé gét nem za var ják. Emel -
lett, aho gyan arra az Alkot mány bíró ság a 15/2003.
(IV. 18.) AB ha tá ro za tá ban utalt, a jog sza bá lyok a Ma gyar
Köz löny ben való ki hir de tést köve tõen min den ki szá má ra
hoz zá fér he tõ ek. A nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dést alá -
írá suk kal tá mo ga tó vá lasz tó pol gá rok te hát meg is mer he tik
azok tar tal mát. Ezen túl, je len eset ben, a Termõföldtör -
vény ben fog lal tak egy a ter mõ föld tu laj don-szer zést érin tõ
kér dés nép sza va zás ra bo csá tá sát köve tõen a Ve.-ben sza -
bá lyo zott mó don nyil vá nos vita tár gyai lesz nek, ami szin -
tén a vá lasz tó pol gá rok tá jé ko zó dá sát se gí ti.

A 15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro zat alap já ul szol gá ló
ügy ben és je len ügy ben is a nép sza va zást kez de mé nye zõ
ah hoz kéri a vá lasz tó pol gá rok tá mo ga tá sát, hogy a 2002.
jú ni us 15-én ha tá lyos Termõföldtör vény sze rin ti csa lá di
gaz dál ko dót az elsõ he lyen il les se meg elõ vá sár lá si jog ter -
mõ föld vagy ta nya vá sár lá sa ese tén. A kér dés be fog lalt
köz be ve tés a kér dést pon to sít ja, és to váb bi in for má ci ó val
szol gál. Egy ér tel mû vé te szi, hogy a kez de mé nye zõ a 2002. 
jú ni us 15-én ha tá lyos Termõföldtör vény ál tal al kal ma zott
csa lá di gaz dál ko dó fo gal mat te kin ti irány adó nak. E sze rint 
csa lá di gaz dál ko dó az a csa lá di gaz da sá got a csa lá di gaz -
da ság köz pont ja sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld -
mû ve lés ügyi hi va tal nyil ván tar tá sá ba be je gyez te tõ sze -
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mély, aki: 1. a csa lá di gaz da ság ve ze tõ je ként annak te vé -
keny sé gi kö ré ben jo go kat sze rez het és kö te le zett sé ge ket
vál lal hat, 2. élet hi va tás sze rû en me zõ gaz da sá gi, illetve me -
zõ gaz da sá gi és ki egé szí tõ te vé keny sé get foly tat, 3. me zõ -
gaz da sá gi vagy er dé sze ti szak irá nyú kép zett ség gel ren del -
ke zik vagy en nek hi á nyá ban iga zol ja, hogy leg alább 3 éve
foly tat ja a me zõ gaz da sá gi, illetve me zõ gaz da sá gi és ki -
egé szí tõ te vé keny sé gét és eb bõl ár be vé te le szár ma zott,
4. leg alább 3 év óta a be je len tett ál lan dó lak he lye a csa lá di
gaz da ság köz pont ja ként meg je lölt te le pü lé sen van [3.  §
i) pont]. Ered mé nyes nép sza va zás ese tén a jog al ko tó azok
szá má ra kö te les elsõ he lyen biz to sí ta ni az elõ vá sár lá si jo -
got, akik e tör vényi meg ha tá ro zás nak meg fe lel nek. Az
Alkot mány bíró ság a nép sza va zást kez de mé nye zõk szán -
dé kát nem vizs gál hat ja, ezért a kér dés egy ér tel mû sé gi
vizs gá la ta kor nem ér té kel he ti, hogy a kér dés be li köz be ve -
tés be il lesz té se  miatt a kez de mé nye zõk ah hoz ké rik a vá -
lasz tó pol gá rok tá mo ga tá sát, hogy az Or szág gyû lés
 Magyarország va la mennyi csa lá di gaz dál ko dó ja szá má ra
elsõ he lyen biz to sít sa az elõ vá sár lá si jo got, és ne csu pán az 
el adás ra ke rü lõ föld vagy ta nya köz vet len szom széd já ban
föl det vagy ta nyát bir tok ló csa lá di gaz dál ko dó szá má ra.

Az Alkot mány bíró ság – a fen ti ek alap ján – a kér dés
egy ér tel mû sé gét érin tõ ki fo gá so kat el uta sí tot ta.

2. A 15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro zat sze rint az Alkot -
mány bíró ság a ki fo gás és az OVB ha tá ro zat ke re te in be lül
meg vizs gál hat ja a kér dést ab ból a szem pont ból, hogy az
annak alap ján le foly ta tott nép sza va zás ered mé nye nyil -
ván va ló mó don nem kö te le zi-e a jog al ko tót alap jog lé nye -
ges tar tal mát sér tõ tör vény meg al ko tá sá ra. Fi gye lem mel
kell len nie azon ban arra, hogy ál ta lá ban a nép sza va zás ra
bo csá tan dó kér dé sek is me re té ben sem ál la pít ha tó meg a
szü le tõ jogi nor ma tar tal ma. Ezért az Alkot mány bíró ság
csak ab ban az eset ben mond hat ja ki, hogy a kér dés nép sza -
va zás ra nem bo csát ha tó, ha az alap ján a tör vényhozó va la -
mely alap jo got nyil ván va ló mó don sú lyo san sér tõ vagy
töme ges egyé ni jog sé rel met oko zó jog sza bály meg al ko tá -
sá ra vol na kö te les.

2.1. Az egyik ki fo gást be nyúj tó sze rint le he tet len né
ten né a ter mõ föld tu laj do nos ren del ke zé si jo gá nak gya kor -
lá sát, ha az ered mé nyes nép sza va zás  miatt a jog al ko tó nak
Ma gyar or szág va la mennyi csa lá di gaz dál ko dó ja szá má ra
biz to sí ta nia kel le ne az elõ vá sár lá si jo got. Az in dít vá nyo zó
sze rint az ezzel járó ad mi niszt ra tív költ sé gek mér té ke
adott eset ben az in gat lan ér té két is meg ha lad hat ja, ami a
ki sa já tí tás sal egyen ér té kû tu laj don el vo nás hoz ve zet.

A Termõföldtör vény több ren del ke zé sé nek al kot má -
nyos sá gát vizs gá ló 7/2006. (II. 22.) AB ha tá ro zat alap ján
az elõ vá sár lá si jog biz to sí tá sa mind ad dig nem al kot mány -
sér tõ, amíg az nem ve zet a tu laj don nal való ren del ke zés ki -
üre sí té sé re az egyik, a szer zõ dé si sza bad ság el le he tet le ní -
té sé re a má sik ol da lon. A je len ügy ben vizs gált kér dés
nép sza va zás ra bo csá tá sát köve tõen a jog al ko tó a több sé gi
tá mo ga tást ka pott „igen” vá lasz alap ján al kot hat olyan
jog sza bályt, amely nem ve zet a ren del ke zé si jog ki üre sí té -

sé re, vagyis amely nem ered mé nyez al kot mány sér tést. A
tör vényhozó al kot má nyos ke re tek kö zött ma rad, ha úgy
ren de zi át az elõ vá sár lá si jo gok rang so rát, hogy va la mely
köz ér de kû cél ér de ké ben az el ér ni kí vánt cél lal ará nyos
mó don kor lá toz za a tu laj do nos ren del ke zé si jo gát.

A nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés bõl nem kö vet ke -
zik, hogy a ter mõ föld el adá sá val kap cso la tos, tu laj do nost
ter he lõ ad mi niszt ra tív ter hek mér té ke az in gat lan ér té két
meg kö ze lí ti, eset leg meg ha lad ja. Nem el ke rül he tet len az
sem, hogy az elõ vá sár lá si jog jo go sult ja i nak az ér te sí té sé -
vel kap cso la to san fel me rült költ sé gek a tu laj do nos ra
arány ta lan ter het ró ja nak. A jog al ko tó fel ada ta, hogy ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén olyan meg ol dást ta lál jon,
amely nem jár az Alkot mány sé rel mé vel.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta azt
a ki fo gást, amely sze rint a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dés az Alkot mány 13.  §-át sér tõ jog sza bály meg al ko tá sá ra
kö te lez né az Or szág gyû lést.

2.2. A ki fo gást be nyúj tók egyi ke sze rint a vizs gált kér -
dés a ma gán tu laj dont elõny ben ré sze sí ti a köz tu laj don nal
szem ben, ezért sér ti az Alkot mány tu laj don for mák egyen -
lõ sé gét biz to sí tó 9.  § (1) be kez dé sét.

E ha tá ro zat 2. pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen az
Alkot mány bíró ság ab ban az eset ben ál la pít hat ja meg,
hogy a kér dés nem bo csát ha tó nép sza va zás ra, ha az alap -
ján a tör vényhozó va la mely alap jo got nyil ván va ló mó don
sú lyo san sér tõ vagy tö me ges egyé ni jog sé rel met oko zó
jog sza bály meg al ko tá sá ra vol na kö te les. Je len eset ben
nincs er rõl szó. Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ban a köz -
tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú sá gá nak az elve az
Alkot mány 70/A.  §-ban biz to sí tott jog egyen lõ ség és a vál -
lal ko zá si jog, valamint a ver seny sza bad sá gá nak a tu laj -
don hoz való jog ra vo nat koz ta tott ki fej té se. Az Alkot -
mány bíró ság a tu laj do ni for mák egyen jo gú sá gát az Alkot -
mány 13.  § (1) be kez dé sé bõl ve ze ti le [21/1990. (X. 4.) AB 
ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 81.]. A most vizs gált kér dés és a
tu laj do ni for mák egyen jo gú sá gá nak az elve kö zött azon -
ban nincs ér de mi al kot mány jo gi össze füg gés. A kér dés azt
cé loz za, hogy ter mõ föld vagy ta nya el adá sa ese tén a
– most elsõ he lyen lévõ ha szon bér lõ, fe les bér lõ és ré szes -
mû ve lõ; to váb bá a jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél -
kü li más szer ve zet ha szon bér lõ ese tén annak hely ben lakó
ter mé sze tes sze mély tag ja, illetve hely ben lakó rész vé nye -
se he lyett – a 2002. jú ni us 15-én ha tá lyos Termõföldtör -
vény sze rin ti csa lá di gaz dál ko dót il les se meg elsõ he lyen
az elõ vá sár lá si jog. Vagyis egy ered mé nyes nép sza va zás
nem je len te ne olyan jog al ko tá si kö te le zett sé get, amely a
ma gán tu laj don elõny ben ré sze sí té sét je len te né. A
Termõföldtör vény je len leg ha tá lyos ren del ke zé se és a kér -
dés ben cél zott mó do sí tás is ma gán tu laj do nú gaz da sá gok,
illetve egyéb jogi sze mé lyek szá má ra biz to sít ja elsõ he -
lyen az elõ vá sár lá si jo got. Ezért az Alkot mány bíró ság el -
uta sí tot ta azt a ki fo gást, amely sze rint a nép sza va zás ra bo -
csá tan dó kér dés az Alkot mány 9.  § (1) be kez dé sét sér tõ
jog sza bály meg al ko tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést.

1594 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/28. szám



3. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen azt a ki fo gást
vizs gál ta, amely sze rint a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér -
dés a kor mány prog ram egy ré szét érin ti, ezért ar ról az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés f) pont ja alap ján or szá gos 
nép sza va zás nem tart ha tó.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dés f) pont ja azt je len ti, hogy a kor mány -
prog ram egé szé rõl nem tart ha tó nép sza va zás. Az Al kot -
mány nak ez a ren del ke zé se nem zár ja ki, hogy a kor mány -
prog ram egyes ele me i rõl nép sza va zás dönt sön, az ugyan is
nem érin ti a mi nisz ter el nök, a Kor mány és az Or szág gyû -
lés al kot má nyos kap cso lat rend sze rét, és nem je len ti tar tal -
mi lag a mi nisz ter el nök sze mé lyé rõl való dön tést.

A vizs gált kér dés nép sza va zás ra bo csá tá sa mind azon ál -
tal a kor mány prog ram egyet len ele mét sem érin ti. A kor -
mány prog ram nem szól ki fe je zet ten ar ról, hogy a Kor -
mány ter mõ föld és ta nya el adá sa ese tén kik szá má ra kí -
ván ja biz to sí ta ni az elõ vá sár lá si jo got. A „Kor sze rû bir tok -
po li ti ka” al cím alatt az ol vas ha tó: „Tá mo gat juk a gaz dák
föld höz ju tá sát, ga ran tál juk a sta bil föld hasz ná lat feltéte -
leit” [A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyá nak prog ram ja a
si ke res, mo dern és igé nyes Ma gyar or szá gért 2006–2010.
44. o.]. A cél meg va ló sí tá sá nak esz kö ze it egy ál ta lán nem
em lí ti a kor mány prog ram, ezért a kér dés nép sza va zás ra
bo csá tá sa még a kor mány prog ram bir tok po li ti kát érin tõ
ré szé rõl való dön tést sem je len t. Az Alkot mány bíró ság
ezért el uta sí tot ta az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés
f) pont já ra hi vat ko zó ki fo gást.

4. Az Alkot mány bíró ság vissza uta sí tot ta azt a ki fo gást, 
amely azért tar tot ta alkot mány elle nesnek a kér dést, mert a
ter mõ föld re és ta nyá ra vo nat ko zó elõ vá sár lá si jog biz to sí -
tá sa olyan jog hely ze tet ered mé nyez, amellyel vissza él ve
egye sek je len tõs va gyo ni gya ra po dást ér het nek el. Vissza -
uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság azt a ki fo gást is, amely
sze rint a kér dés sért he ti az uni ós pol gá rok egyen jo gú sá gát. 
Az Abtv. 22.  § (1) be kez dé se alap ján e fel ve té se ket az
Alkot mány bíró ság – ha tá ro zott ké re lem hi á nyá ban – nem
te kin tet te ér dem ben el bí rál ha tó in dít vá nyi ele mek nek.

Az Alkot mány bíró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a ki fo gá so kat el uta sí tot ta, és az 571/2006.
(XI. 21.) OVB ha tá ro za tot hely ben hagy ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1092/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
15/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság nép sza va zá si kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta ga -
dó ha tá ro zat ellen be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban – dr. Hol ló
And rás alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá sá val és
dr. Bra gyo va And rás alkot mány bíró kü lön vé le mé nyé vel – 
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
566/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 566/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött, 
hogy a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sét meg ta -
gad ja.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott fel sõ -
fo kú ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak ne kell jen kép -
zé si hoz zá já ru lást fi zet ni ük?”

Az OVB ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ kér dés ben az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
f) pont já ra, valamint arra te kin tet tel, hogy a kér dés bur kol -
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tan al kot mány mó do sí tást ki vál tó jel le gû, nem le het or szá -
gos nép sza va zást tar ta ni.

Az OVB ha tá ro za ta in dok lá sá ban hi vat ko zott arra, hogy 
az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek f) pont ja ki zár ja a
nép sza va zást a Kor mány prog ram já ról, és ál lás pont ja sze -
rint az al kot má nyi ti la lom nem csak azt je len ti, hogy a
konk rét do ku men tum a maga egé szé ben nem le het re fe ren -
dum tár gya, ha nem annak egyes vi lá go san fel is mer he tõ,
lé nye ges ele mei sem bo csát ha tók nép sza va zás ra. Az OVB
el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta, hogy a nép sza va zá si kez de -
mé nye zés ben sze rep lõ kér dés ki fe je zet ten sze re pel a kor -
mány prog ram ban.

Az OVB ha tá ro za ta meg ál la pí tot ta azt is, hogy a nép -
sza va zás ra vo nat ko zó ha tá lyos al kot má nyi ren del ke zé sek
alap ján nem dönt he tõ el, mennyi idõ re kö te lez né a nép sza -
va zás ered mé nye a tör vényhozást, ezért a kér dés ben tar -
tan dó or szá gos nép sza va zás ered mé nyes sé ge eset le ge sen
bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé nyez.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2006. évi
144. szá má ban, 2006. no vem ber 24-i dá tum mal je len t
meg.

2. A ha tá ro zat ellen a kez de mé nye zõk nyúj tot tak be ki -
fo gást. A ki fo gás 2006. de cem ber 8-án, 13.20-kor ér ke zett
az Al kot mány bí ró ság hoz. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról 
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
130.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos 
ha tár idõn be lül, 2006. de cem ber 9-én 16.00 órá ig le he tett
elõ ter jesz te ni. A ki fo gás ha tár idõn be lül ér ke zett. Az
Alkot mány bíró ság az ügyet Ve. 130.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fele lõen so ron kí vül bí rál ta el.

A ki fo gás sze rint az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé -
nek f) pont já ban meg ha tá ro zott ti la lom azt je len ti, hogy a
kor mány prog ram egé szé rõl nem le het nép sza va zást tar ta -
ni, te kin tet tel arra, hogy a kor mány prog ram ról való sza va -
zás tény le ge sen a Kor mány ról való bi zal mi sza va zást je -
len ti. A ki fo gás sze rint a kor mány prog ram ról azért nem le -
het az Alkot mány alap ján nép sza va zást tar ta ni, mert egy
ilyen nép sza va zás sal bur kol tan a mi nisz ter el nök sze mé -
lyé rõl is dön te né nek a vá lasz tó pol gá rok – amely re azon -
ban az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek d) pont ja
alap ján nincs le he tõ ség.

A ki fo gás hi vat ko zott arra is, hogy az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott til tott tár gyak kö -
zül több eset ben – így az a) és b) pon tok ban – az a for du lat
sze re pel, hogy nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni a
költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a köz pon ti
adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról, valamint a he lyi
adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör vények tar tal má ról, to -
váb bá ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -
sé gek rõl, illetve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról. A ki fo gás kö vet kez te té se sze rint az ál -
tal, hogy az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek f) pont ja
a kor mány prog ram ról, és nem a kor mány prog ram tar tal -
má ról való nép sza va zást ti lal maz za, csak a kor mány prog -

ram egé sze nem le het nép sza va zás tár gya, annak egyes ré -
szei igen.

A ki fo gás elõ ad ta to váb bá, hogy a kor mány prog ram
azon pont ja, amely sze rint a Kor mány be ve ze ti a ta nul má -
nyi költ sé gek hez való utó la gos kép zé si hoz zá já ru lást,
sem mi lyen kap cso lat ban nem áll a nép sza va zá si kér dés sel, 
mi vel az nem az utó la gos kép zé si hoz zá já ru lás meg fi ze té -
sé vel kap cso lat ban ke rült meg fo gal ma zás ra. Erre te kin tet -
tel a kér dés nép sza va zás ra bo csá tá sá nak ab ban az eset ben
sincs aka dá lya, ha a kor mány prog ram egyes ele me i rõl
nem le het nép sza va zást tar ta ni.

Vé gül a ki fo gás hi vat ko zott arra, hogy va la mely jog in -
téz mény sza bá lyo zá si hi á nyos sá ga nem ké pez he ti vizs gá -
la ti tár gyát egy nép sza va zá si kér dés hi te le sí té si el já rá sá -
nak; így nem le het egy konk rét nép sza va zás aka dá lya az,
hogy a nép sza va zás in téz mé nyé nek sza bá lyo zá sa so rán
eset le ges al kot má nyos prob lé ma me rült fel.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá lyok:

1. Az Alkot mány érin tett ren del ke zé sei:

„2.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a
népé, amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, 
valamint köz vet le nül gya ko rol ja. (...)

28/C.  § (...)

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re. (...)

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ. (...)

(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:

f) a Kor mány prog ram já ról, (...)

33.  § (...)

(3) A mi nisz ter el nö köt a köz tár sa sá gi el nök ja vas la tá ra
az Or szág gyû lés tag jai több sé gé nek sza va za tá val vá laszt -
ja. A mi nisz ter el nök meg vá lasz tá sá ról, to váb bá a Kor -
mány prog ram já nak el fo ga dá sá ról az Or szág gyû lés egy -
szer re ha tá roz”.

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, illetõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”
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3. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
érin tett ren del ke zé sei:

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha (...)

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta -
ni, (...)

13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
1.  §-a h) pont já nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za
meg. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben
jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Alkot mány bíró ság az OVB
ha tá ro za tá ban, valamint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt
vizs gál ja, hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se so -
rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg -
fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH
2002, 342, 344.]. Az Alkot mány bíró ság fel ada tát e ha tás -
kör ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé -
vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.].

2. Az OVB ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint az OVB „el -
sõd le ge sen azért uta sí tot ta el a kez de mé nye zést, mert a
kér dés ki fe je zet ten a Kor mány prog ram »Re form az ok ta -
tás ban. Ver seny ké pes, mi nõ sé gi fel sõ ok ta tás« c. fe je ze té -
ben sze rep lõ egyik lé nye ges, a Kor mány ál tal ter ve zett tár -
sa dal mi re for mok egyik lé nye ges ele mét je len tõ, a Kor -
mány prog ram ban egy ér tel mû tar ta lom mal sza bá lyo zott
kér dés kör rel el len té tes sza bá lyo zás meg al ko tá sát cé loz -
za”. Ha bár a nép sza va zá si kér dés szó sze rint a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vé ny mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXXIII. tör vény 8. és 18.  §-ával be ve ze tett 
„kép zé si hoz zá já ru lás”-ról szól, és nem az OVB ha tá ro zat
in do ko lá sá ban em lí tett Kor mány prog ram ról vagy annak
va la mely ele mé rõl, az OVB ha tá ro zat idé zett in do ko lá sá ra
te kin tet tel az Alkot mány bíró ság el sõ ként azt vizs gál ta,
hogy a kér dés a til tott nép sza va zá si tárgy kö rök közé tar to -
zik-e.

Az Alkot mány bíró ság az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott til tott tárgy kö rö ket meg szo rí tó an
ér tel me zi. Az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat meg ál la pí -
tot ta, hogy „az al kot má nyi fel so ro lás ból kö vet ke zik, hogy
az al kot má nyi sza bá lyo zás ki emel ke dõ je len tõ sé gé vel a
til tott tárgy kö rök zárt, szo ros ér tel me zé se áll össz hang -
ban” (ABH 2001, 392, 394.).

Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek f) pont já ban
meg ha tá ro zott til tott tárgy kör vizs gá la ta so rán figye lembe
kell ven ni a kor mány for ma sa já tos sá ga it. A ma gyar par la -

men tá ris be ren dez ke dés ben a Kor mány meg bí za tá sa szo -
ro san kap cso ló dik a mi nisz ter el nö ké hez. Ezt mu tat ja,
hogy az Alkot mány 33/A.  § alap ján ha a mi nisz ter el nök
meg bí za tá sa – le mon dás, ha lál, vá lasz tó jo gá nak el vesz té -
se vagy össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sa  miatt –
meg szû nik, ez a Kor mány meg bí za tá sá nak a meg szû né sét
von ja maga után. Az Alkot mány 39/A.  § (1) be kez dé se
alap ján pe dig a mi nisz ter el nök kel szem ben be nyúj tott bi -
zal mat lan sá gi in dít ványt a Kor mánnyal szem be ni bi zal -
mat lan sá gi in dít vány nak kell te kin te ni.

A Kor mány és a mi nisz ter el nök meg bí za tá sá nak kap -
cso la tát mu tat ja az is, hogy az Alkot mány 33.  § (3) be kez -
dé se alap ján a mi nisz ter el nök meg vá lasz tá sá ról, valamint
a Kor mány prog ram já nak el fo ga dá sá ról az Or szág gyû lés
egy szer re ha tá roz. A ma gyar par la men ti gya kor lat ban a
Kor mány prog ram já ról  szóló ha tá ro za ti ja vas la tot a mi -
nisz ter el nök-je lölt nyújt ja be az Or szág gyû lés nek. E dön -
té se so rán az Or szág gyû lés az Alkot mány 19.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál lá sa alap ján nép szu ve re ni tás -
ból ere dõ jo gát gya ko rol ja, amellyel meg ha tá roz za a kor -
mány zás irá nyát. Amennyi ben a köz vet len de mok rá cia in -
téz mé nye eb ben az eset ben gya ko rol ha tó len ne, és a vá -
lasz tó pol gá rok nép sza va zá son dönt het né nek a kor mány -
prog ram tá mo ga tá sá ról vagy el uta sí tá sá ról, az zal érin te -
nék az al kot má nyos be ren dez ke dés ben a mi nisz ter el nök és 
a Kor mány vi szo nyát. Erre te kin tet tel ren del ke zik az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek f) pont ja úgy, hogy a
Kor mány prog ram já ról nem le het nép sza va zást tar ta ni.

A miatt, hogy az Alkot mány 33.  § (3) be kez dé se alap ján
a mi nisz ter el nök meg vá lasz tá sá ról, valamint a Kor mány
prog ram já nak az el fo ga dá sá ról az Or szág gyû lés egy szer re
ha tá roz, a kor mány prog ram ról tar tan dó ered mé nyes ügy -
dön tõ nép sza va zás szük ség sze rû en érin te né a mi nisz ter el -
nök sze mé lyét. Ez el len té tes az zal, hogy az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi kér dés ben nem le het nép -
sza va zást tar ta ni. Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
f) pont já ban meg ha tá ro zott ti la lom te hát tar tal mi lag a mi -
nisz ter el nök sze mé lyé rõl  szóló nép sza va zást zár ja ki.

Az Alkot mány 28/C.  §-a (5) be kez dé sé nek f) pont ja azt
je len ti, hogy a kor mány prog ram egé szé rõl nem tart ha tó
nép sza va zás. Az Al kot mány nak ez a ren del ke zé se nem
zár ja ki azon ban, hogy a kor mány prog ram egyes ele me i rõl 
nép sza va zás dönt sön, nem érint ve a mi nisz ter el nök, a
 Kormány és az Or szág gyû lés kap cso lat rend sze rét, a
minisz terelnök sze mé lyé rõl való dön tést.

Ezzel szem ben az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sa sze -
rint a kor mány prog ram „egyes vi lá go san fel is mer he tõ, lé -
nye ges ele mei” sem bo csát ha tó ak nép sza va zás ra. Eb bõl az 
kö vet kez ne, hogy az OVB-nek és jog or vos la ti el já rá sa so -
rán az Al kot mány bí ró ság nak a nép sza va zá si kér dés kap -
csán eset rõl eset re azt kel le ne vizs gál nia, hogy az adott
kér dés a Kor mány po li ti ká ját meg tes te sí tõ kor mány prog -
ram szem pont já ból lé nye ges-e, és ki zá ró lag ilyen szem -
pont ból „lé nyeg te len” kér dés ben le het ne nép sza va zást tar -
ta ni. Ez azon ban el len té tes a nép sza va zás in téz mé nyé nek
al kot má nyos sze re pé vel.
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A fen ti ek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés nem üt kö -
zik az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek f) pont já ban
meg ha tá ro zott til tott tárgy kör be, ezért e te kin tet ben az
Nsztv. 10.  § b) pont já ra hi vat ko zás sal az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té se nem ta gad ha tó meg.

3. Az Alkot mány bíró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta alap -
ján „a nép szu ve re ni tás ból fa ka dó jo gok nak mind az Or -
szág gyû lés, mind nép sza va zás út ján tör té nõ gya kor lá sa
csak az Alkot mány ren del ke zé se i nek meg fele lõen tör tén -
het. A nép sza va zás ra bo csá tott kér dés nem fog lal hat ma -
gá ba bur kolt al kot mány mó do sí tást” [el sõ ként: 2/1993.
(I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33.]. Ha son ló an a
25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az
Alkot mány mó do sí tá sá ra irá nyuló kér dés ben nem ír ha tó ki 
vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye zés re olyan nép sza va zás,
amely az Or szág gyû lés re kö te le zõ vol ta  miatt el von ná az
Or szág gyû lés al kot má nyo zó ha tás kö rét” (ABH 1999, 251, 
262.).

Je len ügy ben az OVB a nép sza va zá si kez de mé nye zés
bur kol tan al kot mány mó do sí tó jel le gét ab ban lát ta, hogy a
ha tá lyos al kot má nyi ren del ke zé sek alap ján nem dönt he tõ
el, mennyi idõ re kö te lez né a nép sza va zás ered mé nye az
Or szág gyû lést. Az OVB ha tá ro za ta sze rint a nép sza va zás -
ra fel ten ni kí vánt „kér dés ben (...) egy ered mé nyes, a kér -
dés re igen lõ vá laszt adó nép sza va zás olyan bi zony ta lan
ha tár ide jû tör vényhozási mo ra tó ri um ra kö te lez né az Or -
szág gyû lést, mely csak a ha tá lyos Al kot mány nak a kép vi -
se le ti de mok rá cia és a köz vet len de mok rá cia in téz mé nye i -
re vo nat ko zó ren del ke zé sei meg vál toz ta tá sá val kap hat nak
al kot má nyos ala pot. Ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság (...) a kér dést a bur kol tan al kot mány mó do sí tást ki vál tó 
jel le ge  miatt is” uta sí tot ta el.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint azon ban a
 jelen ügy ben a kér dés nem irá nyul az Alkot mány mó do sí -
tá sá ra. Ered mé nyes nép sza va zás ból az Or szág gyû lés nek
nem ke let kez ne olyan jog al ko tá si kö te le zett sé ge, amely
csak az Alkot mány mó do sí tá sá val tel je sít he tõ.

Erre te kin tet tel az Alkot mány bíró ság nem ál la pí tot ta
meg, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés bur kolt al -
kot mány mó do sí tást ered mé nyez ne.

4. A fen ti ek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a ren -
del ke zõ rész sze rint ha tá ro zott. Az Alkot mány bíró ság
– figye lemmel az OVB ha tá ro za tá nak Ma gyar Köz löny -
ben való meg je le né sé re – el ren del te je len ha tá ro za tá nak a
Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1131/H/2006.

Dr. Hol ló And rás alkot mány bíró pár hu za mos in do ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben fog lal tak -
kal, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 566/2006. (XI. 20.)
OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sé vel és az új el já rás el -
ren de lé sé vel.

A ha tá ro zat in do ko lá sá nak az zal a ré szé vel azon ban,
mi sze rint a kor mány prog ram ré szé nek te kin ten dõ kér dés -
ben a nép sza va zást az Alkot mány 29/C.  § (5) be kez dés
f) pont ja nem zár ja ki, nem ér tek egyet.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 567/2006. (XI. 20.)
OVB ha tá ro za tát fe lül vizs gá ló al kot mány bí ró sá gi ha tá ro -
zat hoz csa tolt pár hu za mos in do ko lá som ban ki fej tett ál lás -
pon to mat, mi sze rint az Alkot mány alap ján sem a kor -
mány prog ram egé szé re [Alkot mány 29/C.  § (5) be kez dés
f) pont], sem annak egyes ele me i re (Alkot mány 28/B.  §)
nem ír ha tó ki nép sza va zás – fenn tar tom.

A hi vat ko zott pár hu za mos in do ko lás ban ugyan ak kor
ki hang sú lyoz tam: a kor mány prog ram or szág gyû lé si ha tás -
kör be tör té nõ vég re haj tá sá nak egyes ele mei – jel lem zõ en a 
tör vényalkotás ered mé nye ként, az Alkot mány 29/C.  §
(5) be kez dé se ál tal kor lá to zot tan – a nép sza va zás tár gyai
le het nek.

Je len ügy ben ép pen er rõl van szó: a nép sza va zás sal el -
dön ten dõ kér dés konk rét tör vényi ren del ke zés re, a fel sõ -
ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi LXXII. tör vény (Fotm.) 18.  §-ával be -
ve ze tett kép zé si hoz zá já ru lás fi ze té sé nek meg íté lé sé re vo -
nat ko zik: „125/A.  § (1) Az ál la mi lag tá mo ga tott ta nul má -
nyo kat foly ta tó hall ga tó – nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – alap kép zés ben vagy egy sé ges,
osz tat lan kép zés ben a har ma dik fél év tõl kez dõ dõ en, mes -
ter kép zés ben a tel jes ta nul má nyi idõ alatt kép zé si hoz zá já -
ru lás fi ze té sé re kö te les...”

Kö vet ke zés kép pen a ha tá ro zat in do ko lá sá ban arra kel -
lett vol na fel hív ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság fi gyel -
mét, hogy az új el já rás so rán a kér dést, a hi vat ko zott tör -
vény fe let ti nép sza va zás kez de mé nye zé se ként kel lett vol -
na el bí rál nia. A Fotm. ugyan is a nép sza va zás kez de mé -
nye zé sé re irá nyuló in dít vány be nyúj tá sá nak idõ pont ját
(2006. ok tó ber 14.) meg elõ zõ en, 2006. ok tó ber 19-én ke -
rült ki hir de tés re.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
alkot mány bíró
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Dr. Bra gyo va And rás alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat tal: az OVB ha tá -
ro za tát az Al kot mány bí ró ság nak annak in dok lá sa alap ján,
eset leg tõle rész ben el té rõ in dok lás sal hely ben kel lett vol -
na hagy nia.

A kép zé si hoz zá já ru lás kér dé sé rõl há rom, egy más tól
füg get len ok ból sem tar ha tó nép sza va zás: (1) az Alkot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés f) pont ja alap ján, mert a kér dés
a Kor mány prog ram ját érin ti; (2) az Alkot mány 28/B. §-a
alap ján, mert nem az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó
kér dés rõl van szó; vé gül (3) az Alkot mány 28/C.  § (5) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján a kép zé si hoz zá já ru lás a költ -
ség ve tés rõl  szóló tör vé ny tar tal mát érin tõ kér dés. Ezek a
kér dé sek több, a mai na pon el dön tött nép sza va zá si ügy ben 
is fel me rül tek, így a je len kü lön vé le mé nyem ben el mon -
dot ta kat ter mé sze te sen ezek re is meg fele lõen ér vé nyes nek 
tar tom.

1. Az Alkot mány nép sza va zás ról  szóló ren del ke zé se i -
nek ér tel me zé se ne héz fel adat. Ezen ren del ke zé sek ér tel -
me zé sé hez szük sé ges az Alkot mány más ren del ke zé se i vel
való együt tes ér tel me zés, kü lön ben az al kot mány ér tel me -
zõ iga zol ha tat lan kö vet ke zte té sek re jut hat. A most el dön -
tött ügyek ben me rült fel elõ ször az Alkot mány bíró ság
gya kor la tá ban az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé se
f) pont já nak ér tel me zé se. Esze rint nem tar ha tó or szá gos
nép sza va zás a „Kor mány prog ram já ról”. A több sé gi ha tá -
ro zat sze rint ez azt je len ti, hogy a Kor mány prog ram já nak
egé szé rõl nem tart ha tó nép sza va zás, de tar ha tó annak
egyes ré sze i rõl kü lön-kü lön.

1.1. Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat tal ab ban, hogy az
em lí tett ren del ke zés ér tel me zé sé nél figye lembe kell ven ni
a „kor mány for ma sa já tos sá ga it”. En nek alap ján azon ban
ép pen el len té tes kö vet kez te tés le vo ná sát tar tom in do kolt -
nak: a par la men tá ris kor mány for ma – az Alkot mány
 preambulumának sza va i val a „par la men ti de mok rá cia” –
ki zár ja a Kor mány prog ram já ban sze rep lõ kér dé sek rõl
 szóló nép sza va zást.

En nek iga zo lá sá ra több érv is fel hoz ha tó. A par la men tá -
ris rend szer meg kü lön böz te tõ tu laj don sá ga a Kor mány és
a par la men ti több ség kö zöt ti szo ros kap cso lat, ha gyo má -
nyos al kot má nyos ter mi nus sal: a bi za lom. Az Or szág gyû -
lés bi zal ma a Kor mány ban azt je len ti, hogy az Or szág gyû -
lés több sé ge tá mo gat ja a Kor mány ál tal be nyúj tott tör -
vényjavaslatokat, ame lyek nél kül a Kor mány nem ké pes
meg va ló sí ta ni prog ram ját. A „Kor mány prog ram ja” al kot -
má nyos-po li ti kai fo ga lom – ek ként ke rült az Al kot mány ba 
és esze rint is kell ér tel mez ni. Az Alkot mány szö veg e há -
rom szor em lí ti a Kor mány prog ram ját: (1) 19.  § (3) be kez -
dés e) pont já ban; (2) a 33.  § (3) be kez dés 2. mon da tá ban;
és vé gül (3) a 28/C.  § (5) be kez dés f) pont já ban. A Kor -
mány prog ram ja és a Kor mány irán ti bi za lom egy mást fel -
té te le zi: ha az Or szág gyû lés nek nincs bi zal ma a Kor mány -
ban – nem tá mo gat ja –, ak kor a prog ram ját sem tá mo gat ja.
A kor mány prog ram meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges al kot má -

nyos esz kö zök rõl – mint a költ ség ve té si-pénz ügyi jog sza -
bá lyok, a köz igaz ga tá si szer ve zet meg ha tá ro zá sa – ezért
az Alkot mány sze rint nem dönt het nép sza va zás; ide tar toz -
nak a Kor mány prog ram ja vég re haj tá sá hoz fel tét le nül
szük sé ges tör vények és más or szág gyû lé si ha tás kör be tar -
to zó dön té sek is. Az Or szág gyû lés több sé ge mind ad dig tá -
mo gat ja a Kor mány prog ram ját, amíg meg nem von ja tõle
– az Alkot mány 39.  §-ában meg ha tá ro zott mó don – a bi -
zal mat (azaz a jö võ be ni tá mo ga tás ígé re tét). A par la men tá -
ris de mok rá ci á ban a kor mány prog ram az Or szág gyû lés és
a Kor mány kö zöt ti al kot má nyos kap cso lat, a „bi za lom” al -
kot má nyos – po li ti kai tar tal mát fe je zi ki, azt, ami nek meg -
va ló sí tá sá ban az Or szág gyû lés több sé ge – jo gi lag ez az
Or szág gyû lés dön té se [Alkot mány 24.  § (2) bekezdés] – a
Kor mányt tá mo gat ja.

A kor mány prog ram va la me lyik ré szé nek nép sza va zá -
son való „le sza va zá sa” – vagy annak le he tõ sé ge – össze -
egyez tet he tet len a par la men tá ris kor mány for má val, amely
csa kis kép vi se le ti rend szer ben le het sé ges. Ez a rend szer a
vá lasz tá sok kal lét re ho zott Or szág gyû lés több sé ge és a
Kor mány kö zöt ti együtt mû kö dés re épül: a Kor mány és a
Or szág gyû lés több sé ge kö zöt ti konf lik tus szük ség kép pen
a Kor mány ve re sé gé vel vég zõ dik. A Kor mány sor sa te hát
az Or szág gyû lés ke zé ben van: ha az Or szág gyû lés több sé -
ge nem sza vaz za meg a kor mány prog ram vég re haj tá sá hoz
szük sé ges tör vényeket, az biz to s jele annak, hogy a Kor -
mány el vesz tet te az Or szág gyû lés bi zal mát. Az ilyen konf -
lik tus meg ol dá sa vagy a Kor mány le mon dá sa, bi zal mi sza -
va zás vagy bi zal mat lan sá gi in dít vány le het. Mind ezek a
par la men tá ris-kép vi se le ti kor mány for má ban az Or szág -
gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar toz nak, amint ezt az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek d), e) és f) pont jai
meg erõ sí tik. Az Alkot mány 39.  § (1) be kez dé se – „... a
Kor mány az Or szág gyû lés nek fe le lõs” – együtt te kint ve a
28/C.  § elõbb em lí tett sza bá lya i val vi lá gos sá te szi, hogy az 
Or szág gyû lés és a Kor mány kö zöt ti kap cso lat egy ele me
sem tar to zik a nép sza va zás sal el dönt he tõ kér dé sek közé.
Ez meg fe lel az Alkot mány bíró ság ál tal rég óta ki mon dott
elv nek, a kép vi se le ti de mok rá cia el sõd le ges sé gé nek
[2/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33.].

A nép sza va zás sal ho zott dön tés az Alkot mány sze rint az 
Or szág gyû lés re kö te le zõ. A kép vi se le ti de mok rá cia alap -
el ve a kép vi se lõk sza bad man dá tu ma [27/1998. AB ha tá -
ro zat, ABH 1998, 197.]. Ez annyit je len t, hogy a kép vi se lõ
jo gi lag nem le het kö te les meg ha tá ro zott mó don sza vaz ni.
Erre ak kor sem le het kö te les, ha az Alkot mány alap ján
[28/C.  § (3) be kez dés] az Or szág gyû lés re, mint ál lam i
szerv re kö te le zõ az ál ta la tá mo ga tott Kor mány prog ram já -
val el len té tes dön tés meg ho za ta la. Ez ugyan is csak az
Ország gyûlést köti, de nem kö te lez he ti – az im pe ra tív
man dá tum ti lal ma  miatt – az egyes kép vi se lõ ket meg ha tá -
ro zott mó don tör té nõ sza va zás ra. Ezért (eb ben az ér te lem -
ben) az Or szág gyû lés szá má ra a nép sza va zás ered mé nye
épp úgy po li ti kai kö te le zett sé get hoz lét re, mint maga a
kor mány prog ram (mely jo gi lag szin tén nem kö te le zõ).
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A Kor mány prog ram já ból ki emelt egyes fon tos ele mek -
rõl  szóló nép sza va zás az zal a ve széllyel jár, hogy a nép sza -
va zá si kez de mé nye zés si ke re ese tén az or szág gyû lé si kép -
vi se lõk több sé gét olyan dön tés meg ho za ta lá ra kö te lez né,
amely nek ép pen az el len ke zõ jé re vál lal tak a prog ram meg -
sza va zá sá val po li ti kai kö te le zett sé get. A Kor mány, gya -
kor la ti lag a mi nisz ter el nök, bi zal mi sza va zás nak nyil vá -
nít hat ja a nép sza va zás ra fel tett kér dés rõl – az azt tar tal ma -
zó elõ ter jesz tésrõl –  szóló sza va zást [Alkot mány 39/A.  §
(4) be kez dés]. Ezzel az Or szág gyû lés Kor mányt – és ezzel
együtt ex de fi ni to ne a prog ram ját – tá mo ga tó több sé ge szá -
má ra al kot má nyos kö te le zett ség gé ten né a Kor mány el le ni 
bi zal mat lan sá gi in dít vány meg sza va zá sát, és így az Alkot -
mány sze rint [39/A.  § (4) be kez dés] a Kor mány kö te le zõ
le mon dá sát is.

Mind ez azt mu tat ja, hogy a Kor mány prog ram já nak bár -
mely lé nye ges ele mé rõl  szóló nép sza va zás nem fér het
össze a par la men ti de mok rá ci á val. Igaz, a Kor mány prog -
ram já ról  szóló nép sza va zást ki zá ró al kot má nyos sza bály
al kal ma zá sa nem könnyû. A dön tés ar ról, hogy egy a nép -
sza va zá si kér dés a Kor mány prog ram já ról  szóló kér dés-e
mér le ge lést kí ván. En nek el dön té se azon ban sem mi vel
sem bo nyo lul tabb, össze tet tebb, mint ami lyen egy nép sza -
va zá si kér dés „egy ér tel mû sé gé nek” [lásd pl.: 51/2001. AB 
ha tá ro zat, ABH 200, 392.], vagy költ ség ve tés rõl  szóló jel -
le gé nek meg íté lé se. Az Alkot mány szö veg e  miatt el ke rül -
he tet len mér le ge lés tõl az Alkot mány bíró ság ed dig sem
zár kó zott el és al kot mány vé dõ fel ada tá nak el lá tá sa ezt is
kí ván ja.

1.2. A fen tebb is mer te tett tar tal mi ér ve ken kí vül a ja va -
solt ér tel me zés mel lett szól az is, hogy – amint a több sé gi
ha tá ro zat he lye sen ki mu tat ja – az Alkot mány 28/C.  §
(5) be kez dé sé nek d) pont ja ele ve ki zár ja a mi nisz ter el nök
sze mé lyé rõl  szóló nép sza va zást, ami egy ben az Alkot -
mány 33.  § (3) be kez dé se sze rint szük ség kép pen a kor -
mány prog ram egé szé rõl  szóló nép sza va zás is len ne. [Ki -
vé ve a konst ruk tív bi zal mat lan sá gi in dít vánnyal – Alkot -
mány 39/A.  § (1) be kez dés – meg vá lasz tott mi nisz ter el nök 
sa já tos ese tét, ahol a kor mány prog ram vi tá ja el vál hat a mi -
nisz ter el nök vá lasz tá sá tól.]

A jog ér tel me zés alap ve tõ elve a jog al ko tó éssze rû sé gé -
nek fel té te le zé se: en nek rész e, hogy a nor ma szö veg e nem
ön is mét lõ vagy ön el lent mon dó. Eb bõl kö vet ke zik, hogy
egy fel so ro lás ban – itt: a nép sza va zás ból ki zárt tár gyak lis -
tá já ban – fog lalt min den té tel nek ön ál ló, a töb bi tõl kü lön -
bö zõ je len té se van. Ese tünk re al kal maz va ez annyit tesz,
hogy a 28/C.  § (5) be kez dés d) pont ja nem fog lal hat ja ma -
gá ban az f) pont je len té sét, mert ak kor ez utób bi ér tel met -
len len ne. Mi vel ez az ér tel me zé si ered mény éssze rût len, a
má sik ér tel me zé si le he tõ ség te kint he tõ he lyes nek: az,
amely el kü lö ní ti egy más tól a d) és az f) pont je len té sét. Ez
csak úgy le het sé ges, ha el fo gad juk, hogy a kor mány prog -
ram egyes ele me i rõl  szóló nép sza va zás tar tá sa is ki zárt,
mert az egé szé rõl  szóló nép sza va zást már a d) pont ki zár ta.

2. A kép zé si hoz zá já ru lás ról  szóló nép sza va zás ki zá rá -
sa mel let ti má so dik fõ érv va la mennyi, az Or szág gyû lés
szá má ra meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés ti lal má ra irá nyuló
kér dés re igaz. (Ez az érv, ha nem is pon to san eb ben az
alak ban, de sze re pel az OVB ha tá ro za tá ban is.)

2.1. Nem tar to zik – mert nem tar toz hat – ugyan is az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be, hogy ön ma gá nak vagy bár mely
más, kö vet ke zõ Or szág gyû lés nek meg tilt sa (vagy akár
meg ne he zít se, pl. úgy, hogy két har ma dos sá te szi) bi zo -
nyos tar tal mú tör vé nyek meg ho za ta lát. Eb bõl adó dik,
hogy az Or szág gyû lés al kot má nyo san nem al kot hat na tör -
vényt, amely min den ké sõb bi Or szág gyû lés nek meg tilt ja a 
vi zit díj be ve ze té sét. Az Or szág gyû lés ab ban nem kü lön bö -
zik a töb bi ál lam i szerv tõl, hogy ha tás kö ré be csak az Al -
kot mány ban meg ha tá ro zott tár gyak tar toz nak, jól le het az
Or szág gyû lés ha tás kö re igen szé les körû. Ilyen tárgy a tör -
vény ho zás, mely nek „joga” – azaz: ha tás kö re – az Alkot -
mány 25.  § (2) be kez dé se sze rint az Or szág gyû lést il le ti
meg. Eb ben a ha tás kö ré ben, mint az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dés ben, tart ha tó nép sza va zás – de ab ban
nem, ami nem is tar toz hat az Or szág gyû lés ha tás kö ré be.
Mi vel az Or szág gyû lés ér vé nye sen nem kor lá toz hat ja a
ké sõb bi Or szág gyû lé sek tör vény ho zá si ha tás kö ré nek gya -
kor lá sát, ez a dön tés nem is tar to zik a ha tás kö ré be.

Az elõb bi ál lí tás bi zo nyí tá sá ra té te lez zük fel, hogy az
Or szág gyû lés „ti lal mi” tör vénnyel meg til ta ná a kép zé si
hoz zá já ru lás be ve ze té sét. E tör vé ny mó do sít ha tó len ne
egy má sik tör vénnyel, amely azon ban tör vényellenes, mert 
a ti lal mi tör vény – a nép sza va zá si kér dés nek meg fele -
lõen – meg til ta ná, hogy az „ál la mi lag tá mo ga tott fel sõ fo kú 
ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók nak” va la ha is kép zé si
hoz zá já ru lást kell jen fi zet ni ük. Ez csak ak kor len ne le het -
sé ges, ha az Or szág gyû lés nem csak ha tá lyon kí vül he lyez -
né a ma ha tá lyos tör vény er rõl  szóló ren del ke zé sét – ami a
tör vényhozási ha tás kö ré be tar to zik –, ha nem egy ben meg
is til ta ná ön ma gá nak, te hát az összes jö ven dõ Or szág gyû -
lés nek a kép zé si hoz zá já ru lás vissza ál lí tá sát. Erre azon ban 
az Or szág gyû lés nek nincs ha tás kö re, mert ez nem rész e a
tör vényhozás jo gá nak, ép pen el len ke zõ leg: a tör vény -
hozási ha tás kör el vo ná sát je len te né.

2.2. Az Or szág gyû lés szá má ra til tást ered mé nye zõ kér -
dés az elõb bi érv tõl füg get le nül azért is alkot mány elle nes,
mert nem az Alkot mány 28/B.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben
vett „kér dés rõl” szól. A nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 13.  §-a sze rin ti „nép -
sza va zás ra fel tett kér dés” – azaz egy kér dõ mon dat – nem
azo nos az Alkot mány idé zett ren del ke zé sé ben sze rep lõ
„kér dés sel”. Az Alkot mány 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lalt „kér dés” je len té se: az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to -
zó ügy, amely ben az Or szág gyû lés dönt het. A nép sza va -
zás ra fel tett kér dés te hát kér dés rõl  szóló kér dés, vagyis ar -
ról  szóló kér dés, mi ként dönt sön az Or szág gyû lés va la -
mely ügy ben, amely ben egyéb ként más ként is dönt het ne.
Ez az ér tel me zés az Alkot mány 28/C.  § (3) be kez dé sén
ala pul, amely sze rint „... az ered mé nyes nép sza va zás alap -
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ján ho zott dön tés az Or szág gyû lés re kö te le zõ”. A „nép sza -
va zás sal ho zott dön tés” te hát az Or szág gyû lés szá má ra kö -
te le zett sé get hoz lét re, vagyis meg kö ve te li, hogy az
Ország gyûlés va la mely a sa ját ha tás kö ré be tar to zó ügy ben 
dön tést hoz zon. Ez azért fon tos, mert a ma gyar al kot mány -
jog ban, el len tét ben szá mos ál lam jo gá val, a nép sza va zá si
dön tés (ha tá ro zat) nem jog for rás (jog al ko tó tény): a nép -
sza va zás tár gya szi go rú an véve az Or szág gyû lés ha tás kö -
ré be tar to zó dön tés rõl  szóló dön tés, ered mé nye pe dig az
Or szág gyû lés nek kö te le zett sé get ke let kez tet erre a dön tés -
re. A nép sza va zás te hát nem jo got alkot, ha nem al kot má -
nyos kö te le zett sé get ke let kez tet az Or szág gyû lés ha tás kö -
ré be tar to zó dön tés ese tén arra, hogy meg ha tá ro zott
 módon dönt sön.

A ha tás kör a köz jog ban egy ál lam i szerv ál tal jogsze -
rûen (ér vé nye sen) meg hoz ha tó dön té sek összes sé gé nek
meg ha tá ro zá sa. A dön tés fo gal mi lag több, egy mást ki zá ró
le he tõ ség kö zöt ti vá lasz tást je len t. Az Or szág gyû lés ha tás -
kö re en nek meg fele lõen az Or szág gyû lés ál tal meg hoz ha -
tó dön té se ket je len ti, mind azo kat a kér dé se ket, ame lyek -
ben az Or szág gyû lés vá laszt kü lön fé le le he tõ sé gek kö zött.
Az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés ben való dön -
tés így min dig meg ha tá ro zott dön té si le he tõ sé gek kö zöt ti
vá lasz tás. Ezt a vá lasz tást ha tá roz za meg az ered mé nyes
nép sza va zás. Az Or szág gyû lést va la mi nek a nem te vé sé re
– azaz nem dön tés re – kö te le zõ nép sza va zá si kér dés nem
meg en ge dett, mert a nép sza va zá si kér dés csak egyes meg -
ha tá ro zott dön té sek ben kor lá toz hat ja az Or szág gyû lés ha -
tás kö rét, nem pe dig meg ha tá ro zat lan szá mú és tár gyú jö -
võ ben meg ho zan dó dön tés ben. A nép sza va zás tár gya min -
dig konk rét „kér dés” – azaz: ügy – el dön té se. A nép sza va -
zá si kér dés nek ezért egy eset re  szóló, az Or szág gyû lés egy
ak tu sá val tel je sít he tõ kö te le zett sé get kell meg ha tá roz nia.
Ez csak ak kor le het sé ges, ha az Or szág gyû lés szá má ra po -
zi tív dön té si kö te le zett sé get ha tá roz meg a nép sza va zás ra
fel tett kér dés. Ami kor az Or szág gyû lés tel je sí ti a nép sza -
va zás sal ke let ke zett kö te le zett sé gét, a tel je sí tés sel egy ben
meg is szû nik a nép sza va zás ered mé nye ként ke let ke zett
kö te le zett sé ge. Ha a nép sza va zá si kér dés, mint eb ben az
eset ben, til tást ered mé nyez het ne, nem len ne ké pes meg ha -
tá roz ni azt az ak tust, ami vel az Or szág gyû lés tel je sít het né
nép sza va zá si kö te le zett sé gét, mert til tást „tel je sí te ni” egy -
ál ta lán nem le het.

3. A kép zé si hoz zá já ru lás ról  szóló nép sza va zás az
elõb bi ek tõl füg get le nül is az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rint a nép sza va zás ból ki zárt tárgy ról
szól na. A kép zé si hoz zá já ru lás ugyan is – mint a kér dés bõl
is ki tû nik – az ál la mi lag (te hát költ ség ve tés bõl) tá mo ga tott 
ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tók be fi ze té se. Ezzel a fel sõ -
fo kú ta nul má nyo kat foly ta tók kép zé si költ sé ge ik nek egy
ré szét fi ze tik (míg a töb bit az ál lam i költ ség ve tés). En nek
alap ján sem mi két ség, hogy a kép zé si hoz zá já ru lás az ál -
lam i költ ség ve tés be vé te li jog cí me, aho gyan je len leg a fel -

sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 53.  §
(1) be kez dé se meg ha tá roz za. E jel le gén az sem vál toz tat,
hogy a hoz zá já ru lás a 2007. évi költ ség ve té si tör vény
(2006. évi CXXVII. tör vény) 14.  § (4) be kez dé se sze rint a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek költ ség ve té si be vé te lét ké pe zi.
Et tõl sem a be vé tel költ ség ve té si jog cí me, sem pe dig fel -
hasz ná lá sá nak költ ség ve té si kö tött sé gei nem vál toz nak.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró

Az Alkotmánybíróság
16/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság nép sza va zá si kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megta -
gadó ha tá ro zat ellen be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban
– dr. Bra gyo va And rás alkot mány bíró különvélemé -
nyével – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
568/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 568/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött, 
hogy a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség és Ke resz tény -
de mok ra ta Nép párt ál tal 2006. ok tó ber 24-én be nyúj tott
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve
hi te le sí té sét meg ta gad ja.

Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:
„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a há zi or vo si el lá tá sért, fo gá -

sza ti el lá tá sért és a já ró be teg-szak el lá tá sért to vább ra se
kell jen vi zit dí jat fi zet ni?”

Az OVB dön té se ér tel mé ben a kez de mé nye zés az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ ti -
la lom ba üt kö zik, mert „a 2007. évre vo nat ko zó költ ség ve -
té si tör vényjavaslat (T/1145.) 12. szá mú mel lék le te, mely
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az Egész ség biz to sí tá si Alap 2007. évi költ ség ve té sét rész -
le te zi, az 1. cím, 7. al cím, 12. Vi zit díj, kór ház i na pi díj so -
ron 22 mil li árd Ft be vé telt ter vez eb bõl a for rás ból. A vi zit -
díj nak mint az Egész ség biz to sí tá si Alap egyik for rá sá nak a 
léte vagy ki ik ta tá sa az Egész ség biz to sí tá si Alap be vé te lei
kö zül köz vet le nül a költ ség ve tést érin tõ kér dés.” A dön tés
in do ko lá sa sze rint a kér dés „ugyan nem érint már ha tá lyos
költ ség ve tést, azon ban egy jö võ be li költ ség ve tés sel kap -
cso lat ban összeg sze rû en meg ha tá roz ha tó, számszerûsít -
hetõ mér ték kel vál toz tat ja meg a költ ség ve té si be vé tel
mér té két.”

2. A ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny 2006. évi 144. szá -
má ban, 2006. no vem ber 24-i dá tum mal je len t meg.

A ha tá ro zat ellen a kez de mé nye zõk nyúj tot tak be ki fo -
gást. A ki fo gás 2006. de cem ber 8-án, 13.20-kor ér ke zett az 
Al kot mány bí ró ság hoz. A ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
130.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos 
ha tár idõn be lül, 2006. de cem ber 9-én 16.00 órá ig le he tett
elõ ter jesz te ni. A ki fo gás ha tár idõn be lül ér ke zett.

Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ta el.
A ki fo gás sze rint a kér dés ben nép sza va zást le het tar ta ni, 

mert a kér dés bõl ered mé nyes nép sza va zás ese tén sem kö -
vet ke zik ok sze rû en a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sa,
illetve a kér dés nem arra irá nyul, hogy a vá lasz tó pol gá rok
pon to san ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség ve té si tör -
vény ben sze rep lõ egyes ki adá so kat. Utal tak arra, hogy a
költ ség ve té si tör vény ide vá gó elõ irány za tát ak kor sem kell 
fel tét le nül mó do sí ta ni, ha a nép sza va zás ered mé nyes. Az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát ezért sze rin tük az
OVB-nek hi te le sí te nie kel lett vol na.

3. A ki fo gás el bí rá lá sá hoz tar to zó kér dés, hogy a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló,
T/1145. szá mú tör vényjavaslatot 2006. ok tó ber 31-én
nyúj tot ta be a Kor mány az Or szág gyû lés nek. A tör -
vényjavaslatot az Or szág gyû lés de cem ber 21-én fo gad ta el 
és azt de cem ber 22-én hir det ték ki.

A vi zit díj ról a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
18/A.  §-a szól. Ez a tör vényi sza bály vo nat ko zik arra a kér -
dés re, hogy kell-e vi zit dí jat fi zet ni. Ez a tör vé nyi sza bály
az, amely nek kö vet kez mé nye a költ ség ve tés ben a vi zit díj -
ra vo nat ko zó elõ irány zat meg je le né se. Az Ebtv. 18/A.  §-át 
az egyes, az egész ség ügyet érin tõ tör vényeknek az egész -
ség ügyi re form mal kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi CXV. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 7.  §-a ál la pí tot ta
meg.

A Tv. ja vas la tát T/1093. szám alatt 2006. ok tó ber 20-án
nyúj tot ta be a Kor mány és azt az Or szág gyû lés a 2006. de -
cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el; a Tv.-t de cem ber 18-án
hir det ték ki. A Tv. vi zit díj-fi ze té si kö te le zett sé get elõ író
7.  §-a 2007. feb ru ár 15-én lé pett ha tály ba, a Tv. 43.  §
(2) be kez dé se ér tel mé ben.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá lyok:

1. Az Alkot mány érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a

népé, amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, 
valamint köz vet le nül gya ko rol ja.

28/C.  § (...)
(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000

vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re. (...)
(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az

ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ. (...)

(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
valamint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról, (...)”

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, illetõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. Az 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
érin tett ren del ke zé sei:

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha (...)

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -
tani,”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ját az
Alkot mány bíró ság az 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban
ér tel mez te (ABH 2001, 392.).

Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé ben sze rep lõ til -
tott nép sza va zá si tárgy kö rök olyan al kot má nyi fel so ro lást
tar tal maz nak, ame lyek bõ ví té se csak az Alkot mány mó do -
sí tá sá val le het sé ges [64/1997. (XII. 17.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 380, 384.].

A ha tá ro zat hang sú lyoz ta: az al kot má nyi fel so ro lás ból
kö vet ke zik, hogy az al kot má nyi sza bá lyo zás ki emel ke dõ
je len tõ sé gé vel a til tott tárgy kö rök zárt, szo ros ér tel me zé se
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áll össz hang ban. Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont já ban sze rep lõ ren del ke zés konk rét tör vények, töb -
bek kö zött a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá -
ról  szóló tör vény tar tal mát von ja ki a nép sza va zás jog in -
téz mé nye alól. A költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj -
tá sá ról  szóló tör vény az adott al kot má nyi ren del ke zés köz -
vet len vég re haj tá sa ként meg je le nõ tör vényhozási tárgy -
kört je len ti. Az Alkot mány 19.  § (3) be kez dés d) pont já -
ban, valamint a 32/C.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ költ ség -
ve tés és annak vég re haj tá sa (zár szám adás) for du lat tel jes
egé szé ben meg egye zik az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés 
a) pont já ban sze rep lõ ki fe je zé sek kel. A költ ség ve tés rõl
 szóló tör vény fo gal má ba sem mi kép pen sem tar toz hat bele
az összes olyan jog sza bály, amely nek pénz ügyi-költ ség -
ve té si von za ta van. A költ ség ve tés vég re haj tá sá ról for du -
lat pe dig sem mi kép pen nem je len ti va la mennyi, a költ ség -
ve tés ér vé nye sí té sét szol gá ló tör vény tar tal mát, ha nem ki -
fe je zet ten a zár szám adá si tör vényre utal.

A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy az Or szág gyû lés ha -
tás kö ré be tar to zó kér dé sek kö zül alig van olyan, amely nek 
nincs költ ség ve té si kap cso ló dá sa. Ön ma gá ban már az or -
szá gos nép sza va zás meg tar tá sa is költ ség ve té si von za tú,
hi szen az Nsztv. 14.  § (2) be kez dé se sze rint a nép sza va zást 
el ren de lõ ha tá ro za tá ban az Or szág gyû lés dönt a nép sza va -
zás költ ség ve té sé rõl. Ön ma gá ban az, hogy a nép sza va zás
ered mé nye eset le ge sen érin ti az Or szág gyû lés moz gás te rét 
a kö vet ke zõ költ ség ve té si tör vény meg al ko tá sa kor, nem
te szi til tot tá a nép sza va zást.

A ha tá ro zat ér tel mé ben az Alkot mány 28/C.  § (5) be -
kez dés a) pont já ban sze rep lõ, a költ ség ve té si tör vényre
vo nat ko zó ki zá ró ok alap ján va la mely kér dés ak kor nem
bo csát ha tó nép sza va zás ra, ha a kér dés a költ ség ve té si tör -
vény mó do sí tá sát tar tal maz za, vagy a kér dés bõl ok sze rû en 
kö vet ke zik a til tott tárgy kör ként meg je lölt tör vények meg -
vál toz ta tá sa, illetve ha a kér dés arra irá nyul, hogy a vá lasz -
tó pol gá rok pon to san ha tá roz za nak meg jö võ be li költ ség -
ve té si tör vény ben sze rep lõ egyes ki adá so kat (ABH 2001,
392, 395.)

Az 59/2004. (XII. 4.) AB ha tá ro zat is ab ból in dult ki,
hogy az Alkot mány 28.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já ban
sze rep lõ költ ség ve tés rõl  szóló tör vény fo gal má ba nem tar -
toz hat bele az összes olyan jog sza bály, amely nek va la mi -
lyen költ ség ve té si von za ta van. Eb ben a ha tá ro zat ban
azon ban az Alkot mány bíró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy az 
ered mé nyes nép sza va zás költ ség ve té si tör vény meg vál -
toz ta tá sát von ta vol na maga után: a nép sza va zás ra bo csá -
tan dó, nyug díj eme lés re vo nat ko zó kér dés szö veg sze rû en
ugyan nem tar tal maz ta a költ ség ve té si tör vény mó do sí tá -
sát, de ok sze rû en kö vet ke zett a kér dés bõl a til tott tárgy kör -
ként meg je lölt tör vény – a költ ség ve té si tör vény ben a
Nyug díj biz to sí tá si Alap költ ség ve té se ki adá si fõ össze ge –
meg vál toz ta tá sa. A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy a nép -
sza va zás ra szánt kér dés bõl ered mé nyes nép sza va zás ese -
tén szük ség sze rû en kö vet ke zik a nyug dí jak eme lé se, a
költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zot tak tól el té rõ mér -
ték ben. A nép sza va zás ra szánt kér dés köz vet le nül a költ -

ség ve tés re vo nat ko zik, így az Al kot mány ban té te le sen
meg je le ní tett ki zárt nép sza va zá si tárgy kör be üt kö zik
(ABH 2004, 834, 837.).

Az Alkot mány bíró ság 15/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za ta 
ér tel mé ben annak meg íté lé sé nél, hogy az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés, illetve a meg tar tan dó nép sza va zás a
költ ség ve té si tör vény ben sze rep lõ egyes be vé te li vagy ki -
adá si té te lek kel köz vet len és je len tõs kap cso lat ban áll-e, a
költ ség ve tés egyes ele me i nek akár po zi tív, akár ne ga tív
meg ha tá ro zá sát je len ti-e, az Alkot mány bíró ság – az
Alkot mány sza bá lyai és az Alkot mány bíró ság gya kor la tá -
ban ki ala kult el vek alap ján – ese ten kén ti mér le ge lés alap -
ján dönt. A vizs gá lat nál az Alkot mány bíró ság az al kot -
mány jo gi szem pon to kat ve szi ala pul, nem a költ ség ve tés -
sel kap cso la tos pénz ügyi jogi meg fon to lá so kat. A pri va ti -
zá ció le ál lí tá sá ról  szóló kér dés sel kap cso lat ban ho zott ha -
tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy „az alá írás gyûj tõ íven meg fo -
gal ma zott kér dés rõl tar tott ered mé nyes nép sza va zás a pri -
va ti zá ció azon na li ha tá lyú le ál lí tá sá val az or szág éves
költ ség ve té sé rõl  szóló tör vényt köz vet le nül és je len tõs
mó don érin ti. Ezért az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés
az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont já val el len -
té tes” (ABH 2005, 165, 171.).

2. Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-a h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa
 ebben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Alkot -
mány bíró ság az OVB ha tá ro za tá ban, valamint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té se so rán az Al kot mány nak és az
irány adó tör vé nyek nek meg fele lõen járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkot -
mány bíró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és, ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

A je len eset ben a hi te le sí tés rõl  szóló OVB-ha tá ro zat
meg ho za ta la kor vi zit díj ról, kór ház i na pi díj ról költ ség ve -
té si tör vény nem ren del ke zett. Ezt, mi ként azt az OVB ha -
tá ro za ta is meg ál la pít ja, csak a 2007. évre vo nat ko zó költ -
ség ve té si tör vényjavaslat (T/1145.) 12. szá mú mel lék le te
tar tal maz ta.

Jö võ be li költ ség ve tés re, va la mely költ ség ve té si tör -
vényjavaslatra hi vat koz va az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se
meg ala po zot tan nem ta gad ha tó meg. A költ ség ve té si tör -
vényjavaslat az el fo ga dá sá ig mó do sul hat és elõ áll hat az az
eset is, hogy az el fo ga dott tör vény olyan költ ség ve tést tar -
tal maz, amely ben egy ál ta lán nem sze re pel a népszava -
zásra fel ten ni kí vánt kér dés sel kap cso lat ba hoz ha tó elõ -
irány zat.

Mind er re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a ren del ke zõ
rész sze rint ha tá ro zott. A meg is mé telt el já rás ban az
OVB-nek azt kell vizs gál nia, hogy a szó ban lévõ kér dés a
je len ha tá ro zat III. 1. pont já ban em lí tett dön té sek tük ré ben 
az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ,
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a költ ség ve té si tör vényre vo nat ko zó ki zá ró ok ha tá lya alá
von ha tó-e.

Az Alkot mány bíró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del -
te e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való közzété -
telét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1132/H/2006.

Dr. Bra gyo va And rás alkot mány bíró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat tal: az Al kot mány bí ró ság -
nak hely ben kel lett vol na hagy nia az OVB ha tá ro za tát a
kö vet ke zõ in do kok alap ján.

1. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés az Alkot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ja sze rint nem tar to zik a
nép sza va zá si tár gyak közé. Ez az ál lí tás – el len tét ben a
több sé gi ha tá ro zat ál lás pont já val – igaz volt a nép sza va zá -
si ív hi te le sí tés re be nyúj tá sa pil la na tá tól mind a mai na pig,
és az is ma rad mind ad dig, amíg az Alkot mány nép sza va -
zás ra vo nat ko zó je len le gi sza bá lyai ér vény ben ma rad nak.
Annak el dön té se, hogy az or vo si el lá tás vi zit díj el le né ben
tör té nõ igény be vé te le a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény tar -
tal mát érin tõ – és ez ál tal az or szá gos nép sza va zás tárgy kö -
ré bõl ki zárt – kér dés-e, alap ve tõ en két fo ga lom meg ha tá -
ro zá sá tól és ezek vi szo nyá tól függ: egy részt a költ ség ve -
tés rõl  szóló tör vény, más részt a vi zit díj fo gal má tól.

Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze -
rep lõ „a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény” meg ha tá ro zá sá val
az Alkot mány bíró ság ed di gi gya kor la ta so rán már több ha -
tá ro za tá ban fog lal ko zott, de mind má ig nem si ke rült egy ér -
tel mû mér cét ta lál ni a „költ ség ve tés rõl  szóló tör vény” és
más tör vények el ha tá ro lá sá ra, így ez min den eset ben mér -
le ge lés tár gya [lásd: pl. 59/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro zat,
(ABH 2004, 834.); 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat (ABH
2001, 392.)]. Annyi bi zo nyos csak, hogy „a költ ség ve tés -
rõl  szóló tör vé ny” nem azo nos a fel ha tal ma zó (app rop ri á -
ci ós) tör vénnyel [4/2006. (II. 15.) AB ha tá ro zat (ABK,
2006, feb ru ár, 68.)]. Ál ta lá nos ság ban csak azt le het meg ál -
la pí ta ni az Alkot mány bíró ság ed di gi gya kor la ta alap ján,

hogy a költ ség ve tés sel való tá vo li és köz ve tett kap cso lat
nem ele gen dõ ah hoz, hogy egy kér dés az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dés a) pont ja alap ján „a költ ség ve tés rõl
(...)  szóló tör vény tar tal má ról”  szóló kér dés le gyen.

Ha ab ból az ál ta lá no san el fo ga dott de fi ní ci ó ból in du -
lunk ki, hogy a költ ség ve tés az ál lam meg ha tá ro zott idõ -
tar tam ra elõ irány zott ki adá sa i nak és be vé te le i nek té te les
fel so ro lá sa és mér le ge, ak kor a költ ség ve tés rõl  szóló tör -
vény tar tal mán mind azt ér te ni kell, ami a költ ség ve tés be -
vé te le i nek és ki adá sa i nak jog cí mét érin ti. Kü lö nö sen igaz
ez a meg ál la pí tás a költ ség ve tés be vé te li jog cí me i re, mert
míg a költ ség ve tés ki adá si jog cí me i nek ka ta ló gu sa szin te
vég te len, ad dig a költ ség ve tés be vé te li jog cí mei vi szony -
lag kor lá to zot tak.

A vi zit díj nem egy sze rû en érin ti az ál lam ház tar tás
– pon to sab ban annak egyik al rend sze re, az Egész ség biz to -
sí tá si Alap – be vé te le it és ki adá sa it, ha nem egy ben köz vet -
le nül be vé te li jog cí met is ke let kez tet, és ez ál tal köz vet le -
nül be fo lyá sol ja a költ ség ve tés egyen le gét: az el ma ra dó
be vé telt az ál lam nak vagy más for rás ból kell fe dez nie,
vagy a ki adá so kat kell csök ken te nie. Ezen nem vál toz tat
az sem, hogy a vi zit díj be vé te le a be sze dõ in téz mény nél
ma rad, mert a be sze dés jog cí me sze rint költ ség ve té si be -
vé tel. Az ál lam i ki adá sok meg ál la pí tá sa, és az azok fe de -
zé sé hez szük sé ges anya gi esz kö zök elõ te rem té se – en nek
ke re té ben eset le ge sen új adó ne mek be ve ze té se, vagy az ál -
lam ál tal biz to sí tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez kap -
cso ló dó el len szol gál ta tás meg ál la pí tá sa – két sé get kizá -
róan az Or szág gyû lés ha tás kö re.

Ezen ér ve lés alap ján meg ál la pít ha tó, hogy – az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí tés cél já ból tör té nõ be nyúj tá sa pil la na tá ban, illetve az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa kor jo gi lag még nem lé te zõ – vi zit díj ról  szóló nép sza -
va zás szük ség kép pen a költ ség ve té si tör vény tar tal mát je -
len tõs mér ték ben érin tõ tör vény rõl (je len leg: A kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény 18/A.  §)  szóló nép sza va zás len ne. A vi zit díj ról
 szóló nép sza va zá si kér dés fen ti ér te lem ben vett költ ség ve -
tés tar tal mát érin tõ jel le ge te hát füg get len a min den ko ri té -
te les jogi hely zet tõl, azaz at tól, hogy van-e ép pen ér vény -
ben a vi zit dí jat sza bá lyo zó tör vény vagy sem, és at tól is,
mit mond er rõl az ép pen ha tály ban lévõ költ ség ve té si tör -
vény. An nál is in kább igaz ez az ál lí tás, mert a még be nem
ve ze tett vi zit díj ról nem is tar tal maz hat ren del ke zést a vi -
zit díj be ve ze té se elõt ti évre ér vé nyes költ ség ve té si tör -
vény.

E kér dés vizs gá la ta kor nem fe led kez he tünk meg ar ról
sem, hogy a költ ség ve té si tör vény és a vele szo ro san
össze füg gõ, az ál lam ház tar tás be vé te le it és ki adá sa it sza -
bá lyo zót tör vények kü lön le ges tör vények. En nek kap csán
fon tos azt meg em lí te ni, hogy az ál lam nak min dig van – ha
más nem, át me ne ti (lásd: Az ál lam ház tar tás ról  szóló több -
ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény 34. §) – költ -
ség ve té se (és így költ ség ve tés rõl  szóló tör vénye), amely -
nek tar tal ma na gyon kü lön bö zõ le het, de jogi fo gal ma nem 
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vál to zik. A költ ség ve tés az ál lam lé te zé sé nek ve le já ró ja. A 
költ ség ve té si cik lus fo lya ma tos: a kö vet ke zõ évre vagy
évek re  szóló költ ség ve tés és az azt alá tá masz tó, illetve
vég re haj tá sá hoz szük sé ges tör vények elõ ké szí té se ide jén
is van ha tály ban költ ség ve tés rõl  szóló tör vények. A „költ -
ség ve tés rõl  szóló tör vény” te hát nem azo no sít ha tó egy
adott idõ pont ban ér vé nyes tör vénnyel vagy tör vényekkel.

2. A vi zit díj ról  szóló nép sza va zá si kér dés, aho gyan a
kér dés meg fo gal ma zá sá ból ki tû nik, nem egy évre kí ván ja
a vi zit díj fi ze té si kö te le zett sé get el tö röl ni, ha nem arra kö -
te lez né az Or szág gyû lést, hogy a jö võ ben se al kos son a vi -
zit díj ról  szóló tör vényt. El te kint ve eb ben a kü lön vé le -
mény ben az ilyen tí pu sú kér dé sek al kot má nyos sá gá nak
vizs gá la tá tól, annyit em lí tek csak meg, hogy a kér dés ter -
mé sze te  miatt a kér dés költ ség ve té si jel le ge sem kap csol -
ha tó ki zá ró lag egy adott évre vo nat ko zó költ ség ve té si tör -
vé ny tar tal má hoz.

Ha pe dig, aho gyan azt már fen tebb is em lí tet tem, a nép -
sza va zá si kér dés sel el ér ni kí vánt cél az, hogy egyet len jö -
võ be li költ ség ve tés rõl  szóló tör vény se tar tal maz has son a
vi zit díj ról  szóló ren del ke zést, ak kor az is in do ko lat lan,
hogy egy meg ha tá ro zott év költ ség ve té si tör vénye – vagy
az ép pen ér vény ben lévõ a költ ség ve tést köz vet le nül érin -
tõ tör vények – alap ján dõl jön el a vi zit díj ról  szóló nép sza -
va zá si kér dés meg en ge dett sé ge.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró

Az Alkotmánybíróság
17/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyuló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés
hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ellen be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
570/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján a hi te -
le sí té si el já rás kez de mé nye zõi ki fo gást nyúj tot tak be az
Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
(a továb biak ban: OVB) 570/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro -
za ta ellen, amely ben az OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí -
té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát ké rik.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta annak az or -
szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyuló alá írás -
gyûj tõ ív nek a hi te le sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a nyug dí ja sok to -
vább ra is a 2006. ok tó ber 23-án ha tá lyos tör vényi ren del -
ke zé sek sze rint vál lal has sa nak mun kát?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés vizs gá la -
ta so rán arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy a nép sza va zás ra 
bo csá tan dó kér dés ben nép sza va zás nem tart ha tó, ezért az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta. Az OVB a dön té -
sét a kö vet ke zõk kel in do kol ta:

a) ,,Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dés hi te le sí -
té sét el sõ sor ban azért ta gad ta meg, mert az nem fe le l meg
az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §
(1) be kez dé sé ben elõ írt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek.
A mun ka vál la lás ra szá mos tör vényi ren del ke zés vo nat ko -
zik, pél dá ul a mun ka vi szonyt ren de zõ sza bá lyok, a mun -
ka vé de lem sza bá lyai, a fog lal koz ta tá si jog vi szony hoz
kap cso ló dó adó zá si já ru lék fi ze té si ren del ke zé sek, élet ko ri 
kö tött sé gek, mun ka-al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek. A mun -
ka vál la lás e sok fé le, szer te ága zó tör vényi sza bá lyo zá sa
 miatt a nép sza va zás ban részt ve võk szá má ra nem egy ér tel -
mû, hogy mi lyen sza bá lyok fenn tar tá sa mel lett vok sol ná -
nak, illetve a jog al ko tó szá má ra sem ha tá roz za meg, mi -
lyen kör ben kö te lez né fenn tar ta ni a mun ka vál la lás ra vo -
nat ko zó sza bá lyok nak a 2006. ok tó ber 23-án ha tá lyos ál la -
po tát.”

b) To váb bi nép sza va zást ki zá ró kö rül mény nek te kin -
tet te az OVB azt, hogy a kér dés a mun ka vál la lás fel té te lei
kö zött annak adó zá si és já ru lék fi ze té si kö vet kez mé nye it is 
érin ti. „Az adók és ezzel is össze füg gés ben a költ ség ve tés
kér dé sé ben a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Alkot mány)
28/C.  § (5) be kez dé sé nek a) pont ja ki zár ja a nép sza va zás
meg tar tá sát. Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII.
tör vény 4.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja, to váb bá a tár sa da -
lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak -
ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény 50.  § (1) be kez dé sé nek uta ló sza bá lya sze -
rint a já ru lék az adó val egy te kin tet alá esik.”

c) A kér dés hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá hoz ve ze tõ ok -
ként ér té kel te az OVB azt is, hogy eb ben a kér dés ben „(...)
egy ered mé nyes, a kér dés re igen lõ vá laszt adó nép sza va -
zás olyan bi zony ta lan ha tár ide jû tör vényhozási morató -
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riumra kö te lez né az Or szág gyû lést, mely csak a ha tá lyos
Al kot mány nak a kép vi se le ti de mok rá cia és a köz vet len de -
mok rá cia in téz mé nye i re vo nat ko zó ren del ke zé sei meg vál -
toz ta tá sá val kap hat na al kot má nyos ala pot. Ezért az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság – te kin tet tel az Alkot mány bíró -
ság több ha tá ro za tá ban [2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat,
25/1999. (XI. 22.) AB ha tá ro zat, 28/1999. (VII. 7.) AB ha -
tá ro zat, 40/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, 50/2001.
(XI. 22.) AB ha tá ro zat, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro zat] ki -
fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is – a kér dést a bur kol tan
al kot mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt is el uta sí tot ta.”

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny 2006. évi
144. szá má ban 2006. no vem ber 24-én je len t meg. A ki fo -
gást a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt mó don és ha tár -
idõn be lül, 2006. de cem ber 8-án nyúj tot ták be az
OVB-hez.

2. A ki fo gást be nyúj tók ál lás pont ja sze rint az OVB ha -
tá ro zat ban ki fej tett mind há rom in dok meg ala po zat lan.

Ál lás pont juk sze rint a kér dés meg fe lel az Alkot mány -
bíró ság ha tá ro za ta i ban a jog al ko tói és vá lasz tó pol gá ri egy -
ér tel mû ség te kin te té ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek. A
ki fo gás ban ki fej tet tek sze rint a kér dés egy fé le kép pen ér -
tel mez he tõ el dön ten dõ kér dés, amely nyilván valóan a
nyug dí jas mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mun ka vál la lá si fel -
té te le ket szi go rí tó jog sza bá lyi ren del ke zé sek ki zá rá sá ra
irá nyul. A kér dés alap ján tar tott ered mé nyes nép sza va zás -
ból az Or szág gyû lés re nyilván valóan az a jog al ko tá si kö te -
le zett ség há rul, hogy ha tá lyon kí vül he lyez ze azo kat a jog -
sza bá lyi ren del ke zé se ket, ame lyek a mun kát vál la ló nyug -
dí ja sok mun ka vál la lá si le he tõ sé ge it – a 2006. ok tó ber
23-án ha tá lyos ál la pot hoz ké pest – le szû kí tik. A kér dés
fél re ért he tet len és vi lá gos, a köz élet iránt ér dek lõ dõ vá -
lasz tó pol gár szá má ra igen nel, nem mel meg vá la szol ha tó
al ter na tí vát tar tal maz.

Ugyan csak az Alkot mány bíró ság ki ala kult gya kor la tá ra 
hi vat ko zás sal vi tat ják az in dít vá nyo zók az OVB ha tá ro zat -
nak azt a meg ál la pí tá sát is, mely sze rint a kér dés az Alkot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sza bá lyo zott til -
tott tárgy kört érint. Ál lás pont juk sze rint „(...) a nép sza va -
zás ra bo csá ta ni kí vánt kér dés – még annak adó ügyi és
költ ség ve té si vo nat ko zá sa it is figye lembe véve – nem áll
köz vet len és je len tõs kap cso lat ban sem a költ ség ve tés rõl,
sem a köz pon ti adó ne mek rõl  szóló tör vények tar tal má val,
ezért nem tar to zik az Alkot mány ál tal ki zárt nép sza va zá si
tárgy kö rök közé”.

A ki fo gást be nyúj tók sze rint nem helyt ál ló az OVB ha -
tá ro zat nak a bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyuló meg -
ál la pí tá sa sem. Ál lás pont juk sze rint az OVB a nép sza va zá -
si kez de mé nye zés vizs gá la tát füg get le ní tet te a kér dés tar -
tal má tól, és a bur kolt al kot mány mó do sí tás sal össze füg -
gés ben ki ala kult al kot mány bí ró sá gi gya kor la tot fi gyel men 
kí vül hagy va, a bur kolt al kot mány mó do sí tást össze mos ta
a nép sza va zás in téz mé nyé nek sza bá lyo zá sá ból fa ka dó ál -
ta lá nos jog el mé le ti-al kot má nyos sá gi prob lé má val. Az
OVB ha tás kö rét ki ter jeszt ve új kö ve tel ményt tá masz tott a

nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben, ami a nép -
sza va zás hoz  való jog arány ta lan kor lá to zá sá hoz ve ze tett.
Az in dít vá nyo zók sze rint a kér dés tár gya a leg tá vo lab bi
össze füg gés be sem hoz ha tó az Alkot mány ren del ke zé se i -
vel. A kér dés ben tar tott nép sza va zás ered mé nye az
Ország gyûlést csu pán, mint tör vényhozó ha tal mat kö te -
lez né, a kér dés maga nem irá nyul még bur kolt for má ban
sem az Alkot mány mó do sí tá sá ra.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Alkot mány bíró ság az
aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön -
tését:

1. Az Al kot mány nak a ki fo gás el bí rá lá sa so rán figye -
lembe vett ren del ke zé sei:

„70.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg il -
let az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán
vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, valamint or szá gos nép sza -
va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen.”

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vénynek (a továb biak ban:
Nsztv.) az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá -
nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„3.  § (1) Nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló ál lam pol gá ri
kez de mé nye zés, ille tõ leg népi kez de mé nye zés tá mo ga tá -
sá ra a hi te le sí tett min ta pél dánnyal meg egye zõ alá írás gyûj -
tõ íve ken le het alá írást gyûj te ni.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyai:

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, ille tõ leg
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kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„118.  § (...)
(3) Va la mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va -

solt kér dés sel kell kez de ni. Egy alá írás gyûj tõ íven egy kér -
dés sze re pel het. Az alá írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da -
lon kell sze re pel ni ük.

(4) Az alá írás gyûj tõ íve ken a sa ját kezû alá írás mel lett
– az alá írás hi te les sé gé nek el len õr zé se cél já ból – fel kell
tün tet ni a kez de mé nye zõ ol vas ha tó csa lá di és utó ne vét,
lak cí mét, valamint sze mé lyi azo no sí tó ját.

(5) Az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az alá -
írá sá val lát ja el.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Alkot mánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa
 ebben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Alkot -
mány bíró ság az OVB ha tá ro za tá ban, valamint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa so rán az Al kot -
mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e
el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. 
Az Alkot mány bíró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251,
256.].

A ki fo gás nem meg ala po zott.
A ki fo gás alap ján az Alkot mány bíró ság el sõ ként az

OVB ha tá ro zat azon meg ál la pí tá sá nak tör vényességét
vizs gál ta, mely sze rint az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma -
zott kér dés nem fe le l meg az egy ér tel mû ség tör vényi kö ve -
tel mé nyé nek.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta so rán több ha tá ro za -
tá ban ér tel mez te az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben a nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben tá masz tott egy -

ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. E ha tá ro za ta i ban az Alkot -
mány bíró ság ki fej tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nye a nép sza va zás hoz  való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran -
ciá ja. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg -
gés ben azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó nak kell len ni. Ah hoz,
hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re
egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér -
dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le -
gyen, a kér dés re „igen”-nel vagy „nem”-mel le hes sen fe -
lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség). Az ered mé nyes
nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés nek az
Alkot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö -
ré nek – Al kot mány ban sza bá lyo zott – kor lá to zá sa: az Or -
szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet -
ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Ezért a kér dés egy ér tel mû sé -
gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál -
nia kell azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze -
rint – el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, ha igen, mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói
egy ér tel mû ség). [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABK
2006, jú ni us, 429, 430.]

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint az alá írás -
gyûj tés kez de mé nye zõi ál tal meg fo gal ma zott, nép sza va -
zás ra bo csá tan dó kér dés nem fe le l meg sem a vá lasz tó pol -
gá ri egy ér tel mû ség, sem a jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nye i nek.

A vá lasz tó pol gá rok nak a kér dés alap ján ab ban kell ál -
lást fog lal ni uk, hogy egyet ér te nek-e az zal, hogy a nyug dí -
ja sok to vább ra is a 2006. ok tó ber 23-án ha tá lyos tör vényi
sza bá lyo zás alap ján vál lal has sa nak mun kát.

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint a kér dés „nyilván -
valóan” arra vo nat ko zik, hogy az Or szág gyû lés a 2006.
ok tó ber 23-a után ha tály ba lépõ, a nyug dí ja sok mun ka vál -
la lá si le he tõ sé ge it szi go rí tó tör vényi ren del ke zé se ket he -
lyez ze ha tá lyon kí vül, ille tõ leg úgy vál toz tas sa meg, hogy
azok meg fe lel je nek a 2006. ok tó ber 23-án ha tá lyos jog sza -
bá lyok tar tal má nak.

Az Alkot mány bíró ság 76/2006. (XII. 20.) AB ha tá ro za -
tá ban rá mu ta tott arra, hogy az OVB-nek és a ki fo gás el -
bírálása kap csán az Al kot mány bí ró ság nak az alá írás gyûj tõ 
íven meg fo gal ma zott kér dést a vá lasz tó pol gá ri dön tés és a
nép sza va zás ered mé nyé bõl kö vet ke zõ jog al ko tá si kö te le -
zett ség szem pont já ból és nem az alá írás gyûj tés kez de mé -
nye zõ i nek a kér dés mö gött meg hú zó dó szán dé kai sze rint
kell vizs gál nia. (ABK 2006, de cem ber, 1088, 1090.)

A hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ íven meg fo gal -
ma zott kér dés nem fedi az in dít vá nyo zók ál tal neki tu laj -
do ní tott tar tal mat. A kér dés bár lát szó lag egy sze rû,
„igen”-nel, „nem”-mel meg vá la szol ha tó, tar tal mát te kint -
ve azon ban több szö rö sen össze tett. Hely tál ló an ál la pí tot ta
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meg az OVB, hogy a nyug dí ja sok mun ka vál la lá sát a ma -
gyar jog rend szer ben rend kí vül szer te ága zó tör vényi sza -
bá lyok ren de zik. Ilye nek a mun ka vi szony, a kü lön bö zõ
köz szol gá la ti jog vi szo nyok ke let ke zé sé nek fel té te le it
meg ha tá ro zó ál ta lá nos és spe ci á lis elõ írások, a fog lal koz -
ta tá si jog vi szo nyok tar tal má ra vo nat ko zó sza bá lyok, mun -
ka vé del mi ren del ke zé sek stb., de a mun ka vál la lás fel té tel -
rend sze ré hez tar toz nak a fog lal koz ta tá si jog vi szony hoz
kap cso ló dó adó jo gi és tár sa da lom biz to sí tá si sza bá lyok is.

A kér dés meg fo gal ma zá sa alap ján az ered mé nyes nép -
sza va zás ból nem pusz tán a 2006. ok tó ber 23-a után ha tály -
ba lépõ, a kér dés sel el len té tes jog sza bá lyi ren del ke zé sek
olyan meg vál toz ta tá sa, ille tõ leg ha tá lyon kí vül he lye zé se
kö vet ke zik, amely a 2006. ok tó ber 23-án ha tá lyos jogi fel -
té tel rend szer vissza ál lí tá sát szol gál ja. Az ered mé nyes nép -
sza va zás „be fa gyaszt ja” a jog al ko tást, mert ab ból a 2006.
ok tó ber 23-án ha tá lyos tör vényi ren del ke zé sek meg vál toz -
ta tá sá tól  való tar tóz ko dás, a sza bá lyok fenn tar tá sá nak a
kö te le zett sé ge is ke let ke zik.

2006. nya rá tól kezd ve egy rend kí vül ki ter jedt jog al ko -
tá si fo lya mat zaj lik. Ez a jog al ko tá si fo lya mat ma gá ba fog -
lal ja a mun ka vál la lás sal össze füg gõ sza bá lyok mó do sí tá -
sát is. Ezek kö zött a sza bá lyok kö zött van nak olya nok,
ame lyek a mun ka vál la lás fel té tel rend sze rét érin tõ ál ta lá -
nos, min den mun ka vál la lót érin tõ sza bá lyok, és van nak
olya nok, ame lyek spe ci á li san a nyug dí ja sok mun ka vál la -
lá sá ra vo nat koz nak. A mun ka vál la lás ál ta lá nos fel té tel -
rend sze rét szi go rí tó sza bá lyok ér te lem sze rû en ki hat nak a
nyug dí ja sok mun ka vál la lá sá ra is. A kér dés alap ján nem
ítél he tõ meg, hogy a nyug dí ja so kat érin tõ, 2006. ok tó ber
23-án ha tá lyos tör vényi ren del ke zé sek sze rin ti mun ka vál -
la lá si sza bá lyok hely re ál lí tá sa ér de ké ben mely jog sza bá lyi 
ren del ke zé sek mó do sí tá sa, ille tõ leg ha tá lyon kí vül he lye -
zé se vá lik szük sé ges sé a nép sza va zás ered mé nye ként, a
nyug dí ja so kat spe ci á li san érin tõ sza bá lyo ké csu pán, vagy
a mun ka vál la lás ál ta lá nos fel té tel rend sze ré re vo nat ko zó új 
sza bá lyo kat is úgy kell meg vál toz tat ni, hogy a nyug dí ja -
sok mun ka vál la lá sá ra néz ve hely re áll jon a 2006. ok tó ber
23-i sza bá lyo zás nak meg fe le lõ ál la pot.

A kér dés ál tal érin tett jog sza bá lyi kör ha tá ro zat lan sá ga
 miatt nem te kint he tõ a kér dés egy ér tel mû nek azért sem,
mert annak alap ján nem ítél he tõ meg, mely jog sza bá lyok
2006. ok tó ber 23-án ha tá lyos ál la pot ban  való fenn tar tá sá ra 
irá nyul a nép sza va zás.

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a nép sza va zás -
ra bo csá ta ni kí vánt kér dés nek több fé le ér tel me zé se le het -
sé ges. En nek kö vet kez té ben a vá lasz tó pol gá rok nem tud -
ják egy ér tel mû en meg ítél ni dön té sük kö vet kez mé nye it,
azt, hogy sza va za tuk kal mely jog sza bá lyi ren del ke zé sek
meg vál toz ta tá sa, ille tõ leg 2006. ok tó ber 23-án ha tá lyos ál -
la pot ban  való fenn tar tá sa mel lett dön te nek. Az ered mé -
nyes nép sza va zás ese tén pe dig nem ítél he tõ meg, hogy az
Or szág gyû lés nek mi lyen jog al ko tá si kö te le zett sé ge ke let -
ke zik, ille tõ leg a nép sza va zás ered mé nyé bõl kö vet ke zõ, a

jog sza bá lyok mó do sí tá sá tól  való tar tóz ko dás ra irá nyuló
kö te le zett ség mi lyen jog sza bá lyok te kin te té ben és mi lyen
tar ta lom mal köti az Or szág gyû lést.

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy az OVB ha tá ro za ta meg ala po zott, az alá írás -
gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés nem fe le l meg az
Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott egy ér tel mû sé -
gi kö ve tel mény nek, így az OVB jog sze rû en ta gad ta meg
az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés hi te le sí té sét.
Ezért a ki fo gást el uta sí tot ta és az 570/2006. (XI. 21.) OVB
ha tá ro za tot hely ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy a hi te le sí tést meg ta ga dó OVB ha -
tá ro za tot az Alkot mány bíró ság az Nsztv. 13.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény sé rel me
 miatt hely ben hagy ta, az Alkot mány bíró ság – gya kor la tá -
nak meg fele lõen – nem vizs gál ta, hogy a kér dés meg fe -
lel-e az egyéb al kot má nyi és tör vényi kö ve tel mé nyek nek.
[44/2006. (X. 5.) AB ha tá ro zat, ABK 2006. ok tó ber, 747,
749; 57/2006. (X. 13.) AB ha tá ro zat, ABK 2006. ok tó ber,
792, 794.]

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lé re te -
kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1133/H/2006.

Az Alkotmánybíróság
18/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
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ho zott ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
572/2006. (XI. 21.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, valamint a Ke -
resz tény de mok ra ta Nép párt el nö kei – párt ja ik ne vé ben –
2006. ok tó ber 24-i kel te zés sel, egy be ad vá nyá ban hét kü -
lön bö zõ, ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ki írá sát kez de -
mé nye zõ alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB). 
Az OVB a hét kér dés te kin te té ben kü lön ha tá ro za tot ho -
zott, 566–567/2006. (XI. 20.) és 568–572/2006. (XI. 21.)
OVB ha tá ro zat szá mok alatt. Az OVB 572/2006. (XI. 21.)
ha tá ro za tá val (a továb biak ban: OVBh.) el bí rált nép sza va -
zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívén a kö vet ke zõ kér dés 
sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés – a
fe gyel mi és kár té rí té si fe le lõs ség mel lett – tör vény ben sza -
bá lyoz za a mi nisz ter el nök és a Kor mány tag jai spe ci á lis,
ob jek tív fe le lõs sé gét is a költ ség ve té si hi ány túllépé -
séért?” Az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét a 2006.
no vem ber 21-i ülé sén ho zott ha tá ro za tá val – az OVBh.-val 
– meg ta gad ta.

A OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét a miatt ta gad ta
meg, mert az egy részt nem fe le l meg az or szá gos nép sza -
va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben
meg fo gal ma zott kö ve tel mény nek, más részt azért, mert a
kér dés ben tar tott, ered mé nyes nép sza va zás az Alkot mány
mó do sí tá sát von ná maga után. Az OVBh. in do ko lá sa sze -
rint az egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek azért nem fe le l
meg a kér dés, mi vel „a kér dés ben ugyan is spe ci á lis, ob jek -
tív fe le lõs sé gi alak zat lét re ho zá sá ra irá nyuló kez de mé nye -
zés van, amely nek tar tal ma nem is mert. Így a vá lasz tó pol -
gá rok ál tal sem ér tel mez he tõ, és az ered mé nyes nép sza va -
zás alap ján az Or szág gyû lést ter he lõ tör vényalkotási kö te -
le zett ség tar tal ma sem meg ha tá roz ha tó.” Az OVB ál lás -
pont ja sze rint az ered mé nyes nép sza va zás azért von ná
maga után az Alkot mány mó do sí tá sát, az „a költ ség ve tés
vég re haj tá sá ért  való fe le lõs ség Al kot mány ban sza bá lyo -
zott mód ját bõ ví te né ki egy új fe le lõs sé gi alak zat in téz mé -
nye sí té sé vel”. „Az Alkot mány 39.  § (1) be kez dé se mond ja 
ki, hogy a Kor mány fe le lõs az Or szág gyû lés nek. A költ -
ség ve tés vég re haj tá sa tár gyá ban ezt a fe le lõs sé get az Or -
szág gyû lés az Alkot mány 19.  § (3) be kez dé sé nek d) pont -

já ban meg ál la pí tott a zár szám adás ra vo nat ko zó ha tás kö ré -
ben ér vé nye sí ti. (...) E kér dés ben te hát az el sõd le ges sza -
bá lyo zá si szint csak az Alkot mány le het. Az Alkot mány
39.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ fel ha tal ma zás ke re te it az
ered mé nyes nép sza va zás nyo mán meg al ko tan dó sza bá -
lyo zás túl lép né, mert ez nem a fe le lõs ség re vo nás mód já -
nak, ha nem egy új alak za tá nak meg ha tá ro zá sát cé loz za.”

Az OVB ha tá ro za tá nak a köz zé té te lé re a Ma gyar Köz -
löny 2006. no vem ber 24-én meg je lent, 2006. évi 144. szá -
má ban ke rült sor.

II.

Az OVBh. ellen az or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ
ívé nek hi te le sí té sét kez de mé nye zõk 2006. de cem ber 8-i
kel te zés sel ki fo gást nyúj tot tak be, amely 2006. de cem ber
8-án ér ke zett az OVB-hez, 2006. de cem ber 11-én pe dig az
Al kot mány bí ró ság ra. A Ve. 130.  § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na -
pon be lül le het be nyúj ta ni. Te kin tet tel arra, hogy az
OVBh. köz zé té te lé re 2006. no vem ber 24-én ke rült sor, a
ha tár idõ 2006. de cem ber 9-én járt le, így az OVBh. ellen
be nyúj tott ki fo gás a tör vényes ha tár idõn be lül ér ke zett.

A ki fo gást be nyúj tók ál lás pont ja sze rint a nép sza va zá -
son fel ten ni szán dé ko zott kér dés meg fe lel az egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyé nek, mi vel „arra »igen«-nel vagy
»nem«-mel egy ér tel mû en le het fe lel ni, a kér dés vi lá gos és
ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ, a nép sza va zás
ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud ja dön te ni, hogy
ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és hogy az kö rül be lül
mi lyen, a kér dés nem össze tett. (...) A tör vényi sza bá lyo -
zás és a jog gya kor lat a kár oko zá sért  való fe le lõs ség kö ré -
ben két fe le lõs sé gi alak za tot kü lö ní tett el egy más tól:
1. a vét kes sé gi fe le lõs sé get és 2. az ob jek tív, fel ró ha tó ság -
tól füg get len fe le lõs sé get. Az ál ta lá nos sza bály a fe le lõs -
ség vét kes sé gen, ille tõ leg fel ró ha tó sá gon ala pu ló alak za ta, 
ezzel szem ben mind a Pol gá ri Tör vény könyv, mind a
Mun ka Tör vény köny ve is me ri a fe le lõs ség spe ci á lis alak -
za tát, a fel ró ha tó ság tól füg get len ob jek tív fe le lõs sé get.”
A ki fo gás pél da ként hoz za fel a ve szé lyes üzem mû kö dé -
sé bõl ere dõ ká ro kért  való „ún. tár gyi fe le lõs ség”-et, illetve
a köz tiszt vi se lõt eset le ge sen ter he lõ lel tár hi á nyért fenn ál ló 
fe le lõs sé get. Mind ezek bõl azt a kö vet kez te tést von ják le a
ki fo gást be nyúj tók, hogy „a fen ti ek is me re té ben nem
helyt ál ló az OVB ér ve lé se, amely azon ala pul, hogy a
„spe ci á lis, ob jek tív” fe le lõs sé gi alak zat tar tal ma nem is -
mert. Te kin tet tel arra, hogy mind a „spe ci á lis”, mind az
„ob jek tív” a ma gyar nyelv ben ál ta lá no san el ter jedt és
rend sze re sen hasz nált fo ga lom, to váb bá mind két ki fe je zés
köz nyel vi je len tés tar tal ma meg egye zik a jogi szak nyelv -
ben hasz nált je len tés tar ta lom mal, a vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra nem okoz hat gon dot ezen ki fe je zé sek ér tel me zé se.
(...) A kér dés egy ér tel mû vé te szi az ál lam pol gár szá má ra,
hogy a fe gyel mi és a kár té rí té si fe le lõs sé gi alak zat mel lett
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új, kü lön le ges eset re – a költ ség ve té si hi ány túl lé pé sé nek
ese té re – vo nat ko zó, az érin tett te vé keny sé gé tõl füg get len, 
tár gyi ala pon álló fe le lõs sé gi alak za tot kí ván meghono -
sítani.”

A ki fo gást be nyúj tók né zet e sze rint a kér dés ben tar tott
ered mé nyes nép sza va zás nem von ná maga után az Alkot -
mány mó do sí tá sát. Ki fej tik: „a nép sza va zás ra fel ten ni ja -
va solt kér dés nem érin ti a mi nisz ter el nök és a Kor mány
tag ja i nak Al kot mány ban sza bá lyo zott po li ti kai fe le lõs sé -
gét. A jogi fe le lõs ség re vo nás ed dig is tör vény ben sza bá -
lyo zott for mái mel lett egy újat kí ván lét re hoz ni, amely nek
köz jo gi kö vet kez mé nyei (pl. meg bí za tás meg szû né se) ter -
mé sze te sen nem le het nek. (...) A nép sza va zá si kér dés te hát 
nem a Kor mány tag ja i nak fe gyel mi és nem is ha gyo má -
nyos ér te lem ben vett kár té rí té si fe le lõs sé gé rõl szól, ha nem 
egy har ma dik, spe ci á lis, ob jek tív fe le lõs ség rõl (...). Egy -
részt a fe le lõs ség tár gya spe ci á lis, hi szen csak egy adott te -
rü let re, a költ ség ve tés re, illetve a ter ve zett költ ség ve té si
hi ány be tar tá sá ra vo nat ko zik. Más részt a ko ráb bi ak ban
nem is mert fe le lõs sé gi alak za tot az ob jek tív, vét kes ség
nél kü li fe le lõs sé get ho no sít ja meg. (...) A hi ány túl lé pé se
ese tén au to ma ti ku san fe le lõs ség gel tar toz na a kor mány -
tag. (...) A költ ség ve té si hi ány túl lé pé sé ért  való fe le lõs ség
is a jogi fe le lõs ség egy spe ci á lis for má ja, amely a kár té rí té -
si fe le lõs ség hez áll köz el. (...) nincs te hát in dok arra, hogy
a jogi fe le lõs ség ezen új alak za tát ne le het ne tör vény ben
sza bá lyoz ni.”

A ki fo gást be nyúj tók mind ezek alap ján azt kér ték az
Alkot mánybíróságtól, hogy sem mi sít se meg az OVBh.-t,
és az OVB-t uta sít sa új el já rás ra.

III.

Az Alkot mány bíró ság az OVBh. ellen be nyúj tott ki fo -
gást az Alkot mány, a Ve. és az Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei
alap ján vizs gál ta meg:

1. Alkot mány:
„19.  § (3) E jog kö ré ben az Or szág gyû lés
[...]
d) meg ál la pít ja az ál lam ház tar tás mér le gét, jó vá hagy ja

az ál lam i költ ség ve tést és annak vég re haj tá sát;”

„28/C.  § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.”

„39.  § (1) Mû kö dé sé ért a Kor mány az Or szág gyû lés nek
fe le lõs. Mun ká já ról az Or szág gyû lés nek rend sze re sen kö -
te les be szá mol ni.

(2) A Kor mány tag jai a Kor mány nak és az Or szág gyû -
lés nek fe le lõ sek, te vé keny sé gük rõl kö te le sek a Kor mány -
nak és az Or szág gyû lés nek be szá mol ni. A Kor mány tag jai

és az ál lam tit ká rok jog ál lá sát, dí ja zá sát, to váb bá fe le lõs -
ség re vo ná suk mód ját tör vény sza bá lyoz za.”

2. Ve.:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

[...]
(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. Nsztv.
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
[...]
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

IV.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban
fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.

Az Alkot mány bíró ság az OVB ha tá ro za tai ellen be nyúj -
tott ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán ki ala kí tot ta kö vet ke ze tes
gya kor la tát. Az Alkot mány bíró ság a ki fo gás alap ján le -
foly ta tott jog or vos la ti el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be -
ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek
a)–c) pont ja i ban, illetve 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té te lek nek és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el -
já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el. El já rá sa so rán az Alkot mány bíró ság
e fel ada tát al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.]

2. Az Alkot mány bíró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
az or szá gos nép sza va zás ra fel ten ni szán dé ko zott kér dés
meg fe lel-e az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek, mellyel kap cso lat -
ban az Alkot mány bíró ság ko ráb ban már ki fej tet te: „a nép -
sza va zás hoz  való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran ciá ja az egy -
ér tel mû ség. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek vizs gá la -
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ta eb ben az össze füg gés ben azt je len ti, hogy a nép sza va -
zás ra szánt kér dés egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó-e, azaz
el dön ten dõ kér dés ese té ben arra »igen«-nel vagy
»nem«-mel egy ér tel mû en le het-e fe lel ni. Ah hoz azon ban,
hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re
egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér -
dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le -
gyen. (...) A kér dés egy ér tel mû sé gé nek meg ál la pí tá sa kor
az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál nia kell azt is, hogy a nép -
sza va zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés – az ak kor
ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze rint – el tud ja-e dön te ni,
hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség. Az ered mé nyes
nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés nek az
Alkot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö -
ré nek – Al kot mány ban rög zí tett – al kot má nyos kor lá to zá -
sa: az Or szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép sza va zás -
ból kö vet ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Az egy ér tel mû ség
kö ve tel mé nyé bõl csu pán az kö vet ke zik, hogy a nép sza va -
zás ered mé nye alap ján az Or szág gyû lés el tud ja-e dön te ni:
ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett ség, és ha igen, mi lyen.”
[51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.]

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az
OVBh.-ban sze rep lõ nép sza va zá si kér dés nem fe le l meg
az Nsztv.-ben a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés egy -
ér tel mû meg fo gal ma zá sá val kap cso la tos, és az Alkot -
mány bíró ság szá mos ha tá ro za tá ban ér tel me zett és ki fej tett
kö ve tel mény nek. A kér dés bõl nem ál la pít ha tó ugyan is
meg, hogy mi lyen – po li ti kai vagy jogi, és ha ez utób bi, ak -
kor ezen be lül is mi lyen tí pu sú – fe le lõs ség tör vényi sza bá -
lyo zá sát kí ván ja a nép sza va zás sal annak kez de mé nye zõ je
el ér ni. A kér dés bõl az de rül csu pán ki, hogy ez a fe le lõs ség 
nem kár té rí té si és nem fe gyel mi fe le lõs ség kell, hogy le -
gyen, ugyan ak kor ér de mi jel zõ je (,,ob jek tív”) sze rint ez a
fe le lõs ség a fel ró ha tó ság tól füg get le nül fenn kel le ne, hogy 
áll jon. Mint ahogy azt a ki fo gás be nyúj tók ál tal fel ho zott
pél dák is mu tat ják, az ob jek tív fe le lõs ség meg ál la pí tá sa a
ma gyar jog rend sze ren be lül jel lem zõ en az oko zott ká rért
 való helyt ál lá si kö te le zett ség, vagyis a kár té rí té si fe le lõs -
ség spe ci á lis alak za ta ként je le nik meg, a nép sza va zá si kér -
dés azon ban ép pen azt zár ja ki, hogy az Or szág gyû lés ezt
az új faj ta fe le lõs sé get kár té rí té si fe le lõs ség ként sza bá lyoz -
za. Így a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem egy ér tel mû az,
hogy mi lyen tí pu sú fe le lõs sé get kel le ne az Or szág gyû lés -
nek tör vény ben sza bá lyoz nia. A kér dés bõl az ugyan is
meg ál la pít ha tó, hogy a fe le lõs ség ak kor áll na be – még pe -
dig min den eset ben, a fel ró ha tó ság tól füg get le nül –, ha a
költ ség ve té si hi ány na gyobb len ne a ter ve zett nél, az azon -
ban már nem ál la pít ha tó meg, hogy pl. a fe le lõs ség meg ál -
la pí tá sá val mi lyen jel le gû szank ció jár na együtt. A vá lasz -
tó pol gár mind ezek alap ján nem tud ná te hát fel mér ni azt,
hogy „igen” sza va za tá nak mi lyen kö vet kez mé nyei le het -
nek, mi lyen szank ci ók ér he tik en nek kö vet kez té ben a mi -
nisz ter el nö köt és a Kor mány tag ja it. A fe le lõs sé gi faj ták
jogi alak za ta it, a jo gá szi szak nyel vet nem is me rõ vá lasz tó -

pol gá rok a nép sza va zás ra szánt kér dés kap csán nem tud -
nak egy ér tel mû en el iga zod ni a vár ha tó sza bá lyo zást ille -
tõen.

A nép sza va zás ra fel ten ni szán dé ko zott kér dés nem fe le l
meg az ún. „jog al ko tói egy ér tel mû ség” kö ve tel mé nyé nek
sem. A tör vényalkotó szá má ra nem ál la pít ha tó meg ugyan -
is, hogy a meg al ko tan dó tör vény ben mi lyen le gyen a fe le -
lõs ség faj tá ja, tí pu sa, for má ja, alak za ta, tar tal ma és szank -
ci ó ja. A kér dés – annak el le né re, hogy a fel ró ha tó ság tól
füg get len fe le lõs ség a kár té rí té si fe le lõs ség jel lem zõ je
 lehet – ki zár ja, hogy a fe le lõs ség kár té rí té si vagy fe gyel mi
fe le lõs ség le gyen. A Kor mány po li ti kai fe le lõs sé gé rõl az
Alkot mány ren del ke zik, ilyen tí pu sú szank ci ót te hát ezért
nem ha tá roz hat na meg a tör vényalkotó. A jog al ko tó szá -
má ra nem de rül ki te hát a kér dés bõl az, hogy mi lyen jog al -
ko tá si kö te le zett ség ter he li, így az eset le ges ered mé nyes
nép sza va zás ból fa ka dó kö te le zett sé gé nek nem tud na ele -
get ten ni.

Mind ezek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság meg ál la -
pí tot ta te hát, hogy az or szá gos nép sza va zá son fel ten ni kí -
vánt kér dés nem fe le l meg az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek, ezért
az OVBh.-t, az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá -
sát hely ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az or szá gos nép sza va zá son fel -
ten ni szán dé ko zott kér dés nem fe le l meg az Nsztv.-ben
sza bá lyo zott egy ér tel mû sé gi kö ve tel mény nek, és így az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re nem ke rül het sor, az Alkot -
mány bíró ság az OVBh. in do ko lá sá nak az al kot mány mó -
do sí tás ra vo nat ko zó ré szét nem vizs gál ta, nem fog lalt ál -
lást a kér dés ben és azt sem vizs gál ta, hogy a kér dés egyéb -
ként meg fe lel-e az egyéb al kot má nyi és tör vényi kö ve tel -
mé nyek nek.

Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke,

elõ adó alkot mány bíró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1134/H/2006.
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Az Alkotmánybíróság
19/2007. (III. 9.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pít ja, hogy a Me zõ gaz da -
sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló 81/2003. (VI. 7.)
Korm. ren de let 5.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért
azt a je len ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le
nap já val meg sem mi sí ti.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó be ad vá nyá ban két kü lön bö zõ tár gyú
in dít ványt ter jesz tett elõ. Az egyik in dít vány a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló 81/2003.
(VI. 7.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  § (2) be kez -
dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyult. Az in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt
ren del ke zés ér tel mé ben a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz -
té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ha tás kö ré be tar to zó
ha tó sá gi el já rá sok ban elsõ fo kon az MVH Köz pon ti Hi va -
ta la, má sod fo kon annak el nö ke jár el. Ez a sza bá lyo zás az
in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint el len tét ben áll az ál lam -
igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Áe.) 96.  §-ával, és ez ál tal az
Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé vel is.

Mi vel 2005. no vem ber 1. nap já tól a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rá sok ra az Áe. he lyett a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vényt (a továb biak ban: Ket.) kell al kal maz ni, az
Alkot mány bíró ság fel hív ta az in dít vá nyo zót, hogy in dít -
vá nyát a ha tá lyos sza bá lyo zás te kin te té ben fenn tart ja-e.
Az in dít vá nyo zó in dít vá nyát fenn tar tot ta, azt ál lít va, hogy
az R. 5.  § (2) be kez dé se a Ket. 106.  § (1) be kez dé sé be üt -
kö zik. Esze rint el sõ fo kú ha tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni,
illetve a szer ve zet rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a fel -
leb be zés el bí rá lá sá ra, az el sõ fo kú ha tó ság tól szer ve ze ti,
illetve fel adat kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv le gyen
jo go sult. Az R. sze rint vi szont az MVH ha tó sá gi el já rá sá -
ban elsõ fo kon a Köz pon ti Hi va tal, má sod fo kon az MVH
el nö ke jár el. Az in dít vá nyo zó sze rint az R. sza bá lyo zá sa

el len tét ben áll a Ket.-ben fog lal tak kal, mi vel az MVH-t, az 
R. 6.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben, az el nök ve ze ti. Ál lás -
pont ja sze rint a két jog sza bály kö zöt ti el lent mon dás sér ti
az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét, valamint 35.  § (2) be -
kez dé sét, így kér te az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát
és a sé rel me zett jog sza bá lyi ren del ke zés meg sem mi sí té sét.

A má sik in dít vány az ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga -
tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló
290/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let 11.  § (2) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi -
sí té sé re irá nyult. Az Alkot mány bíró ság az in dít ványt e ré -
szé ben el kü lö ní tet te és a 806/B/2003. AB vég zés ben
(ABH 2004, 2239, 2240.) az alkot mány elle nesnek ítélt
jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé se okán az el já rást meg -
szün tet te.

II.

1. Az Alkot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.”
„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -

ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -
nök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

2. A Ket hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„13.  § (2) E tör vény ren del ke zé se it
(...)
b) az ál lam ház tar tás ja vá ra tel je sí ten dõ, tör vény ben

meg ha tá ro zott, illetve a Kö zös sé gek költ ség ve té sé vel
meg osz tás ra ke rü lõ kö te le zõ be fi ze té sek kel és a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az el kü lö ní tett ál lam i pénz alap ter -
hé re jog sza bály alap ján jut ta tott tá mo ga tás sal össze füg gõ
el já rá sok ban,

(...)
csak ak kor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó
tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg.”

„106.  § (1) Az ügy fél jog or vos lat hoz való jo gá nak ér vé -
nye sü lé se ér de ké ben – az olyan ügyek ki vé te lé vel, ame -
lyek ben e tör vény alap ján nincs he lye fel leb be zés nek – az
el sõ fo kú ha tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni, illetve a szer ve -
zet rend szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le gyen a fel leb be -
zés el bí rá lá sá ra jo go sult, az el sõ fo kú ha tó ság tól szerve -
zeti, illetve fel adat kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv.”

3. A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Kásztv.) in dít -
vánnyal érin tett ren del ke zé se:

„5.  § (2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv feladatköré -
nek gya kor lá sá hoz szük sé ges ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ -
jé nek kell cí mez ni. Ha jog sza bály a köz pon ti ál lam igaz ga -
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tá si szerv nek cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko -
rol ja.”

4. Az R. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se:

„5.  § (2) Ha tó sá gi el já rás ban elsõ fo kon a Köz pon ti Hi -
va tal, má sod fo kon az MVH el nö ke jár el.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

Az in dít vá nyo zó ál lí tá sa sze rint az R.-nek az a ren del ke -
zé se, amely sze rint a ha tó sá gi el já rá sok ban elsõ fo kon az
MVH Köz pon ti Hi va ta la, má sod fo kon pe dig az MVH el -
nö ke jár el alkot mány elle nes, mi vel az a Ket. ál tal a fel leb -
be zé si fó rum rend szer ki ala kí tá sá ra meg fo gal ma zott kö ve -
tel mé nyek nek nem fe le l meg; ez ál tal egy részt az Alkot -
mány 35.  § (2) be kez dé sé be, más részt az Alkot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben ne ve sí tett jog ál la mi ság al kot má nyos el -
vé be üt kö zik.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít vány kap csán elõ -
ször azt kel lett vizs gál nia, hogy a Ket. tár gyi ha tá lya ki ter -
jed-e az MVH ál tal le foly ta tott ha tó sá gi el já rá sok ra,
vagyis a Ket. ren del ke zé sei al kal ma zan dók-e az MVH ha -
tás kö ré be tar to zó el já rá sok ra. A Ket. tár gyi ha tá lya a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek re ter jed ki. A tör vény al kal ma -
zá sa szem pont já ból köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek mi nõ -
sül min den ügy, amely ben a köz igaz ga tá si ha tó ság az ügy -
fe let érin tõ jo got vagy kö te les sé get ál la pít meg, ada tot,
tényt vagy jo go sult sá got iga zol, ha tó sá gi nyil ván tar tást
ve zet, ha tó sá gi el len õr zést vé gez; ilyen nek mi nõ sül to váb -
bá a te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges nyil ván tar tás -
ba vé tel és a nyil ván tar tás ból való tör lés is, a fe gyel mi és
eti kai ügyek ki vé te lé vel, ha tör vény va la mely te vé keny ség 
vég zé sét, vagy va la mely fog lal ko zás gya kor lá sát köz tes tü -
le ti vagy más szer ve ze ti tag ság hoz köti [Ket. 12.  §
(2) bek.].

A Ket. maga ha tá roz za meg azok nak az ügy faj ták nak a
kö rét, ame lyek ese té ben az el já rá si tör vény ben fog lalt ál ta -
lá nos sza bá lyo kat egy ál ta lán nem, vagy csak ki se gí tõ jel -
leg gel kell al kal maz ni. Az MVH el já rá sa ese tén a Ket. sza -
bá lya it, ame lye ket a Ket. 13.  § (2) be kez dés b) pont já ban
fog lal tak ra te kin tet tel szub szi di á ri us jel le gû nek kell te kin -
te ni, vagyis a Ket. ren del ke zé sei ezek ben az ügyek ben
csak má sod la gos jel leg gel, el té rõ sza bá lyo zás hi á nyá ban
al kal ma zan dók. A Ket. 13.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rint az ál lam ház tar tás ja vá ra tel je sí ten dõ, tör vény ben
meg ha tá ro zott, illetve a Kö zös sé gek költ ség ve té sé vel
meg osz tás ra ke rü lõ kö te le zõ be fi ze té sek kel, és a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az el kü lö ní tett ál lam i pénz alap ter -
hé re jog szabály alap ján jut ta tott tá mo ga tás sal össze füg gõ
el já rá sok ban ki zá ró lag tör vényi sza bá lyo zás sal sza bad el -
tér ni a Ket. ren del ke zé se i tõl.

2. Az Alkot mány bíró ság ezt köve tõen az R. 5.  § (2) be -
kez dé sé nek a Ket. 106.  § (1) be kez dé sé vel és ez ál tal az
Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé vel való össz hang ját vizs -
gál ta.

Az R. sza bá lyo zá sa ér tel mé ben, az MVH ha tás kö ré be
tar to zó ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon az MVH Köz pon ti
Hi va ta la, má sod fo kon pe dig az MVH el nö ke jár el. A Ket.
106.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint az el sõ fo kú ha -
tás kört úgy kell meg ál la pí ta ni, illetve a szer ve zet rend szert
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le gyen a fel leb be zés el bí rá lá sá ra 
jo go sult, az el sõ fo kú ha tó ság tól szer ve ze ti, illetve fel adat -
kör szem pont já ból el kü lö nü lõ szerv.

Az MVH az R. 1.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló, 
ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, or szá gos ha tás kö rû 
köz pon ti hi va tal, ön ál ló an gaz dál ko dó köz pon ti költ ség -
ve té si szerv, így rá is irány adó nak kell te kin te ni a Kásztv.
ren del ke zé se it. A Kásztv. 5.  § (2) be kez dé se sze rint „[a]
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv fel adat kör ének gya kor lá -
sá hoz szük sé ges ha tás kö rö ket a szerv ve ze tõ jé nek kell cí -
mez ni. Ha jog sza bály a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv nek
cí mez ha tás kört, azt a szerv ve ze tõ je gya ko rol ja”.

Az Alkot mány bíró ság en nek alap ján meg ál la pí tot ta,
hogy az MVH el nö ke nem te kint he tõ az ál ta la ve ze tett
szerv tõl szer ve ze ti leg, illetve fel adat kör szem pont já ból el -
kü lö nü lõ szerv nek.

A Ket. ugyan le he tõ sé get biz to sí t arra, hogy a 106.  §
(1) be kez dé sé nek ren del ke zé sé tõl is a tör vény tár gyi ha -
tály ról  szóló ré szé ben ta xa tí ve fel so rolt ügy faj ták ese té -
ben, – köz te az MVH ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben is –
a jog al ko tó el tér jen, de ez csak tör vényi sza bá lyo zás sal
tör tén het. Je len eset ben azon ban nem tör vény, ha nem kor -
mány ren de let tar tal maz az el já ró ha tó sá gok ról a Ket.-ben
fog lal tak tól el té rõ sza bá lyo zást; mi vel az Alkot mány 35.  §
(2) be kez dé se sze rint a kor mány ren de let tör vénnyel nem
le het el len té tes, az R. eb ben a te kin tet ben alkot mány -
ellenes.

A fen ti ek alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta a 
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló
81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let 5.  § (2) be kez dé sé nek
alkot mány elle nességét, és el ren del te annak a je len ha tá ro -
zat Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le nap já val tör té nõ
meg sem mi sí té sét.

3. Az in dít vá nyo zó az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt jog ál la mi ság el vé vel is el len té tes nek tart ja az
R.-t. Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint, ha az in dít -
vánnyal tá ma dott jog sza bályt az Alkot mány va la mely ren -
del ke zé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí ti és ezért meg sem mi sí ti,
ak kor to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek eset le ges sé rel -
mét – a már meg sem mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel
össze füg gés ben – ér dem ben ál ta lá ban nem vizs gál ja.
[44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 203, 205.;
4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 37, 44.;
61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 420, 423.;
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38/2003. (VI. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 829, 835.]
Az Alkot mány bíró ság ezért nem vizs gál ta az R. tá ma dott
ren del ke zé sé nek az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sé be való
üt kö zé sét.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 422/B/2004.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

[az MNOÖ Közgyûlésének 2007/01. (02. 17.) számú
határozata]

1. A Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Önkormány -
zata Köz gyû lé se (a továb biak ban: Ön kor mány zat)
2007. évi költ ség ve té se

a) ki adá si fõ össze gét 1 163 172 000 Ft, azaz egy -
milliárd- egy száz hatvan három millió-egy száz het ven ket tõ- 
ezer forint ban,

b) be vé te li fõ össze gét 1 163 172 000 Ft, azaz egy -
milliárd -egy száz hatvan három millió-egy száz het ven ket tõ -
ezer  forintban ál la pít ja meg.

2. A Köz gyû lés az 1. a) pont ban meg ha tá ro zott ki adá si
fõ összeg bõl az ál ta lá nos tar ta lék össze gét 7 414 000 Ft,
azaz hét mil lió-négy száz ti zen négy ezer fo rint ban ha tá roz za 
meg.

3. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXVII. tör vény 39/G. § (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek az ön kor mány zat a je len ha -
tá ro zat 1. szá mú mel lék le té nek Ma gyar Köz löny ben tör -
ténõ köz zé té te lé vel tesz ele get az zal, hogy a rész le tes

 költségvetést, mely je len ha tá ro zat 2. szá mú mel lék le te, az
ön kor mány zat www.ldu.hu hon lap ján te szi köz zé.

4. Az ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mé nyek rész -
le tes költ ség ve té sét je len ha tá ro zat 3. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.

5. A Köz gyû lés fel ha tal maz za az el nö köt, hogy a 2007.
évi költ ség ve tés 2. szá mú mel lék le te I.1. pont já ban a
 Magyarországi Né met Kó ru sok, Ze ne ka rok és Tánc -
csoportok Or szá gos Ta ná csa ügy ve ze tõ bé ré nek tá mo ga -
tá sá ra biz to sí tott 1 600 000 Ft fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
szer zõ dést meg kös se.

6. A Köz gyû lés fel ha tal maz za az el nö köt, hogy a
2007. évi költ ség ve tés 2. szá mú mel lék le te I.1. pont já ban
az ELTE Ma gyar or szá gi Né me tek Ku ta tá si és Ta nár kép -
zé si Köz pont ja tá mo ga tá sá ra biz to sí tott 3 000 000 Ft
összeg fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szer zõ dést meg kös se.

7. A Köz gyû lés fel ha tal maz za az Ok ta tá si Bi zott sá got,
hogy a 2007. évi költ ség ve tés 2. szá mú mel lék le te I.3.1. pont -
já ban szak ér tõi dí jak, tan esz köz fej lesz tés, valamint tá mo ga -
tá sok ra biz to sí tott mind össze sen 2 410 000 Ft-ot sa ját ha tás -
kö ré ben hasz nál ja fel, a költ ség nem ben biz to sí tott összeg fel -
hasz ná lá sá ra a szük sé ges meg ál la po dá so kat, szer zõ dé se ket
meg kös se. A bi zott ság az összeg fel hasz ná lá sá ról a Köz gyû -
lés nek kö te les rend sze re sen be szá mol ni.

8. A Köz gyû lés fel ha tal maz za a Kul tu rá lis Bi zott sá got,
hogy a 2007. évi költ ség ve tés 2. szá mú mel lék le te I.3.2. pont -
já ban szak ér tõi dí jak, tá mo ga tá sok költ ség nem ben biz to sí tott 
4 250 000 Ft-ot sa ját ha tás kö ré ben hasz nál ja fel, a költ ség -
nem ben biz to sí tott összeg fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó szer zõ -
dé se ket, illetve meg ál la po dá so kat sa ját ha tás kö ré ben el jár va
kös se meg. A bi zott ság az összeg fel hasz ná lá sá ról a Köz gyû -
lés nek kö te les rend sze re sen be szá mol ni.

9. A Köz gyû lés meg bíz za az el nö köt, hogy a Koch
 Valéria Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Kö zép is ko la és Kollé -
gium ki adá si elõ irány za ta i nak nor mát ívá val nem fe de zett
há nya dá ra pá lyá za tot nyújt son be az Ok ta tá si Miniszté -
riumhoz, illetve a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Hiva -
talhoz.

10. A Köz gyû lés az ön kor mány zat in téz mé nye i nek ve -
ze tõ it fel hív ja a szi go rú, ta ka ré kos gaz dál ko dás ra.

Je len ha tá ro zat 2007. feb ru ár 19. nap ján lép ha tály ba, de 
ren del ke zé se it 2007. ja nu ár 1. nap já tól kell al kal maz ni.
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1. szá mú mel lék let az MNOÖ Köz gyû lé sé nek 2007/01. (02. 17.) szá mú ha tá ro za tá hoz

Az MNOÖ 2007. évi költségvetése

BEVÉTELEK

2007. évi terv
(ezer fo rint)

Ál la mi mû kö dé si tá mo ga tás 173 900

Könyv ér té ke sí tés 500

Ka mat be vé tel 3 000

In gat lan bér be adás 5 140

MNOÖ in téz mé nyei 70 000

Köz ok ta tá si in téz mé nyek nor ma tív tá mo ga tá sa 748 727

In téz mé nyek sa ját be vé te lei 85 615

 Koch Va lé ria Kö zép is ko la, Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és Kol lé gi um 51 440

 Fri ed rich Schil ler Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um 33 675

 Ma gyar or szá gi Né met Pe da gó gi ai In té zet 500

Pá lyá za ti be vé te lek 43 440

 Koch Va lé ria Kö zép is ko la, Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és Kol lé gi um 40 000

 Ma gyar or szá gi Né met Pe da gó gi ai In té zet 2 000

 Ma gyar or szá gi Né met Kul tu rá lis és In for má ci ós Köz pont (Zent rum) – BMI tá mo ga tás 1 440

Össze sen 1 130 322

Fel hasz ná lá si kö tött ség gel ter helt pénz ma rad vány (Ma gyar or szá gi Né met Pe da gó gi ai In té zet) 4 300

Fel hasz ná lá si kö tött ség gel ter helt pénz ma rad vány (Zent rum) 2 754

Cél tar ta lék ból

Köz ok ta tá si in téz mé nyek cél tar ta lék 21 528

Zent rum 2006. évi ma rad vány (MNOÖ) 326

Nor ma tí va 2006. évi cél tar ta lék 3 942

ÖSSZESEN 1 163 172

KIADÁSOK

Költ ség nem
2007. évi terv
(ezer fo rint)

MNOÖ szer vei

I.1. Köz gyû lés

Uta zá si költ ség, költ ség té rí tés, rep re zen tá ció 3 000

Né met Ön kor mány za tok Nap ja (2007) 4 000

Né met Ön kor mány za tok Nap ja (2008) 500

Tá mo ga tá sok 29 500

FUEV tag sá gi díj 375

Össze sen 37 375

I.2. El nök ség

Uta zá si költ ség, költ ség té rí tés, rep re zen tá ció 1 500

El nö ki ke ret 700

Össze sen 2 200
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Költ ség nem
2007. évi terv
(ezer fo rint)

I.3. Bi zott sá gok

Uta zá si költ ség, költ ség té rí tés, rep re zen tá ció 2 650

Szak ér tõi dí jak, tan esz köz fej lesz tés 750

Dí jak 440

Tá mo ga tá sok 5 910

Össze sen 9 750

I.4. Hi va tal

Bér költ ség és já ru lé kai 83 000

Ál lan dó meg bí zá sok 11 000

Do lo gi ki adá sok 24 801

Ki kül de tés 700

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa 2 500

In téz mé nyek fenn tar tá sá val kap cso la tos egyéb ki adá sok 5 000

Össze sen 127 001

Mind össze sen (I) 176 326

II. MNOÖ In téz mé nyei 939 690

III. In téz mé nyi fenn tar tói tá mo ga tás 34 800

Össze sen (I + II + III) 1 150 816

Nor ma tí va vissza fi ze té se 3 942

Bu da ör si pas sió 2009 cél tar ta lék 1 000

Ál ta lá nos tar ta lék 7 414

Mind össze sen 1 163 172

He i nek Ottó s. k.,
a Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za ta

el nö ke

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 19. szá má ban meg je lent, a he lyi ön kor mány za tok és több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok lét szám csök ken té si dönté -
seivel kap cso la tos egy sze ri költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló
4/2007. (II. 20.) ÖTM ren de let 10. §-ának (2) be kez dé sé ben a „8. § (1) és (3) be kez dé sé ben” szö veg rész he lye sen:

,,7. § (1) és (3) be kez dé sé ben”

(Kéz irat hi ba)

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 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
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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