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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XX.
tör vény

a nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról
 szóló Nemzetközi Egyezmény kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
nuk le á ris ter ror cse lek mé nyek vissza szo rí tá sá ról  szóló
Nem zet kö zi Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény)
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés fel ha tal ma zást ad arra, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság az Egyez mény 7. cik ké nek 4. be kez -
dé sé hez a kö vet ke zõ nyi lat ko za tot te gye:

A Ma gyar Köz tár sa ság ér te sí ti az Egye sült Nem ze tek
Fõ tit ká rát, hogy az Egyez mény 7. cik ké ben meg ha tá ro zott
in for má ci ók meg kül dé sé ért és fo ga dá sá ért fe le lõs ille té kes 
ha tó ság az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság Nem zet kö zi
Bûn ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont ja.

3.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt és a 2.  §-ban meg -
ha tá ro zott nyi lat ko za tot e tör vénnyel ki hir de ti.

4.  § Az Egyez mény an gol nyel ven ké szült hi te les szö ve -
ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a követ -
kezõ:

„International Convention for the Suppression of
Acts of Nuclear Terrorism

The States Parties to this Convention,
Having in mind the purposes and principles of the

Charter of the United Nations concerning the maintenance
of international peace and security and the promotion of
good-neighbourliness and friendly relations and
cooperation among States,

Recalling the Declaration on the Occasion of the
Fiftieth Anniversary of the United Nations of 24 October
1995,

Recognizing the right of all States to develop and apply
nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate
interests in the potential benefits to be derived from the
peaceful application of nuclear energy,

Bearing in mind the Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material of 1980,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

Deeply concerned about the worldwide escalation of
acts of terrorism in all its forms and manifestations,

Recalling the Declaration on Measures to Eliminate
International Terrorism annexed to General Assembly
resolution 49/60 of 9 December 1994, in which, inter alia,
the States Members of the United Nations solemnly
reaffirm their unequivocal condemnation of all acts,
methods and practices of terrorism as criminal and
unjustifiable, wherever and by whomever committed,
including those which jeopardize the friendly relations
among States and peoples and threaten the territorial
integrity and security of States,

Noting that the Declaration also encouraged States to
review urgently the scope of the existing international
legal provisions on the prevention, repression and
elimination of terrorism in all its forms and manifestations, 
with the aim of ensuring that there is a comprehensive
legal framework covering all aspects of the matter,

Recalling General Assembly resolution 51/210 of 17
December 1996 and the Declaration to Supplement the
1994 Declaration on Measures to Eliminate International
Terrorism annexed thereto,

Recalling also that, pursuant to General Assembly
resolution 51/210, an ad hoc committee was established to
elaborate, inter alia, an international convention for the
suppression of acts of nuclear terrorism to supplement
related existing international instruments,

Noting that acts of nuclear terrorism may result in the
gravest consequences and may pose a threat to
international peace and security,

Noting also that existing multilateral legal provisions do 
not adequately address those attacks,

Being convinced of the urgent need to enhance
international cooperation between States in devising and
adopting effective and practical measures for the
prevention of such acts of terrorism and for the prosecution 
and punishment of their perpetrators,

Noting that the activities of military forces of States are
governed by rules of international law outside of the
framework of this Convention and that the exclusion of
certain actions from the coverage of this Convention does
not condone or make lawful otherwise unlawful acts, or
preclude prosecution under other laws,

Have ag re ed as fol lows:

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. ,,Radioactive material” means nuclear material and
other radioactive substances which contain nuclides which 
undergo spontaneous disintegration (a process
accompanied by emission of one or more types of ionizing
radiation, such as alpha-, beta-, neutron particles and
gamma rays) and which may, owing to their radiological or 
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fissile properties, cause death, serious bodily injury or
substantial damage to property or to the environment.

2. ,,Nuclear material” means plutonium, except that
with isotopic concentration exceeding 80 per cent in
plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the
isotope 235 or 233; uranium containing the mixture of
isotopes as occurring in nature other than in the form of ore 
or ore residue; or any material containing one or more of
the foregoing;

Whereby „uranium enriched in the isotope 235 or 233”
means uranium containing the isotope 235 or 233 or both
in an amount such that the abundance ratio of the sum of
these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of
the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature.

3. ,,Nuclear facility” means:
(a) Any nuclear reactor, including reactors installed on

vessels, vehicles, aircraft or space objects for use as an
energy source in order to propel such vessels, vehicles,
aircraft or space objects or for any other purpose;

(b) Any plant or conveyance being used for the
production, storage, processing or transport of radioactive
material.

4. ,,Device” means:
(a) Any nuclear explosive device; or
(b) Any radioactive material dispersal or

radiation-emitting device which may, owing to its
radiological properties, cause death, serious bodily injury
or substantial damage to property or to the environment.

5. ,,State or government facility” includes any
permanent or temporary facility or conveyance that is used 
or occupied by representatives of a State, members of a
Government, the legislature or the judiciary or by officials
or employees of a State or any other public authority or
entity or by employees or officials of an intergovernmental 
organization in connection with their official duties.

6. ,,Military forces of a State” means the armed forces
of a State which are organized, trained and equipped under
its internal law for the primary purpose of national defence
or security and persons acting in support of those armed
forces who are under their formal command, control and
responsibility.

Article 2

1. Any person commits an offence within the meaning
of this Convention if that person unlawfully and
intentionally:

(a) Possesses radioactive material or makes or possesses 
a device:

(i) With the intent to cause death or serious bodily
injury; or

(ii) With the intent to cause substantial damage to
property or to the environment;

(b) Uses in any way radioactive material or a device, or
uses or damages a nuclear facility in a manner which
releases or risks the release of radioactive material:

(i) With the intent to cause death or serious bodily
injury; or

(ii) With the intent to cause substantial damage to
property or to the environment; or

(iii) With the intent to compel a natural or legal person,
an international organization or a State to do or refrain
from doing an act.

2. Any person also commits an offence if that person:
(a) Threatens, under circumstances which indicate the

credibility of the threat, to commit an offence as set forth in 
paragraph 1 (b) of the present article; or

(b) Demands unlawfully and intentionally radioactive
material, a device or a nuclear facility by threat, under
circumstances which indicate the credibility of the threat,
or by use of force.

3. Any person also commits an offence if that person
attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of 
the present article.

4. Any person also commits an offence if that person:
(a) Participates as an accomplice in an offence as set

forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or
(b) Organizes or directs others to commit an offence as

set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or
(c) In any other way contributes to the commission of

one or more offences as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of
the present article by a group of persons acting with a
common purpose; such contribution shall be intentional
and either be made with the aim of furthering the general
criminal activity or purpose of the group or be made in the
knowledge of the intention of the group to commit the
offence or offences concerned.

Article 3

This Convention shall not apply where the offence is
committed within a single State, the alleged offender and
the victims are nationals of that State, the alleged offender
is found in the territory of that State and no other State has
a basis under article 9, paragraph 1 or 2, to exercise
jurisdiction, except that the provisions of articles 7, 12, 14,
15, 16 and 17 shall, as appropriate, apply in those cases.

Article 4

1. Nothing in this Convention shall affect other rights,
obligations and responsibilities of States and individuals
under international law, in particular the purposes and
principles of the Charter of the United Nations and
international humanitarian law.
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2. The activities of armed forces during an armed
conflict, as those terms are understood under international
humanitarian law, which are governed by that law are not
governed by this Convention, and the activities undertaken 
by military forces of a State in the exercise of their official
duties, inasmuch as they are governed by other rules of
international law, are not governed by this Convention.

3. The provisions of paragraph 2 of the present article
shall not be interpreted as condoning or making lawful
otherwise unlawful acts, or precluding prosecution under
other laws.

4. This Convention does not address, nor can it be
interpreted as addressing, in any way, the issue of the
legality of the use or threat of use of nuclear weapons by
States.

Article 5

Each State Party shall adopt such measures as may be
necessary:

(a) To establish as criminal offences under its national
law the offences set forth in article 2;

(b) To make those offences punishable by appropriate
penalties which take into account the grave nature of these
offences.

Article 6

Each State Party shall adopt such measures as may be
necessary, including, where appropriate, domestic
legislation, to ensure that criminal acts within the scope of
this Convention, in particular where they are intended or
calculated to provoke a state of terror in the general public
or in a group of persons or particular persons, are under no
circumstances justifiable by considerations of a political,
philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other 
similar nature and are punished by penalties consistent
with their grave nature.

Article 7

1. States Parties shall cooperate by:
(a) Taking all practicable measures, including, if

necessary, adapting their national law, to prevent and
counter preparations in their respective territories for the
commission within or outside their territories of the
offences set forth in article 2, including measures to
prohibit in their territories illegal activities of persons,
groups and organizations that encourage, instigate,
organize, knowingly finance or knowingly provide
technical assistance or information or engage in the
perpetration of those offences;

(b) Exchanging accurate and verified information in
accordance with their national law and in the manner and
subject to the conditions specified herein, and
coordinating administrative and other measures taken as
appropriate to detect, prevent, suppress and investigate the 
offences set forth in article 2 and also in order to institute
criminal proceedings against persons alleged to have
committed those crimes. In particular, a State Party shall
take appropriate measures in order to inform without delay 
the other States referred to in article 9 in respect of the
commission of the offences set forth in article 2 as well as
preparations to commit such offences about which it has
learned, and also to inform, where appropriate,
international organizations.

2. States Parties shall take appropriate measures
consistent with their national law to protect the
confidentiality of any information which they receive in
confidence by virtue of the provisions of this Convention
from another State Party or through participation in an
activity carried out for the implementation of this
Convention. If States Parties provide information to
international organizations in confidence, steps shall be
taken to ensure that the confidentiality of such information 
is protected.

3. States Parties shall not be required by this
Convention to provide any information which they are not
permitted to communicate pursuant to national law or
which would jeopardize the security of the State concerned 
or the physical protection of nuclear material.

4. States Parties shall inform the Secretary-General of
the United Nations of their competent authorities and
liaison points responsible for sending and receiving the
information referred to in the present article. The
Secretary-General of the United Nations shall
communicate such information regarding competent
authorities and liaison points to all States Parties and the
International Atomic Energy Agency. Such authorities and 
liaison points must be accessible on a continuous basis.

Article 8

For purposes of preventing offences under this
Convention, States Parties shall make every effort to adopt 
appropriate measures to ensure the protection of
radioactive material, taking into account relevant
recommendations and functions of the International
Atomic Energy Agency.

Article 9

1. Each State Party shall take such measures as may be
necessary to establish its jurisdiction over the offences set
forth in article 2 when:
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(a) The offence is committed in the territory of that
State; or

(b) The offence is committed on board a vessel flying
the flag of that State or an aircraft which is registered under 
the laws of that State at the time the offence is committed;
or

(c) The offence is committed by a national of that State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction over
any such offence when:

(a) The offence is committed against a national of that
State; or

(b) The offence is committed against a State or
government facility of that State abroad, including an
embassy or other diplomatic or consular premises of that
State; or

(c) The offence is committed by a stateless person who
has his or her habitual residence in the territory of that
State; or

(d) The offence is committed in an attempt to compel
that State to do or abstain from doing any act; or

(e) The offence is committed on board an aircraft which
is operated by the Government of that State.

3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to
this Convention, each State Party shall notify the
Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction 
it has established under its national law in accordance with
paragraph 2 of the present article. Should any change take
place, the State Party concerned shall immediately notify
the Secretary-General.

4. Each State Party shall likewise take such measures as 
may be necessary to establish its jurisdiction over the
offences set forth in article 2 in cases where the alleged
offender is present in its territory and it does not extradite
that person to any of the States Parties which have
established their jurisdiction in accordance with paragraph 
1 or 2 of the present article.

5. This Convention does not exclude the exercise of
any criminal jurisdiction established by a State Party in
accordance with its national law.

Article 10

1. Upon receiving information that an offence set forth
in article 2 has been committed or is being committed in
the territory of a State Party or that a person who has
committed or who is alleged to have committed such an
offence may be present in its territory, the State Party
concerned shall take such measures as may be necessary
under its national law to investigate the facts contained in
the information.

2. Upon being satisfied that the circumstances so
warrant, the State Party in whose territory the offender or
alleged offender is present shall take the appropriate

measures under its national law so as to ensure that
person’s presence for the purpose of prosecution or
extradition.

3. Any person regarding whom the measures referred to 
in paragraph 2 of the present article are being taken shall
be entitled:

(a) To communicate without delay with the nearest
appropriate representative of the State of which that person 
is a national or which is otherwise entitled to protect that
person’s rights or, if that person is a stateless person, the
State in the territory of which that person habitually
resides;

(b) To be visited by a representative of that State;
(c) To be informed of that person’s rights under

subparagraphs (a) and (b).

4. The rights referred to in paragraph 3 of the present
article shall be exercised in conformity with the laws and
regulations of the State in the territory of which the
offender or alleged offender is present, subject to the
provision that the said laws and regulations must enable
full effect to be given to the purposes for which the rights
accorded under paragraph 3 are intended.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of the present
article shall be without prejudice to the right of any State
Party having a claim to jurisdiction in accordance with
article 9, paragraph 1 (c) or 2 (c), to invite the International
Committee of the Red Cross to communicate with and visit 
the alleged offender.

6. When a State Party, pursuant to the present article,
has taken a person into custody, it shall immediately
notify, directly or through the Secretary-General of the
United Nations, the States Parties which have established
jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and
2, and, if it considers it advisable, any other interested
States Parties, of the fact that that person is in custody and
of the circumstances which warrant that person’s
detention. The State which makes the investigation
contemplated in paragraph 1 of the present article shall
promptly inform the said States Parties of its findings and
shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 11

1. The State Party in the territory of which the alleged
offender is present shall, in cases to which article 9 applies, 
if it does not extradite that person, be obliged, without
exception whatsoever and whether or not the offence was
committed in its territory, to submit the case without undue 
delay to its competent authorities for the purpose of
prosecution, through proceedings in accordance with the
laws of that State. Those authorities shall take their
decision in the same manner as in the case of any other
offence of a grave nature under the law of that State.
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2. Whenever a State Party is permitted under its
national law to extradite or otherwise surrender one of its
nationals only upon the condition that the person will be
returned to that State to serve the sentence imposed as a
result of the trial or proceeding for which the extradition or 
surrender of the person was sought, and this State and the
State seeking the extradition of the person agree with this
option and other terms they may deem appropriate, such a
conditional extradition or surrender shall be sufficient to
discharge the obligation set forth in paragraph 1 of the
present article.

Article 12

Any person who is taken into custody or regarding
whom any other measures are taken or proceedings are
carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed 
fair treatment, including enjoyment of all rights and
guarantees in conformity with the law of the State in the
territory of which that person is present and applicable
provisions of international law, including international
law of human rights.

Article 13

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to
be included as extraditable offences in any extradition
treaty existing between any of the States Parties before the
entry into force of this Convention. States Parties
undertake to include such offences as extraditable offences 
in every extradition treaty to be subsequently concluded
between them.

2. When a State Party which makes extradition
conditional on the existence of a treaty receives a request
for extradition from another State Party with which it has
no extradition treaty, the requested State Party may, at its
option, consider this Convention as a legal basis for
extradition in respect of the offences set forth in article 2.
Extradition shall be subject to the other conditions
provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make extradition
conditional on the existence of a treaty shall recognize the
offences set forth in article 2 as extraditable offences
between themselves, subject to the conditions provided by
the law of the requested State.

4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall
be treated, for the purposes of extradition between States
Parties, as if they had been committed not only in the place
in which they occurred but also in the territory of the States 
that have established jurisdiction in accordance with
article 9, paragraphs 1 and 2.

5. The provisions of all extradition treaties and
arrangements between States Parties with regard to
offences set forth in article 2 shall be deemed to be
modified as between States Parties to the extent that they
are incompatible with this Convention.

Article 14

1. States Parties shall afford one another the greatest
measure of assistance in connection with investigations or
criminal or extradition proceedings brought in respect of
the offences set forth in article 2, including assistance in
obtaining evidence at their disposal necessary for the
proceedings.

2. States Parties shall carry out their obligations under
paragraph 1 of the present article in conformity with any
treaties or other arrangements on mutual legal assistance
that may exist between them. In the absence of such
treaties or arrangements, States Parties shall afford one
another assistance in accordance with their national law.

Article 15

None of the offences set forth in article 2 shall be
regarded, for the purposes of extradition or mutual legal
assistance, as a political offence or as an offence connected 
with a political offence or as an offence inspired by
political motives. Accordingly, a request for extradition or
for mutual legal assistance based on such an offence may
not be refused on the sole ground that it concerns a
political offence or an offence connected with a political
offence or an offence inspired by political motives.

Article 16

Nothing in this Convention shall be interpreted as
imposing an obligation to extradite or to afford mutual
legal assistance if the requested State Party has substantial
grounds for believing that the request for extradition for
offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance
with respect to such offences has been made for the
purpose of prosecuting or punishing a person on account
of that person’s race, religion, nationality, ethnic origin or
political opinion or that compliance with the request
would cause prejudice to that person’s position for any of
these reasons.

Article 17

1. A person who is being detained or is serving a
sentence in the territory of one State Party whose presence
in another State Party is requested for purposes of
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testimony, identification or otherwise providing assistance 
in obtaining evidence for the investigation or prosecution
of offences under this Convention may be transferred if the 
following conditions are met:

(a) The person freely gives his or her informed consent;
and

(b) The competent authorities of both States agree,
subject to such conditions as those States may deem
appropriate.

2. For the purposes of the present article:
(a) The State to which the person is transferred shall

have the authority and obligation to keep the person
transferred in custody, unless otherwise requested or
authorized by the State from which the person was
transferred;

(b) The State to which the person is transferred shall
without delay implement its obligation to return the person 
to the custody of the State from which the person was
transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed,
by the competent authorities of both States;

(c) The State to which the person is transferred shall not
require the State from which the person was transferred to
initiate extradition proceedings for the return of the
person;

(d) The person transferred shall receive credit for
service of the sentence being served in the State from
which he or she was transferred for time spent in the
custody of the State to which he or she was transferred.

3. Unless the State Party from which a person is to be
transferred in accordance with the present article so
agrees, that person, whatever his or her nationality, shall
not be prosecuted or detained or subjected to any other
restriction of his or her personal liberty in the territory of
the State to which that person is transferred in respect of
acts or convictions anterior to his or her departure from the
territory of the State from which such person was
transferred.

Article 18

1. Upon seizing or otherwise taking control of
radioactive material, devices or nuclear facilities,
following the commission of an offence set forth in article
2, the State Party in possession of such items shall:

(a) Take steps to render harmless the radioactive
material, device or nuclear facility;

(b) Ensure that any nuclear material is held in
accordance with applicable International Atomic Energy
Agency safeguards; and

(c) Have regard to physical protection
recommendations and health and safety standards
published by the International Atomic Energy Agency.

2. Upon the completion of any proceedings connected
with an offence set forth in article 2, or sooner if required

by international law, any radioactive material, device or
nuclear facility shall be returned, after consultations (in
particular, regarding modalities of return and storage) with 
the States Parties concerned to the State Party to which it
belongs, to the State Party of which the natural or legal
person owning such radioactive material, device or facility 
is a national or resident, or to the State Party from whose
territory it was stolen or otherwise unlawfully obtained.

3. (a) Where a State Party is prohibited by national or
international law from returning or accepting such
radioactive material, device or nuclear facility or where
the States Parties concerned so agree, subject to paragraph
3 (b) of the present article, the State Party in possession of
the radioactive material, devices or nuclear facilities shall
continue to take the steps described in paragraph 1 of the
present article; such radioactive material, devices or
nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes;

(b) Where it is not lawful for the State Party in
possession of the radioactive material, devices or nuclear
facilities to possess them, that State shall ensure that they
are placed as soon as possible in the possession of a State
for which such possession is lawful and which, where
appropriate, has provided assurances consistent with the
requirements of paragraph 1 of the present article in
consultation with that State, for the purpose of rendering it
harmless; such radioactive material, devices or nuclear
facilities shall be used only for peaceful purposes.

4. If the radioactive material, devices or nuclear
facilities referred to in paragraphs 1 and 2 of the present
article do not belong to any of the States Parties or to a
national or resident of a State Party or was not stolen or
otherwise unlawfully obtained from the territory of a State
Party, or if no State is willing to receive such items
pursuant to paragraph 3 of the present article, a separate
decision concerning its disposition shall, subject to
paragraph 3 (b) of the present article, be taken after
consultations between the States concerned and any
relevant international organizations.

5. For the purposes of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the
present article, the State Party in possession of the
radioactive material, device or nuclear facility may request 
the assistance and cooperation of other States Parties, in
particular the States Parties concerned, and any relevant
international organizations, in particular the International
Atomic Energy Agency. States Parties and the relevant
international organizations are encouraged to provide
assistance pursuant to this paragraph to the maximum
extent possible.

6. The States Parties involved in the disposition or
retention of the radioactive material, device or nuclear
facility pursuant to the present article shall inform the
Director General of the International Atomic Energy
Agency of the manner in which such an item was disposed
of or retained. The Director General of the International
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Atomic Energy Agency shall transmit the information to
the other States Parties.

7. In the event of any dissemination in connection with
an offence set forth in article 2, nothing in the present
article shall affect in any way the rules of international law
governing liability for nuclear damage, or other rules of
international law.

Article 19

The State Party where the alleged offender is prosecuted 
shall, in accordance with its national law or applicable
procedures, communicate the final outcome of the
proceedings to the Secretary-General of the United
Nations, who shall transmit the information to the other
States Parties.

Article 20

States Parties shall conduct consultations with one
another directly or through the Secretary-General of the
United Nations, with the assistance of international
organizations as necessary, to ensure effective
implementation of this Convention.

Article 21

The States Parties shall carry out their obligations under
this Convention in a manner consistent with the principles
of sovereign equality and territorial integrity of States and
that of non-intervention in the domestic affairs of other
States.

Article 22

Nothing in this Convention entitles a State Party to
undertake in the territory of another State Party the
exercise of jurisdiction and performance of functions
which are exclusively reserved for the authorities of that
other State Party by its national law.

Article 23

1. Any dispute between two or more States Parties
concerning the interpretation or application of this
Convention which cannot be settled through negotiation
within a reasonable time shall, at the request of one of
them, be submitted to arbitration. If, within six months of
the date of the request for arbitration, the parties are unable 
to agree on the organization of the arbitration, any one of
those parties may refer the dispute to the International

Court of Justice, by application, in conformity with the
Statute of the Court.

2. Each State may, at the time of signature, ratification,
acceptance or approval of this Convention or accession
thereto, declare that it does not consider itself bound by
paragraph 1 of the present article. The other States Parties
shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State
Party which has made such a reservation.

3. Any State which has made a reservation in
accordance with paragraph 2 of the present article may at
any time withdraw that reservation by notification to the
Secretary-General of the United Nations.

Article 24

1. This Convention shall be open for signature by all
States from 14 September 2005 until 31 December 2006 at
United Nations Headquarters in New York.

2. This Convention is subject to ratification,
acceptance or approval. The instruments of ratification,
acceptance or approval shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

3. This Convention shall be open to accession by any
State. The instruments of accession shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations.

Article 25

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth 
day following the date of the deposit of the twenty-second
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession with the Secretary-General of the United
Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or
acceding to the Convention after the deposit of the
twenty-second instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, the Convention shall enter into
force on the thirtieth day after deposit by such State of its
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

Article 26

1. A State Party may propose an amendment to this
Convention. The proposed amendment shall be submitted
to the depositary, who circulates it immediately to all
States Parties.

2. If the majority of the States Parties request the
depositary to convene a conference to consider the
proposed amendments, the depositary shall invite all
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States Parties to attend such a conference to begin no
sooner than three months after the invitations are issued.

3. The conference shall make every effort to ensure
amendments are adopted by consensus. Should this not be
possible, amendments shall be adopted by a twothirds
majority of all States Parties. Any amendment adopted at
the conference shall be promptly circulated by the
depositary to all States Parties.

4. The amendment adopted pursuant to paragraph 3 of
the present article shall enter into force for each State Party 
that deposits its instrument of ratification, acceptance,
accession or approval of the amendment on the thirtieth
day after the date on which two thirds of the States Parties
have deposited their relevant instrument. Thereafter, the
amendment shall enter into force for any State Party on the
thirtieth day after the date on which that State deposits its
relevant instrument.

Article 27

1. Any State Party may denounce this Convention by
written notification to the Secretary-General of the United
Nations.

2. Denunciation shall take effect one year following the 
date on which notification is received by the
Secretary-General of the United Nations.

Article 28

The original of this Convention, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are
equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations, who shall send
certified copies thereof to all States.

In witness whereof, the undersigned, being duly
authorized thereto by their respective Governments, have
signed this Convention, opened for signature at United
Nations Headquarters in New York on 14 September
2005.”

„A nukleáris terrorcselekmények visszaszorításáról
 szóló Nemzetközi Egyezmény

A je len Egyez mény Ré szes Ál la mai,

szem elõtt tart va az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá -
nak nem zet kö zi béke és biz ton ság fenn tar tá sá ra, va la mint
az ál la mok kö zöt ti jó szom széd ság, ba rá ti vi szony és
együtt mû kö dés elõ se gí té sé re vo nat ko zó cél ja it és alap el -
ve it,

fel idéz ve az Egye sült Nem ze tek meg ala pí tá sá nak öt ve -
ne dik év for du ló ja al kal má ból 1995. ok tó ber 24-én el fo ga -
dott Nyi lat ko za tot,

el is mer ve, hogy va la mennyi Ál lam nak joga van nuk -
leáris ener gi át bé kés cé lok ra ki fej lesz te ni és igény be ven -
ni, va la mint, hogy az Ál la mok jog sze rû ér de ke a nuk le á ris
ener gia bé kés cé lok ra tör té nõ fel hasz ná lá sá ból fa ka dó elõ -
nyök meg szer zé se,

szem elõtt tart va az 1980. évi, nuk le á ris anya gok fi zi kai
vé del mé re vo nat ko zó egyez ményt,

mély sé ge sen ag gód va a ter ro ris ta cse lek mé nyek min -
den for má já nak és meg je le né si mód já nak nem zet kö zi
szin tû el sza po ro dá sa  miatt,

fel idéz ve az 1994. de cem ber 9-i 49/60. sz. köz gyû lé si
ha tá ro zat hoz csa tolt, a nem zet kö zi ter ro riz mus meg szün -
te té sét cél zó in téz ke dé sek rõl  szóló Nyi lat ko za tot, mely ben 
az Egye sült Nem ze tek tag ál la mai, töb bek kö zött, egy han -
gú an újra meg erõ sí tet ték egy ér tel mû el uta sí tá su kat arra
vo nat ko zó an, hogy va la mennyi ter ro ris ta cse lek mény,
mód szer, és gya kor lat bûn cse lek mény nek mi nõ sül, és in -
do kol ha tat lan, füg get le nül at tól, hogy azt hol, és ki kö ve ti
el, be le ért ve azo kat is, ame lyek ve szé lyez te tik az Ál la mok
kö zöt ti ba rát sá gos vi szonyt, és az Ál la mok te rü le ti in teg ri -
tá sát és biz ton sá gát fe nye ge tik,

ki emel ve, hogy a Nyi lat ko zat arra is ösz tö nöz te az Ál la -
mo kat, hogy sür gõ sen vizs gál ják fe lül a ter ro riz mus bár -
mely for má ban és mó don tör té nõ meg nyil vá nu lá sá nak
meg elõ zé sé re, vissza szo rí tá sá ra, és meg szün te té sé re vo -
nat ko zó an meg lé võ nem zet kö zi jog sza bá lyi ren del ke zé se -
ket, an nak biz to sí tá sa cél já ból, hogy az ügy re vo nat ko zó an 
át fo gó jogi ke ret sza bá lyo zás le gyen ha tály ban,

fel idéz ve az 1996. de cem ber 17-i 51/210. szá mú köz -
gyû lé si ha tá ro za tot, va la mint az ah hoz csa tolt, a nem zet -
kö zi ter ro riz mus meg szün te té sét cél zó in téz ke dé sek rõl
 szóló 1994. évi Nyi lat ko za tot ki egé szí tõ Nyi lat ko za tot,

fel idéz ve to váb bá, hogy az 51/210. sz. köz gyû lé si ha tá -
ro zat alap ján egy ad hoc bi zott ság ke rült fel ál lí tás ra, töb -
bek kö zött a nuk le á ris ter ror cse lek mé nyek vissza szo rí tá -
sá ra vo nat ko zó nem zet kö zi egyez mény ki dol go zá sa cél já -
ból, a vo nat ko zó meg lé võ nem zet kö zi esz kö zök ki egé szí -
té sé re,

ki emel ve, hogy a nuk le á ris ter ror cse lek mé nyek a leg sú -
lyo sabb kö vet kez mé nyek kel jár hat nak, és fe nye ge tést je -
lent het nek a nem zet kö zi bé ké re és biz ton ság ra néz ve,

ki emel ve to váb bá azt is, hogy az ér vény ben lévõ mul ti -
la te rá lis jogi ren del ke zé sek nem ke ze lik meg fele lõen e tá -
ma dá so kat,

az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy az Ál la mok kö zöt ti nem -
zet kö zi együtt mû kö dés sür gõs to vább fej lesz té sé re van
szük ség az e ter ror cse lek mé nyek meg elõ zé sé re irá nyu ló
ha té kony és gya kor la ti in téz ke dé sek ki ala kí tá sa és el fo ga -
dá sa, va la mint az el kö ve tõk bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo ná -
sa és meg bün te té se cél já ból,

ki emel ve, hogy az Ál la mok ka to nai tes tü le te i nek a te vé -
keny sé gét a je len Egyez mé nyen kí vül esõ nem zet kö zi jog -
sza bá lyok sza bá lyoz zák, és hogy egyes cse lek mé nyek je -
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len Egyez mény ha tá lya alól tör té nõ ki ha gyá sa nem men ti
fel, il let ve más mó don nem tesz jog sze rû vé egyéb ként jog -
el le nes cse lek mé nye ket, vagy zár ja ki más jog sza bá lyok
sze rin ti bün tet he tõ sé gü ket,

az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. cikk

A je len Egyez mény al kal ma zá sa so rán:

1. A „ra dio ak tív anyag” nuk le á ris anya got vagy más ra -
dio ak tív anya got je lent, ami olyan atom ma got tar tal maz,
amely spon tán bom lá son megy ke resz tül (olyan fo lya mat,
me lyet va la mely io ni zá ló su gár zás egy vagy több tí pu sa
kí sér, pl. alfa, béta, ne ut ron ré szecs kék, és gam ma su ga -
rak), és ami, an nak ra di o ló gi ai vagy ha sa dó tu laj don sá gai
 miatt, ha lált, sú lyos sze mé lyi sé rü lést, il let ve je len tõs va -
gyo ni vagy kör nye ze ti kárt okoz hat.

2. A „nuk le á ris anyag” alatt plu tó ni u mot, ki vé ve, ha
an nak izo tóp kon cent rá ci ó ja meg ha lad ja a 80%-ot a plu tó -
ni um-238 ese té ben; urán-233-at; a 235-ös vagy 233-as
izo tóp ban dú sí tott uránt; a ter mé szet ben elõ for du ló izo tóp -
ke ve ré ket tar tal ma zó – nem érc vagy érc ma rad vány for -
má jú – uránt; va la mint az elõ zõ ek egyi két vagy azok kö zül 
töb bet tar tal ma zó bár mely anya got kell ér te ni.

A „235-ös vagy 233-as izo tóp ban dú sí tott urán” 235-ös
vagy 233-as izo tó pot, vagy mind ket tõt tar tal ma zó uránt je -
lent, olyan mennyi ség ben, hogy ezen izo tó pok összes sé gé -
nek elõ for du lá si ará nya a 238-as izo tóp hoz ké pest meg ha -
lad ja a 235-ös izo tóp nak a 238-as izo tóp hoz vi szo nyí tott, a 
ter mé szet ben elõ for du ló ará nyát.

3. A „nuk le á ris lé te sít mény” je len té se:

a) bár mely nuk le á ris re ak tor, be le ért ve a ha jón, szá raz -
föl di jár mû vön, re pü lõ gé pen, vagy ûr ob jek tu mon üzem be
he lye zett re ak to ro kat, ame lyek az adott hajó, szá raz föl di
jár mû, re pü lõ gép vagy ûr ob jek tum moz ga tá sá hoz szük sé -
ges ener gia for rást biz to sít ják, vagy más cé lo kat szol gál -
nak;

b) a ra dio ak tív anyag gyár tá sá hoz, tá ro lá sá hoz, fel dol -
go zá sá hoz, vagy szál lí tá sá hoz fel hasz nált üzem vagy szál -
lí tó esz köz.

4. Az „esz köz” je len té se:

a) bár mely nuk le á ri san rob ba nó esz köz; vagy

b) bár mely ra dio ak tív anya got szó ró vagy su gár zást ki -
bo csá tó esz köz, ami ra di o ló gi ai jel lem zõi  miatt ha lált, sú -
lyos sze mé lyi sé rü lést, vagy je len tõs va gyo ni vagy kör nye -
ze ti kárt okoz hat.

5. ,,Ál la mi vagy kor mány za ti te lep hely” alatt ér ten dõ
bár mely olyan ál lan dó vagy ide ig le nes te lep hely, vagy
szál lí tó esz köz, me lyet ál la mi kép vi se lõk, a kor mány tag -
jai, igaz ság szol gál ta tá si vagy jog al ko tói tes tü let, ál la mi,
köz ha tó sá gi, vagy más ál la mi gaz da sá gi tár sa ság al kal ma -
zot tai, ille tõ leg va la mely kor mány kö zi szer ve zet al kal ma -

zot tai vagy hi va tal no kai hasz nál nak, vagy fog lal nak el hi -
va ta los fel ada ta ik el lá tá sá val össze füg gés ben.

6. Az „ál lam ka to nai erõi” va la mely ál lam fegy ve res
erõ it je len tik, ame lyek sa ját jog sza bá lya i nak meg fele lõen
szer ve zet tek, ki kép zet tek, és fel sze rel tek, el sõd le ge sen
nem zet vé del mi vagy biz ton sá gi fel adat ra, va la mint az
e fegy ve res erõ ket tá mo ga tó sze mé lyek, akik a fegy ve res
erõk hi va ta los pa rancs nok sá ga, el len õr zé se alá és fe le lõs -
sé gi kö ré be tar toz nak.

2. cikk

1. Je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
 valósítja meg, aki jog el le nes mó don és szán dé ko san

a) ra dio ak tív anya got tart, ille tõ leg ilyen esz közt ál lít
elõ vagy tart

(i) az zal a szán dék kal, hogy ha lált, vagy sú lyos tes ti
sér tést okoz zon; vagy

(ii) az zal a szán dék kal, hogy sú lyos va gyo ni vagy kör -
nye ze ti kárt okoz zon;

b) bár mi lyen mód szer se gít sé gé vel ra dio ak tív anyag
vagy esz köz fel hasz ná lá sá val, ille tõ leg nuk le á ris lé te sít -
mény fel hasz ná lá sá val vagy meg ká ro sí tá sá val ra dio ak tív
anyag ki bo csá tá sát, vagy an nak ve szé lyét idé zi elõ

(i) az zal a szán dék kal, hogy ha lált, vagy sú lyos tes ti
sér tést okoz zon; vagy

(ii) az zal a szán dék kal, hogy sú lyos va gyo ni vagy kör -
nye ze ti kárt okoz zon; vagy

(iii) az zal a szán dék kal, hogy egy ter mé sze tes vagy jogi
sze mélyt, va la mely nem zet kö zi szer ve ze tet vagy Ál la mot
arra kény sze rít sen, hogy va la mely cse lek ményt meg te -
gyen, vagy at tól tar tóz kod jon.

2. Az is e cse lek ményt  valósítja meg, aki
a) hi telt ér dem lõ mó don az zal fe nye get, hogy a je len

cikk 1. be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott cse lek -
ményt el kö ve ti; vagy

b) jog el le nes mó don és szán dé ko san ra dio ak tív anya -
got, esz közt vagy nuk le á ris lé te sít ményt kö ve tel hi telt ér -
dem lõ fe nye ge tés sel, vagy erõ szak fel hasz ná lá sá val.

3. Az is e cse lek ményt  valósítja meg, aki a je len cikk
1. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cse lek mény el kö ve té sét
meg kí sér li.

4. Az is e cse lek ményt  valósítja meg, aki
a) bûn ré szes ként részt vesz a je len cikk 1., 2., il let ve

3. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek el kö ve té sé -
ben,

b) má so kat a je len cikk 1., 2., il let ve 3. be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott cse lek mé nyek el kö ve té sé re szer vez vagy
an nak so rán irá nyít, il let ve

c) bár mely más mó don köz re mû kö dik a je len cikk 1., 2. 
vagy 3. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egy vagy több cse -
lek mény cso por tos, kö zös cél lal  való el kö ve té sé ben; fel té -
ve, hogy e köz re mû kö dés szán dé kos, és vagy arra irá nyul,
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hogy a cso port bûn el kö ve tõi te vé keny sé gét, cél ja i nak el -
éré sét ál ta lá ban se gít se, vagy e köz re mû kö dés a cso port
azon szán dé ka is me re té ben  valósul meg, hogy azok a meg -
ha tá ro zott cse lek ményt vagy cse lek mé nye ket el kö ve tik.

3. cikk

A je len Egyez mény nem al kal maz ha tó olyan ese tek ben,
ami kor a cse lek ményt egyet len Ál lam ban kö ve tik el, a
gya nú sí tot tak, va la mint az ál do za tok ezen Ál lam ál lam -
pol gá rai, a gya nú sí tott az adott Ál lam te rü le tén tar tóz ko -
dik, és más Ál lam nak nincs a 9. cikk 1. vagy 2. be kez dé se
alap ján jog ha tó ság gya kor lá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá ga,
ki vé ve, hogy ezen ese tek ben a 7., 12., 14., 15., 16. és
17. cik kek ren del ke zé sei meg fele lõen al kal ma zan dók.

4. cikk

1. A je len Egyez mény egyet len ren del ke zé se sem érin ti 
az Ál la mok és ma gán sze mé lyek nem zet kö zi jog alap ján
fenn ál ló jo ga it és kö te le zett sé ge it, kü lö nös te kin tet tel az
Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ra, va la mint a nem zet -
kö zi hu ma ni tá ri us jog sza bá lyok ra.

2. A je len Egyez mény nem vo nat ko zik va la mely fegy -
ve res konf lik tus so rán a fegy ve res erõk azon te vé keny sé -
gé re, mely nek meg ha tá ro zá sát és sza bá lyo zá sát a nem zet -
kö zi hu ma ni tá ri us jog tar tal maz za, és nem vo nat ko zik egy
Ál lam ka to nai erõi ál tal, hi va ta los kö te le zett sé ge ik tel je sí -
té se so rán vál lalt te vé keny sé gek re sem, amennyi ben azok -
ra a nem zet kö zi jog sza bá lyai vo nat koz nak.

3. A je len cikk 2. be kez dé sé nek ren del ke zé sei nem ér -
tel mez he tõk úgy, mint ha va la mely egyéb ként jog el le nes
cse lek ményt jog sze rû nek te kin te né nek vagy jog sze rû vé
ten né nek, vagy ki zár nák az egyéb jog sza bá lyok ál ta li bün -
tet he tõ sé get.

4. A je len Egyez mény nem ér tel mez he tõ ak ként, mint -
ha bár mely mó don vo nat koz na a nuk le á ris fegy ve rek Ál la -
mok ál ta li hasz ná la tá ra, vagy az azok kal  való fe nye ge tés
jog sze rû sé gé re.

5. cikk

Va la mennyi Ré szes Ál lam olyan in téz ke dé se ket fo gad
el, me lyek szük sé ge sek ah hoz, hogy:

a) a 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mé nye ket nem ze ti
joga alap ján bûn cse lek mény nek mi nõ sít se;

b) e cse lek mé nye ket meg fe le lõ bün te té sek kel sújt sa,
ami figye lembe ve szi azok sú lyát.

6. cikk

Min den Ré szes Ál lam meg te szi a szük sé ges in téz ke dé -
se ket, be le ért ve, ahol szük sé ges, a bel föl di jog al ko tást, an -

nak biz to sí tá sá ra, hogy a je len Egyez mény ha tá lya alá esõ
bûn cse lek mé nyek, kü lö nös te kin tet tel azok ra, ame lyek
szán dé ko san vagy cél zot tan ter ror ér ze tét kel tik a köz vé le -
mény ben, sze mé lyek va la mely cso port já ban vagy meg ha -
tá ro zott sze mé lyek ben, sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött se
le hes se nek va la mely po li ti kai, fi lo zó fi ai, ide o ló gi ai, faji,
et ni kai, val lá si, vagy más ha son ló meg fon to lá sok ál tal iga -
zol ha tó ak, va la mint, hogy azo kat sú lyuk nak meg fe le lõ
bün te tés sel fe nye ges sék.

7. cikk

1. A Ré szes Ál la mok együtt mû köd nek egy más sal az
aláb bi te rü le te ken:

a) Va la mennyi gya kor lat ban meg valósítható in téz ke -
dést meg ten ni, be le ért ve, amennyi ben szük sé ges, a nem ze -
ti jo guk mó do sí tá sát, hogy sa ját te rü le tü kön meg elõz zék
és szem be száll ja nak a 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mé -
nyek el kö ve té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tek kel, be le ért ve
azon in téz ke dé se ket, ame lyek ah hoz szük sé ge sek, hogy
sa ját te rü le tü kön meg tilt sák a sze mé lyek, cso por tok és
szer ve ze tek jog el le nes te vé keny sé gét, ami ösz tön zi, azok -
ra fel bujt, szer ve zi, tu dot tan fi nan szí roz za, vagy tu dot tan
mû sza ki se gít sé get vagy in for má ci ót nyújt, il let ve részt
vesz az ilyen cse lek mé nyek el kö ve té sé ben.

b) Biz to sí ta ni a pon tos és iga zolt in for má ci ók cse ré jét,
nem ze ti jo guk alap ján, a je len do ku men tum ban meg ha tá -
ro zott mó don és fel té te lek sze rint, va la mint ko or di nál ni az
ad mi niszt ra tív és egyéb in téz ke dé se ket a 2. cikk ben meg -
ha tá ro zott cse lek mé nyek fel is me ré se, meg elõ zé se, vissza -
szo rí tá sa és nyo mo zá sa cél já ból, to váb bá az ezen bûn cse -
lek mé nyek ter helt jei el le ni bün te tõ jo gi in téz ke dé sek meg -
té te le cél já ból. A Ré szes Ál lam nak ki emelt fel ada ta a meg -
fe le lõ in téz ke dé sek meg té te le an nak biz to sí tá sá ra, hogy a
9. cikk ben em lí tett egyéb Ré szes Ál la mok ha la dék ta la nul
ér te sí tés re ke rül je nek a 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek -
mé nyek el kö ve té sé re vo nat ko zó an, va la mint a tu do má sá ra 
ju tott ilyen cse lek mé nyek elõ ké szü le té re vo nat ko zó an, to -
váb bá, amennyi ben szük sé ges, a nem zet kö zi szer ve ze tek
ér te sí té se.

2. A Ré szes Ál la mok meg te szik a nem ze ti jo guk nak
meg fe le lõ in téz ke dé se ket a je len Egyez mény be tar tá sa
köz ben má sik Ré szes Ál lam tól, va la mint a je len Egyez -
mény vég re haj tá sá ra irá nyu ló te vé keny ség köz ben ka pott
bi zal mas in for má ci ók vé del mé re. Ami kor a Ré szes Ál lam
va la mely in for má ci ót bi zal ma san ad át egy nem zet kö zi
szer ve zet ré szé re, meg te szi a meg fe le lõ lé pé se ket ezen in -
for má ci ók bi zal mas sá ga meg õr zé sé nek biz to sí tá sá ra.

3. A Ré szes Ál la mo kat a je len Egyez mény nem kö te le -
zi olyan in for má ci ók át adá sá ra, me lyet nem ze ti jo guk
alap ján nem ad hat nak át, il let ve ami az érin tett Ré szes
 Állam biz ton sá gát, vagy a nuk le á ris anyag vé del mét ve -
szé lyez tet né.
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4. A Ré szes Ál la mok tá jé koz tat ják az Egye sült Nem ze -
tek Fõ tit ká rát a je len cikk ben hi vat ko zott in for má ci ók
meg kül dé sé ért és fo ga dá sá ért fe le lõs ille té kes ha tó sá gok,
va la mint kap cso lat tar tó pon tok ada ta i ról. Az Egye sült
Nem ze tek Fõ tit ká ra az ille té kes ha tó sá gok ra, va la mint
kap cso lat tar tó pon tok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat meg kül -
di va la mennyi Ré szes Ál lam nak, és a Nem zet kö zi Atom -
ener gia Ügy nök ség nek. Az ille té kes ha tó sá gok nak és kap -
cso lat tar tó pon tok nak fo lya ma to san el ér he tõ ek nek kell
len ni ük.

8. cikk

A je len Egyez mény sze rin ti cse lek mé nyek meg elõ zé se
cél já ból a Ré szes Ál la mok meg tesz nek va la mennyi in téz -
ke dést a ra dio ak tív anya gok vé del mé nek biz to sí tá sa ér de -
ké ben, figye lembe véve a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy -
nök ség vo nat ko zó aján lá sa it és jo go sít vá nya it.

9. cikk

1. Va la mennyi Ré szes Ál lam meg te szi a szük sé ges
 intézkedéseket a 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek
fe let ti jog ha tó sá gá nak biz to sí tá sa cél já ból az aláb bi ese -
tek ben:

a) ami kor a cse lek ményt az adott or szág te rü le tén kö -
ve tik el; vagy

b) a cse lek ményt az adott or szág zász ló ja alatt ha la dó
hajó vagy re pü lõ gép fe dél ze tén kö ve tik el, ami a cse lek -
mény el kö ve té sé nek idõ pont já ban az adott ál lam jog sza -
bá lyai sze rint nyil ván tar tás ban van; vagy

c) a cse lek ményt az adott ál lam ál lam pol gá ra kö -
vette el.

2. A Ré szes Ál lam ak kor is meg ál la pít hat ja jog ha tó sá -
gát az adott cse lek mény re vo nat ko zó an, ami kor

a) a cse lek ményt az adott ál lam ál lam pol gá ra el len kö -
vet ték el; vagy

b) a cse lek ményt az adott ál lam va la mely ál la mi vagy
kor mány za ti te lep he lye el len kö vet ték el kül föl dön, be le -
ért ve az adott ál lam nagy kö vet sé ge it, va la mint egyéb dip -
lo má ci ai és kon zu lá tu si épü le te it; vagy

c) a cse lek ményt hon ta lan sze mély kö vet te el, aki nek
szo ká sos tar tóz ko dá si he lye az adott ál lam ban van; vagy

d) a cse lek ményt an nak ér de ké ben kö vet ték el, hogy az
adott ál la mot va la mi lyen cse lek mény meg té te lé re, vagy az 
at tól  való tar tóz ko dás ra rá kény sze rít sék; vagy

e) a cse lek ményt az adott ál lam kor má nya ál tal mû köd -
te tett re pü lõ gép fe dél ze tén kö vet ték el.

3. A je len Egyez mény meg erõ sí té se kor, el fo ga dá sa kor, 
jó vá ha gyá sa kor, ille tõ leg az ah hoz  való csat la ko zás kor va -
la mennyi Ré szes Ál lam ér te sí ti az Egye sült Nem ze tek Fõ -
tit ká rát a je len cikk 2. be kez dé se alap ján a nem ze ti joga
sze rint meg ál la pí tott jog ha tó sá gá ról. Az érin tett Ré szes

Ál lam bár mi lyen mó do su lás ese tén ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a Fõ tit kárt.

4. Ha son ló kép pen, va la mennyi Ré szes Ál lam meg te szi 
a szük sé ges in téz ke dé se ket a 2. cikk ben meg ha tá ro zott
cse lek mé nyek fe let ti jog ha tó sá gá nak meg ál la pí tá sá ra
olyan ese tek ben, ami kor a gya nú sí tott a te rü le tén tar tóz ko -
dik, és e sze mélyt a je len cikk 1. és 2. be kez dé se alap ján
jog ha tó sá got meg ál la pí tó más Ré szes Ál lam nak nem szán -
dé ko zik ki ad ni.

5. A je len Egyez mény nem zár ja ki a Ré szes Ál lam
 által nem ze ti joga alap ján meg ál la pí tott bün te tõ jo gi jog -
hatóság gya kor lá sát.

10. cikk

1. Ami kor egy Ré szes Ál lam ar ról ér te sül, hogy te rü le -
tén va la mely, a 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek ményt kö -
vet tek el, vagy az el kö ve tés fo lya mat ban van, ille tõ leg,
hogy az el kö ve tõ vagy a gya nú sí tott a te rü le tén tar tóz ko -
dik, az érin tett Ré szes Ál lam meg te szi a nem ze ti joga alap -
ján szük sé ges in téz ke dé se ket az ér te sü lés ben fog lalt
 tények ki vizs gá lá sa cél já ból.

2. Ami kor a Ré szes Ál lam, mely nek te rü le tén az el kö -
ve tõ, ille tõ leg a gya nú sí tott tar tóz ko dik, meg gyõ zõ dött a
vo nat ko zó kö rül mé nyek rõl, meg te szi a nem ze ti joga alap -
ján elõ írt szük sé ges in téz ke dé se ket an nak biz to sí tá sá ra,
hogy az adott sze mély a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás -
hoz, ille tõ leg a ki ada tás hoz ren del ke zés re áll jon.

3. Azon sze mély, aki vel szem ben a je len cikk 2. be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket meg te szik, jo go -
sult:

a) ha la dék ta la nul fel ven ni a kap cso la tot azon ál lam
meg fe le lõ kép vi se lõ jé vel, mely nek az adott sze mély ál -
lam pol gá ra, vagy amely egyéb ként jo go sult az adott sze -
mély jo ga i nak vé del mé re, ille tõ leg, amennyi ben az adott
sze mély hon ta lan, ame lyik ál lam ban az adott sze mély szo -
ká sos tar tóz ko dá si he lye van;

b) arra, hogy az adott ál lam kép vi se lõ je õt fel ke res se;

c) arra, hogy az õt az a) és b) pon tok alap ján meg il le tõ
jo gok ról tá jé koz tas sák.

4. A je len cikk 3. be kez dé sé ben hi vat ko zott jo go kat
azon ál lam jog sza bá lya i nak és sza bá lya i nak meg fele lõen
kell gya ko rol ni, amely nek te rü le tén az el kö ve tõ, ille tõ leg a 
gya nú sí tott tar tóz ko dik, az zal a fel té tel lel, hogy az adott
jog sza bá lyok és sza bá lyok le he tõ vé kell, hogy te gyék,
hogy a 3. be kez dés sze rin ti jo gok tel jes kö rû en ér vé nye sül -
hes se nek.

5. A je len cikk 3. és 4. be kez dé sé nek ren del ke zé sei
nem csor bít hat ják a 9. cikk 1. be kez dés c) pont ja, vagy
2. be kez dés c) pont ja alap ján jog ha tó sá got igény lõ ál lam
azon jo gát, hogy a Vö rös ke reszt Nem zet kö zi Bi zott sá gát
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meg hív ja a gya nú sí tot tal  való kom mu ni ká ci ó ra, il let ve az
õ meg lá to ga tá sá ra.

6. Ab ban az eset ben, ami kor a Ré szes Ál lam a je len cikk
alap ján va la mely sze mélyt õri zet be vett, köz vet le nül, vagy az 
Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rán ke resz tül ha la dék ta la nul ér te -
sí ti azon Ré szes Ál la mo kat, ame lyek a 9. cikk 1. és 2. be kez -
dé se alap ján meg ál la pí tot ták jog ha tó sá gu kat, il let ve,
amennyi ben ta ná csos nak tart ja, bár mely más ér de kelt Ré szes
Ál la mot, azon tény rõl, hogy az adott sze mély õri zet be vé tel re 
ke rült, il let ve mind azon kö rül mé nyek rõl ame lyek az õri zet -
ben tar tást in do kol ják. A je len cikk 1. be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott vizs gá la tot el vég zõ ál lam ha la dék ta la nul ér te sí ti az
em lí tett ál la mo kat a vizs gá lat ered mé nye i rõl, va la mint ar ról,
hogy szán dé ko zik-e jog ha tó sá gát meg ál la pí ta ni.

11. cikk

1. Azon Ré szes Ál lam, mely nek te rü le tén a gya nú sí tott
tar tóz ko dik, in do ko lat lan ké se de lem nél kül elõ ter jesz ti az
ügyet sa ját ille té kes ha tó sá ga i nál, az adott ál lam jog sza bá -
lyai sze rin ti el já rás so rán tör té nõ el bí rá lás cél já ból, azon
ese tek ben, ame lyek re a 9. cikk vo nat ko zik, amennyi ben az 
adott sze mélyt nem adja ki, bár mi lyen ki vé tel nél kül, és
füg get le nül at tól, hogy a cse lek ményt a te rü le tén kö vet -
ték-e el. E ha tó sá gok az adott ál lam joga alap ján ugyan -
olyan mó don hoz zák meg a dön tést, mint a ha son ló sú lyú
cse lek mé nyek el kö ve té se ese té ben.

2. Azok ban az ese tek ben, ami kor va la mely Ré szes Ál -
lam nem ze ti joga alap ján sa ját or szág ál lam pol gá ra i ra vo -
nat ko zó an ki zá ró lag az zal a fel té tel lel te szi le he tõ vé a ki -
ada tást vagy más mó don tör té nõ át adást, hogy az adott sze -
mély a ki ada tás tár gyá ul szol gá ló pe res el já rás so rán ki sza -
bott bün te tés le töl té sé re vissza tér az adott Ré szes Ál lam -
ba, és ez zel, va la mint en nek vo nat ko zó fel té te le i vel az
adott ál lam, va la mint a ki ada tást kérõ ál lam egyet ért, e fel -
té te les ki ada tás vagy át adás ele gen dõ a je len cikk 1. be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség aló li men te sü lés hez.

12. cikk

Mind azon sze mé lyek szá má ra, aki ket a je len Egyez mény
alap ján õri zet be vet tek, vagy akik kel szem ben in téz ke dést al -
kal maz tak, il let ve el já rást foly tat nak, kö te le zõ a tisz tes sé ges
el já rást biz to sí ta ni, be le ért ve azon ál lam jo gá nak meg fe le lõ
jo gok és ga ran ci ák biz to sí tá sát, amely nek te rü le tén az adott
sze mély tar tóz ko dik, va la mint biz to sí ta ni kell a nem zet kö zi
jog vo nat ko zó ren del ke zé se i nek be tar tá sát, be le ért ve az em -
be ri jo gok ra vo nat ko zó nem zet kö zi jo got.

13. cikk

1. A 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek re a je len
Egyez mény ha tály ba lé pé se kor a Ré szes Ál la mok kö zött

ér vény ben lévõ ki ada tá si egyez mé nyek ér vé nye sek, va la -
mint a Ré szes Ál la mok vál lal ják, hogy e cse lek mé nyek re a 
kö zöt tük ké sõb bi idõ pont ban meg kö tött ki ada tá si egyez -
mé nyek is vo nat koz nak.

2. Azok ban az ese tek ben, ami kor egy olyan Ré szes
 Állam, amely a ki ada tást egyez mény meg lé té tõl te szi füg -
gõ vé, egy má sik olyan Ré szes Ál lam tól, mellyel nincs ér -
vény ben ki ada tá si egyez mé nye, ki ada tás ra irá nyu ló ké rel -
met kap, a meg ke re sett Ré szes Ál lam, sa ját dön té se alap -
ján jo go sult a je len Egyez ményt a 2. cikk ben meg ha tá ro -
zott cse lek mé nyek vo nat ko zá sá ban a ki ada tás jog alap já -
nak te kin te ni. A ki ada tás a meg ke re sett ál lam joga alap ján
meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek hez kö tött.

3. Azok a Ré szes Ál la mok, ame lyek a ki ada tást nem te -
szik ki ada tá si egyez mény meg lé té tõl füg gõ vé, a 2. cikk ben 
meg ha tá ro zott cse lek mé nye ket ma guk kö zött ki ada tás tár -
gyá ul szol gá ló cse lek mény nek nyil vá nít ják, a meg ke re sett
Ál lam jog sza bá lyi fel té te le i nek meg fele lõen.

4. Amennyi ben szük sé ges, a 2. cikk ben meg ha tá ro zott
cse lek mé nye ket a Ré szes Ál la mok kö zöt ti ki ada tás cél já -
ból oly mó don kell ke zel ni, mint ha azo kat nem csak azon a 
he lyen kö vet ték vol na el, ame lyen az  valójában meg tör -
tént, ha nem azon ál la mok te rü le tén is, ame lyek a 9. cikk
1. és 2. be kez dé se alap ján jog ha tó sá gu kat meg ál la pí tot ták.

5. A 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek re vo nat -
ko zó an a Ré szes Ál la mok kö zött ér vény ben lévõ ki ada tá si
egyez mé nyek és meg ál la po dá sok ren del ke zé se it a je len
Egyez mény nek  való meg fe le lés cél já ból mó do sí tott nak
kell te kin te ni.

14. cikk

1. A Ré szes Ál la mok biz to sít ják egy más nak a leg ma -
ga sabb szin tû tá mo ga tást a 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse -
lek mé nyek kel kap cso lat ban meg in dult nyo mo zás ra, bün -
te tõ jo gi, il let ve ki ada tá si el já rás ra vo nat ko zó an, be le ért ve
a ren del ke zé sük re álló, az el já rás hoz szük sé ges bi zo nyí té -
kok be szer zé sé hez nyúj tott tá mo ga tást.

2. A Ré szes Ál la mok a je len cikk 1. be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gük nek a kö zöt tük ér vény ben
lévõ köl csö nös jog se gély re vo nat ko zó egyez mé nyek nek
vagy egyéb meg ál la po dá sok nak meg fele lõen tesz nek ele -
get. Ilyen egyez mény vagy meg ál la po dás hi á nyá ban, a
 Részes Ál la mok nem ze ti jo guk alap ján fel ajánl ják egy -
más nak tá mo ga tá su kat.

15. cikk

A ki ada tás, vagy a köl csö nös jog se gély al ka ma zá sa so -
rán a 2. cikk ben meg ha tá ro zott egyet len cse lek mény sem
te kint he tõ ak ként, mint ha az po li ti kai cse lek mény, vagy
po li ti kai cse lek mény hez kö tõ dõ cse lek mény, vagy po li ti -
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kai mo ti vá ci ók ál tal ins pi rált cse lek mény len ne. En nek
meg fele lõen, az ilyen cse lek mé nyen ala pu ló ki ada tás ra
vagy köl csö nös jog se gély re irá nyu ló ké rel met pusz tán
azon az ala pon nem le het vissza uta sí ta ni, hogy az va la -
mely po li ti kai cse lek mény re, vagy po li ti kai cse lek mény -
hez kö tõ dõ cse lek mény re, vagy po li ti kai mo ti vá ci ók ál tal
ins pi rált cse lek mény re vo nat ko zik.

16. cikk

A je len Egyez mény egyet len ren del ke zé se sem ér tel -
mez he tõ ki ada tá si vagy köl csö nös jog se gély re vo nat ko zó
kö te le zett ség ként olyan ese tek ben, ami kor a meg ke re sett
Ré szes Ál lam nak ala pos oka van azt vé lel mez ni, hogy a
2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek re vo nat ko zó an
azért nyúj tot tak be ki ada tá si vagy jog se gély irán ti ké rel -
met, hogy az adott sze mély faji, val lá si, ál lam pol gár sá gi,
et ni kai ho va tar to zá si vagy po li ti kai vé le mé nye alap ján ke -
rül jön el já rás alá, vagy el íté lés re, il let ve, amennyi ben a ké -
re lem tel je sí té se ezen okok bár me lyi ke alap ján sé rel mes
len ne az adott sze mély hely ze té re néz ve.

17. cikk

1. A va la mely Ré szes Ál lam te rü le tén fog va tar tott,
vagy bün te té sét töl tõ olyan sze mély, aki nek meg je le né se
egy má sik Ré szes Ál lam ban a je len Egyez mény ben sza bá -
lyo zott cse lek mé nyek tár gyá ban ta nú val lo más-té te li, azo -
no sí tá si, ille tõ leg nyo mo zá si vagy bün te tõ el já rá si cé lok -
ból tör té nõ bi zo nyí ték gyûj tés ben  való se gít ség nyúj tás hoz
szük sé ges, az aláb bi fel té te lek tel je sü lé se ese tén át szál lít -
ha tó:

a) a sze mély sza ba don, és a meg fe le lõ in for má ci ók kal
tör té nõ el lá tás után eh hez hoz zá já rult; va la mint

b) mind két ál lam ille té kes ha tó sá gai egyet ér te nek
 ebben, az ál ta luk meg fe le lõ nek vélt fel té te lek ki kö té se
mel lett.

2. A je len cikk al kal ma zá sa so rán:
a) az az ál lam, amely be az adott sze mélyt át szál lí tot ták

jo go sult és kö te les az át szál lí tott sze mélyt õri zet ben tar ta -
ni, ki vé ve, ha az át adó ál lam et tõl el té rõ en ren del ke zett,
vagy et tõl el té rõ fel ha tal ma zást adott;

b) az az ál lam, amely be az adott sze mélyt át szál lí tot ták
ha la dék ta la nul ele get tesz azon kö te le zett sé gé nek, hogy az 
adott sze mélyt azon ál lam õri ze té be vissza jut tas sa, amely -
bõl az adott sze mély az elõ zõ ek sze rint meg ál la po dott mó -
don, il let ve a két ál lam ille té kes ha tó sá ga i nak egyéb meg -
ál la po dá sa alap ján át szál lí tás ra ke rült;

c) az az ál lam, amely be az adott sze mélyt át szál lí tot ták, 
nem kér he ti arra azt az ál la mot, amely bõl az adott sze mély
át szál lí tás ra ke rült, hogy a vissza szál lí tás ra ki ada tá si el já -
rást in dít son;

d) az az idõ, ame lyet az át szál lí tott sze mély azon má sik
ál lam ban tölt, aho vá át szál lí tás ra ke rült, be le szá mít adott

sze mély azon ál lam ban le töl ten dõ bün te té sé be, amely bõl
az át szál lí tás tör tént.

3. Ki vé ve azt az ese tet, ha a Ré szes Ál lam, amely bõl az
adott sze mélyt a je len cikk alap ján át szál lí tot ták eh hez
hoz zá já rul, az adott sze mély el len, ál lam pol gár sá gá tól
füg get le nül, nem in dul hat bün te tõ el já rás, nem ve he tõ õri -
zet be, ille tõ leg sze mé lyi sza bad sá ga más mó don nem kor -
lá toz ha tó azon ál lam te rü le tén, amely nek te rü le té re át szál -
lí tot ták, olyan cse lek mé nyek vagy el íté lé sek  miatt, ame -
lyek azt meg elõ zõ en kö vet kez tek be, hogy el hagy ta vol na
azon Ál lam te rü le tét, ahon nan át szál lí tot ták.

18. cikk

1. A ra dio ak tív anyag, esz köz vagy nuk le á ris lé te sít -
mény 2. cikk ben meg ha tá ro zott cse lek mény el kö ve té sét
kö ve tõ le fog la lá sa, vagy más mó don tör té nõ el len õr zés alá 
vé te le kor, az azo kat bir to ká ban tar tó Ré szes Ál lam:

a) meg te szi a meg fe le lõ lé pé se ket an nak ér de ké ben,
hogy a ra dio ak tív anya got, esz közt vagy nuk le á ris lé te sít -
ményt ve szély te len né te gye;

b) biz to sít ja, hogy a nuk le á ris anyag a Nem zet kö zi
Atom ener gia Ügy nök ség vo nat ko zó biz ton sá gi elõ -
írásainak meg fele lõen ke rül jön tá ro lás ra;

c) be tart ja a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség ál tal 
ki adott fi zi kai vé de lem re vo nat ko zó aján lá so kat, va la mint
egész ség ügyi és biz ton sá gi szab vá nyo kat.

2. A 2. cikk ben meg ha tá ro zott va la mely cse lek mény -
hez kap cso ló dó bár mely el já rás le zá rá sa kor, il let ve a nem -
zet kö zi jog ál tal elõ írt ko ráb bi idõ pont ban, a ra dio ak tív
anya got, esz közt vagy nuk le á ris lé te sít ményt az érin tett
Ré szes Ál la mok kö zöt ti egyez te tést köve tõen (kü lö nö sen
a szál lí tás és tá ro lás mód sze re it il le tõ en) vissza kell szál lí -
ta ni azon Ré szes Ál lam ba, ame lyet az meg il let, vagy
amely ben azon ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek ál lam pol -
gár ság gal ren del kez nek, vagy le te le ped tek, akik e ra dio ak -
tív anyag, esz köz vagy nuk le á ris lé te sít mény tu laj do no sai,
il let ve, amely ál lam te rü le té rõl azt el lop ták, vagy más jog -
el le nes mó don azt meg sze rez ték.

3. a) Azok ban az ese tek ben, ami kor va la mely Ré szes
Ál lam a nem ze ti joga, vagy a nem zet kö zi jog alap ján a
vissza jut ta tan dó ra dio ak tív anya got, esz közt vagy nuk le á -
ris lé te sít ményt nem küld he ti vissza, vagy nem ve he ti át,
il let ve, ami kor az érin tett Ré szes Ál la mok így ál la pod nak
meg a je len cikk 3. be kez dé se b) pont já nak figye lembe -
véte lével, a ra dio ak tív anya got, esz közt vagy nuk le á ris lé -
te sít ményt bir tok ló Ré szes Ál lam meg te szi a je len cikk
1. be kez dé sé ben le írt lé pé se ket; a kér dé ses ra dio ak tív
anyag, esz köz vagy nuk le á ris lé te sít mény ki zá ró lag bé kés
cé lok ra hasz nál ha tó fel;

b) Azok ban az ese tek ben, ami kor a ra dio ak tív anya -
got, esz közt vagy nuk le á ris lé te sít ményt bir to ká ban tar -
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tó  Részes Ál lam szá má ra nem le het sé ges azok bir tok ban 
tar tá sa, az adott Ál lam biz to sít ja azt, hogy azok mi nél
ha ma rabb olyan Ál lam bir to ká ba ke rül je nek, amely szá -
má ra e bir tok lás jog sze rû nek mi nõ sül, és amely,
amennyi ben al kal maz ha tó, meg ad ta a je len cikk 1. be -
kez dé se elõ írásainak meg fe le lõ biz to sí té ko kat az adott
Ál lam mal tör té nõ kon zul tá ci ót köve tõen, azok ve szély -
te len né té te le ér de ké ben; a kér dé ses ra dio ak tív anyag,
esz köz vagy nuk le á ris lé te sít mény ki zá ró lag bé kés cé -
lok ra hasz nál ha tó fel.

4. Amennyi ben a je len cikk 1. és 2. be kez dé sé ben hi -
vat ko zott ra dio ak tív anyag, esz köz vagy nuk le á ris lé te sít -
mény egyik Ré szes Ál lam hoz, vagy egyik Ré szes Ál lam
ál lam pol gá rá hoz, il let ve ott tar tóz ko dá si hellyel ren del ke -
zõ sze mély hez sem tar to zik, nem va la me lyik Ré szes Ál -
lam te rü le té rõl lop ták el, vagy sze rez ték meg jog el le nes
úton, ille tõ leg amennyi ben egyik Ré szes Ál lam sem szán -
dé ko zik azo kat a je len cikk 3. be kez dé se alap ján át ven ni,
an nak el he lye zé sé rõl kü lön dön tést kell hoz ni a je len cikk
3. be kez dé sé nek b) pont ja alap ján, az érin tett Ál la mok, va -
la mint bár mely re le váns nem zet kö zi szer ve zet tel tör té nõ
kon zul tá ci ót köve tõen.

5. A je len cikk 1., 2., 3., va la mint 4. be kez dé sé nek al -
kal ma zá sa so rán a ra dio ak tív anya got, esz közt vagy nuk -
leáris lé te sít ményt bir tok ló Ré szes Ál lam jo go sult más Ré -
szes Ál la mok se gít sé gét és együtt mû kö dé sét kér ni, kü lö -
nös te kin tet tel az érin tett Ré szes Ál la mok ra, va la mint a re -
le váns nem zet kö zi szer ve ze tek re, kü lö nö sen a Nem zet kö -
zi Atom ener gia Ügy nök ség re. A Ré szes Ál la mok nak, va -
la mint a vo nat ko zó nem zet kö zi szer ve ze tek nek töreked -
niük kell a je len be kez dés sze rin ti tá mo ga tás le he tõ leg na -
gyobb mér ték ben tör té nõ biz to sí tá sá ra.

6. A ra dio ak tív anyag, esz köz vagy nuk le á ris lé te sít -
mény je len cikk alap ján tör té nõ át adá sá ban, vagy meg tar -
tá sá ban érin tett Ré szes Ál la mok ér te sí tik a Nem zet kö zi
Atom ener gia Ügy nök ség ügy ve ze tõ jét an nak mód já ról,
ahogy az adott dol got át ad ták, vagy meg tar tot ták. A Nem -
zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség ügy ve ze tõ je ezt az in for -
má ci ót az egyéb Ré szes Ál la mok nak át ad ja.

7. Amennyi ben a 2. cikk ben meg ha tá ro zott bár mely
cse lek mény hez kap cso ló dó an in for má ció to váb bí tá sá ra
ke rül sor, a je len cikk egyet len ren del ke zé se sem érin ti
sem mi lyen mó don a nem zet kö zi jog nuk le á ris ká rok ra vo -
nat ko zó, vagy egyéb sza bá lya it.

19. cikk

Az a Ré szes Ál lam, amely ben a gya nú sí tott el len bün te -
tõ el já rást in dí ta nak, nem ze ti joga, va la mint vo nat ko zó el -
já rá sai alap ján az el já rás ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja az
Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rát, aki ezen in for má ci ót a töb -
bi Ré szes Ál lam hoz el jut tat ja.

20. cikk

A Ré szes Ál la mok köz vet le nül, vagy az Egye sült Nem -
ze tek Fõ tit ká rán ke resz tül, kon zul tá ci ót foly tat nak egy -
más sal, amennyi ben szük sé ges, a nem zet kö zi szer ve ze tek
tá mo ga tá sá val, a je len Egyez mény tény le ges vég re haj tá sá -
nak biz to sí tá sá ra.

21. cikk

A Ré szes Ál la mok a je len Egyez mény alap ján fenn ál ló
kö te le zett sé ge i ket oly mó don tel je sí tik, ami meg fe lel az ál -
la mok szu ve rén egyen lõ sé gé re, te rü le ti in teg ri tá sá ra, va la -
mint a más Ré szes Ál la mok bel ügye i be  való be nem avat -
ko zás ra vo nat ko zó alap el vek nek.

22. cikk

A je len Egyez mény ren del ke zé sei egyet len Ré szes
 Államot sem jo go sí ta nak fel arra, hogy egy má sik Ré szes
Ál lam te rü le tén jog ha tó sá got gya ko rol jon, vagy olyan
funk ci ó kat vé gez zen, ame lyek a má sik Ré szes Ál lam nem -
ze ti joga alap ján ki zá ró lag e má sik Ál lam ha tó sá gai szá -
má ra van nak fenn tart va.

23. cikk

1. A je len Egyez mény ér tel me zé sé re vagy al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó an két vagy több Ré szes Ál lam kö zött fel -
me rült vi tát, ami éssze rû ha tár idõn be lül nem ren dez he tõ,
azt bár me lyik fél ké ré sé re vá lasz tott bí ró ság elé kell ter -
jesz te ni. Amennyi ben a vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ké rel me -
zé sé nek idõ pont já tól szá mí tott hat hó nap el tel té vel a fe lek
nem ké pe sek a vá lasz tott bí ró ság meg szer ve zé sé ben egyet -
ér tés re jut ni, a fe lek bár me lyi ke jo go sult a jog vi tát ke re set -
tel a Nem zet kö zi Bí ró ság elé utal ni, a Bí ró ság alap sza bá -
lyá nak meg fele lõen.

2. A je len Egyez mény alá írá sa kor, meg erõ sí té se kor, el -
fo ga dá sa kor vagy jó vá ha gyá sa kor, vagy az ah hoz  való
csat la ko zás kor min den Ré szes Ál lam jo go sult arra vo nat -
ko zó an nyi lat ko za tot ten ni, hogy a je len cikk 1. be kez dé -
sé ben fog lal ta kat ma gá ra néz ve nem is me ri el kö te le zõ
ere jû nek. Amennyi ben va la me lyik Ré szes Ál lam ilyen
nyi lat ko za tot tett, az 1. be kez dés a töb bi Ré szes Ál la mot
nem kö te le zi.

3. Bár mely olyan Ál lam, amely a je len cikk 2. be kez dé -
se sze rin ti nyi lat ko za tot meg tet te, e nyi lat ko za tot bár mi kor 
vissza von hat ja, az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nak ér te sí -
té se mel lett.
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24. cikk

1. A je len Egyez mény min den ál lam ré szé re nyit va áll
alá írás ra 2005. szep tem ber 14-tõl 2006. de cem ber 31-ig
ter je dõ idõ szak ban az Egye sült Nem ze tek New York-i
köz pont já ban.

2. A je len Egyez ményt meg kell erõ sí te ni, el kell fo gad -
ni vagy jóvá kell hagy ni. A meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó -
vá ha gyó ok ira tot az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nál le tét -
be kell he lyez ni.

3. A je len Egyez mény hez bár mely Ál lam csat la koz hat.
A csat la ko zá si ok ira tot az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nál 
le tét be kell he lyez ni.

25. cikk

1. A je len Egyez mény a hu szon ket te dik meg erõ sí tõ, el -
fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok irat nak az Egye -
sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nál tör té nõ le tét be he lye zé sét kö -
ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály ba.

2. Bár mely Ál lam vo nat ko zá sá ban, amely je len Egyez -
ményt a hu szon ket te dik meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
vagy csat la ko zá si ok irat nak az Egye sült Nem ze tek Fõ tit -
ká rá nál tör té nõ le tét be he lye zé sét köve tõen erõ sí ti meg,
fo gad ja el, hagy ja jóvá vagy csat la ko zik ah hoz, azon na pot 
kö ve tõ har min ca dik na pon lép ha tály ba az Egyez mény,
amely na pon az adott Ál lam a sa ját meg erõ sí tõ, el fo ga dó,
jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tát az Egye sült Nem ze -
tek Fõ tit ká rá nál le tét be he lyez te.

26. cikk

1. Bár me lyik Ré szes Ál lam ja va sol hat ja a je len Egyez -
mény mó do sí tá sát. A ja va solt mó do sí tást a le té te mé nyes -
nek kell be nyúj ta ni, aki azt azon nal meg kül di a töb bi
 Részes Ál lam ré szé re.

2. Amennyi ben a Ré szes Ál la mok több sé ge ké rel me zi,
hogy a le té te mé nyes hív jon össze kon fe ren ci át a ja va solt
mó do sí tá sok meg tár gya lá sá ra, a le té te mé nyes meg hív ja
va la mennyi Ré szes Ál la mot az e kon fe ren ci á ra  való rész -
vé tel re, és a kon fe ren cia kez dõ idõ pont ja nem le het ko ráb -
bi, mint a meg hí vó ki bo csá tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott
há rom hó nap.

3. A kon fe ren ci án min den le het sé ges erõ fe szí tést meg
kell ten ni an nak ér de ké ben, hogy a mó do sí tá sok kon szen -
zus sal el fo ga dás ra ke rül je nek. Amennyi ben ez nem le het -
sé ges, a mó do sí tást a Ré szes Ál la mok két har ma dos több -
sé gé nek kell el fo gad nia. A kon fe ren ci án el fo ga dott bár -
mely mó do sí tást a le té te mé nyes ha la dék ta la nul meg kül di a 
Ré szes Ál la mok ré szé re.

4. A je len cikk 3. be kez dé se alap ján el fo ga dott mó do sí -
tá sok va la mennyi olyan Ré szes Ál lam ra néz ve, amely a
mó do sí tás ra vo nat ko zó an sa ját meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó -
vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tát az Egye sült Nem ze tek
Fõ tit ká rá nál le tét be he lyez te, a Ré szes Ál la mok két har ma -
da ál ta li le tét be he lye zés tõl szá mí tott har min ca dik na pon
lép nek ha tály ba. Ezt köve tõen, bár mely mó do sí tás a
 Részes Ál lam ra néz ve az azt kö ve tõ har min ca dik na pon
lép ha tály ba, hogy az adott Ré szes Ál lam a vo nat ko zó ok -
ira tot le tét be he lyez te.

27. cikk

1. Bár me lyik Ré szes Ál lam jo go sult a je len Egyez -
ményt fel mon da ni az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nak
cím zett írás be li ér te sí tés sel.

2. A fel mon dás azt a na pot kö ve tõ egy év le tel té vel lép
ha tály ba, ame lyen a fel mon dást az Egye sült Nem ze tek Fõ -
tit ká ra kéz hez vet te.

28. cikk

A je len Egyez mény ere de ti pél dá nyát, amely bõl az arab, 
kí nai, an gol, fran cia, orosz, va la mint spa nyol szö veg egy -
aránt hi te les, az Egye sült Nem ze tek Fõ tit ká rá nál le tét be
kell he lyez ni, aki an nak hi te le sí tett má so la tát va la mennyi
Ré szes Ál lam nak meg kül di.

A fen ti ek hi te lé ül, a Kor má nya ik ál tal kel lõ en fel ha tal -
ma zott alul írot tak az Egye sült Nem ze tek New York-i
szék he lyén 2005. szep tem ber 14-én alá írás ra meg nyi tott
je len Egyez ményt alá ír ták.”

5.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – 2007. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 3–4.  §-a az Egyez mény 25. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 3–4.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter an nak 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
ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter, va la mint a 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
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2007. évi XXI.
tör vény

a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedõ
levegõszennyezésrõl  szóló

1979. évi Genfi Egyezményhez csatolt,
a nehézfémekrõl  szóló, Aarhusban,

1998. június 24-én elfogadott Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl*

(A Jegyzõkönyv a Magyar Köztársaság tekintetében
2005. július 18-án lépett hatályba.)

1.  § Az Or szág gyû lés a nagy tá vol ság ra jutó, or szág ha -
tá ro kon át ter je dõ le ve gõ szennye zés rõl  szóló 1979. évi
Gen fi Egyez mény hez csa tolt, a ne héz fé mek rõl  szóló,
 Aarhusban, 1998. jú ni us 24-én el fo ga dott Jegy zõ köny vet
(a továb biak ban: Jegy zõ könyv) e tör vénnyel ki hir de ti.

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

„Protocol to the 1979 Convention on Long-range
Transboundary Air Pollution on heavy metals

The Parties,

Determined to implement the Convention on
Long-range Transboundary Air Pollution,

Concerned that emissions of certain heavy metals are
transported across national boundaries and may cause
damage to ecosystems of environmental and economic
importance and may have harmful effects on human
health,

Considering that combustion and industrial processes
are the predominant anthropogenic sources of emissions of 
heavy metals into the atmosphere,

Acknowledging that heavy metals are natural
constituents of the Earth’s crust and that many heavy
metals in certain forms and appropriate concentrations are
essential to life,

Taking into consideration existing scientific and
technical data on the emissions, geochemical processes,
atmospheric transport and effects on human health and the
environment of heavy metals, as well as on abatement
techniques and costs,

Aware that techniques and management practices are
available to reduce air pollution caused by the emissions of 
heavy metals,

Recognizing that countries in the region of the United
Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
have different economic conditions, and that in certain
countries the economies are in transition,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

Resolved to take measures to anticipate, prevent or
minimize emissions of certain heavy metals and their
related compounds, taking into account the application of
the precautionary approach, as set forth in principle 15 of
the Rio Declaration on Environment and Development,

Reaffirming that States have, in accordance with the
Charter of the United Nations and the principles of
international law, the sovereign right to exploit their own
resources pursuant to their own environmental and
development policies, and the responsibility to ensure that
activities within their jurisdiction or control do not cause
damage to the environment of other States or of areas
beyond the limits of national jurisdiction,

Mindful that measures to control emissions of heavy
metals would also contribute to the protection of the
environment and human health in areas outside the
UNECE region, including the Arctic and international
waters,

Noting that abating the emissions of specific heavy
metals may provide additional benefits for the abatement
of emissions of other pollutants,

Aware that further and more effective action to control
and reduce emissions of certain heavy metals may be
needed and that, for example, effects-based studies may
provide a basis for further action,

Noting the important contribution of the private and
non-governmental sectors to knowledge of the effects
associated with heavy metals, available alternatives and
abatement techniques, and their role in assisting in the
reduction of emissions of heavy metals,

Bearing in mind the activities related to the control of
heavy metals at the national level and in international
forums,

Have ag re ed as fol lows:

Article 1

Definitions

For the purposes of the present Protocol,
1. ,,Convention” means the Convention on Long-range

Transboundary Air Pollution, adopted in Geneva on
13 November 1979;

2. ,,EMEP” means the Cooperative Programme for
Monitoring and Evaluation of Long-range Transmission
of Air Pollutants in Europe;

3. ,,Executive Body” means the Executive Body for the 
Convention constituted under article 10, paragraph 1, of
the Convention;

4. ,,Commission” means the United Nations Economic
Commission for Europe;

5. ,,Parties” means, unless the context otherwise
requires, the Parties to the present Protocol;

6. ,,Geographical scope of EMEP” means the area
defined in article 1, paragraph 4, of the Protocol to the
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1979 Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution on Long-term Financing of the Cooperative
Programme for Monitoring and Evaluation of the
Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe
(EMEP), adopted in Geneva on 28 September 1984;

7. ,,Heavy metals” means those metals or, in some
cases, metalloids which are stable and have a density
greater than 4.5 g/cm3 and their compounds;

8. ,,Emission” means a release from a point or diffuse
source into the atmosphere;

9. ,,Stationary source” means any fixed building,
structure, facility, installation, or equipment that emits or
may emit a heavy metal listed in annex I directly or
indirectly into the atmosphere;

10. ,,New stationary source” means any stationary
source of which the construction or substantial
modification is commenced after the expiry of two years
from the date of entry into force of: (i) this Protocol; or (ii)
an amendment to annex I or II, where the stationary source
becomes subject to the provisions of this Protocol only by
virtue of that amendment. It shall be a matter for the
competent national authorities to decide whether a
modification is substantial or not, taking into account such
factors as the environmental benefits of the modification;

11. ,,Major stationary source category” means any
stationary source category that is listed in annex II and that
contributes at least one per cent to a Party’s total emissions 
from stationary sources of a heavy metal listed in annex I
for the reference year specified in accordance with annex I.

Article 2

Objective

The objective of the present Protocol is to control
emissions of heavy metals caused by anthropogenic
activities that are subject to long-range transboundary
atmospheric transport and are likely to have significant
adverse effects on human health or the environment, in
accordance with the provisions of the following articles.

Article 3

Basic obligations

1. Each Party shall reduce its total annual emissions
into the atmosphere of each of the heavy metals listed in
annex I from the level of the emission in the reference year
set in accordance with that annex by taking effective
measures, appropriate to its particular circumstances.

2. Each Party shall, no later than the timescales
specified in annex IV, apply:

(a) The best available techniques, taking into
consideration annex III, to each new stationary source
within a major stationary source category for which
annex III identifies best available techniques;

(b) The limit values specified in annex V to each new
stationary source within a major stationary source
category. A Party may, as an alternative, apply different
emission reduction strategies that achieve equivalent
overall emission levels;

(c) The best available techniques, taking into
consideration annex III, to each existing stationary source
within a major stationary source category for which
annex III identifies best available techniques. A Party may, 
as an alternative, apply different emission reduction
strategies that achieve equivalent overall emission
reductions;

(d) The limit values specified in annex V to each
existing stationary source within a major stationary source
category, insofar as this is technically and economically
feasible. A Party may, as an alternative, apply different
emission reduction strategies that achieve equivalent
overall emission reductions.

3. Each Party shall apply product control measures in
accordance with the conditions and timescales specified in
annex VI.

4. Each Party should consider applying additional
product management measures, taking into consideration
annex VII.

5. Each Party shall develop and maintain emission
inventories for the heavy metals listed in annex I, for those
Parties within the geographical scope of EMEP, using as a
minimum the methodologies specified by the Steering
Body of EMEP, and, for those Parties outside the
geographical scope of EMEP, using as guidance the
methodologies developed through the work plan of the
Executive Body.

6. A Party that, after applying paragraphs 2 and 3
above, cannot achieve the requirements of paragraph 1
above for a heavy metal listed in annex I, shall be
exempted from its obligations in paragraph 1 above for
that heavy metal.

7. Any Party whose total land area is greater than
6,000,000 km2 shall be exempted from its obligations in
paragraphs 2 (b), (c), and (d) above, if it can demonstrate
that, no later than eight years after the date of entry into
force of the present Protocol, it will have reduced its total
annual emissions of each of the heavy metals listed in
annex I from the source categories specified in annex II by
at least 50 per cent from the level of emissions from these
categories in the reference year specified in accordance
with annex I. A Party that intends to act in accordance with 
this paragraph shall so specify upon signature of, or
accession to, the present Protocol.
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Article 4

Exchange of information and technology

1. The Parties shall, in a manner consistent with their
laws, regulations and practices, facilitate the exchange of
technologies and techniques designed to reduce emissions
of heavy metals, including but not limited to exchanges
that encourage the development of product management
measures and the application of best available techniques,
in particular by promoting:

(a) The commercial exchange of available technology;
(b) Direct industrial contacts and cooperation, including 

joint ventures;
(c) The exchange of information and experience; and
(d) The provision of technical assistance.

2. In promoting the activities specified in paragraph 1
above, the Parties shall create favourable conditions by
facilitating contacts and cooperation among appropriate
organizations and individuals in the private and public
sectors that are capable of providing technology, design
and engineering services, equipment or finance.

Article 5

Strategies, policies, programmes and measures

1. Each Party shall develop, without undue delay,
strategies, policies and programmes to discharge its
obligations under the present Protocol.

2. A Party may, in addition:
(a) Apply economic instruments to encourage the

adoption of cost-effective approaches to the reduction of
heavy metal emissions;

(b) Develop government/industry covenants and
voluntary agreements;

(c) Encourage the more efficient use of resources and
raw materials;

(d) Encourage the use of less polluting energy sources;
(e) Take measures to develop and introduce less

polluting transport systems;
(f) Take measures to phase out certain heavy metal

emitting processes where substitute processes are
available on an industrial scale;

(g) Take measures to develop and employ cleaner
processes for the prevention and control of pollution.

3. The Parties may take more stringent measures than
those required by the present Protocol.

Article 6

Research, development and monitoring

The Parties shall encourage research, development,
monitoring and cooperation, primarily focusing on the
heavy metals listed in annex I, related, but not limited, to:

(a) Emissions, long-range transport and deposition
levels and their modelling, existing levels in the biotic and
abiotic environment, the formulation of procedures for
harmonizing relevant methodologies;

(b) Pollutant pathways and inventories in representative 
ecosystems;

(c) Relevant effects on human health and the
environment, including quantification of those effects;

(d) Best available techniques and practices and
emission control techniques currently employed by the
Parties or under development;

(e) Collection, recycling and, if necessary, disposal of
products or wastes containing one or more heavy metals;

(f) Methodologies permitting consideration of
socio-economic factors in the evaluation of alternative
control strategies;

(g) An effects-based approach which integrates
appropriate information, including information obtained
under subparagraphs (a) to (f) above, on measured or
modelled environmental levels, pathways, and effects on
human health and the environment, for the purpose of
formulating future optimized control strategies which also
take into account economic and technological factors;

(h) Alternatives to the use of heavy metals in products
listed in annexes VI and VII;

(i) Gathering information on levels of heavy metals in
certain products, on the potential for emissions of those
metals to occur during the manufacture, processing,
distribution in commerce, use, and disposal of the product,
and on techniques to reduce such emissions.

Article 7

Reporting

1. Subject to its laws governing the confidentiality of
commercial information:

(a) Each Party shall report, through the Executive
Secretary of the Commission, to the Executive Body, on a
periodic basis as determined by the Parties meeting within
the Executive Body, information on the measures that it
has taken to implement the present Protocol;

(b) Each Party within the geographical scope of EMEP
shall report, through the Executive Secretary of the
Commission, to EMEP, on a periodic basis to be
determined by the Steering Body of EMEP and approved
by the Parties at a session of the Executive Body,
information on the levels of emissions of the heavy metals
listed in annex I, using as a minimum the methodologies
and the temporal and spatial resolution specified by the
Steering Body of EMEP. Parties in areas outside the
geographical scope of EMEP shall make available similar
information to the Executive Body if requested to do so. In
addition, each Party shall, as appropriate, collect and
report relevant information relating to its emissions of
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other heavy metals, taking into account the guidance on
the methodologies and the temporal and spatial resolution
of the Steering Body of EMEP and the Executive Body.

2. The information to be reported in accordance with
paragraph 1 (a) above shall be in conformity with a
decision regarding format and content to be adopted by the 
Parties at a session of the Executive Body. The terms of
this decision shall be reviewed as necessary to identify any 
additional elements regarding the format or the content of
the information that is to be included in the reports.

3. In good time before each annual session of the
Executive Body, EMEP shall provide information on the
long-range transport and deposition of heavy metals.

Article 8

Calculations

EMEP shall, using appropriate models and
measurements and in good time before each annual session 
of the Executive Body, provide to the Executive Body
calculations of transboundary fluxes and depositions of
heavy metals within the geographical scope of EMEP. In
areas outside the geographical scope of EMEP, models
appropriate to the particular circumstances of Parties to the 
Convention shall be used.

Article 9

Compliance

Compliance by each Party with its obligations under the
present Protocol shall be reviewed regularly. The
Implementation Committee established by decision
1997/2 of the Executive Body as its fifteenth session shall
carry out such reviews and report to the Parties meeting
within the Executive Body in accordance with the terms of
the annex to that decision, including any amendments
thereto.

Article 10

Reviews by the Parties
 at sessions of the Executive Body

1. The Parties shall, at sessions of the Executive Body,
pursuant to article 10, paragraph 2 (a), of the Convention,
review the information supplied by the Parties, EMEP and
other subsidiary bodies and the reports of the
Implementation Committee referred to in article 9 of the
present Protocol.

2. The Parties shall, at sessions of the Executive Body,
keep under review the progress made towards meeting the
obligations set out in the present Protocol.

3. The Parties shall, at sessions of the Executive Body,
review the sufficiency and effectiveness of the obligations
set out in the present Protocol.

(a) Such reviews will take into account the best
available scientific information on the effects of the
deposition of heavy metals, assessments of technological
developments, and changing economic conditions;

(b) Such reviews will, in the light of the research,
development, monitoring and cooperation undertaken
under the present Protocol:

(i) Evaluate progress towards meeting the objective of
the present Protocol;

(ii) Evaluate whether additional emission reductions
beyond the levels required by this Protocol are warranted
to reduce further the adverse effects on human health or
the environment; and

(iii) Take into account the extent to which a satisfactory
basis exists for the application of an effects-based
approach;

(c) The procedures, methods and timing for such
reviews shall be specified by the Parties at a session of the
Executive Body.

4. The Parties shall, based on the conclusion of the
reviews referred to in paragraph 3 above and as soon as
practicable after completion of the review, develop a work
plan on further steps to reduce emissions into the
atmosphere of the heavy metals listed in annex I.

Article 11

Settlement of disputes

1. In the event of a dispute between any two or more
Parties concerning the interpretation or application of the
present Protocol, the Parties concerned shall seek a
settlement of the dispute through negotiation or any other
peaceful means of their own choice. The parties to the
dispute shall inform the Executive Body of their dispute.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to
the present Protocol, or at any time thereafter, a Party
which is not a regional economic integration organization
may declare in a written instrument submitted to the
Depositary that, in respect of any dispute concerning the
interpretation or application of the Protocol, it recognizes
one or both of the following means of dispute settlement as 
compulsory ipso facto and without special agreement, in
relation to any Party accepting the same obligation:

(a) Submission of the dispute to the International Court
of Justice;
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(b) Arbitration in accordance with procedures to be
adopted by the Parties at a session of the Executive Body,
as soon as practicable, in an annex on arbitration.

A Party which is a regional economic integration
organization may make a declaration with like effect in
relation to arbitration in accordance with the procedures
referred to in subparagraph (b) above.

3. A declaration made under paragraph 2 above shall
remain in force until it expires in accordance with its terms
or until three months after written notice of its revocation
has been deposited with the Depositary.

4. A new declaration, a notice of revocation or the
expiry of a declaration shall not in any way affect
proceedings pending before the International Court of
Justice or the arbitral tribunal, unless the parties to the
dispute agree otherwise.

5. Except in a case where the parties to a dispute have
accepted the same means of dispute settlement under
paragraph 2, if after twelve months following notification
by one Party to another that a dispute exists between them,
the Parties concerned have not been able to settle their
dispute through the means mentioned in paragraph 1
above, the dispute shall be submitted, at the request of any
of the parties to the dispute, to conciliation.

6. For the purpose of paragraph 5, a conciliation
commission shall be created. The commission shall be
composed of equal numbers of members appointed by
each Party concerned or, where the Parties in conciliation
share the same interest, by the group sharing that interest,
and a chairman chosen jointly by the members so
appointed. The commission shall render a
recommendatory award, which the Parties shall consider
in good faith.

Article 12

Annexes

The annexes to the present Protocol shall form an
integral part of the Protocol. Annexes III and VII are
recommendatory in character.

Article 13

Amendments to the Protocol

1. Any Party may propose amendments to the present
Protocol.

2. Proposed amendments shall be submitted in writing
to the Executive Secretary of the Commission, who shall
communicate them to all Parties. The Parties meeting
within the Executive Body shall discuss the proposed

amendments at its next session, provided that the
proposals have been circulated by the Executive Secretary
to the Parties at least ninety days in advance.

3. Amendments to the present Protocol and to annexes
I, II, IV, V and VI shall be adopted by consensus of the
Parties present at a session of the Executive Body, and
shall enter into force for the Parties which have accepted
them on the ninetieth day after the date on which two thirds 
of the Parties have deposited with the Depositary their
instruments of acceptance thereof. Amendments shall
enter into force for any other Party on the ninetieth day
after the date on which that Party has deposited its
instrument of acceptance thereof.

4. Amendments to annexes III and VII shall be adopted
by consensus of the Parties present at a session of the
Executive Body. On the expiry of ninety days from the
date of its communication to all Parties by the Executive
Secretary of the Commission, an amendment to any such
annex shall become effective for those Parties which have
not submitted to the Depositary a notification in
accordance with the provisions of paragraph 5 below,
provided that at least sixteen Parties have not submitted
such a notification.

5. Any Party that is unable to approve an amendment to
annex III or VII shall so notify the Depositary in writing
within ninety days from the date of the communication of
its adoption. The Depositary shall without delay notify all
Parties of any such notification received. A Party may at
any time substitute an acceptance for its previous
notification and, upon deposit of an instrument of
acceptance with the Depositary, the amendment to such an
annex shall become effective for that Party.

6. In the case of a proposal to amend annex I, VI or VII
by adding a heavy metal, a product control measure or a
product or product group to the present Protocol:

(a) The proposer shall provide the Executive Body with
the information specified in Executive Body decision
1998/1, including any amendments thereto; and

(b) The Parties shall evaluate the proposal in accordance 
with the procedures set forth in Executive Body decision
1998/1, including any amendments thereto.

7. Any decision to amend Executive Body decision
1998/1 shall be taken by consensus of the Parties meeting
within the Executive Body and shall take effect sixty days
after the date of adoption.

Article 14

Signature

1. The present Protocol shall be open for signature at
Aarhus (Denmark) from 24 to 25 June 1998, then at United 
Nations Headquarters in New York until 21 December
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1998 by States members of the Commission as well as
States having consultative status with the Commission
pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council
resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional
economic integration organizations, constituted by
sovereign States members of the Commission, which have
competence in respect of the negotiation, conclusion and
application of international agreements in matters covered
by the Protocol, provided that the States and organizations
concerned are Parties to the Convention.

2. In matters within their competence, such regional
economic integration organizations shall, on their own
behalf, exercise the rights and fulfil the responsibilities
which the present Protocol attributes to their member
States. In such cases, the member States of these
organizations shall not be entitled to exercise such rights
individually.

Article 15

Ratification, acceptance, approval
and accession

1. The present Protocol shall be subject to ratification,
acceptance or approval by Signatories.

2. The present Protocol shall be open for accession as
from 21 December 1998 by the States and organizations
that meet the requirements of article 14, paragraph 1.

Article 16

Depositary

The instruments of ratification, acceptance, approval or
accession shall be deposited with the Secretary-General of
the United Nations, who will perform the functions of
Depositary.

Article 17

Entry into force

1. The present Protocol shall enter into force on the
ninetieth day following the date on which the sixteenth
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession has been deposited with the Depositary.

2. For each State and organization referred to in article
14, paragraph 1, which ratifies, accepts or approves the
present Protocol or accedes thereto after the deposit of the
sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval
or accession, the Protocol shall enter into force on the

ninetieth day following the date of deposit by such Party of 
its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

Article 18

Withdrawal

At any time after five years from the date on which the
present Protocol has come into force with respect to a
Party, that Party may withdraw from it by giving written
notification to the Depositary. Any such withdrawal shall
take effect on the ninetieth day following the date of its
receipt by the Depositary, or on such later date as may be
specified in the notification of the withdrawal.

Article 19

Authentic texts

The original of the present Protocol, of which the
English, French and Russian texts are equally authentic,
shall be deposited with the Secretary-General of the
United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorized thereto, have signed the present Protocol.

Done at Aarhus (Denmark), this twenty-fourth day of
June, one thousand nine hundred and ninety-eight.

Annex I

Heavy metals referred to in article 3,
paragraph 1, and the reference year for

the obligation

He a vy me tal Re fe ren ce year

Cad mi um (Cd) 1990; or an al ter na ti ve year
from 1985 to 1995 inc lu si ve,
spe ci fi ed by a Party upon
ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on.

Lead (Pb) 1990; or an al ter na ti ve year
from 1985 to 1995 inc lu si ve,
spe ci fi ed by a Party upon
ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on.

Mer cu ry (Hg) 1990; or an al ter na ti ve year
from 1985 to 1995 inc lu si ve,
spe ci fi ed by a Party upon
ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on.
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Annex II

Stationary source categories

I. INTRODUCTION

1. Installations or parts of installations for research,
development and the testing of new products and
processes are not covered by this annex.

2. The threshold values given below generally refer to
production capacities or output. Where one operator
carries out several activities falling under the same
subheading at the same installation or the same site, the
capacities of such activities are added together.

II. LIST OF CATEGORIES

Ca te go ry Desc rip ti on of the ca te go ry

1 Com bus ti on ins tal la ti ons with a net ra ted ther mal 
in put ex ce e ding 50 MW.

2 Me tal ore (inc lu ding sulp hi de ore) or con cent ra te
ro as ting or sin te ring ins tal la ti ons with a ca pa city
ex ce e ding 150 ton nes of sin ter per day for
fer ro us ore or con cent ra te, and 30 ton nes of sin ter 
per day for the ro as ting of cop per, lead or zinc, or 
any gold and mer cu ry ore tre at ment.

3 Ins tal la ti ons for the pro duc ti on of pig-iron or
ste el (pri ma ry or se con da ry fu si on, inc lu ding
elect ric arc fur na ces) inc lu ding con ti nu o us
cas ting, with a ca pa city ex ce e ding 2.5 ton nes per
hour.

4 Fer ro us me tal fo und ri es with a pro duc ti on
ca pa city ex ce e ding 20 ton nes per day.

5 Ins tal la ti ons for the pro duc ti on of cop per, lead
and zinc from ore, con cent ra tes or se con da ry raw 
ma te ri als by me tal lur gi cal pro ces ses with a
ca pa city ex ce e ding 30 ton nes of me tal per day
for pri ma ry ins tal la ti ons and 15 ton nes of me tal
per day for se con da ry ins tal la ti ons, or for any
pri ma ry pro duc ti on of mer cu ry.

6 Ins tal la ti ons for the smel ting (re fi ning, fo und ry
cas ting, etc.), inc lu ding the al lo y ing, of cop per,
lead and zinc, inc lu ding re co ve red pro ducts, with 
a mel ting ca pa city ex ce e ding 4 ton nes per day for 
lead or 20 ton nes per day for cop per and zinc.

7 Ins tal la ti ons for the pro duc ti on of ce ment clin ker
in ro ta ry kilns with a pro duc ti on ca pa city
ex ce e ding 500 ton nes per day or in ot her
fur na ces with a pro duc ti on ca pa city ex ce e ding
50 ton nes per day.

8 Ins tal la ti ons for the ma nu fac tu re of glass using
lead in the pro cess with a mel ting ca pa city
ex ce e ding 20 ton nes per day.

9 Ins tal la ti ons for chlor-al ka li pro duc ti on by
elect roly sis using the mer cu ry cell pro cess.

Ca te go ry Desc rip ti on of the ca te go ry

10 Ins tal la ti ons for the in ci ne ra ti on of ha zar do us or
me di cal was te with a ca pa city ex ce e ding 1 ton ne
per hour, or for the co-in ci ne ra ti on of ha zar do us
or me di cal was te spe ci fi ed in ac cor dan ce with
na ti o nal le gis la ti on.

11 Ins tal la ti ons for the in ci ne ra ti on of mu ni ci pal
was te with a ca pa city ex ce e ding 3 ton nes per
hour, or for the co-in ci ne ra ti on of mu ni ci pal
was te spe ci fi ed in ac cor dan ce with na ti o nal
le gis la ti on.

Annex  III

Best available techniques for controlling 
emissions of heavy metals and their compounds from

 the source categories listed in annex II

I. INTRODUCTION

1. This annex aims to provide Parties with guidance on
identifying best available techniques for stationary sources 
to enable them to meet the obligations of the Protocol.

2. ,,Best available techniques” (BAT) means the most
effective and advanced stage in the development of
activities and their methods of operation which indicate
the practical suitability of particular techniques for
providing in principle the basis for emission limit values
designed to prevent and, where that is not practicable,
generally to reduce emissions and their impact on the
environment as a whole:

– ‘Techniques’ includes both the technology used and
the way in which the installation is designed, built,
maintained, operated and decommissioned;

– ‘Available’ techniques means those developed on a
scale which allows implementation in the relevant
industrial sector, under economically and technically
viable conditions, taking into consideration the costs and
advantages, whether or not the techniques are used or
produced inside the territory of the Party in question, as
long as they are reasonably accessible to the operator;

– ‘Best’ means most effective in achieving a high
general level of protection of the environment as a whole.

In determining the best available techniques, special
consideration should be given, generally or in specific
cases, to the factors below, bearing in mind the likely costs
and benefits of a measure and the principles of precaution
and prevention:

– The use of low-waste technology;

– The use of less hazardous substances;
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– The furthering of recovery and recycling of
substances generated and used in the process and of waste;

– Comparable processes, facilities or methods of
operation which have been tried with success on an
industrial scale;

– Technological advances and changes in scientific
knowledge and understanding;

– The nature, effects and volume of the emissions
concerned;

– The commissioning dates for new or existing
installations;

– The time needed to introduce the best available
technique;

– The consumption and nature of raw materials
(including water) used in the process and its energy
efficiency;

– The need to prevent or reduce to a minimum the
overall impact of the emissions on the environment and the 
risks to it;

– The need to prevent accidents and to minimize their
consequences for the environment.

The concept of best available techniques is not aimed at
the prescription of any specific technique or technology,
but at taking into account the technical characteristics of
the installation concerned, its geographical location and
the local environmental conditions.

3. The information regarding emission control
performance and costs is based on official documentation
of the Executive Body and its subsidiary bodies, in
particular documents received and reviewed by the Task
Force on Heavy Metal Emissions and the Ad Hoc
Preparatory Working Group on Heavy Metals.
Furthermore, other international information on best
available techniques for emission control has been taken
into consideration (e.g. the European Community’s
technical notes on BAT, the PARCOM recommendations
for BAT, and information provided directly by experts).

4. Experience with new products and new plants
incorporating low-emission techniques, as well as with the 
retrofitting of existing plants, is growing continuously;
this annex may, therefore, need amending and updating.

5. The annex lists a number of measures spanning a
range of costs and efficiencies. The choice of measures for
any particular case will depend on, and may be limited by,
a number of factors, such as economic circumstances,
technological infrastructure, any existing emission control 
device, safety, energy consumption and whether the
source is a new or existing one.

6. This annex takes into account the emissions of
cadmium, lead and mercury and their compounds, in solid
(particle-bound) and/or gaseous form. Speciation of these
compounds is, in general, not considered here.
Nevertheless, the efficiency of emission control devices
with regard to the physical properties of the heavy metal,

especially in the case of mercury, has been taken into
account.

7. Emission values expressed as mg/m3 refer to
standard conditions (volume at 273.15 K, 101.3 kPa,
dry gas) not corrected for oxygen content unless otherwise
specified, and are calculated in accordance with draft CEN 
(Comité européen de normalisation) and, in some cases,
national sampling and monitoring techniques.

II. GENERAL OPTIONS FOR REDUCING EMISSIONS 
OF HEAVY METALS AND THEIR COMPOUNDS

8. There are several possibilities for controlling or
preventing heavy metal emissions. Emission reduction
measures focus on add-on technologies and process
modifications (including maintenance and operating
control). The following measures, which may be
implemented depending on the wider technical and/or
economic conditions, are available:

(a) Application of low-emission process technologies,
in particular in new installations;

(b) Off-gas cleaning (secondary reduction measures)
with filters, scrubbers, absorbers, etc.;

(c) Change or preparation of raw materials, fuels and/or
other feed materials (e.g. use of raw materials with low
heavy metal content);

(d) Best management practices such as good
housekeeping, preventive maintenance programmes, or
primary measures such as the enclosure of dust-creating
units;

(e) Appropriate environmental management techniques
for the use and disposal of certain products containing Cd,
Pb, and/or Hg.

9. It is necessary to monitor abatement procedures to
ensure that appropriate control measures and practices are
properly implemented and achieve an effective emission
reduction. Monitoring abatement procedures will include:

(a) Developing an inventory of those reduction
measures identified above that have already been
implemented;

(b) Comparing actual reductions in Cd, Pb and Hg
emissions with the objectives of the Protocol;

(c) Characterizing quantified emissions of Cd, Pb and
Hg from relevant sources with appropriate techniques;

(d) Regulatory authorities periodically auditing
abatement measures to ensure their continued efficient
operation.

10. Emission reduction measures should be
cost-efficient. Cost-efficient strategy considerations
should be based on total costs per year per unit abated
(including capital and operating costs). Emission
reduction costs should also be considered with respect to
the overall process.
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III. CONTROL TECHNIQUES

11. The major categories of available control
techniques for Cd, Pb and Hg emission abatement are
primary measures such as raw material and/or fuel
substitution and low-emission process technologies, and
secondary measures such as fugitive emission control and
off-gas cleaning. Sector-specific techniques are specified
in chapter IV.

12. The data on efficiency are derived from operating
experience and are considered to reflect the capabilities of
current installations. The overall efficiency of flue gas and
fugitive emission reductions depends to a great extent on
the evacuation performance of the gas and dust collectors
(e.g. suction hoods). Capture/collection efficiencies of
over 99% have been demonstrated. In particular cases
experience has shown that control measures are able to
reduce overall emissions by 90% or more.

13. In the case of particle-bound emissions of Cd, Pb
and Hg, the metals can be captured by dust-cleaning
devices. Typical dust concentrations after gas cleaning
with selected techniques are given in table 1. Most of these 
measures have generally been applied across sectors. The
minimum expected performance of selected techniques for 
capturing gaseous mercury is outlined in table 2. The
application of these measures depends on the specific
processes and is most relevant if concentrations of
mercury in the flue gas are high.

Table 1: Performance of dust-cleaning devices expressed 
as hourly average dust concentrations

Dust con cent ra ti ons af ter cle a ning
(mg/m3)

Fab ric fil ters <10

Fab ric fil ters, memb ra ne type <1 

Dry elect ros ta tic pre ci pi ta tors <50

Wet elect ros ta tic pre ci pi ta tors <50

High-ef fi ci en cy scrub bers <50

Note: Medium- and low-pressure scrubbers and
cyclones generally show lower dust removal efficiencies.

Table 2: Minimum expected performance of mercury
separators expressed as hourly average mercury

concentrations

Mer cu ry con tent af ter 
cle a ning (mg/m3)

Se le ni um fil ter <0.01

Se le ni um scrub ber <0.2 

Car bon fil ter <0.01

Car bon in jec ti on + dust se pa ra tor <0.05

Mer cu ry con tent af ter 
cle a ning (mg/m3)

Odda Nor zink chlo ri de pro cess <0.1 

Lead sulp hi de pro cess <0.05

Bol kem (Thi o sulp ha te) pro cess <0.1 

14. Care should be taken to ensure that these control
techniques do not create other environmental problems.
The choice of a specific process because of its low
emission into the air should be avoided if it worsens the
total environmental impact of the heavy metals’ discharge, 
e.g. due to more water pollution from liquid effluents. The
fate of captured dust resulting from improved gas cleaning
must also be taken into consideration. A negative
environmental impact from the handling of such wastes
will reduce the gain from lower process dust and fume
emissions into the air.

15. Emission reduction measures can focus on process
techniques as well as on off-gas cleaning. The two are not
independent of each other; the choice of a specific process
might exclude some gas-cleaning methods.

16. The choice of a control technique will depend on
such parameters as the pollutant concentration and/or
speciation in the raw gas, the gas volume flow, the gas
temperature, and others. Therefore, the fields of
application may overlap; in that case, the most appropriate
technique must be selected according to case-specific
conditions.

17. Adequate measures to reduce stack gas emissions
in various sectors are described below. Fugitive emissions
have to be taken into account. Dust emission control
associated with the discharging, handling, and stockpiling
of raw materials or by-products, although not relevant to
long-range transport, may be important for the local
environment. The emissions can be reduced by moving
these activities to completely enclosed buildings, which
may be equipped with ventilation and dedusting facilities,
spray systems or other suitable controls. When stockpiling
in unroofed areas, the material surface should be otherwise 
protected against wind entrainment. Stockpiling areas and
roads should be kept clean.

18. The investment/cost figures listed in the tables have 
been collected from various sources and are highly
case-specific. They are expressed in 1990 US$ [US$ 1
(1990) = ECU 0.8 (1990)]. They depend on such factors as
plant capacity, removal efficiency and raw gas
concentration, type of technology, and the choice of new
installations as opposed to retrofitting.

IV. SECTORS

19. This chapter contains a table per relevant sector
with the main emission sources, control measures based on 
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the best available techniques, their specific reduction
efficiency and the related costs, where available. Unless
stated otherwise, the reduction efficiencies in the tables
refer to direct stack gas emissions.

Combustion of fossil fuels in utility and industrial
boilers (annex II, category 1)

20. The combustion of coal in utility and industrial
boilers is a major source of anthropogenic mercury
emissions. The heavy metal content is normally several
orders of magnitude higher in coal than in oil or natural
gas.

21. Improved energy conversion efficiency and energy
conservation measures will result in a decline in the
emissions of heavy metals because of reduced fuel
requirements. Combusting natural gas or alternative fuels
with a low heavy metal content instead of coal would also
result in a significant reduction in heavy metal emissions
such as mercury. Integrated gasification combined-cycle
(IGCC) power plant technology is a new plant technology
with a low-emission potential.

22. With the exception of mercury, heavy metals are
emitted in solid form in association with fly-ash particles.
Different coal combustion technologies show different
magnitudes of fly-ash generation: grate-firing boilers
20–40%; fluidized-bed combustion 15%; dry bottom
boilers (pulverized coal combustion) 70–100% of total
ash. The heavy metal content in the small particle size
fraction of the fly-ash has been found to be higher.

23. Beneficiation, e.g. „washing” or „bio-treatment”,
of coal reduces the heavy metal content associated with the 
inorganic matter in the coal. However, the degree of heavy
metal removal with this technology varies widely.

24. A total dust removal of more than 99.5% can be
obtained with electrostatic precipitators (ESP) or fabric
filters (FF), achieving dust concentrations of about
20 mg/m3 in many cases. With the exception of mercury,
heavy metal emissions can be reduced by at least 90–99%,
the lower figure for the more easily volatilized elements.
Low filter temperature helps to reduce the gaseous
mercury off-gas content.

25. The application of techniques to reduce emissions
of nitrogen oxides, sulphur dioxide and particulates from
the flue gas can also remove heavy metals. Possible cross
media impact should be avoided by appropriate waste
water treatment.

26. Using the techniques mentioned above, mercury
removal efficiencies vary extensively from plant to plant,
as seen in table 3. Research is ongoing to develop mercury
removal techniques, but until such techniques are
available on an industrial scale, no best available
technique is identified for the specific purpose of
removing mercury.

Table 3: Control measures, reduction efficiencies and
costs for fossil-fuel combustion emissions

Emis si on
 so ur ce

Cont rol 
me a su re(s)

Re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs
(to tal costs US$)

Com bus ti on
of fuel oil

Switch fuel oil to
gas

Cd, Pd: 100;
Hg: 70–80

Highly
ca se-spe ci fic

Com bus ti on
of coal

Switch from coal
to fu els with lo wer 
he a vy me tals
emis si ons

Dust 70–100 Highly
ca se-spe ci fic

ESP (cold-si de) Cd, Pb: >90;
Hg: 10–40

Spe ci fic
in vest ment US$
5–10/m3 was te gas 
per hour
(>200,000 m3/h)

Wet fu el-gas
de sulp hu ri za ti on
(FGD)a/

Cd, Pb: >90;
Hg: 10–90b/

15–30/Mg was te

Fab ric fil ters (FF) Cd: >95;
Pb: >99;

Hg: 10–60

Spe ci fic
in vest ment
US$ 8–15/m3

was te gas per hour 
(>200,000 m3/h)

a/ Hg re mo val ef fi ci en ci es inc re a se with the pro port ion of io nic mer cu ry.
High-dust se lec ti ve ca taly tic re duc ti on (SCR) ins tal la ti ons fa ci li ta te Hg(II)
for mat ion.

b/ This is pri ma rily for SO2 re duc ti on. Re duc ti on in he a vy me tal
 emissions is a side be ne fit. (Spe ci fic in vest ment US$ 60–250/kWel.)

Primary iron and steel industry (annex II, category 2)

27. This section deals with emissions from sinter
plants, pellet plants, blast furnaces, and steelworks with a
basic oxygen furnace (BOF). Emissions of Cd, Pb and Hg
occur in association with particulates. The content of the
heavy metals of concern in the emitted dust depends on the 
composition of the raw materials and the types of alloying
metals added in steel-making. The most relevant emission
reduction measures are outlined in table 4. Fabric filters
should be used whenever possible; if conditions make this
impossible, electrostatic precipitators and/or
high-efficiency scrubbers may be used.

28. When using BAT in the primary iron and steel
industry, the total specific emission of dust directly related
to the process can be reduced to the following levels:

Sinter plants 40–120 g/Mg

Pellet plants 40 g/Mg

Blast furnace 35–50 g/Mg

BOF 35–70 g/Mg.

29. Purification of gases using fabric filters will reduce
the dust content to less than 20 mg/m3, whereas
electrostatic precipitators and scrubbers will reduce
the dust content to 50 mg/m3 (as an hourly average).
However, there are many applications of fabric filters in
the primary iron and steel industry that can achieve much
lower values.
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Table 4: Emission sources, control measures, dust
reduction efficiencies and costs for the primary iron and

steel industry

Emis si on so ur ce Cont rol
me a su re(s)

Dust re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs 
(to tal costs US$)

Sin ter plants Emis si on
op ti mi zed sin te ring

ca. 50 ..

Scrub bers and ESP >90 ..

Fab ric fil ters >99 ..

Pel let plants ESP + lime re ac tor 
+ fab ric fil ters

>99 ..

Scrub bers >95 ..

Blast
fur na ces
Blast fur na ce
gas cle a ning

FF/ESP >99 ESP: 0.24–1/Mg
pig-iron

Wet scrub bers >99 ..

Wet ESP >99 ..

BOF Pri ma ry de dus ting: 
wet
se pa ra tor/ESP/FF

>99 Dry ESP: 2.25/Mg 
ste el

Se con da ry
de dus ting: dry
ESP/FF

>97 FF: 0.26/Mg ste el

Fu gi ti ve
emis si ons

Clo sed con ve y or
belts, enc lo su re,
wet ting sto red
fe eds tock, cle a ning 
of re ads

80–99 ..

30. Direct reduction and direct smelting are under
development and may reduce the need for sinter plants and
blast furnaces in the future. The application of these
technologies depends on the ore characteristics and
requires the resulting product to be processed in an electric 
arc furnace, which should be equipped with appropriate
controls.

Secondary iron and steel industry (annex II, category 3)

31. It is very important to capture all the emissions
efficiently. That is possible by installing doghouses or
movable hoods or by total building evacuation. The
captured emissions must be cleaned. For all dust-emitting
processes in the secondary iron and steel industry,
dedusting in fabric filters, which reduces the dust content
to less than 20 mg/m3, shall be considered as BAT. When
BAT is used also for minimizing fugitive emissions, the
specific dust emission (including fugitive emission
directly related to the process) will not exceed the range of
0.1 to 0.35 kg/Mg steel. There are many examples of clean
gas dust content below 10 mg/m3 when fabric filters are
used. The specific dust emission in such cases is normally
below 0.1 kg/Mg.

32. For the melting of scrap, two different types of
furnace are in use: open-hearth furnaces and electric arc
furnaces (EAF) where open-hearth furnaces are about to
be phased out.

33. The content of the heavy metals of concern in the
emitted dust depends on the composition of the iron and

steel scrap and the types of alloying metals added in
steel-making. Measurements at EAF have shown that 95%
of emitted mercury and 25% of cadmium emissions occur
as vapour. The most relevant dust emission reduction
measures are outlined in table 5.

Table 5: Emission sources, control measures, dust
reduction efficiencies and costs for the secondary iron

and steel industry

Emis si on
 so ur ce

Cont rol
me a su re(s)

Dust re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs 
(to tal costs US$)

EAF ESP
FF

>99 >99.5 .. FF: 24/Mg
 ste el

Iron foundaries (annex II, category 4)

34. It is very important to capture all the emissions
efficiently. That is possible by installing doghouses or
movable hoods or by total building evacuation. The
captured emissions must be cleaned. In iron foundries,
cupola furnaces, electric arc furnaces and induction
furnaces are operated. Direct particulate and gaseous
heavy metal emissions are especially associated with
melting and sometimes, to a small extent, with pouring.
Fugitive emissions arise from raw material handling,
melting, pouring and fettling. The most relevant emission
reduction measures are outlined in table 6 with their
achievable reduction efficiencies and costs, where
available. These measures can reduce dust concentrations
to 20 mg/m3, or less.

35. The iron foundry industry comprises a very wide
range of process sites. For existing smaller installations,
the measures listed may not be BAT if they are not
economically viable.

Table 6: Emission sources, control measures, dust
reduction efficiencies and costs for iron foundries

Emis si on
so ur ce

Cont rol 
me a su re(s)

Dust re duc ti on
 ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs
(to tal costs US$)

EAF ESP >99 ..

FF >99.5 FF: 24/Mg
iron

In duc ti on
fur na ce

FF/dry ab sorp ti on + FF >99 ..

Cold blast
cu po la

Be low-the-do or ta ke-off:
FF

>98 ..

Abo ve-the-do or ta ke-off:
FF + pre-de dus ting

>97 8–12/Mg
iron

FF + che mi sorp ti on >99 45/Mg iron

FF + pre-de dus ting >99 23/Mg iron

Hot blast
cu po la

FF + pre-de dus ting >99 23/Mg iron

Di sin teg ra tor/ven tu ri
scrub ber

>97 ..
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Pri ma ry and se con da ry non-fer ro us me tal in dust ry
(an nex II, ca te go ri es 5 and 6)

36. This section deals with emissions and emission
control of Cd, Pb and Hg in the primary and secondary
production of non-ferrous metals like lead, copper, zinc,
tin and nickel. Due to the large number of different raw
materials used and the various processes applied, nearly all 
kinds of heavy metals and heavy metal compounds might
be emitted from this sector. Given the heavy metals of
concern in this annex, the production of copper, lead and
zinc are particularly relevant.

37. Mercury ores and concentrates are initially
processed by crushing, and sometimes screening. Ore
beneficiation techniques are not used extensively,
although flotation has been used at some facilities
processing low-grade ore. The crushed ore is then heated
in either retorts, at small operations, or furnaces, at large
operations, to the temperatures at which mercuric sulphide 
sublimates. The resulting mercury vapour is condensed in
a cooling system and collected as mercury metal. Soot
from the condensers and settling tanks should be removed,
treated with lime and returned to the retort or furnace.

38. For efficient recovery of mercury the following
techniques can be used:

– Measures to reduce dust generation during mining
and stockpiling, including minimizing the size of
stockpiles;

– Indirect heating of the furnace;
– Keeping the ore as dry as possible;
– Bringing the gas temperature entering the condenser

to only 10 to 20 °C above the dew point;
– Keeping the outlet temperature as low as possible;

and
– Passing reaction gases through a post-condensation

scrubber and/or a selenium filter.
Dust formation can be kept down by indirect heating,

separate processing of fine grain classes of ore, and control 
of ore water content. Dust should be removed from the hot
reaction gas before it enters the mercury condensation unit
with cyclones and/or electrostatic precipitators.

39. For gold production by amalgamation, similar
strategies as for mercury can be applied. Gold is also
produced using techniques other than amalgamation, and
these are considered to be the preferred option for new
plants.

40. Non-ferrous metals are mainly produced from
sulphitic ores. For technical and product quality reasons,
the off-gas must go through a thorough dedusting
(<3 mg/m3) and could also require additional mercury
removal before being fed to an SO3 contact plant, thereby
also minimizing heavy metal emissions.

41. Fabric filters should be used when appropriate. A
dust content of less than 10 mg/m3 can be obtained. The
dust of all pyrometallurgical production should be

recycled in-plant or off-site, while protecting occupational 
health.

42. For primary lead production, first experiences
indicate that there are interesting new direct smelting
reduction technologies without sintering of the
concentrates. These processes are examples of a new
generation of direct autogenous lead smelting
technologies which pollute less and consume less energy.

43. Secondary lead is mainly produced from used car
and truck batteries, which are dismantled before being
charged to the smelting furnace. This BAT should include
one melting operation in a short rotary furnace or shaft
furnace. Oxy-fuel burners can reduce waste gas volume
and flue dust production by 60%. Cleaning the flue-gas
with fabric filters makes it possible to achieve dust
concentration levels of 5 mg/m3.

44. Primary zinc production is carried out by means of
roast-leach electrowin technology. Pressure leaching may
be an alternative to roasting and may be considered as a
BAT for new plants depending on the concentrate
characteristics. Emissions from pyrometallurgical zinc
production in Imperial Smelting (IS) furnaces can be
minimized by using a double bell furnace top and cleaning
with high-efficiency scrubbers, efficient evacuation and
cleaning of gases from slag and lead casting, and thorough
cleaning (<10 mg/m3) of the CO-rich furnace off-gases.

45. To recover zinc from oxidized residues these are
processed in an IS furnace. Very low-grade residues and
flue dust (e.g. from the steel industry) are first treated in
rotary furnaces (Waelz-furnaces) in which a high-content
zinc oxide is manufactured. Metallic materials are
recycled through melting in either induction furnaces or
furnaces with direct or indirect heating by natural gas or
liquid fuels or in vertical New Jersey retorts, in which a
large variety of oxidic and metallic secondary material can
be recycled. Zinc can also be recovered from lead furnace
slags by a slag fuming process.

Table 7 (a): Emission sources, control measures,
 dust reduction efficiencies and costs for the primary

non-ferrous metal industry

Emis si on
 so ur ce

Cont rol 
me a su re(s)

Dust re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs
(to tal costs US$)

Fu gi ti ve 
emis si ons

Suc ti on ho ods, enc lo su re,
etc.
off-gas cle a ning by FF

>99 ..

Ro as ting/
sin te ring

Upd ra ught sin te ring: ESP
+ scrub bers (pri or to
do ub le con tact sulp hu ric
acid plant) + FF for tail
ga ses

.. 7–10/Mg
H2SO4

Con ven ti o nal
smel ting
(blast
fur na ce
re duc ti on)

Shaft fur na ce: clo sed
top/ef fi ci ent eva cu a ti on of
tap ho les + FF, co ve red
la un ders, do ub le bell
fur na ce top

.. ..
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Emis si on
 so ur ce

Cont rol 
me a su re(s)

Dust re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs
(to tal costs US$)

Im pe ri al
smel ting

High-ef fi ci en cy scrub bing >95 ..

Ven tu ri scrub bers .. ..

Do ub le bell fur na ce top .. 4/Mg me tal
pro du ced

Pres su re
le a ching

App li ca ti on de pends on
le a ching cha rac te ris tics of
con cent ra tes

>99 si te-spe ci fic

Di rect
smel ting
re duc ti on
pro ces ses

Flash smel ting, e.g. kiv cet, 
Ou to kum pu and
Mit su bis hi pro cess

.. ..

Bath smel ting, e.g. top
blown ro ta ry con ver ter,
Aus melt, Isas melt, QSL
and No ran da pro ces ses

Aus melt: Pb 
77, Cd 97;
QSL: Pb 92, 
Cd 93

QSL:
ope rat ing
costs 
60/Mg Pb

Table 7 (b): Emission sources, control measures,
dust reduction efficiencies and costs for the secondary

non-ferrous metal industry

Emis si on 
so ur ce

Cont rol 
me a su re(s)

Dust re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs 
(to tal costs, US$)

Lead
pro duc ti on

Short ro ta ry fur na ce:
suc ti on ho ods for tap ho les 
+ FF; tube con den ser,
oxy-fu el bur ner

99.9 45/Mg Pb

Zinc
pro duc ti on

Im pe ri al smel ting >95 14/Mg Zn

46. In general, processes should be combined with an
effective dust collecting device for both primary gases and
fugitive emissions. The most relevant emission reduction
measures are outlined in tables 7 (a) and (b). Dust
concentrations below 5 mg/m3 have been achieved in some 
cases using fabric filters.

Cement industry (annex II, category 7)

47. Cement kilns may use secondary fuels such as
waste oil or waste tyres. Where waste is used, emission
requirements for waste incineration processes may apply,
and where hazardous waste is used, depending on the
amount used in the plant, emission requirements for
hazardous waste incineration processes may apply.
However, this section refers to fossil fuel fired kilns.

48. Particulates are emitted at all stages of the cement
production process, consisting of material handling, raw
material preparation (crushers, dryers), clinker production
and cement preparation. Heavy metals are brought into the
cement kiln with the raw materials, fossil and waste fuels.

49. For clinker production the following kiln types are
available: long wet rotary kiln, long dry rotary kiln, rotary
kiln with cyclone preheater, rotary kiln with grate
preheater, shaft furnace. In terms of energy demand and
emission control opportunities, rotary kilns with cyclone
preheaters are preferable.

50. For heat recovery purposes, rotary kiln off-gases
are conducted through the preheating system and the mill
dryers (where installed) before being dedusted. The
collected dust is returned to the feed material.

51. Less than 0.5% of lead and cadmium entering the
kiln is released in exhaust gases. The high alkali content
and the scrubbing action in the kiln favour metal retention
in the clinker or kiln dust.

52. The emissions of heavy metals into the air can be
reduced by, for instance, taking off a bleed stream and
stockpiling the collected dust instead of returning it to the
raw feed. However, in each case these considerations
should be weighed against the consequences of releasing
the heavy metals into the waste stockpile. Another
possibility is the hot-meal bypass, where calcined
hot-meal is in part discharged right in front of the kiln
entrance and fed to the cement preparation plant.
Alternatively, the dust can be added to the clinker. Another 
important measure is a very well controlled steady
operation of the kiln in order to avoid emergency shut-offs
of the electrostatic precipitators. These may be caused by
excessive CO concentrations. It is important to avoid high
peaks of heavy metal emissions in the event of such an
emergency shut-off.

53. The most relevant emission reduction measures are
outlined in table 8. To reduce direct dust emissions from
crushers, mills, and dryers, fabric filters are mainly used,
whereas kiln and clinker cooler waste gases are controlled
by electrostatic precipitators. With ESP, dust can be
reduced to concentrations below 50 mg/m3. When FF are
used, the clean gas dust content can be reduced to
10 mg/m3.

Table 8: Emission sources, control measures, reduction
efficiencies and costs for the cement industry

Emis si on so ur ce Cont rol 
me a su re(s)

Re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs

Di rect emis si ons from
crus hers, mills, dry ers

FF Cd. Pb: >95 ..

Di rect emis si ons from
ro ta ry kilns, clin ker
co o lers

ESP Cd. Pb: >95 ..

Di rect emis si ons from
ro ta ry kilns

Car bon
ad sorp ti on

Hg: >95 ..

Glass industry (annex II, category 8)

54. In the glass industry, lead emissions are particularly 
relevant given the various types of glass in which lead is
introduced as raw material (e.g. crystal glass, cathode ray
tubes). In the case of soda-lime container glass, lead
emissions depend on the quality of the recycled glass used
in the process. The lead content in dusts from crystal glass
melting is usually about 20–60%.
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55. Dust emissions stem mainly from batch mixing,
furnaces, diffuse leakages from furnace openings, and
finishing and blasting of glass products. They depend
notably on the type of fuel used, the furnace type and the
type of glass produced. Oxy-fuel burners can reduce waste
gas volume and flue dust production by 60%. The lead
emissions from electrical heating are considerably lower
than from oil/gas-firing.

56. The batch is melted in continuous tanks, day tanks
or crucibles. During the melting cycle using discontinuous
furnaces, the dust emission varies greatly. The dust
emissions from crystal glass tanks (<5 kg/Mg melted
glass) are higher than from other tanks (<1 kg/Mg melted
soda and potash glass).

57. Some measures to reduce direct metal-containing
dust emissions are: pelleting the glass batch, changing the
heating system from oil/gas-firing to electrical heating,
charging a larger share of glass returns in the batch, and
applying a better selection of raw materials (size
distribution) and recycled glass (avoiding lead-containing
fractions). Exhaust gases can be cleaned in fabric filters,
reducing the emissions below 10 mg/m3. With electrostatic 
precipitators 30 mg/m3 is achieved. The corresponding
emission reduction efficiencies are given in table 9.

58. The development of crystal glass without lead
compounds is in progress.

Table 9: Emission sources, control measures, dust
reduction efficiencies and costs for the glass industry

Emis si on so ur ce Cont rol 
me a su re(s)

Dust re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment 
costs (to tal costs)

Di rect emis si ons FF >98 ..

ESP >90 ..

Chlor-alkali industry (annex II, category 9)

59. In the chlor-alkali industry, Cl2, alkali hydroxides
and hydrogen are produced through electrolysis of a salt
solution. Commonly used in existing plants are the
mercury process and the diaphragm process, both of which 
need the introduction of good practices to avoid
environmental problems. The membrane process results in 
no direct mercury emissions. Moreover, it shows a lower
electrolytic energy and higher heat demand for alkali
hydroxide concentration (the global energy balance
resulting in a slight advantage for membrane cell
technology in the range of 10 to 15%) and a more compact
cell operation. It is, therefore, considered as the preferred
option for new plants. Decision 90/3 of 14 June 1990 of the 
Commission for the Prevention of Marine Pollution from
Land-based Sources (PARCOM) recommends that
existing mercury cell chlor-alkali plants should be phased
out as soon as practicable with the objective of phasing
them out completely by 2010.

60. The specific investment for replacing mercury cells 
by the membrane process is reported to be in the region of
US$ 700–1000/Mg Cl2 capacity. Although additional
costs may result from, inter alia, higher utility costs and
brine purification cost, the operating cost will in most
cases decrease. This is due to savings mainly from lower
energy consumption, and lower waste-water treatment and 
waste-disposal costs.

61. The sources of mercury emissions into the
environment in the mercury process are: cell room
ventilation; process exhausts; products, particularly
hydrogen; and waste water. With regard to emissions into
air, Hg diffusely emitted from the cells to the cell room are
particularly relevant. Preventive measures and control are
of great importance and should be prioritized according to
the relative importance of each source at a particular
installation. In any case specific control measures are
required when mercury is recovered from sludges resulting 
from the process.

62. The following measures can be taken to reduce
emissions from existing mercury process plants:

– Process control and technical measures to optimize
cell operation, maintenance and more efficient working
methods;

– Coverings, sealings and controlled bleeding-off by
suction;

– Cleaning of cell rooms and measures that make it
easier to keep them clean; and

– Cleaning of limited gas streams (certain
contaminated air streams and hydrogen gas).

63. These measures can cut mercury emissions to
values well below 2.0 g/Mg of Cl2 production capacity,
expressed as an annual average. There are examples of
plants that achieve emissions well below 1.0 g/Mg of Cl2

production capacity. As a result of PARCOM decision
90/3, existing mercury-based chlor-alkali plants were
required to meet the level of 2 g of Hg/Mg of Cl2 by
31 December 1996 for emissions covered by the
Convention for the Prevention of Marine Pollution from
Land-based Sources. Since emissions depend to a large
extent on good operating practices, the average should
depend on and include maintenance periods of one year or
less.

Municipal, medical and hazardous waste incineration
(annex II, categories 10 and 11)

64. Emissions of cadmium, lead and mercury result
from the incineration of municipal, medical and hazardous
waste. Mercury, a substantial part of cadmium and minor
parts of lead are volatilized in the process. Particular
actions should be taken both before and after incineration
to reduce these emissions.

65. The best available technology for dedusting is
considered to be fabric filters in combination with dry or
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wet methods for controlling volatiles. Electrostatic
precipitators in combination with wet systems can also be
designed to reach low dust emissions, but they offer fewer
opportunities than fabric filters especially with pre-coating 
for adsorption of volatile pollutants.

66. When BAT is used for cleaning the flue gases, the
concentration of dust will be reduced to a range of 10 to
20 mg/m3; in practice lower concentrations are reached,
and in some cases concentrations of less than 1 mg/m3

have been reported. The concentration of mercury can be
reduced to a range of 0.05 to 0.10 mg/m3 (normalized to
11% O2).

67. The most relevant secondary emission reduction
measures are outlined in table 10. It is difficult to provide
generally valid data because the relative costs in
US$/tonne depend on a particularly wide range of
site-specific variables, such as waste composition.

68. Heavy metals are found in all fractions of the
municipal waste stream (e.g. products, paper, organic
materials). Therefore, by reducing the quantity of
municipal waste that is incinerated, heavy metal emissions
can be reduced. This can be accomplished through various
waste management strategies, including recycling
programmes and the composting of organic materials. In
addition, some UNECE countries allow municipal waste
to be landfilled. In a properly managed landfill, emissions
of cadmium and lead are eliminated and mercury
emissions may be lower than with incineration. Research
on emissions of mercury from landfills is taking place in
several UNECE countries.

Table 10: Emission sources, control measures, 
reduction efficiencies and costs for municipal, medical

and hazardous waste incineration

Emis si on
so ur ce

Cont rol me a su re(s) Re duc ti on 
ef fi ci en cy (%)

Aba te ment costs
(to tal costs US$)

Stack
ga ses

High-ef fi ci en cy
scrub bers

Pd, Cd: >98; Hg:
ca. 50

..

ESP (3 fi elds) Pb, Cd: 80–90 10–20/Mg was te

Wet ESP (1 fi eld) Pb, Cd: 95–99 ..

Fab ric fil ters Pb, Cd: 95–99 15–30/Mg was te

Car bon in jec ti on + 
FF

Hg: >85 ope rat ing costs;
ca. 2–3/Mg was te

Car bon bed
filt ra ti on

Hg: >99 ope rat ing costs;
ca. 50/Mg was te

Annex IV

Timescales for the application of limit values 
and best available techniques to new and existing

stationary sources

The timescales for the application of limit values and
best available techniques are:

(a) For new stationary sources: two years after the date
of entry into force of the present Protocol;

(b) For existing stationary sources: eight years after the
date of entry into force of the present Protocol. If
necessary, this period may be extended for specific
existing stationary sources in accordance with the
amortization period provided for by national legislation.

Annex V

Limit values for controlling emissions from major
stationary sources

I. INTRODUCTION

1. Two types of limit value are important for heavy
metal emission control:

– Values for specific heavy metals or groups of heavy
metals; and

– Values for emissions of particulate matter in general.

2. In principle, limit values for particulate matter
cannot replace specific limit values for cadmium, lead and
mercury, because the quantity of metals associated with
particulate emissions differs from one process to another.
However, compliance with these limits contributes
significantly to reducing heavy metal emissions in general. 
Moreover, monitoring particulate emissions is generally
less expensive than monitoring individual species and
continuous monitoring of individual heavy metals is in
general not feasible. Therefore, particulate limit values are
of great practical importance and are also laid down in this
annex in most cases to complement or replace specific
limit values for cadmium or lead or mercury.

3. Limit values, expressed as mg/m3, refer to standard
conditions (volume at 273.15 K, 101.3 kPa, dry gas) and
are calculated as an average value of one-hour
measurements, covering several hours of operation, as a
rule 24 hours. Periods of start-up and shutdown should be
excluded. The averaging time may be extended when
required to achieve sufficiently precise monitoring results. 
With regard to the oxygen content of the waste gas, the
values given for selected major stationary sources shall
apply. Any dilution for the purpose of lowering
concentrations of pollutants in waste gases is forbidden.
Limit values for heavy metals include the solid, gaseous
and vapour form of the metal and its compounds,
expressed as the metal. Whenever limit values for total
emissions are given, expressed as g/unit of production or
capacity respectively, they refer to the sum of stack and
fugitive emissions, calculated as an annual value.

4. In cases in which an exceeding of given limit values
cannot be excluded, either emissions or a performance
parameter that indicates whether a control device is being
properly operated and maintained shall be monitored.
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Monitoring of either emissions or performance indicators
should take place continuously if the emitted mass flow of
particulates is above 10 kg/h. If emissions are monitored,
the concentrations of air pollutants in gas-carrying ducts
have to be measured in a representative fashion. If
particulate matter is monitored discontinuously, the
concentrations should be measured at regular intervals,
taking at least three independent readings per check.
Sampling and analysis of all pollutants as well as reference 
measurement methods to calibrate automated
measurement systems shall be carried out according to the
standards laid down by the Comité européen de
normalisation (CEN) or the International Organization for
Standardization (ISO). While awaiting the development of 
the CEN or ISO standards, national standards shall apply.
National standards can also be used if they provide
equivalent results to CEN or ISO standards.

5. In the case of continuous monitoring, compliance
with the limit values is achieved if none of the calculated
average 24-hour emission concentrations exceeds the limit 
value or if the 24-hour average of the monitored parameter
does not exceed the correlated value of that parameter that
was established during a performance test when the
control device was being properly operated and
maintained. In the case of discontinuous emission
monitoring, compliance is achieved if the average reading
per check does not exceed the value of the limit.
Compliance with each of the limit values expressed as total 
emissions per unit of production or total annual emissions
is achieved if the monitored value is not exceeded, as
described above.

II. SPECIFIC LIMIT VALUES FOR SELECTED
MAJOR STATIONARY SOURCES

Combustion of fossil fuels (annex II, category 1):

6. Limit values refer to 6% O2 in flue gas for solid fuels
and to 3% O2 for liquid fuels.

7. Limit value for particulate emissions for solid and
liquid fuels: 50 mg/m3.

Sinter plants (annex II, category 2):

8. Limit value for particulate emissions: 50 mg/m3.

Pellet plants (annex II, category 2):

9. Limit value for particulate emissions:
(a) Grinding, drying: 25 mg/m3; and
(b) Pelletizing: 25 mg/m3; or

10. Limit value for total particulate emissions: 40 g/Mg 
of pellets produced.

Blast furnaces (annex II, category 3):

11. Limit value for particulate emissions: 50 mg/m3.

Electric arc furnaces (annex II, category 3):

12. Limit value for particulate emissions: 20 mg/m3.

Production of copper and zinc, including Imperial
Smelting furnaces (annex II, categories 5 and 6):

13. Limit value for particulate emissions: 20 mg/m3.

Production of lead (annex II, categories 5 and 6):

14. Limit value for particulate emissions: 10 mg/m3.

Cement industry (annex II, category 7):

15. Limit value for particulate emissions: 50 mg/m3.

Glass industry (annex II, category 8):

16. Limit values refer to different O2 concentrations in
flue gas depending on furnace type: tank furnaces: 8%; pot 
furnaces and day tanks: 13%.

17. Limit value for lead emissions: 5 mg/m3.

Chlor-alkali industry (annex II, category 9):

18. Limit values refer to the total quantity of mercury
released by a plant into the air, regardless of the emission
source and expressed as an annual mean value.

19. Limit values for existing chlor-alkali plants shall be 
evaluated by the Parties meeting within the Executive
Body no later than two years after the date of entry into
force of the present Protocol.

20. Limit value for new chlor-alkali plants: 0.01 g
Hg/Mg Cl2 production capacity.

Municipal, medical and hazardous waste incineration
(annex II, categories 10 and 11):

21. Limit values refer to 11% O2 concentration in flue
gas.

22. Limit value for particulate emissions:
(a) 10 mg/m3 for hazardous and medical waste

incineration;
(b) 25 mg/m3 for municipal waste incineration.

23. Limit value for mercury emissions:
(a) 0.05 mg/m3 for hazardous waste incineration;
(b) 0.08 mg/m3 for municipal waste incineration;
(c) Limit values for mercury-containing emissions from

medical waste incineration shall be evaluated by the
Parties meeting within the Executive Body no later than
two years after the date of entry into force of the present
Protocol.

Annex VI

Product control measures

1. Except as otherwise provided in this annex, no later
than six months after the date of entry into force of the
present Protocol, the lead content of marketed petrol
intended for on-road vehicles shall not exceed 0.013 g/l.
Parties marketing unleaded petrol with a lead content
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lower than 0.013 g/l shall endeavour to maintain or lower
that level.

2. Each Party shall endeavour to ensure that the change
to fuels with a lead content as specified in paragraph
1 above results in an overall reduction in the harmful
effects on human health and the environment.

3. Where a State determines that limiting the lead
content of marketed petrol in accordance with paragraph 1
above would result in severe socio-economic or technical
problems for it or would not lead to overall environmental
or health benefits because of, inter alia, its climate
situation, it may extend the time period given in that
paragraph to a period of up to 10 years, during which it
may market leaded petrol with a lead content not
exceeding 0.15 g/l. In such a case, the State shall specify,
in a declaration to be deposited together with its
instrument of ratification, acceptance, approval or
accession, that it intends to extend the time period and
present to the Executive Body in writing information on
the reasons for this.

4. A Party is permitted to market small quantities, up to
0.5 per cent of its total petrol sales, of leaded petrol with a
lead content not exceeding 0.15 g/l to be used by old
on-road vehicles.

5. Each Party shall, no la ter than five ye ars, or ten ye ars
for co unt ri es with eco no mi es in tran si ti on that sta te the ir
in ten ti on to adopt a ten-ye ar pe ri od in a dec la ra ti on to be
de po si ted with the ir inst ru ment of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on, af ter the date of ent ry into for ce of
this Pro to col, achi e ve concentration levels which do not
exceed:

(a) 0.05 per cent of mercury by weight in alkaline
manganese batteries for prolonged use in extreme
conditions (e.g. temperature below 0 °C or above 50 °C,
exposed to shocks); and

(b) 0.025 per cent of mercury by weight in all other
alkaline manganese batteries.

The above limits may be exceeded for a new application 
of a battery technology, or use of a battery in a new
product, if reasonable safeguards are taken to ensure that
the resulting battery or product without an easily
removable battery will be disposed of in an
environmentally sound manner. Alkaline manganese
button cells and batteries composed of button cells shall
also be exempted from this obligation.

Annex VII

Product management measures

1. This annex aims to provide guidance to Parties on
product management measures.

2. The Parties may consider appropriate product
management measures such as those listed below, where

warranted as a result of the potential risk of adverse effects
on human health or the environment from emissions of one 
or more of the heavy metals listed in annex I, taking into
account all relevant risks and benefits of such measures,
with a view to ensuring that any changes to products result
in an overall reduction of harmful effects on human health
and the environment:

(a) The substitution of products containing one or more
intentionally added heavy metals listed in annex I, if a
suitable alternative exists;

(b) The minimization or substitution in products of one
or more intentionally added heavy metals listed in annex I;

(c) The provision of product information including
labelling to ensure that users are informed of the content of 
one or more intentionally added heavy metals listed in
annex I and of the need for safe use and waste handling;

(d) The use of economic incentives or voluntary
agreements to reduce or eliminate the content in products
of the heavy metals listed in annex I; and

(e) The development and implementation of
programmes for the collection, recycling or disposal of
products containing one of the heavy metals in annex I in
an environmentally sound manner.

3. Each product or product group listed below contains
one or more of the heavy metals listed in annex I and is the
subject of regulatory or voluntary action by at least one
Party to the Convention based for a significant part on the
contribution of that product to emissions of one or more of
the heavy metals in annex I. However, sufficient
information is not yet available to confirm that they are a
significant source for all Parties, thereby warranting
inclusion in annex VI. Each Party is encouraged to
consider available information and, where satisfied of the
need to take precautionary measures, to apply product
management measures such as those listed in paragraph 2
above to one or more of the products listed below:

(a) Mercury-containing electrical components, i.e.
devices that contain one or several contacts/sensors for the
transfer of electrical current such as relays, thermostats,
level switches, pressure switches and other switches
(actions taken include a ban on most mercury-containing
electrical components; voluntary programmes to replace
some mercury switches with electronic or special
switches; voluntary recycling programmes for switches;
and voluntary recycling programmes for thermostats);

(b) Mercury-containing measuring devices such as
thermometers, manometers, barometers, pressure gauges,
pressure switches and pressure transmitters (actions taken
include a ban on mercury-containing thermometers and
ban on measuring instruments);

(c) Mercury-containing fluorescent lamps (actions
taken include reductions in mercury content per lamp
through both voluntary and regulatory programmes and
voluntary recycling programmes);

(d) Mercury-containing dental amalgam (actions taken
include voluntary measures and a ban with exemptions on
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the use of dental amalgams and voluntary programmes to
promote capture of dental amalgam before release to water 
treatment plants from dental surgeries);

(e) Mercury-containing pesticides including seed
dressing (actions taken include bans on all mercury
pesticides including seed treatments and a ban on mercury
use as a disinfectant);

(f) Mercury-containing paint (actions taken include
bans on all such paints, bans on such paints for interior use
and use on children’s toys; and bans on use in antifouling
paints); and

(g) Mer cu ry-con ta i ning bat te ri es ot her than tho se co ve -
red in an nex VI (ac ti ons ta ken inc lu de re duc ti ons in mer -
cu ry con tent thro ugh both vo lun ta ry and re gu la to ry pro -
gram mes and en vi ron men tal char ges and vo lun ta ry re cyc -
ling pro gram mes).”

„A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedõ
levegõszennyezésrõl szóló 1979. évi egyezményhez

csatolt jegyzõkönyv a nehézfémekrõl

A szer zõ dõ fe lek

az zal a szán dék kal, hogy vég re hajt ják a nagy tá vol ság ra
jutó, or szág ha tá ro kon át ter je dõ le ve gõ szennye zés rõl  szóló 
egyez ményt,

tö rõd ve az zal, hogy bi zo nyos ne héz fém-ki bo csá tá sok
or szág ha tá ro kon is át ter jed nek és a kör nye zet vé del mi, il -
let ve gaz da sá gi szem pont ból je len tõs öko szisz té má kat ká -
ro sít hat ják, va la mint ká ros ha tás sal le het nek az em be ri
egész ség re,

figye lembe véve, hogy az at mosz fé rá ba tör té nõ ne héz -
fém-ki bo csá tá sok leg fõbb em be ri ere de tû for rá sai az ége -
tés és az ipa ri el já rá sok,

el is mer ve, hogy a ne héz fé mek a föld ké reg ter mé sze tes
össze te või, és szá mos ne héz fém bi zo nyos for má ban és
meg fe le lõ kon cent rá ci ó ban az élet hez el en ged he tet len,

figye lembe véve a ne héz fém-ki bo csá tá sok ra, a ne héz fé -
mek kel kap cso la tos geo ké mi ai fo lya ma tok ra, az at mosz fe -
ri kus ter je dé sük re, az em be ri egész ség re és kör nye zet re
gya ko rolt ha tá sa ik ra vo nat ko zó tu do má nyos és tech no ló -
gi ai ada to kat, va la mint a ki bo csá tás-csök ken té si tech ni ká -
kat és költ sé ge ket,

tu da tá ban an nak, hogy van nak el ér he tõ, a nehézfém-
 kibocsátások ál tal oko zott le ve gõ szennye zés mér sék lé sé re 
al kal mas tech ni kák és ke ze lé si meg ol dá sok,

fel is mer ve, hogy az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da -
sá gi Bi zott sá gá hoz (ENSZ-EGB) tar to zó or szá gok gaz da -
sá gi kö rül mé nyei el té rõ ek, rá adá sul egyes or szá gok ban a
gaz da ság át ala ku ló ban van,

az zal az el ha tá ro zás sal, hogy in téz ke dé se ket tesz nek bi -
zo nyos ne héz fé mek és ve gyü le te ik ki bo csá tá sá nak elõ re -
jel zé se, meg elõ zé se vagy mi ni ma li zá lá sa ér de ké ben, az
elõ vi gyá za tos ság alap el vé nek al kal ma zá sát tart va szem

elõtt, aho gyan az a kör nye zet és fej lõ dés Riói egyez mény
15. alap el vé ben sze re pel,

újó lag meg erõ sít ve, hogy össz hang ban az Egye sült
Nem ze tek Kar tá já val és a nem zet kö zi jog alap el ve i vel va -
la mennyi or szág nak szu ve rén joga sa ját kör nye ze ti és gaz -
da sá gi po li ti ká já nak meg fele lõen ki hasz nál ni erõ for rá sa it,
ugyan ak kor kö te les biz to sí ta ni, hogy a fenn ha tó sá ga, vagy 
az el len õr zé se alá tar to zó te vé keny sé gek nem ká ro sít ják
más or szág vagy a fenn ha tó sá gán kí vül esõ te rü le tek kör -
nye ze ti ér té ke it,

tu da tá ban an nak, hogy az in téz ke dé sek, ame lye ket a ne -
héz fém-ki bo csá tá sok sza bá lyo zá sa ér de ké ben tesz nek, az
ENSZ-EGB ha tá ra in kí vü li te rü le te ken, így az Északi-
 sarkvidéken és a nem zet kö zi vi ze ken is hoz zá já rul nak a
kör nye zet és az em be ri egész ség vé del mé hez,

meg ál la pít va, hogy bi zo nyos ne héz fém-ki bo csá tá sok
csök ken té se elõ nyö sen hoz zá já rul hat egyéb szennye zõ
anyag-ki bo csá tá sok csök ke né sé hez,

tu da tá ban an nak, hogy bi zo nyos ne héz fém-ki bo csá tá -
sok csök ken té se és sza bá lyo zá sa ér de ké ben to váb bi, az ed -
di gi ek nél ha té ko nyabb lé pés meg té te lé re van szük ség, va -
la mint, hogy a to váb bi lé pé se ket pél dá ul ha tás ta nul má -
nyok ala poz hat ják meg,

tu do má sul véve, hogy a ma gán szek tor nak és az
NGO-knak fon tos sze re pe van a ne héz fé mek kel kap cso la -
tos ha tá sok kal, a ren del ke zés re álló al ter na tí vák kal és a ki -
bo csá tás-csök ken té si tech ni kák kal kap cso la tos is me re tek
ki ala kí tá sá ban, va la mint a ne héz fém-ki bo csá tá sok csök -
ken té sé ben,

szem elõtt tart va a ne héz fé mek sza bá lyo zá sá val kap cso -
lat ban nem ze ti és nem zet kö zi szin ten fo lyó tevékenysé -
geket,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Fogalommeghatározás

En nek a jegy zõ könyv nek az al kal ma zá sá ban,

1. ,,egyez mény” az 1979. no vem ber 13-án Genf ben el -
fo ga dott, a nagy tá vol ság ra jutó, or szág ha tá ro kon át ter je dõ 
le ve gõ szennye zés rõl  szóló egyez mény;

2. ,,EMEP” a le ve gõ szennye zõ anya gok nagy tá vol ság -
ra való el ju tá sá nak meg fi gye lé sé re és ér té ke lé sé re vo nat -
ko zó eu ró pai együtt mû kö dé si prog ram;

3. ,,vég re haj tó szerv” az egyez mény sze rin ti, an nak
10. cik ke (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vég re haj tó
szerv;

4. ,,bi zott ság” az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz da sá -
gi Bi zott sá ga;

5. ,,szer zõ dõ fe lek” a jegy zõ könyv szer zõ dõ fe lei,
amennyi ben az a szö veg össze füg gés bõl más kép pen nem
kö vet ke zik;
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6. ,,Az EMEP te rü le ti ha tá lya” a nagy tá vol ság ra jutó,
or szág ha tá ro kon át ter je dõ le ve gõ szennye zés rõl  szóló
1979. évi egyez mény hez csa tolt, a le ve gõ szennye zõ anya -
gok nagy tá vol ság ra való el ju tá sá nak meg fi gye lé sé re és ér -
té ke lé sé re szol gá ló eu ró pai együtt mû kö dé si prog ram
(EMEP) hosszú távú fi nan szí ro zá sá ról  szóló, 1984. szep -
tem ber 28-i gen fi jegy zõ könyv 1. cik ké nek (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott te rü let;

7. ,,ne héz fé mek” azok a fé mek, vagy bi zo nyos ese -
tekben me tal lo i dok, ame lyek sta bi lak és sû rû sé gük
4,5 g/cm3-nél na gyobb, va la mint ezek ve gyü le tei;

8. ,,ki bo csá tás” pont- vagy dif fúz for rás ból az at mosz -
fé rá ba tör té nõ ki bo csá tás;

9. ,,hely hez kö tött for rás” bár mely rög zí tett épü let,
épít mény, lé te sít mény, be ren de zés vagy ké szü lék, amely
az I. mel lék let ben sze rep lõ ne héz fé mek bár me lyi két köz -
vet le nül vagy köz vet ve az at mosz fé rá ba bo csát ja vagy bo -
csát hat ja;

10. ,,új, hely hez kö tött for rás” min den olyan, hely hez
kö tött for rás, amely nek épí té sét vagy je len tõs át ala kí tá sát
meg kezd ték (i) en nek a jegy zõ könyv nek, vagy (ii) az
I. vagy a II. mel lék let olyan mó do sí tá sá nak a ha tály ba lé pé -
sé tõl szá mí tott két év el tel té vel, amely a hely hez kö tött for -
rást a jegy zõ könyv ha tá lya alá von ta. Azt, hogy az át ala kí -
tás je len tõs-e vagy sem, az adott or szág ille té kes ha tó sá ga
dön ti el, figye lembe véve olyan szem pon to kat, mint pél dá -
ul az át ala kí tás kör nye zet vé del mi elõ nyei;

11. ,,na gyobb, hely hez kö tött for rás ka te gó ria” min den
olyan, a II. mel lék let ben sze rep lõ hely hez kö tött for rás ka -
te gó ria, amely az I. mel lék let sze rin ti re fe ren cia év ben az
alá író fél összes, az I. mel lék let ben fel so rolt, hely hez kö -
tött for rás ból szár ma zó ne héz fém-ki bo csá tá sá nak leg alább 
1%-át el éri.

2. cikk

Cél

A jegy zõ könyv cél ja az em be ri te vé keny ség bõl szár ma -
zó olyan ne héz fém-ki bo csá tá sok sza bá lyo zá sa az aláb bi
cikk ben sze rep lõ elõ írásokkal össz hang ban, ame lyek lég -
kö ri áram lás ré vén or szág ha tá ro kon át nagy tá vol ság ra jut -
nak, és va ló szí nû sít he tõ, hogy sú lyo san és ma ra dan dó an
ká ro sít ják az em be ri egész sé get, il let ve a kör nye ze tet.

3. cikk

Alapvetõ kötelezettségek

(1) Min den szer zõ dõ fél nek – ha té kony, az adott kö rül -
mé nyek hez iga zo dó in téz ke dé sek kel – csök ken te nie kell
az I. mel lék let ben fel so rolt va la mennyi ne héz fém lég kör be 

ki bo csá tott éves összes mennyi sé gét a mel lék let tel össz -
hang ban meg ha tá ro zott re fe ren cia év ki bo csá tá si szint jé -
hez ké pest.

(2) Min den szer zõ dõ fél nek a IV. mel lék let ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõn be lül al kal maz nia kell:

a) az el ér he tõ leg jobb tech ni kát a III. mel lék let ben fog -
lal tak figye lembe véte lével min den olyan na gyobb, hely -
hez kö tött for rás ka te gó ri á ba tar to zó, új szennye zõ for rás ra, 
amely re a III. mel lék let el ér he tõ leg jobb tech ni kát ha tá roz
meg;

b) az V. mel lék let ben meg adott ha tár ér té ke ket min den
na gyobb, hely hez kö tött for rás ka te gó ri á ba tar to zó, új for -
rás ese té ben. A szer zõ dõ fél al kal maz hat más, az összes ki -
bo csá tást te kint ve azo nos ered ménnyel járó ki bo csá -
tás-csök ken té si stra té gi át is;

c) az el ér he tõ leg jobb tech ni kát a III. mel lék let ben fog -
lal tak figye lembe véte lével min den olyan na gyobb, hely -
hez kö tött for rás ka te gó ri á ba tar to zó, meg lé võ hely hez kö -
tött for rás ra, amely re a III. mel lék let el ér he tõ leg jobb tech -
ni kát ha tá roz meg. A szer zõ dõ fél al kal maz hat más, az
összes ki bo csá tást te kint ve azo nos ered ménnyel járó ki bo -
csá tás-csök ken té si stra té gi át is;

d) az V. mel lék let ben meg adott ha tár ér té ke ket min den
na gyobb, hely hez kö tött for rás ka te gó ri á ba tar to zó, meg lé -
võ szennye zõ for rás ra, amennyi ben az tech ni ka i lag és gaz -
da sá gi lag meg va ló sít ha tó. A szer zõ dõ fél al kal maz hat
más, az összes ki bo csá tást te kint ve azo nos ered ménnyel
járó ki bo csá tás-csök ken té si stra té gi át is.

(3) Va la mennyi szer zõ dõ fél nek al kal maz nia kell a ter -
mék össze té tel sza bá lyo zá sá ra irá nyu ló in téz ke dé se ket a
VI. mel lék let ben meg adott fel té te lek és üte me zés be tar tá -
sá val.

(4) Min den egyes szer zõ dõ fél nek ki egé szí tõ ter mék -
gaz dál ko dá si in téz ke dé se ket kell fon to ló ra ven nie a
VII. mel lék le tet figye lembe véve.

(5) A szer zõ dõ fe lek kö te le sek az I. mel lék let ben sze -
rep lõ ne héz fé mek re emisszió ka tasz tert ké szí te ni és azt fo -
lya ma to san fris sí te ni; ha az EMEP te rü le ti ha tá lyán be lül
es nek, ak kor alap kö ve tel mény, hogy az EMEP irá nyí tó
szer ve ál tal meg ha tá ro zott mód szer sze rint, ha az EMEP
te rü le ti ha tá lyán kí vül es nek, ak kor a vég re haj tó szerv
mun ka ter vé nek meg fele lõen ki ala kí tott mód szert hasz nál -
va út mu ta tó ként.

(6) Ha va la mely szer zõ dõ fél a (2) és (3) be kez dés al kal -
ma zá sát köve tõen nem tud ja tel je sí te ni az (1) be kez dés kö -
ve tel mé nye it va la mely, az I. mel lék let ben sze rep lõ ne héz -
fém re vo nat ko zó an, ak kor an nak te kin te té ben men te sül az
(1) be kez dés ben sze rep lõ elõ írások alól.

(7) Min den szer zõ dõ fél, amely nek tel jes te rü le te na -
gyobb 6 000 000 km2-nél, men te sül a (2) be kez dés b), c) és
d) pont ja alól, ha bi zo nyí ta ni tud ja, hogy a jegy zõ könyv
ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 8 éven be lül az I. mel lék let ben
sze rep lõ va la mennyi ne héz fém nek a II. mel lék let ben sze -
rep lõ for rás ka te gó ri ák ból szár ma zó éves összes ki bo csá tá -

2007/40. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2603



sa leg alább 50%-kal csök ken ni fog az I. mel lék let tel össz -
hang ban meg ha tá ro zott vo nat koz ta tá si év ben az ezek nél a
ka te gó ri ák nál mért ki bo csá tás hoz ké pest. Ame lyik szer zõ -
dõ fél e be kez dés nek kí ván meg fe lel ni, azt a jegy zõ könyv
alá írá sa kor vagy a jegy zõ könyv höz való csat la ko zás kor
je lez nie kell.

4. cikk

Információ- és technológiacsere

(1) A szer zõ dõ fe lek tör vényeikkel, ren de le te ik kel és
ed di gi gya kor la tuk kal össz hang ban kö te le sek elõ se gí te ni a 
ne héz fém-ki bo csá tá sok csök ken té sét cél zó tech no ló gi ák
és tech ni kák cse ré jét – ide ért ve töb bek kö zött az olyan cse -
re fo lya ma to kat, ame lyek elõ moz dít ják a ter mék for gal mat
sza bá lyo zó in téz ke dé sek fej lõ dé sét és az el ér he tõ leg jobb
tech ni kák al kal ma zá sát; kü lö nö sen az zal, hogy tá mo gat -
ják:

a) a meg lé võ tech no ló gi ák ke res ke del mi át adá sát, át -
vé te lét;

b) a köz vet len ipa ri kap cso la to kat és együtt mû kö dést,
ide ért ve a ve gyes vál la la to kat;

c) in for má ció- és ta pasz ta lat cse rét;
d) a tech ni kai se gít ség nyúj tást.

(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ te vé keny sé gek tá mo -
ga tá sá nál a fe lek kö te le sek meg fe le lõ fel té te le ket te rem te -
ni az zal, hogy le he tõ vé te szik az olyan meg fe le lõ ma gán-
és köz szer ve ze tek, va la mint egyé nek kö zöt ti kap cso la to -
kat és együtt mû kö dést, ame lyek ké pe sek tech no ló gi ák,
ter ve zé si és mér nö ki szol gál ta tá sok, gé pek vagy pénz ügyi
esz kö zök nyúj tá sá ra.

5. cikk

Stratégiák, politikák, programok
és intézkedések

(1) A fe lek kö te le sek min den in do ko lat lan ké se de lem
nél kül ki dol goz ni a jegy zõ könyv elõ írásainak tel je sí té sé -
hez szük sé ges stra té gi á kat, po li ti ká kat és prog ra mo kat.

(2) Emel lett a fe lek nek le he tõ sé gük van a kö vet ke zõk re:
a) olyan gaz da sá gi sza bá lyo zó esz kö zök al kal ma zá sa,

ame lyek a ne héz fém-ki bo csá tá sok csök ken té sé re szol gá -
ló, költ ség ha té kony mód sze rek al kal ma zá sá ra kész tet nek;

b) a kor mány és az ipar kö zöt ti meg ál la po dá sok és ön -
kén tes egyez sé gek lét re ho zá sa;

c) ha té ko nyabb for rás- és nyers anyag-fel hasz ná lás ösz -
tön zé se;

d) ke vés bé szennye zõ ener gia for rá sok hasz ná la tá nak
ösz tön zé se;

e) in téz ke dé sek meg té te le ke vés bé szennye zõ szál lí tá si 
rend sze rek fej lesz té se és ki ala kí tá sa ér de ké ben;

f) in téz ke dé sek meg té te le bi zo nyos, ne héz fém-ki bo -
csá tás sal járó ipa ri fo lya ma tok ki vál tá sá ra, amennyi ben
ipa ri mér té kû he lyet te sí tõ fo lya ma tok ren del ke zés re áll -
nak;

g) in téz ke dé sek meg té te le tisz tább fo lya ma tok ki fej -
lesz té sé re és al kal ma zá sá ra a kör nye zet szennye zés meg -
elõ zé se és kor lá to zá sa ér de ké ben.

(3) A fe lek a jegy zõ könyv ben elõ ír tak nál szi go rúbb in -
téz ke dé se ket is te het nek.

6. cikk

Kutatás, fejlesztés és megfigyelés

A szer zõ dõ fe lek nek elõ kell se gí te ni ük az el sõd le ge sen
az I. mel lék let ben sze rep lõ ne héz fé mek re irá nyu ló ku ta tá -
so kat, fej lesz té se ket, rend sze res mé ré se ket és együtt mû kö -
dést, töb bek kö zött az aláb bi te rü le te ken:

a) a ki bo csá tá sok, a nagy tá vol sá gok ra tör té nõ ter je dés
és a le ra kó dás, va la mint ezek mo del le zé se, a bi o ti kus és
abi o ti kus kör nye zet ben fenn ál ló kon cent rá ció szin tek, a re -
le váns mód sze rek össze han go lá sát cél zó in téz ke dé sek ki -
dol go zá sa;

b) a szennye zõ anyag-ter je dé si utak és ka tasz te re rep re -
zen ta tív öko szisz té mák ban;

c) az em be ri egész ség re és kör nye zet re gya ko rolt fon -
to sabb ha tá sok, és azok mennyi sé gi meg ha tá ro zá sa;

d) a szer zõ dõ fe lek ál tal je len leg al kal ma zott vagy ki -
fej lesz tés alatt álló leg jobb el ér he tõ tech ni kák, gya kor la ti
meg ol dá sok és ki bo csá tás-csök ken té si mód sze rek;

e) egy vagy több ne héz fé met tar tal ma zó ter mé kek vagy 
hul la dé kok gyûj té se, új ra hasz no sí tá sa és szük ség ese tén
ár tal mat la ní tá sa;

f) az al ter na tív ki bo csá tás-csök ken té si stra té gi ák ér té -
ke lé sé nél al kal ma zan dó olyan mód sze rek, ame lyek le he -
tõ vé te szik a tár sa da lom gaz da sá gi té nye zõk figye -
lembevételét;

g) olyan ha tás ala pú meg kö ze lí tés, amely in teg rál ja a
meg fe le lõ in for má ci ó kat – köz tük az a)–f) pon tok sze rint
mé ré sek vagy mo del le zés út ján meg ál la pí tott kon cent rá -
ció szin te ket, ter je dé si uta kat, az em be ri egész ség re és kör -
nye zet re gya ko rolt ha tá so kat –, és cél ja az op ti ma li zált, a
gaz da sá gi és tech no ló gi ai té nye zõ ket is figye lembe vevõ,
jö võ be ni sza bá lyo zá si stra té gi ák meg ha tá ro zá sa;

h) a VI. és VII. mel lék let ben fel so rolt ter mé kek nél fel -
hasz nált ne héz fé mek ki vál tá sa;

i) in for má ci ók gyûj té se bi zo nyos ter mé kek ne héz fém -
tar tal má ról, és a ter mék nek ezek re vo nat ko zó ki bo csá tá si
po ten ci ál já ról a gyár tás, fel dol go zás, ke res ke del mi for gal -
ma zás, fel hasz ná lás és hul la dék ként tör té nõ le ra kás so rán,
va la mint az ilyen ki bo csá tá sok csök ken té sé nek módsze -
reirõl.
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7. cikk

Jelentés

(1) A ke res ke del mi in for má ci ók bi zal mas sá gá ról  szóló
jog sza bá lya i nak meg fele lõen:

a) min den egyes szer zõ dõ fél kö te les az e jegy zõ könyv
vég re haj tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sek rõl a Bi zott ság
vég re haj tó tit ká rán ke resz tül a vég re haj tó szerv nek rend -
sze res, a vég re haj tó szerv ke re té ben ülé se zõ fe lek ál tal
meg ha tá ro zott idõ kö zön ként je len tést ten ni,

b) az EMEP te rü le ti ha tá lya alá tar to zó szer zõ dõ fe lek
kö te le sek a Bi zott ság vég re haj tó tit ká rán ke resz tül az
EMEP-nek je len tést ten ni rend sze res, az EMEP irá nyí tó
szer ve ál tal meg ha tá ro zott és a fe lek ál tal a vég re haj tó
szerv ülé sén jó vá ha gyott idõ kö zön ként az I. mel lék let ben
fel so rolt ne héz fé mek ki bo csá tá si szint jé re vo nat ko zó in -
for má ci ók ról; fel hasz nál va eh hez mi ni mum ként az EMEP
irá nyí tó szer ve ál tal meg je lölt mód sze re ket, va la mint idõ-
és tér be li el osz tást. Az EMEP te rü le ti ha tá lyán kí vül esõ
szer zõ dõ fe lek meg ke re sés re kö te le sek a vég re haj tó szerv
ren del ke zé sé re bo csá ta ni a ha son ló in for má ci ó kat. Mind -
emel lett a fe lek a meg fe le lõ mér ték ben kö te le sek össze -
gyûj te ni és je len te ni az egyéb ne héz fém-ki bo csá tá sok ra
vo nat ko zó szük sé ges in for má ci ó kat, figye lembe véve az
EMEP irá nyí tó szer ve és a vég re haj tó szerv ál tal a mód sze -
rek re, va la mint a tér- és idõ be li el osz tás ra vo nat ko zó an
adott irány mu ta tá so kat.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben nyúj tan dó in -
for má ci ók nak össz hang ban kell len ni ük az zal a for mai és
tar tal mi kö ve tel mé nye ket meg sza bó ha tá ro zat tal, ame lyet
a fe lek a vég re haj tó szerv ülé sén fo gad nak el. A ha tá ro zat -
ban sze rep lõ fo gal ma kat szük ség sze rint fe lül kell vizs gál -
ni az olyan újabb elõ írások meg ha tá ro zá sa ér de ké ben,
ame lyek a je len tés ben adan dó in for má ci ók for má já ra vagy 
tar tal má ra vo nat koz nak.

(3) A vég re haj tó szerv éves ülé se elõtt ele gen dõ idõ vel
az EMEP min den év ben kö te les tá jé koz ta tást adni a ne héz -
fé mek nagy tá vol sá gok ra tör té nõ áram lá sá ról és le ra kó dá -
sá ról.

8. cikk

Számítások

A vég re haj tó szerv éves ülé se elõtt ele gen dõ idõ vel az
EMEP kö te les a meg fe le lõ mo del lek és mé ré sek hasz ná la -
tá val ké szí tett, az EMEP te rü le ti ha tá lyán be lül a ne héz fé -
mek or szág ha tá ro kon át ter je dõ áram la ta i ra és le ra kó dá sá ra 
vo nat ko zó szá mí tá so kat át ad ni a vég re haj tó szerv nek. Az
EMEP te rü le ti ha tá lyán kí vül esõ te rü le tek ese té ben az
egyez mény szer zõ dõ fe le i nél ér vé nyes kö rül mé nyek hez
iga zo dó mo dellt kell hasz nál ni.

9. cikk

Teljesítés

A jegy zõ könyv ben fog lalt elõ írások fe lek ál tal tör té nõ
tel je sí té sét rend sze re sen el len õriz ni kell. E fe lül vizs gá la -
to kat a vég re haj tó szerv 15. ülé sén ho zott, 1997/2. szá mú
ha tá ro za tá val meg ala pí tott vég re haj tá si bi zott ság vég zi, és 
ar ról je len tést tesz a vég re haj tó szerv ben meg je lent fe lek -
nek a hi vat ko zott ha tá ro zat mel lék le té ben és an nak mó do -
sí tá sa i ban fog lal tak nak meg fele lõen.

10. cikk

A végrehajtó szerv ülésén a felek által végzendõ
felülvizsgálatok

(1) A szer zõ dõ fe lek nek a vég re haj tó szerv ülé sén az
egyez mény 10. cik ké nek (2) be kez dé sé ben sze rep lõ
a) pont nak meg fele lõen át kell néz ni ük a fe lek, az EMEP
és más ki se gí tõ tes tü le tek ál tal nyúj tott in for má ci ó kat, va -
la mint a vég re haj tá si bi zott ság nak e jegy zõ könyv 9. cik ké -
ben sze rep lõ je len té se it.

(2) A szer zõ dõ fe lek a vég re haj tó szerv ülé se in fo lya ma -
to san el len õr zik a jegy zõ könyv kö ve tel mé nye i nek tel je sí -
té se ér de ké ben tett elõ re ha la dást.

(3) A fe lek a vég re haj tó szerv ülé se in fe lül vizs gál ják a
jegy zõ könyv elõ írásainak al kal mas sá gát és ha té kony sá -
gát.

a) A fe lül vizs gá lat nak figye lembe kell ven nie a ne héz -
fé mek le ra kó dá sá val oko zott ha tá sok ra vo nat ko zó el ér he -
tõ leg jobb tu do má nyos in for má ci ó kat, a tech no ló gi ai fej -
lõ dés át te kin té sét, va la mint a vál to zó gaz da sá gi kö rül mé -
nye ket.

b) A jegy zõ könyv nek meg fele lõen el vég zett ku ta tá sok, 
fej lesz té sek, rend sze res mé ré sek és együtt mû kö dés fé nyé -
ben a fe lül vizs gá lat so rán:

(i) ér té kel ni kell a jegy zõ könyv elõ írásainak tel je sí té se
ér de ké ben tett elõ re ha la dást,

(ii) vizs gál ni kell, hogy in do kolt-e to váb bi, a jegy zõ -
könyv ben elõ ír tak nál na gyobb mér té kû ki bo csá tás-csök -
ken tés az em be ri egész ség re és a kör nye zet re gya ko rolt ká -
ros ha tá sok to váb bi vissza szo rí tá sa ér de ké ben, va la mint

(iii) figye lembe kell ven ni, hogy mi lyen mér ték ben áll
ren del ke zés re meg fe le lõ alap a ha tá so kon ala pu ló meg kö -
ze lí tés al kal ma zá sá hoz.

c) A fe lül vizs gá la tok el já rá si rend jét, mód sze re it és
üte me zé sét a szer zõ dõ fe lek ha tá roz zák meg a vég re haj tó
szerv ülé sén.

(4) A (3) be kez dés ben em lí tett fe lül vizs gá la tok kö vet -
kez te té sei alap ján, a fe lül vizs gá lat el vég zé sét kö ve tõ le he -
tõ leg rö vi debb idõn be lül ki kell dol goz ni uk a fe lek nek az
I. mel lék let ben sze rep lõ ne héz fé mek at mosz fé rá ba tör té nõ 
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ki bo csá tá sa i nak csök ken té se ér de ké ben szük sé ges to váb bi 
lé pé sek mun ka ter vét.

11. cikk

A viták rendezése

(1) Amennyi ben a jegy zõ könyv ér tel me zé se vagy al kal -
ma zá sa te kin te té ben két vagy több szer zõ dõ fél kö zött vita
ala kul ki, úgy az érin tett szer zõ dõ fe lek nek sa ját vá lasz tá -
suk alap ján meg kell kí sé rel ni ük a vita tár gya lás vagy más
bé kés úton tör té nõ ren de zé sét. A vi tá ról a szer zõ dõ fe lek -
nek ér te sí te ni ük kell a vég re haj tó szer vet.

(2) A jegy zõ könyv meg erõ sí té se kor, el fo ga dá sa kor, jó -
vá ha gyá sa kor vagy az ah hoz való csat la ko zás kor azon
szer zõ dõ fél, amely nem re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós
szer ve zet, a le té te mé nyes hez be nyúj tott írá sos nyi lat ko za -
tá ban ki nyil vá nít hat ja, hogy a jegy zõ könyv ér tel me zé se
vagy al kal ma zá sa kér dé sé ben egy má sik, ugyan ezt a kö te -
le zett sé get el fo ga dó fél lel szem ben ke let ke zõ vi tás kér dés
ese tén el is me ri a vita ren de zé sé nek aláb bi egyik vagy
mind két mód sze rét ipso fac to és meg ál la po dás nél kül kö -
te le zõ ként bár mely szer zõ dõ fél vo nat ko zá sá ban, amely
el fo gad ja ugyan ezt a kö te le zett sé get:

a) a vita Nem zet kö zi Bí ró ság elé ter jesz té se;
b) vá lasz tott bí rás ko dás, amely nek össz hang ban kell

len nie a szer zõ dõ fe lek ál tal meg ha tá ro zott el já rás sal, ame -
lyet a vég re haj tó szerv ülé sén, vá lasz tott bí rás ko dás ról
 szóló mel lék let ként a le he tõ leg ha ma rabb el kell fo gad ni.

A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve zet szer zõ dõ
fél ként ha son ló ha tá sú nyi lat ko za tot te het a választott -
bíráskodással kap cso lat ban a fen ti b) pont ban meg ha tá ro -
zott el já rás sze rint.

(3) A (2) be kez dés sel össz hang ban tett nyi lat ko zat ha tá -
lyos, amíg a nyi lat ko zat ban fog lal tak sze rint ha tá lyát nem
vesz ti, vagy a vissza vo nás ra vo nat ko zó írás be li nyi lat ko -
zat nak a le té te mé nyes nél tör té nõ le tét be he lye zé sé tõl szá -
mí tott há rom hó na pig.

(4) A Nem zet kö zi Bí ró sá gon vagy a vá lasz tott bí rás ko -
dás elõtt fo lya mat ban lévõ el já rást sem új nyi lat ko zat, sem
a nyi lat ko zat vissza vo ná sá ról vagy le jár tá ról  szóló ér te sí -
tés nem be fo lyá sol ja sem mi lyen mó don, ha csak a vi tá ban
ré szes szer zõ dõ fe lek más kép pen nem ren del kez nek.

(5) Amennyi ben a vi tá ban ré szes szer zõ dõ fe lek nem
for dul nak a vi ták ren de zé sé nek (2) be kez dés ben le írt mód -
já hoz, és ti zen két hó nap pal az után, hogy va la mely szer zõ -
dõ fél be je len tet te, hogy vi tá ja van egy má sik kal, az érin -
tett szer zõ dõ fe lek nem tud ták ren dez ni vi tá ju kat az (1) be -
kez dés ben le írt mó don, a vi tát bár mely szer zõ dõ fél ké ré -
sé re egyez te tés re kell bo csá ta ni.

(6) Az (5) be kez dés cél já ra egyez te tõ bi zott sá got kell
lét re hoz ni. A bi zott ság nak az érin tett fe lek ál tal egyen lõ
szám ban ki je lölt ta gok ból kell áll nia, vagy, amennyi ben 

az egyez te tés ben részt vevõ fe lek ér de ke meg egye zik, a
bi zott ság a kö zös ér de kelt sé gû cso port ál tal ki vá lasz tott
ta gok ból és az így ki je lölt ta gok ál tal kö zö sen ki vá lasz -
tott el nök bõl áll. A bi zott ság aján lás for má já ban hoz
dön tést, ame lyet a fe lek nek jó hi sze mû en kell tu do má sul 
ven ni ük.

12. cikk

Mellékletek

E jegy zõ könyv mel lék le tei a jegy zõ könyv szer ves ré -
szét ké pe zik. A III. és IV. mel lék let nem kö te le zõ ér vé nyû.

13. cikk

A jegyzõkönyv módosítása

(1) E jegy zõ könyv mó do sí tá sát bár mely szer zõ dõ fél ja -
va sol hat ja.

(2) A ja va solt mó do sí tá sok szö ve gét a Bi zott ság vég re -
haj tó tit ká rá hoz kell írás ban el jut tat ni, aki azo kat köz li va -
la mennyi szer zõ dõ fél lel. A ja va solt mó do sí tá so kat a vég -
re haj tó szerv a so ron kö vet ke zõ éves ülé sén csak ak kor vi -
tat ja meg, ha a vég re haj tó tit kár e ja vas la to kat leg alább
90 nap pal az ülést meg elõ zõ en a szer zõ dõ fe lek szá má ra
to váb bí tot ta.

(3) A jegy zõ könyv, va la mint az I., II., IV., V. és
VI. mel lék let a vég re haj tó szerv ülé sén je len lé võ szer zõ dõ
fe lek kon szen zus sal fo gad ják el, és a mó do sí tás az azt el fo -
ga dó szer zõ dõ fe lek te kin te té ben at tól az idõ pont tól szá mí -
tott ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba, ami kor a szer zõ dõ
fe lek két har ma da le tét be he lyez te a mó do sí tás ra vo nat ko -
zó el fo ga dá si ok ira tát. A töb bi szer zõ dõ fél te kin te té ben a
mó do sí tás ki lenc ven nap pal azt köve tõen lép ha tály ba,
hogy az adott szer zõ dõ fél le tét be he lye zi el fo ga dó ok -
iratát.

(4) A III. és VII. mel lék let mó do sí tá sát a vég re haj tó
szerv ülé sén je len lévõ fe lek kon szen zus sal fo gad ják el. A
Bi zott ság vég re haj tó tit ká rá tól ér ke zett va la mennyi szer -
zõ dõ fél nek  szóló ér te sí tést kö ve tõ ki lenc ve ne dik nap el -
tel té vel bár mely mel lék let mó do sí tá sa ha tály ba lép azon
szer zõ dõ fe lek te kin te té ben, ame lyek nem nyúj tot tak be
be je len tést a le té te mé nyes hez az aláb bi, (5) be kez dés ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen, fel té ve, hogy leg alább ti zen -
hat szer zõ dõ fél nem nyúj tott be ilyen be je len tést.

(5) Bár mely szer zõ dõ fél, amely a III. vagy VII. mel lék -
let mó do sí tá sát nem tud ja jó vá hagy ni, kö te les azt írás ban
be je len te ni a le té te mé nyes nek az el fo ga dás ról  szóló ér te sí -
tés tõl szá mí tott 90 na pon be lül. A le té te mé nyes ké se de lem
nél kül min den ilyen be je len tés rõl kö te les ér te sí te ni a töb bi
szer zõ dõ fe let. Bár mely szer zõ dõ fél ko ráb bi be je len té sét

2606 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/40. szám



el fo ga dás ra cse rél he ti; az el fo ga dó nyi lat ko zat le té te mé -
nyes nél tör té nõ le tét be he lye zé sé vel lép a mel lék let mó do -
sí tá sa e szer zõ dõ fél te kin te té ben ha tály ba.

(6) Olyan, az I., VI. vagy VII. mel lék let re vo nat ko zó
mó do sí tá si ja vas lat ese tén, ami kor e jegy zõ könyv höz új
ne héz fém, ter mék el len õr zé si in téz ke dés vagy ter mék, ter -
mék cso port fel vé te lét ja va sol ják:

a) a ja vas lat te võ nek be kell nyúj ta nia a vég re haj tó
szerv hez a ta nács 1998/1. ha tá ro za tá ban, il let ve an nak mó -
do sí tá sa i ban elõ írt in for má ci ó kat, és

b) a fe lek nek ér té kel ni ük kell a ja vas la tot a vég re haj tó
szerv 1998/1. ha tá ro za tá ban és an nak mó do sí tá sa i ban
meg ha tá ro zott el já rá sok sze rint.

(7) A vég re haj tó szerv 1998/1. ha tá ro za ta i nak mó do sí -
tá sá ra vo nat ko zó dön tést a vég re haj tó szerv ke re té ben ülé -
sez ve a fe lek nek együt te sen kell meg hoz ni uk, ami az el fo -
ga dást kö ve tõ 60. na pon lép ha tály ba.

14. cikk

Aláírás

(1) E jegy zõ könyv Aar hus ban (Dá nia) 1998. jú ni us 24.
és 25. kö zött, ezt köve tõen 1998. de cem ber 21-ig az Egye -
sült Nem ze tek New York-i szék há zá ban ír ha tó alá a
 Bizottság tag or szá gai, va la mint a Gaz da sá gi és Szo ci á lis
Ta nács 1947. már ci us 28-i 36. (IV.) sz. ha tá ro za tá nak
8. cik ke alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott ság ban ta -
nács ko zá si jog ál lás sal ren del ke zõ ál la mok, va la mint az
Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott ság szu ve rén tag or szá ga i ból álló
olyan re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek ál tal,
ame lyek ha tás kör rel bír nak az egyez mény ben fog lalt kér -
dé sek kel kap cso la tos nem zet kö zi meg ál la po dá sok ról tár -
gya lá so kat foly tat ni, ilye ne ket köt ni és al kal maz ni, fel té -
ve, hogy az érin tett ál la mok és szer ve ze tek az egyez mény -
ben szer zõ dõ fél ként sze re pel nek.

(2) E re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek – a
ha tás kö rük be tar to zó kér dé sek ben – sa ját ne vük ben gya -
ko rol ják azo kat a jo go kat és tel je sí tik azo kat a kö te le zett -
sé ge ket, ame lyek a jegy zõ könyv sze rint e szer ve ze tek tag -
or szá ga it meg il le tik. Ilyen ese tek ben e szer ve ze tek tag or -
szá gai kü lön-kü lön nem gya ko rol hat ják e jo go kat.

15. cikk

Megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

(1) A jegy zõ köny vet az alá írók nak meg kell erõ sí te ni ük, 
el kell fo gad ni uk vagy jóvá kell hagy ni uk.

(2) A jegy zõ könyv höz a 14. cikk (1) be kez dé sé ben sze -
rep lõ kö ve tel mé nye ket tel je sí tõ ál la mok és szer ve ze tek
1998. de cem ber 21-tõl csat la koz hat nak.

16. cikk

Letéteményes

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 kell he lyez ni az Egye sült Nem ze -
tek Szer ve ze te fõ tit ká rá nál, aki el lát ja a le té te mé nyes
fel ada tát.

17. cikk

Hatálybalépés

(1) Ez a jegy zõ könyv a ti zen ha to dik meg erõ sí té si, el fo -
ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok irat le tét be he lye -
zé se idõ pont já tól szá mí tott 90. na pon lép ha tály ba.

(2) A 14. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett ál lam és szer -
ve zet ese té ben, amely a ti zen ha to dik meg erõ sí tõ, 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 sét köve tõen erõ sí ti meg, fo gad ja el, hagy ja jóvá
e jegy zõ köny vet vagy csat la ko zik ah hoz, a jegy zõ könyv
az il le tõ szer zõ dõ fél sa ját meg erõ sí tõ, 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 idõ -
pont ját kö ve tõ ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba.

18. cikk

Felmondás

Az at tól az idõ pont tól szá mí tott öt év el tel té vel, ami kor
a jegy zõ könyv va la mely szer zõ dõ fél te kin te té ben ha tály -
ba lé pett, e szer zõ dõ fél a le té te mé nyes hez in té zett írá sos
ér te sí tés sel bár mi kor fel mond hat ja a jegy zõ köny vet. Ez a
jegy zõ könyv az ilyen ér te sí tés nap ját kö ve tõ ki lenc ve ne -
dik na pon ha tá lyát vesz ti, il let ve az azt kö ve tõ na pon, ame -
lyet a fel mon dás ról  szóló ér te sí tõ meg ha tá roz.

19. cikk

Hiteles szövegek

E jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyát, amely nek an gol, fran -
cia és orosz nyel vû szö ve ge egy aránt hi te les, le tét be kell
he lyez ni az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te fõ tit ká rá nál.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak e jegy zõ -
köny vet alább kéz je gyük kel lát ták el.

Kelt Aar hus ban (Dá ni á ban), az ezer ki lenc száz ki lenc -
ven nyol ca dik év jú ni us ha vá nak hu szon ne gye dik nap ján.
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I. Melléklet

A 3. cikk (1) bekezdésében szereplõ nehézfémek,
és a kibocsátás-csökkentési kötelezettségre vonatkozó

referenciaév

Ne héz fém Re fe ren cia év

Kad mi um (Cd) 1990; vagy egy má sik év 1985-tõl 1995-ig
be zá ró lag, ame lyet a szer zõ dõ fél a meg erõ sí -
tés, el fo ga dás, jó vá ha gyás vagy csat la ko zás
al kal má val meg je löl.

Ólom (Pb) 1990; vagy egy má sik év 1985-tõl 1995-ig
be zá ró lag, ame lyet a szer zõ dõ fél a meg erõ sí -
tés, el fo ga dás, jó vá ha gyás vagy csat la ko zás
al kal má val meg je löl.

Hi gany (Hg) 1990; vagy egy má sik év 1985-tõl 1995-ig
be zá ró lag, ame lyet a szer zõ dõ fél a meg erõ sí -
tés, el fo ga dás, jó vá ha gyás vagy csat la ko zás
al kal má val meg je löl.

II. Melléklet

Helyhez kötött forráskategóriák

I. BEVEZETÉS

1. A ku ta tá si, fej lesz té si cél ból vagy új ter mé kek és el -
já rá sok ki pró bá lá sa cél já ból üze me lõ lé te sít mé nyek nem
tar toz nak e mel lék let ha tá lya alá.

2. Az aláb bi kü szöb ér té kek ál ta lá ban ter me lõ ka pa ci -
tás ra vagy tel je sít mény re vo nat koz nak. Amennyi ben egy
üze mel te tõ több, azo nos al cím alá esõ te vé keny sé get foly -
tat ugyan ab ban a lé te sít mény ben vagy ugyan azon a te rü le -
ten, a ka pa ci tás-ada tok össze adód nak.

II. KATEGÓRIAJEGYZÉK

Ka te gó ria 
szá ma

A ka te gó ria jel lem zõi

1 Ége tõ mû vek 50 MW net tó be me nõ név le ges
hõ tel je sít mény fe lett

2 Fém ér cek (köz tük szul fid érc) vagy érc kon cent rá tu mok
pör kö lé sé re vagy szin te re lé sé re szol gá ló lé te sít mé nyek
vas érc vagy an nak dú sít má nya ese tén 150 t/nap
szin te re lé si ka pa ci tás fe lett, és réz, ólom vagy cink
pör kö lés nél 30 t/nap szin te re lés fe lett, vagy bár mi lyen
arany- és hi gany érc ke ze lés

3 Nyers vas vagy acél elõ ál lí tá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek
(el sõd le ges vagy má sod la gos tûzi fel tá rás sal, köz tük az
ív ke men ce), ide ért ve a fo lya ma tos ön té si el já rást, ha
ka pa ci tá suk meg ha lad ja a 2,5 t/órát

4 Vas fém ön tö dék 20 t/nap ter me lé si ka pa ci tás fe lett

5 Érc bõl, kon cent rá tum ból vagy má sod nyers anya gok ból
me tal lur gi ai el já rá sok kal re zet, ól mot és cin ket elõ ál lí tó,
pri mer gyár tás ese tén 30 t fém/nap, má sod nyers anyag
fel dol go zás ese tén 15 t fém/nap ér ték nél na gyobb
ka pa ci tá sú lé te sít mé nyek vagy min den fé le pri mer
hi gany gyár tó lé te sít mény

Ka te gó ria 
szá ma

A ka te gó ria jel lem zõi

6 Lé te sít mé nyek, ame lyek ben réz, ólom és cink ol vasz tá sa
(tisz tí tás, ön tö dei ön tés) tör té nik, ide ért ve az öt vö zést,
va la mint a vissza nyert anya gok ol vasz tá sát is, ólom nál
4 t/nap, réz és cink ese té ben 20 t/nap ol vasz tá si ka pa ci tás 
fe lett

7 Klin ker ce ment elõ ál lí tá sa for gó do bos ke men cé ben, ha a
ter me lé si ka pa ci tás meg ha lad ja az 500 t/na pot, vagy
egyéb ke men cé ben, amely nek ter me lé si ka pa ci tá sa
50 t/nap fe lett van

8 Üveg gyár tás ólom fel hasz ná lás sal 20 t/nap ol vasz tá si
ka pa ci tás fe lett

9 Klór-al ká li ter me lés elekt ro lí zis sel, hi gany ka tó dos
el já rás sal

10 Ve szé lyes vagy gyó gyá sza ti hul la dék ége té sé re szol gá ló
lé te sít mé nyek 1 t/h ka pa ci tás fe lett és ve szé lyes vagy
gyó gyá sza ti hul la dé kot más célú be ren de zés ben
együtt ége tõ lé te sít mé nyek a nem ze ti jog sza bá lyok ban
fog lal tak sze rint

11 Te le pü lé si hul la dé kot ége tõ be ren de zé sek 3 t/h ka pa ci tás
fe lett vagy te le pü lé si hul la dé kot más célú be ren de zés ben
együtt ége tõ lé te sít mé nyek a nem ze ti jog sza bá lyok nak
meg fele lõen

III. Melléklet

A II. mellékletben felsorolt forráskategóriáknál
a nehézfémek és vegyületeik kibocsátásának

csökkentésére szolgáló elérhetõ legjobb technikák

I. BEVEZETÉS

1. E mel lék let cél ja irány mu ta tást nyúj ta ni a szer zõ dõ
fe lek nek a hely hez kö tött szennye zõ for rá sok nál al kal maz -
ha tó el ér he tõ leg jobb tech ni kák meg ta lá lá sá hoz a jegy zõ -
könyv ál tal elõ írt kö te le zett sé gek tel je sí té se ér de ké ben.

2. Az el ér he tõ leg jobb tech ni ka (BAT) az a kor sze rû
tech ni kai szín vo nal nak meg fe le lõ leg ha té ko nyabb mód -
szer, üze mel te té si el já rás, be ren de zés, ame lyet a ki bo csá -
tá sok meg elõ zé se és – amennyi ben az nem va ló sít ha tó
meg – a ki bo csá tá sok csök ken té se, va la mint a kör nye zet
egé szé re gya ko rolt ha tás mér sék lé se ér de ké ben al kal maz -
nak, és amely a ki bo csá tá si ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá nak
alap já ul szol gál.

– A „tech ni ka” fo gal má ba be le ér ten dõ az al kal ma zott
tech no ló gia és mód szer, amely nek alap ján a lé te sít ményt
ter vez ték, épí tet ték, kar ban tart ják, üze mel te tik és mû kö dé -
sét meg szün te tik.

– ,,El ér he tõ” tech ni ka az, amely nek fej lesz té si szint je
le he tõ vé te szi az érin tett ipa ri ága za tok ban a költ sé ge ket és 
elõ nyö ket te kint ve el fo gad ha tó mû sza ki és gaz da sá gi fel -
té te lek mel lett a tech ni ka al kal ma zá sát, at tól füg get le nül,
hogy a tech ni kát az érin tett szer zõ dõ fél or szá gá ban hasz -
nál ják-e már vagy ott ál lít ják-e elõ, amennyi ben az az üze -
mel te tõ szá má ra éssze rû mó don hoz zá fér he tõ.
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– A „leg jobb” azt je len ti, hogy az ilyen tech ni ka a leg -
ha té ko nyabb a kör nye zet egé szé nek ma gas szin tû vé del me 
szem pont já ból.

Az el ér he tõ leg jobb tech ni kák meg ha tá ro zá sa kor – ál ta -
lá nos ság ban és ese ten ként is – kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta ni az alább fel so rolt té nye zõk re, szem elõtt tart va az in -
téz ke dés sel járó, vár ha tó költ sé ge ket és elõ nyö ket, va la -
mint az elõ vi gyá za tos ság és a meg elõ zés el vét:

– ke vés hul la dék kép zõ dé sé vel járó tech no ló gia al kal -
ma zá sa,

– ke vés bé ve szé lyes anya gok hasz ná la ta,
– az el já rás so rán hasz nált és ke let ke zett anya gok és

hul la dé kok vissza nye ré sé nek és hasz no sí tá sá nak elõ se gí -
té se,

– az ipa ri mé re tek ben már si ker rel ki pró bált ha son ló el -
já rá sok, be ren de zé sek és üze mel te té si mód sze rek,

– a tech no ló gi ai fej lõ dés ben és a tu do má nyos is me re -
tek ben és meg ér tés ben be kö vet ke zõ vál to zá sok,

– az adott ki bo csá tás ter mé sze te, ha tá sai és mér té ke,
– az új vagy meg lé võ lé te sít mé nyek üzem be he lye zé sé -

nek idõ pont ja,
– az el ér he tõ leg jobb tech ni kák be ve ze té sé hez szük sé -

ges idõ,
– az el já rás so rán hasz nált nyers anya gok (köz tük a víz)

fo gyasz tá sa és azok sa já tos sá gai, va la mint az el já rás ener -
gia ha té kony sá ga,

– a ki bo csá tás kör nye zet re gya ko rolt, át fo gó ha tá sá nak
meg elõ zé sé re vagy mi ni ma li zá lá sá ra vo nat ko zó kö ve tel -
mény és az ez zel járó koc ká za tok,

– a bal ese tek meg elõ zé sé nek és a kör nye zet re gya ko -
rolt ha tá sa ik mi ni ma li zá lá sá nak szük sé ges sé ge.

Az el ér he tõ leg jobb tech ni kák el vé nek nem az a cél ja,
hogy elõ ír ja egy bi zo nyos el já rás al kal ma zá sát, ha nem
hogy figye lembe ve gye az adott lé te sít mény mû sza ki jel -
lem zõ it, föld raj zi el he lyez ke dé sét és a he lyi kör nye ze ti vi -
szo nyo kat.

3. A ki bo csá tás-csök ken tés ha té kony sá gá ra és költ sé -
ge i re vo nat ko zó in for má ci ók alap ja a vég re haj tó szerv és
ki se gí tõ szer ve i nek hi va ta los do ku men tu mai, el sõ sor ban a
Ne héz fém-ki bo csá tá si Mun ka cso port és a Ne héz fé mek kel
Fog lal ko zó Elõ ké szí tõ Ad Hoc Mun ka cso port ál tal át vett
és át te kin tett do ku men tu mok. Mind emel lett az el ér he tõ
leg jobb ki bo csá tás-csök ken té si tech ni kák ról ren del ke zés -
re álló nem zet kö zi in for má ci ó kat is figye lembe vet ték (így 
pl. az Eu ró pai Kö zös ség BAT mû sza ki le írá sa it, a Par com
Egyez mény BAT aján lá sa it, va la mint köz vet le nül szak ér -
tõk tõl szár ma zó in for má ci ó kat).

4. Az új ter mé kek kel, az ala csony szennye zõ anyag-
 kibocsátással járó tech ni ká kat al kal ma zó új üze mek kel és
a meg lé võ üze mek fel újí tá sá val kap cso la tos ta pasz ta la tok
fo lya ma to san gya ra pod nak, ezért e mel lék let tar tal mát is
fo lya ma to san mó do sí ta ni és ak tu a li zál ni kell.

5. A mel lék let szá mos in téz ke dést mu tat be a költ sé gek
és ha té kony ság szé les ská lá ját fel ölel ve. Egy meg ol dás
adott eset ben tör té nõ ki vá lasz tá sa szá mos té nye zõ függ vé -
nye, al kal ma zá sát sok té nye zõ kor lá toz hat ja, pél dá ul a
gaz da sá gi kö rül mé nyek, mû sza ki inf ra struk tú ra, már meg -
lé võ, ki bo csá tás-csök ken tõ be ren de zé sek, biz ton sá gi meg -
fon to lá sok, ener gia fo gyasz tás, va la mint az is, hogy az
adott szennye zõ for rás új on nan lé te sül-e vagy már mû kö -
dik.

6. E mel lék let a kad mi um, ólom, hi gany és ve gyü le te ik
ré szecs ké hez kö tött és/vagy gáz hal maz ál la po tú ki bo csá tá -
sa i val fog lal ko zik. A ve gyü le tek rész le tes jel lem zé sét a
mel lék let ál ta lá ban nem tar tal maz za. Mind azon ál tal a ki -
bo csá tás-csök ken tõ be ren de zé sek nek a ne héz fém fi zi kai
tu laj don sá ga i tól füg gõ ha té kony sá gát – kü lö nö sen a hi -
gany ese té ben – figye lembe ve szi.

7. A mg/m3-ben ki fe je zett ki bo csá tá si ér té kek stan dard
ál la po tú, szá raz gáz ra vo nat koz nak (273,15 K hõ mér sék le -
ten, 101,3 kPa nyo má son mért szá raz gáz tér fo gat), az oxi -
gén tar ta lom hoz kap cso ló dó kor rek ció nél kül, amennyi ben 
nincs más meg ad va; ki szá mí tá suk pe dig a CEN (Eu ró pai
Szab vány ügyi Bi zott ság) ter ve ze te, va la mint egyes ese -
tek ben nem ze ti min ta vé te li és mo ni tor ing mód sze rek alap -
ján tör tént.

II. A NEHÉZFÉMEK ÉS VEGYÜLETEIK
KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ,

ÁLTALÁNOS MEGOLDÁSOK

8. Szá mos, a ne héz fém-ki bo csá tá sok meg elõ zé sé re
vagy csök ken té sé re szol gá ló meg ol dás lé te zik. A ki bo csá -
tás-csök ken té si in téz ke dé sek kö zép pont já ban a „hoz zá -
adott” tech no ló gi ák, és a tech no ló gia vál toz ta tá sok áll nak
(ame lyek ma guk ban fog lal ják a kar ban tar tás és üze mel te -
tés sza bá lyo zá sát). Az ál ta lá nos mû sza ki és/vagy gaz da sá -
gi kö rül mé nyek függ vé nyé ben az alább fel so rolt mód sze -
rek áll nak ren del ke zés re:

a) ala csony szennye zõ anyag-ki bo csá tás sal járó tech -
no ló gi ák al kal ma zá sa, kü lö nö sen új be ren de zé sek ese té -
ben;

b) vég gáz tisz tí tás szû rõk kel, gáz mo sók kal, ab szor be -
rek kel stb. (má sod la gos csök ken té si mód sze rek);

c) az alap anya gok, fû tõ anya gok vagy/és egyéb ada lék -
anya gok meg vál toz ta tá sa vagy elõ ké szí té se (pl. ala csony
ne héz fém tar tal mú nyers anya gok hasz ná la ta);

d) a leg jobb gaz dál ko dá si gya kor lat al kal ma zá sa, pél -
dá ul az ál ta lá nos gon dos ság és ren de zett ség fenn tar tá sa,
meg elõ zõ kar ban tar tá si prog ra mok vagy olyan el sõd le ges
meg elõ zõ mód sze rek al kal ma zá sa, mint a por ki bo csá tó
egy sé gek zárt tá té te le;

e) meg fe le lõ kör nye zet gaz dál ko dá si tech no ló gi ák al -
kal ma zá sa egyes Cd-, Pb- és/vagy Hg-tar tal mú ter mé kek
hasz ná la ta és ár tal mat la ní tá sa so rán.
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9. Azt, hogy az al kal mas ki bo csá tás-csök ken té si mód -
sze re ket és gya kor la ti meg ol dá so kat a meg fe le lõ mó don
hasz nál ják, és azok kal ha té kony ki bo csá tás-csök ken tést
ér je nek el, a szennye zés csök ken tõ el já rás fo lya ma tos meg -
fi gye lé sé vel kell biz to sí ta ni. Ez az el len õr zés az aláb bi te -
vé keny sé ge ket fog lal ja ma gá ban:

a) lis ta ké szí té se azok ról a ki bo csá tás-csök ken té si in -
téz ke dé sek rõl, ame lye ket a fen tebb fel so rolt meg ol dá sok
kö zül már al kal maz nak;

b) a Cd-, Pb- és Hg-ki bo csá tás nál el ért csök ken té sek
össze ha son lí tá sa a jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott cél ki -
tû zé sek kel;

c) a jel leg ze tes for rá sok ból szár ma zó, mennyi sé gi leg
meg ha tá ro zott Cd-, Pb-, és Hg-ki bo csá tá sok jel lem zé se a
meg fe le lõ mód sze rek kel;

d) a ki bo csá tás-csök ken tõ mód sze rek ha tó sá gok ál tal
tör té nõ rend sze res el len õr zé se a fo lya ma tos és ha té kony
mû kö dés fenn tar tá sá nak ér de ké ben.

10. A ki bo csá tás-csök ken tõ mód sze rek nek költ ség ha -
té kony nak kell len ni ük. A költ ség ha té kony sá got – a be ru -
há zá si és mû köd te té si költ sé gek figye lembe véte lével – az
egy év alatt egy ség nyi ki bo csá tás-csök ken tést ered mé nye -
zõ összes költ ség alap ján kell meg ítél ni. A ki bo csá -
tás-csök ken tés költ sé gé nek meg ha tá ro zá sa kor a tel jes
tech no ló gi ai fo lya ma tot figye lembe kell ven ni.

III. KIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉSI TECHNIKÁK

11. A Cd-, Pb- és Hg-ki bo csá tá sok csök ken té sé re szol -
gá ló meg ol dá sok alap ve tõ en két cso port ra oszt ha tók: el -
sõd le ges mód sze rek, mint pél dá ul a nyers anyag és/vagy
tü ze lõ anyag cse ré je és az ala csony ki bo csá tá sú gyár tá si
tech no ló gi ák al kal ma zá sa, va la mint má sod la gos meg ol dá -
sok, mint pél dá ul a dif fúz ki bo csá tá sok kor lá to zá sa és a
vég gáz tisz tí tás. Az ága zat spe ci fi kus mód sze rek le írá sát a
IV. fe je zet tar tal maz za.

12. A ha té kony ság ra vo nat ko zó ada tok üze mel te té si ta -
pasz ta la tok ból szár maz nak és úgy te kin ten dõk, hogy a je -
len le gi be ren de zé sek ké pes sé ge it tük rö zik. A vég gáz- és a
te rü le ti, dif fúz ki bo csá tá sok csök ken té sé nek ál ta lá nos ha -
té kony sá ga nagy mér ték ben függ a gáz- és por gyûj tõk (pl.
el szí vó er nyõ) el ve ze té si ha té kony sá gá tól. 99% fe let ti
gyûj té si, el szí vá si ha té kony sá got is be mu tat tak. Konk rét
ese tek re vo nat ko zó gya kor la ti ta pasz ta lat, hogy a ki bo csá -
tás-csök ken té si tech ni kák 90%-kal vagy akár töb bel is ké -
pe sek csök ken te ni az összes ki bo csá tást.

13. Ab ban az eset ben, ami kor a tá vo zó Cd-, Pb- és
Hg-ré szecs kék hez kö tött, a fé mek por tisz tí tó be ren de zé -
sek kel le vá laszt ha tók. Az egyes vég gáz tisz tí tá si mód sze -
rek kel el ér he tõ, jel lem zõ por kon cent rá ci ó kat az 1. táb lá zat 
mu tat ja be. Ezek a mód sze rek ál ta lá no san el ter jed tek a kü -
lön bö zõ ipar ágak ban. A gáz-hal maz ál la po tú hi gany le vá -

lasz tá sá ra szol gá ló né hány mód szer mi ni má li san elv árt tel -
je sít mé nyét mu tat ja be 2. táb lá zat. A mód sze rek al kal ma -
zá sa az adott el já rás tól függ és ak kor a leg elõ nyö sebb, ha a
vég gáz hi gany kon cent rá ci ó ja ma gas.

1. táblázat: Porleválasztó berendezések teljesítménye
óránkénti átlagos porkoncentrációban megadva

Tisz tí tás utá ni por kon cent rá ció 
(mg/m3)

Szö vet be té tes szû rõk <10

Memb rá nos szö vet be té tes szû rõk <1

Szá raz elekt ro szta ti kus le vá lasz tók <50

Ned ves elekt ro szta ti kus le vá lasz tók <50

Nagy ha tás fo kú gáz mo sók <50

Meg jegy zés: a kö zép- és ala csony nyo má sú gáz mo sók
és cik lo nok por le vá lasz tá si ha tás fo ka ál ta lá ban ala cso -
nyabb.

2. táblázat: Higanyleválasztók minimálisan elvárt
teljesítménye óránkénti átlagos higanykoncentrációban

megadva

Tisz tí tás utá ni hi gany-
kon cent rá ció (mg/m3)

Sze lén fil ter <0,01

Sze lén gáz mo só <0,2

Ak tív szén fil ter <0,01

Ak tív szén-ada go lás + por le vá lasz tás <0,05

Odda Nor zink klo ri dos el já rás <0,1

Ólom-szul fi dos el já rás <0,05

Bol kem (thi o szul fá tos) el já rás <0,1

14. Gon dos kod ni kell ar ról, hogy a fen ti mód sze rek al -
kal ma zá sa ne ered mé nyez zen újabb kör nye ze ti prob lé má -
kat. Egy ala csony lég szennye zõ anyag-ki bo csá tás sal járó
tech no ló gi át nem sza bad vá lasz ta ni, amennyi ben az a ne -
héz fém-ki bo csá tás kör nye ze ti ha tá sa it összes sé gé ben sú -
lyos bít ja, pél dá ul a fo lyé kony szennye zõ anyag-ki bo csá tá -
sok ál tal oko zott na gyobb mér té kû víz szennye zés  miatt.
A ha té ko nyabb gáz tisz tí tás ered mé nye ként össze gyûj tött
por to váb bi sor sá ra szin tén te kin tet tel kell len ni. Az ilyen
hul la dék ke ze lé sé nek kör nye ze ti ha tá sai le ront hat ják az el -
já rás le ve gõ be tör té nõ por- és füst ki bo csá tá sá nak csök ken -
té sé vel el ért ered ményt.

15. A ki bo csá tás-csök ken tõ mód sze rek egy aránt kon -
cent rál hat nak az el já rás ban hasz nált tech ni kák ra és a vég -
gáz (vagy más el ve ze tett gáz ára mok) tisz tí tá sá ra. A két do -
log nem füg get len egy más tól; egy adott el já rás vá lasz tá sa
ki zár hat ja bi zo nyos gáz tisz tí tá si mód sze rek al kal ma zá sát.
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16. Egy ki bo csá tás-csök ken tõ meg ol dás ki vá lasz tá sa
olyan pa ra mé te rek tõl függ, mint a tisz tí tat lan gáz szennye -
zõ anyag-kon cent rá ci ó ja és/vagy egyéb jel lem zõi, a gáz
tér fo gat ára ma, hõ mér sék le te stb. Így az al kal ma zá si te rü -
le tek át fed he tik egy mást, ezért az adott fel té te lek mel lett
leg al kal ma sabb meg ol dást kell vá lasz ta ni.

17. A kö vet ke zõ fe je zet a kü lön bö zõ ipar ágak pont for -
rá sok ból szár ma zó ki bo csá tá sá nak csök ken té sé re al kal -
mas mód sze re ket tar tal maz za. A fe lü le ti, dif fúz ki bo csá tá -
sok sem hagy ha tók fi gyel men kí vül. A nyers anya gok és
mel lék ter mé kek ra ko dá sá val, ke ze lé sé vel és öm lesz tett tá -
ro lá sá val járó por ki bo csá tás nem je lent ugyan nagy tá vol -
sá gok ra el ju tó szennye zést, de csök ken té se a he lyi kör nye -
zet szá má ra fon tos le het. A por ki bo csá tás csök kent he tõ, ha 
eze ket a te vé keny sé ge ket zárt épü let be te le pí tik, ame lyet
szel lõz te tõ és por le vá lasz tó rend sze rek kel, víz per me te zõ
vagy más, meg fe le lõ be ren de zé sek kel le het el lát ni. Anya -
gok nyílt té ren tör té nõ tá ro lá sa kor va la mi lyen más mód -
szer rel kell meg vé de ni a fe lü le tet a szél ki por zás el len. A
tá ro lót ere ket és uta kat tisz tán kell tar ta ni.

18. A táb lá za tok ban sze rep lõ be ru há zá si/költ ség ada -
tok kü lön bö zõ for rá sok ból szár maz nak, s erõ sen eset füg -
gõ ek. USD-ben, 1990-es ár fo lya mon [1 USD (1990) = 0,8
ECU (1990)] van nak meg ad va. Ala ku lá su kat olyan té nye -
zõk be fo lyá sol ják, mint az üzem ka pa ci tá sa, a nyers, tisz tí -
tat lan gáz kon cent rá ci ó ja és a tisz tí tás ha tás fo ka, a tech no -
ló gia faj tá ja, va la mint új be ru há zás vá lasz tá sa a fel újí tás -
sal szem ben.

IV. IPARÁGAK

19. Ez a fe je zet ipar ágan ként egy, a fõ ki bo csá tá si for -
rá so kat, az el ér he tõ leg jobb tech ni kán ala pu ló ki bo csá -
tás-csök ken tõ mód sze re ket, a mód sze rek spe ci fi kus ki bo -
csá tás-csök ken té si ha té kony sá gát és – amennyi ben ren del -
ke zés re áll nak – a vo nat ko zó költ sé ge ket be mu ta tó táb lá -
za tot tar tal maz. A táb lá za tok ban a ki bo csá tás-csök ken tés
ha té kony sá ga a köz vet len, ké mé nyen tá vo zó vég gáz ki bo -
csá tás ra vo nat ko zik, ki vé ve, ha a szö veg elé té rõ uta lást
tar tal maz.

Fosszi lis tü ze lõ anya gok ége té se la kos sá gi és ipa ri fû tõ -
mû vek ben

(II. mel lék let, 1. ka te gó ria)

20. A la kos sá gi és ipa ri fû tõ mû vek ben tör té nõ szén tü -
ze lés az egyik leg je len tõ sebb ant ro po gén hi gany-ki bo csá -
tó for rás. A szén ne héz fém tar tal ma ál ta lá ban nagy ság ren -
dek kel na gyobb, mint az ola jé vagy a föld gá zé.

21. Az ener gia át ala kí tás ha té kony sá gá nak nö ve ke dé se, 
va la mint az ener gi a ta ka ré kos sá gi in téz ke dé sek  miatt csök -

ke nõ tü ze lõ anyag-igény a ne héz fém-ki bo csá tá sok csök -
ken té sét fog ja ered mé nyez ni. A szén he lyett ala csony ne -
héz fém tar tal mú föld gáz vagy egyéb al ter na tív tü ze lõ anya -
gok ége té se szin tén je len tõ sen csök ken ti a ne héz fém- – így 
pl. hi gany- – ki bo csá tá so kat. Az in teg rált el gá zo sí tó kom -
bi nált cik lu sú erõ mû (in teg ra ted ga si fi ca ti on com bi -
ned-cyc le: IGCC) olyan új üzem tech no ló gia, amely nek ki -
bo csá tá si po ten ci ál ja ala csony.

22. A hi gany ki vé te lé vel a ne héz fé mek szi lárd alak ban, 
a per nye ré szecs kék hez ta pad va ke rül nek a lég tér be. A kü -
lön bö zõ szén tü ze lé si tech no ló gi ák el té rõ mennyi sé gû per -
nye kép zõ dés sel jár nak: ros té lyos ége tõ mû vek nél az
összes per nye mennyi ség 20–40%-a, flu i dá gya sok nál
15%-a, szén por tü ze lé sû szá raz ágyas be ren de zé sek nél pe -
dig 70–90%-a per nye. A ne héz fém tar ta lom ma ga sabb a
per nye ki sebb mé re tû frak ci ó já ban.

23. A szén dú sí tá sa pél dá ul „mo sás sal” vagy bi o ló gi ai
„ke ze lés sel” csök ken ti a szén szer vet len al ko tó ele me i hez
kö tõ dõ ne héz fé mek mennyi sé gét. Ez zel a tech no ló gi á val
azon ban a ne héz fé mek el tá vo lí tá sá nak mér té ke na gyon
vál to zó.

24. Elekt ro szta ti kus le vá lasz tók (ESP) vagy szö vet be -
té tes szû rõk (FRF) al kal ma zá sá val az összes por több mint
99,5%-a el tá vo lít ha tó, szá mos eset ben ér tek el már
20 mg/m3 kö rü li por kon cent rá ci ót. A ne héz fé mek ki bo csá -
tá sa, a hi gany ki vé te lé vel, leg alább 90–99%-kal csök kent -
he tõ, az ala cso nyabb ér ték az il lé ko nyabb ele mek re vo nat -
ko zik. A szû rõ ala csony hõ mér sék le te se gí ti a vég gáz gáz -
hal maz ál la po tú hi gany tar tal má nak csök ke né sét.

25. A vég gáz ban lévõ nit ro gén-oxi dok, kén-di oxid és a
por mennyi sé gé nek csök ken té sé re szol gá ló tech ni kák al -
kal ma zá sa ne héz fé mek el tá vo lí tá sá val is jár hat. A
szennye zé sek kör nye ze ti ele mek köz ti át ju tá sá nak le he tõ -
sé gét a meg fe le lõ szenny víz ke ze lés sel kell el ke rül ni.

26. A fent be mu ta tott mód sze rek al kal ma zá sá val a hi -
gany ki vo nás ha té kony sá ga üze men ként erõ sen el té rõ,
mint azt a 3. táb lá zat mu tat ja. A hi gany-le vá lasz tá si tech -
ni kák fej lesz té se ér de ké ben je len leg is foly nak ku ta tá sok,
amíg azon ban nincs ipa ri mé re tek ben al kal maz ha tó el já -
rás, ad dig a ki fe je zet ten hi gany el tá vo lí tá sá ra vo nat ko zó,
el ér he tõ leg jobb tech ni ka sem ke rül meg ha tá ro zás ra.

3. táblázat: A fosszilis tüzelõanyagok égetésébõl
származó kibocsátások csökkentési módszerei,

hatékonysága és költségei

Ki bo csá tó for rás Ki bo csá tás-
csök ken tés mód sze re(i)

Csök ken tés 
ha té kony sá ga (%)

Költ ség

Fû tõ olaj-
ége tés

Át ál lás olaj ról
gáz ra

Cd, Pb Hg:
70–80

Erõ sen eset füg gõ
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Ki bo csá tó for rás Ki bo csá tás-
csök ken tés mód sze re(i)

Csök ken tés 
ha té kony sá ga (%)

Költ ség

Szén tü ze lés Át ál lás
ala cso nyabb
ne héz fém tar tal mú 
tü ze lõ anyag ra

Por: 70–100 Erõ sen eset füg gõ

Elekt ro szta ti kus
le vá lasz tó
(hi deg ol da li)

Cd, Pb: >90;
Hg: 10–40

Faj la gos be ru há zá si
költ ség: 
5–10 USD/m3

vég gáz/óra
(>200 000 m3/h)

Ned ves vég gáz-
kén te le ní tés[1]

Cd, Pb: >90
Hg: 10–90[2]

15–30/Mg hul la dék

Szö vet be té tes
szû rõk

Cd: >95,
Pb: >99;
Hg: 10–60

Faj la gos be ru há zá si
költ ség: 
8–15 USD/m3

vég gáz/óra
(>200 000 m3/h)

[1] A hi gany-el tá vo lí tás ha té kony sá ga a hi gany-io nok ará nyá nak nö ve ke -
dé sé vel nõ. A nagy por kon cent rá ci ós, sze lek tív ka ta li ti kus re du ká ló el já rás
elõ se gí ti a Hg(II) io nok kép zõ dé sét.

[2] Ez el sõd le ge sen a SO2-re vo nat ko zik. Az el já rás nak a ne héz fém-el tá -
vo lí tás egy ked ve zõ mel lék ha tá sa. (A faj la gos be ru há zá si költ ség
60–250 USD/kWel)

Vas- és acél gyár tás alap nyers anya gok ból

(II. mel lék let, 2. ka te gó ria)

27. Ez a fe je zet a szin te re lõ üze mek, pel le tá ló üze mek,
ko hók és a fel sõ fú va tá sos oxi gé nes kon ver ter acél-gyár tás
ki bo csá tá sa i val fog lal ko zik. A Cd-, Pb- és Hg-ki bo csá tás
por ré szecs kék hez kö töt ten tör té nik. A ki bo csá tott por ne -
héz fém tar tal ma a nyers anya gok össze té te lé tõl és az acél -
gyár tás so rán hasz nált öt vö zõ anya gok faj tá já tól függ. A
fõbb ki bo csá tás-csök ken tõ mód sze re ket a 4. táb lá zat tar -
tal maz za. Ahol le het sé ges, szö vet be té tes szû rõ ket kell al -
kal maz ni, ha ezt a kö rül mé nyek nem te szik le he tõ vé, ak -
kor elekt ro szta ti kus le vá lasz tók és/vagy nagy ha tás fo kú
gáz mo sók be épí té sé re ke rül het sor.

28. Az el ér he tõ leg jobb tech ni kák al kal ma zá sá val az
alap nyers anyag el sõd le ges vas- és acél gyár tás nál a köz -
vet le nül a gyár tá si fo lya mat ból szár ma zó összes faj la gos
por ki bo csá tás az aláb bi szin tek re csök kent he tõ:

Szin te re lõ üze mek: 40–120 g/Mg

Pel le tá ló üze mek: 40 g/Mg

Kohó: 35–50 g/Mg

Bá zi sos oxi dá ló kon ver ter: 35–70 g/Mg.

29. Szö vet be té tes szû rõk kel tör té nõ gáz tisz tí tás sal a
por tar ta lom 20 mg/m3 alá csök kent he tõ, míg elekt ro szta ti -
kus le vá lasz tók kal és gáz mo sók kal órán kén ti át la got te -
kint ve 50 mg/m3 kon cent rá ció ér he tõ el. Van azon ban szá -
mos olyan al kal ma zá si te rü let a vas- és acél alap -
anyag-ipar ban, ahol a szö vet be té tes szû rõk hasz ná la tá val
jó val ala cso nyabb kon cent rá ci ók is el ér he tõk.

4. táblázat: A vas és acél alapnyersanyagokból történõ
elõállításának szennyezõforrásai, kibocsátás-csökkentõ

módszerei, azok hatékonysága és költségigénye

Ki bo csá tó for rás
Ki bo csá tás-

csök ken tés mód sze re

Por- és per nye-
ki bo csá tás-csök ken tés

ha té kony sá ga (%)

Költ ség (tel jes költ ség
USD-ben)

Szin te re lõ
üze mek

Ki bo csá tás-op ti ma -
li zált szin te re lés

kb. 50 –

Gáz mo sók és elek t -
rosztatikus 
le vá lasz tók

>90 –

Szö vet be té tes szû -
rõk

>99 –

Pel le tá ló
üze mek

Elekt ro szta ti kus 
le vá lasz tó + 
me szes re ak tor +
szö vet be té tes szû rõ

>99 –

Gáz mo só >95 –
Ko hók FRF/ESP >99 Elekt ro szta ti kus 

le vá lasz tó:
0,24–1/Mg
nyers vas

Ko hó gáz
tisz tí tá sa

Ned ves gáz mo só >99 –
Ned ves elekt ro szta -
ti kus le vá lasz tó

>99 –

Kon ver te res
acél mû vek

El sõd le ges por le vá -
lasz tás: ned ves
elekt ro szta ti kus 
le vá lasz tó/szö vet -
be té tes szû rõ

>99 Szá raz elekt ro -
szta ti kus le vá -
lasz tó: 2,25/Mg
acél

Má sod la gos por le -
vá lasz tás: szá raz
elekt ro szta ti kus 
le vá lasz tó/szö vet -
be té tes szû rõ

>97 Szö vet be té tes
szû rõ: 0,26/Mg
acél

Dif fúz ki bo -
csá tá sok

Zárt szál lí tó sza la -
gok, nyers anyag tá -
ro lás zárt tér ben,
fe lü let ned ve sí tés -
sel, utak tisz tí tá sa

80–99 –

30. Fej lesz tés alatt áll a dú sí tás nél kü li és köz vet len re -
duk ci ós ko hó sí tás mód sze re, ame lyek ré vén a jö võ ben
csök ken het a szin te re lõ-üze mek és ko hók szá ma. Al kal -
maz ha tó sá guk azon ban függ az ér cek tu laj don sá ga i tól és
fel té te le zi, hogy a vég ter mék to váb bi fel dol go zá sa elekt -
ro mos ív ke men cé ben tör té nik, ahol meg fe le lõ ki bo csá -
tás-csök ken tõ in téz ke dé sek re van szük ség.

Má sod la gos vas- és acél ipar
(II. mel lék let, 3. ka te gó ria)

31. Na gyon fon tos az összes lég kö ri ki bo csá tás ha té -
kony vissza tar tá sa. Ez tör tén het por kam ra vagy mo bil el -
szí vó fül kék al kal ma zá sá val vagy a tel jes épü let gépi szel -
lõz te té sé vel. A fel fo gott ki bo csá tá so kat tisz tí ta ni kell. A
má sod nyers anya gok ból tör té nõ vas- és acél gyár tás va la -
mennyi por ki bo csá tás sal járó fo lya ma tá ban BAT-nak te -
kin ten dõ a szö vet be té tes szû rõk kel tör té nõ por ta la ní tás,
ami vel a por tar ta lom 20 mg/m3 alá csök ken. Amennyi ben
a dif fúz ki bo csá tá sok mi ni ma li zá lá sá ra is BAT-ot hasz nál -
nak, a faj la gos por ki bo csá tás (be szá mít va a köz vet le nül a
tech no ló gi ai fo lya mat ból ere dõ dif fúz ki bo csá tást is) nem
fog ja meg ha lad ni a 0,1–0,35 kg/Mg acél szin tet. Szá mos
pél da van arra, hogy a szö vet be té tes szû rõk kel tisz tí tott
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gáz por tar tal ma nem éri el a 10 mg/m3-es kon cent rá ci ót.
A faj la gos por ki bo csá tás ilyen ese tek ben ál ta lá ban
0,1 kg/Mg alatt van.

32. Ócs ka vas ol vasz tá sá ra két ke men ce tí pust hasz nál -
nak: az újab ban már te ret vesz tõ, nyi tott ol vasz tó ke men cét 
és az elekt ro mos ív ke men cét.

33. A ki bo csá tott por nak e jegy zõ könyv szem pont já ból 
ér de kes ne héz fém tar tal ma dön tõ en a vas- és acél hul la dék
össze té te lé tõl, va la mint az acél gyár tás so rán hoz zá adott
öt vö zõ fé mek faj tá já tól függ. Az elekt ro mos ív ke men cék -
nél vég zett mé ré sek ta nú sá ga sze rint a ki bo csá tott hi gany
95%-a, a kad mi um nak pe dig 25%-a gõz for má já ban tá vo -
zik. A leg fon to sabb por ki bo csá tás-csök ken tõ el já rá so kat
az 5. táb lá zat mu tat ja be.

5. táblázat: Vas- és acél másodnyersanyagokból történõ
elõállításának szennyezõforrásai, kibocsátás-csökkentõ

módszerei, azok hatékonysága és költségigénye

Ki bo csá tás
 for rá sa

Ki bo csá tás-csök ken tés
mód sze re

Por- és per nye-
ki bo csá tás-

csök ken té sé nek
 ha té kony sá ga (%)

Költ ség (tel jes költ ség
USD-ben)

Ív ke men ce Elekt ro szta ti kus
le vá lasz tó (ESP)

>99 –

Szö vet be té tes
szû rõk (FRF)

>99,5 Szö vet szû rõ
(FRF): 24/Mg acél

Vas ön tö dék
(II. mel lék let, 4. ka te gó ria)

34. Na gyon fon tos az összes lég kö ri ki bo csá tás ha té -
kony vissza tar tá sa. Ez tör tén het por kam ra vagy mo bil el -
szí vó fül kék al kal ma zá sá val vagy a tel jes épü let gépi szel -
lõz te té sé vel. A fel fo gott ki bo csá tá so kat tisz tí ta ni kell. A
vas ön tö dék ben ku po ló ke men cé ket, elekt ro mos ív ke men -
cé ket és in duk ci ós ke men cé ket al kal maz nak. Köz vet len
por- és gáz for má jú ne héz fém-ki bo csá tás kü lö nö sen az ol -
vasz tás so rán tör té nik, de ki sebb mér ték ben az ön tés so rán
is elõ for dul. Dif fúz ki bo csá tá sok a nyers anyag moz ga tá sa,
ke ze lé se, az ol vasz tás, ön tés és ön tecs tisz tí tás so rán lép nek 
fel. A leg fon to sabb ki bo csá tás-csök ken tõ mód sze re ket a
6. táb lá zat vá zol ja fel a csök ken tés ha té kony sá gá nak
és – amennyi ben is mert – költ sé gé nek be mu ta tá sá val.
Ezek az el já rá sok a por ki bo csá tást 20 mg/m3 ér ték re vagy
az alá csök ken tik.

6. táblázat: Vasöntödék szennyezõforrásai,
kibocsátás-csökkentõ módszerei, azok hatékonysága

 és költségigénye

Ki bo csá tás for rá sa Ki bo csá tás-
csök ken tés mód sze re

Por- és per nye-
ki bo csá tás-

 csök ken té sé nek 
ha té kony sá ga (%)

Költ ség (tel jes költ ség 
USD-ben)

Ív ke men ce Elekt ro szta ti kus
le vá lasz tók

>99 –

Szö vet be té tes
szû rõk

>99,5 Szö vet szû rõ:
24/Mg acél

Ki bo csá tás for rá sa Ki bo csá tás-
csök ken tés mód sze re

Por- és per nye-
ki bo csá tás-

 csök ken té sé nek 
ha té kony sá ga (%)

Költ ség (tel jes költ ség 
USD-ben)

In duk ci ós
ke men ce

szö vet be té tes
szû rõ + szá raz
ad szorp ció +
tel jes töl tés

>99 –

Hi deg le ve gõs
ku po ló ke men ce

Ajtó alat ti
ki áram lás:
szö vet be té tes
szû rõk

>98 –

Ajtó fe let ti
ki áram lás
szö vet be té tes
szû rõ + elõ ze tes
por le vá lasz tás

>97 8–12/Mg vas

tel jes töl tés +
ke mi szorp ció

>99 45/Mg vas

For ró sze les
ku po ló ke men ce

szö vet be té tes
szû rõ + elõ ze tes
por le vá lasz tás

>99 23/Mg vas

Dez in teg rá tor/
ven tu ri mosó

>97 –

35. A vas ön tö dei ága zat ban a leg kü lön bö zõbb üze mi
hely szí nek for dul nak elõ. A meg lé võ ki sebb lé te sít mé -
nyek nél a fel so rolt el já rá sok nem jö het nek szó ba
BAT-ként, ha nem gaz da sá go sak.

El sõd le ges és má sod la gos szí nes fém ipar
(II. mel lék let, 5. és 6. ka te gó ria)

36. Ez a fe je zet a szí nes fé mek (pl. ólom, réz, cink, ón és 
nik kel) alap anya gok ból és má sod nyers anya gok ból tör té nõ 
elõ ál lí tá sa so rán fel lé põ Cd-, Pb- és Hg-ki bo csá tá sok kal és 
a ki bo csá tás-csök ken tés mód sze re i vel fog lal ko zik. Eb ben
az ipar ág ban majd nem mind egyik ne héz fém és ne héz -
fém-ve gyü let meg je le nik szennye zõ anyag ként a sok fé le
alap anyag és gyár tá si el já rás  miatt. Az eb ben a mel lék let -
ben tár gyalt ne héz fé mek szem pont já ból a leg fon to sabb a
réz-, ólom- és cink gyár tás.

37. A hi gany ér cek és -kon cent rá tu mok el sõd le ges fel -
dol go zá si el já rá sa az õr lés és egyes ese tek ben a ros tá lás.
Az érc dú sí tást nem al kal maz zák szé les kör ben, bár né hány 
üzem ben a sze gény érc fel dol go zá sá nak be vett tech ni ká ja a 
flo tá lás. Ezt kö ve tõn a ki sebb üze mek ben az õrölt ér cet re -
tor tá ban, na gyobb üze mek nél ke men cé ben olyan hõ mér -
sék let re me le gí tik, ahol a hi gany-szul fid szub li mál. A hi -
gany gõzt hû tõ rend szer ben kon den zál ják és össze gyûj tik a
fé mes hi ganyt. A kon den zá tor ból és az üle pí tõ bõl az isza -
pot ki kell szed ni, mésszel ke zel ni kell, majd vissza kell
ve zet ni a re tor tá ba vagy ke men cé be.

38. A hi gany ha té kony ki nye ré sé re a kö vet ke zõ el já rá -
sok al kal maz ha tók:

– por kép zõ dést csök ken tõ in téz ke dé sek a bá nyá szat és
az öm lesz tett tá ro lás so rán, ide ért ve a há nyók mé re té nek
mi ni ma li zá lá sát,

– a ke men ce in di rekt fû té se,
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– az érc le he tõ leg szá ra zab ban tar tá sa,
– a kon den zá tor ba lépõ gáz hõ mér sék le té nek be ál lí tá sa 

úgy, hogy az mind össze 10–20 °C-kal le gyen a har mat pont 
fe lett,

– a kon den zá tor ki lé põ hõ mér sék le té nek a le he tõ leg -
ala cso nyab ban tar tá sa, és

– a re ak ció gá zok át ve ze té se utó kon den zá ló mo són
és/vagy sze lén szû rõn.

A por kép zõ dés ala csony szin ten tart ha tó in di rekt fû tés
se gít sé gé vel, a fi nom szem csés érc frak ci ók el kü lö ní tett fel -
dol go zá sá val, va la mint az érc víz tar tal má nak el len õr zé sé -
vel. A for ró re ak ció gáz ból cik lo nok kal és/vagy elekt ro -
szta ti kus le vá lasz tók kal el kell tá vo lí ta ni a port, mi e lõtt a
gáz be lép a hi gany kon den zá ló be ren de zés be.

39. A hi gany gyár tás nál hasz nált el já rá sok hoz ha son ló
mód sze rek al kal maz ha tók az amal gá mos arany gyár tás nál.
Ara nyat az amal gá mo zá son kí vül más tech no ló gi á val is
elõ le het ál lí ta ni, amit új üzem ese tén elõny ben kell ré sze -
sí te ni.

40. A szí nes fé me ket leg több ször szul fi dos érc bõl ál lít -
ják elõ. Mû sza ki és ter mék mi nõ sé gi okok ból a pörk gá zo -
kat nagy ha té kony ság gal por ta la ní ta ni kell (<3 mg/m3), és
az SO3-kon takt ke men cé be tör té nõ be táp lá lás elõtt szük ség 
le het to váb bi hi gany-el tá vo lí tá si lé pés re is, ami szin tén a
ne héz fém-ki bo csá tás mi ni ma li zá lá sát ered mé nye zi.

41. Ahol csak le het sé ges, szö vet be té tes szû rõ ket kell
al kal maz ni. Ezek hasz ná la tá val 10 mg/m3 alat ti por -
koncentrációk is el ér he tõ ek. Va la mennyi pi ro me tal lur gi ai
el já rás nál meg kell ol da ni a ke let ke zõ por üze men be lü li
vagy kí vü li új ra fel hasz ná lá sát, be tart va a mun ka egész ség -
ügyi kö ve tel mé nye ket.

42. Az alap nyers anya gok ból tör té nõ ólom gyár tás nál a
kez de ti ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy van nak olyan új,
ígé re tes köz vet len re duk ci ós ol vasz tá si tech no ló gi ák,
ame lyek so rán nincs szük ség az érc kon cent rá tum szin te re -
lé sé re. Ezek az el já rá sok a köz vet len au to gén ólom ol vasz -
tá sos tech no ló gi ák új ge ne rá ci ó já hoz tar toz nak, ame lyek
ke ve sebb szennye zõ anyag-ki bo csá tás sal és ener gia fel -
hasz ná lás sal jár nak.

43. A má sod nyers anya gok ból ké szü lõ ól mot fõ leg
hasz nált sze mély- és te her gép ko csi-ak ku mu lá to rok ból
nye rik, ame lye ket az ol vasz tó ke men cé be ada go lás elõtt
szét sze rel nek. Itt a BAT egy rö vid for gó do bos ke men cé -
ben vagy ak na ke men cé ben tör té nõ egy sze ri ol vasz tás.
Oxi gén fû tõ anyag-égõk kel a vég gáz mennyi sé ge és a szál -
ló por-ter me lõ dés 60%-kal csök kent he tõ. A vég gáz tisz tí -
tás nál szö vet be té tes szû rõk al kal ma zá sá val 5 mg/m3-es
por kon cent rá ció is el ér he tõ.

44. Az alap nyers anya gok ból tör té nõ cink gyár tás mód -
sze re a pör kö lés es-ki lúg zá sos elekt ro li ti kus tech no ló gia.

A pör kö lés al ter na tí vá ja le het a nyo más alat ti ki lú go zás,
ami új üze mek nél BAT-ként jö het szó ba az érc kon cent rá -
tum jel lem zõ i tõl füg gõ en. Az Im pe ri al Smel ting ke men -
cék ben tör té nõ pi ro me tal lur gi ai cink gyár tás ki bo csá tá sai
mi ni má lis ra csök kent he tõ ek to ló aj tós ke men ce fe dél és
nagy ha té kony sá gú gáz mo sók al kal ma zá sá val, a sa lak- és
ólom ön tés so rán ke let ke zõ gá zok ha té kony el szí vá sá val és 
tisz tí tá sá val, va la mint a szén-mon oxid ban gaz dag
 kemencébõl szár ma zó vég gá zok ala pos tisz tí tá sá val
(<10 mg/m3).

45. Az oxi dált ma ra dé kok ból az Im pe ri al Smel ting el -
já rás sal nyer he tõ vissza a cink. A rend kí vül rossz mi nõ sé -
gû ma ra dék anya go kat és a szál ló port (pl. az acél ipar nál)
elõ ször for gó do bos ke men cé ben (Wa elz ke men ce) ke ze -
lik, ahol na gyobb cink oxid-tar tal mú ter mék ke let ke zik. A
fém tar tal mú anya go kat ol vasz tás sal hasz no sít ják újra, ez
in duk ci ós ke men cé ben, föld gáz zal vagy fû tõ olaj jal fû tött,
di rekt vagy in di rekt tü ze lé sû ke men cék ben vagy ál ló re tor -
tás New Jer sey el já rás se gít sé gé vel tör té nik, ahol szá mos
oxi dos vagy fé mes má sod nyers anyag vissza nyer he tõ. A
cink az ólom ko hók sa lak já ból is ki nyer he tõ a fu ming-el já -
rás se gít sé gé vel.

46. Ál ta lá nos ság ban véve, a tech no ló gi ai fo lya ma to kat
ha té kony por gyûj tõ be ren de zé sek kel kell el lát ni mind az
el sõd le ges gáz ki bo csá tá sok, mind a dif fúz ki bo csá tá sok
ke ze lé se ér de ké ben. A fõbb ki bo csá tás-csök ken té si mód -
sze re ket a 7. a) és b) táb lá zat vá zol ja fel. Szö vet be té tes
szû rõk al kal ma zá sá val né hány eset ben 5 mg/m3-es por -
kon cent rá ci ót is si ke rült el ér ni.

7. a) táblázat: színesfémek alapnyersanyagból történõ
elõállításának szennyezõforrásai, kibocsátás-csökkentõ

módszerei, a porleválasztás hatékonysága
 és költségigénye

Ki bo csá tás for rá sa
Ki bo csá tás-

csök ken tés mód sze re

Por ki bo csá tás 
csök ken té sé nek 

ha té kony sá ga (%)

Költ ség (tel jes költ ség 
USD-ben)

Dif fúz ki bo -
csá tá sok

El szí vó er nyõk,
zárt tér be 
te le pí tés stb.,
vég gáz tisz tí tás
szö vet be té tes
szû rõk kel

>99 –

Pör kö -
lés/szint ere zés

Fel áram ló
szint ere zés:
elekt ro szta ti kus
le vá lasz tók +
gáz mo sók 
(a két lép csõs
kon takt kén sav-
 gyár tás elõtt) +
szö vet be té tes
szû rõk a ma ra dék
gáz ra

– 7–10/Mg
H2SO4
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Ki bo csá tás for rá sa
Ki bo csá tás-

csök ken tés mód sze re

Por ki bo csá tás 
csök ken té sé nek 

ha té kony sá ga (%)

Költ ség (tel jes költ ség 
USD-ben)

Ha gyo má nyos 
ol vasz tás 
(re duk ci ós
kohó)

Ak na ke men ce:
le zárt
tetõ/meg fe le lõ
el szí vá sa a
csa po ló nyí lá sok nál 
+ szö vet be té tes
szû rõk, bur kolt
ön tõ csa tor na,
to ló aj tós
ke men ce fe dél

– –

Im pe ria l
Smel ting

Ha té kony
gáz mo sók

>95 –

Ven tu ri gáz mo sók – –

To ló aj tós
ke men ce fe dél

– 4/Mg gyár tott
fém

Nyo más alat ti 
ki lú go zás

Az al kal ma zott
tech no ló gia a
kon cent rá tum
ki lú goz ha tó sá gá tól 
függ

>99 eset füg gõ

Köz vet len 
re duk ci ós 
ol vasz tás

Flash-ol vasz tás:
pl. Kiv cet,
Ou to kum pu és
Mit su bis hi el já rás

– –

Für dõs ol vasz tás,
pl. fe lül rõl
le ve gõz te tett,
for gó do bos
kon ver ter,
Aus melt, Isas melt, 
QSL és No ran da
el já rás

Aus melt: Pb 77,
Cd 97; 
QSL: Pb 92, 
Cd 93

QSL: mû kö dé si 
költ sé gek:
60/Mg Pb

7. b) táblázat: A másodlagos színesfém-ágazat
szennyezõforrásai, kibocsátás-csökkentõ módszerei, 

azok hatékonysága és költségigénye

Ki bo csá tás
 for rá sa

Ki bo csá tás-
csök ken tés mód sze re

Por ki bo csá tás 
csök ken té sé nek

 ha té kony sá ga (%)

Költ ség (tel jes 
költ ség USD-ben)

Ólom gyár tás Rö vid for gó do bos
ke men ce:
el szí vó er nyõk a
csa po ló nyí lá sok
meg fe le lõ el szí vá sá ra
+ szö vet be té tes
szû rõk,
csõ kon den zá tor,
oxi gén-be fú vá sos égõ

99.9 45/Mg Pb

Cink gyár tás Im pe ri al Smel ting >95 14/Mg Zn

Ce ment ipar
(II. mel lék let, 7. ka te gó ria)

47. A ce ment ége tõ ke men cék ben má sod la gos tü ze lõ -
anya gok is fel hasz nál ha tók, úgy, mint hul la dék olaj vagy
hasz nált gu mi ab roncs. Amennyi ben az ége tés hez hul la dé -
kot hasz nál nak, ak kor a ki bo csá tás nak a hul la dék ége tõk -
kel szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel -
nie, és az al kal ma zott mennyi ség tõl füg gõ en, ve szé lyes
hul la dék hasz no sí tá sa ese tén a ki bo csá tás nak a ve szé lyes -
hul la dék-ége tõk elõ írásait kell tel je sí te nie. Je len fe je zet

azon ban csak a fosszi lis tü ze lõ anya gok kal fû tött ke men -
cék kel fog lal ko zik.

48. A ce ment gyár tás va la mennyi fo lya ma tá ban elõ for -
dul ré szecs ke-ki bo csá tás, így a nyers anya gok szál lí tá sa -
kor, ra ko dá sa kor és tá ro lá sa kor, va la mint elõ ké szí té se kor
(tö rõk, szá rí tók), to váb bá a klin ker gyár tás nál és a ce ment -
ké szí tés nél. A ne héz fé mek a nyers anya gok kal és a fosszi -
lis vagy hul la dék-tü ze lõ anya gok kal jut nak be a ce ment ke -
men cék be.

49. A kö vet ke zõ ke men ce tí pu so kat hasz nál ják klin ker -
ce ment gyár tá sá ra: hosszú ned ves for gó do bos ke men ce,
hosszú szá raz for gó do bos ke men ce, for gó do bos ke men ce
cik lo nos elõ fû tõ vel, for gó do bos ke men ce ros té lyos elõ fû -
tõ vel, és ak na ke men ce. Az ener gia igény és a ki bo csá -
tás-csök ken té si le he tõ sé gek szem pont já ból a cik lo nos elõ -
fû tõs for gó do bos ke men cét kell elõny ben ré sze sí te ni.

50. A for gó do bos ke men cé bõl ki lé põ to rok gá zo kat a
por le vá lasz tás elõtt hõ vissza nye rés cél já ból át ve ze tik az
elõ fû tõ rend sze ren és (ha van nak) a szá rí tó mal mo kon. Az
össze gyûj tött port vissza ada gol ják az alap anyag hoz.

51. A ke men cé be ke rü lõ ólom és kad mi um mennyi sé -
gé nek ke ve sebb, mint 0,5%-a ke rül a vég gá zok ba. A ma -
gas al ká li tar ta lom és a ke men cé ben le ját szó dó el nye lé si
fo lya mat elõ se gí ti a fé mek meg kö tõ dé sét a klin ker ben
vagy a klin ker por ban.

52. A lég kör be ki bo csá tott ne héz fé mek mennyi sé ge
csök kent he tõ pél dá ul egy mel lék áram ki ve ze té sé vel és az
ab ból össze gyûj tött por össze gyûj té sé vel a nyers anyag hoz
való vissza táp lá lás he lyett. Min den ilyen eset ben mér le -
gel ni kell azon ban a ne héz fé mek hul la dék le ra kó ba való ki -
eresz té sé nek kö vet kez mé nye it. Egy má sik le het sé ges el já -
rás a for ró lisz tes mód szer, ami kor a kal ci nált for ró liszt egy 
ré szét köz vet le nül a ke men ce be já ra tá nál le vá laszt ják, és
azt a ce ment gyár tó egy ség be jut tat ják. Al ter na tí va ként a
por a klin ker hez is hoz zá ada gol ha tó. Egy má sik fon tos
mód szer a jól sza bá lyo zott, sta bil ke men ce üzem, hogy el -
ke rül hes sék az elekt ro szta ti kus le vá lasz tók vész le ál lí tá sát. 
Vész le ál lí tást okoz hat a ma gas szén mon oxid-kon cent rá -
ció. Ilyen kor na gyon fon tos a ki ug ró mér té kû ne héz -
fém-ki bo csá tá sok el ke rü lé se.

53. A leg fon to sabb ki bo csá tás-csök ken tõ el já rá so kat a
8. táb lá zat mu tat ja be. A tö rõ- és õr lõ mû vek, va la mint a
szá rí tók por ki bo csá tá sá nak csök ken té sé re leg in kább szö -
vet be té tes szû rõ ket hasz nál nak, míg a ke men cék és klin -
ker hû tõk ese té ben elekt ro szta ti kus le vá lasz tók kal vég zik a 
ki lé põ gá zok tisz tí tá sát. Az elekt ro szta ti kus le vá lasz tók al -
kal ma zá sá val 50 mg/m3 alá csök kent he tõ a por kon cent rá -
ció. Szö vet be té tes szû rõk kel 10 mg/m3 por kon cent rá ció
ér he tõ el a tisz tí tott gáz ban.
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8. táblázat: A cementipar szennyezõforrásai,
kibocsátás-csökkentõ módszerei, azok hatékonysága

 és költségigénye

Ki bo csá tás for rá sa Ki bo csá tás-
csök ken tés mód sze re

Csök ken tés 
ha té kony sá ga (%)

Költ ség

Ap rí tók, õr lõ mal mok,
szá rí tók köz vet len
ki bo csá tá sa

Szö vet be té tes
szû rõk

Cd. Pb: >95 –

For gó do bos ke men cék,
klin ker hû tõk köz vet len
ki bo csá tá sai

Elekt ro szta ti kus
le vá lasz tók

Cd. Pb: >95 –

For gó do bos ke men cék
köz vet len ki bo csá tá sai

Ak tív sze nes
ad szorp ció
(meg kö tés)

Hg: >95 –

Üveg gyár tás
(II. mel lék let, 8. ka te gó ria)

54. Az üveg gyár tás ban kü lö nö sen nagy je len tõ sé ge van
az ólom ki bo csá tás nak, mi vel szá mos üveg faj ta elõ ál lí tá sá nál
az ólom nyers anyag ként funk ci o nál (pl. kris tály üve gek, ka -
tód su gár csö vek). A kö zön sé ges üveg elõ ál lí tá sá nak ólom ki -
bo csá tá sa a fo lya mat ban fel hasz nált vissza for ga tott üveg mi -
nõ sé gé tõl függ. A kris tály üve gek ol vasz tá sa kor ki bo csá tott
po rok ólom tar tal ma ál ta lá ban mint egy 20–60%.

55. A por ki bo csá tás fõ leg a nyers anyag-be ke ve rés bõl, a
ke men cék bõl, a ke men ce nyí lá sok dif fúz gáz szi vár gá sa i ból
és a kész üveg po lí ro zá sá ból, szó rá sá ból szár ma zik. A ki bo -
csá tás függ a fel hasz nált tü ze lõ anyag tól, a ke men ce tí pu sá tól
és a gyár tott üveg faj tá já tól. Az oxi gén tü ze lé ses égõk mint -
egy 60%-kal csök ken tik a vég gáz mennyi sé gét és a szál ló -
por-ke let ke zést. Az ólom ki bo csá tás je len tõ sen ala cso nyabb
elekt ro mos fû tés nél, mint olaj- vagy gáz tü ze lés ese tén.

56. A nyers anyag meg ol vasz tá sa fo lya ma tos vagy napi
üze mi ká dak ban vagy ol vasz tó té ge lyek ben tör té nik. A
sza ka szos üze mû ke men cék ben tör té nõ ol vasz tás nál a por -
ki bo csá tás je len tõ sen vál toz hat. A kris tály üveg-ol vasz tó
ká dak por ki bo csá tá sa ma ga sabb (<5 kg/Mg ol vadt üveg),
mint az egyéb ká da ké (<1 kg/Mg meg öm lesz tett szó da-
vagy ká li üveg).

57. Né hány mód szer a fém tar tal mú köz vet len por ki bo -
csá tá sok csök ken té sé re: az üveg elegy pel le te zé se, a fû tõ -
rend szer át ál lí tá sa olaj-/gáz tü ze lés rõl elekt ro mos fû tés re,
nagy ará nyú üveg-vissza for ga tás a nyers anyag adag ba,
jobb mé ret el osz lá sú nyers anya gok hasz ná la ta és az új ra -
hasz no sí tott üve gek nél az ólom tar tal mú frak ci ók ki szû ré -
se. Az el szí vott gá zok tisz tít ha tók szö vet be té tes szû rõk kel, 
ame lyek se gít sé gé vel 10 mg/m3 alá csök kent he tõk a ki bo -
csá tá sok. Elekt ro szta ti kus le vá lasz tók kal 30 mg/m3 ér he tõ
el. Az ide vo nat ko zó le vá lasz tá si ha té kony sá go kat a 9. táb -
lá zat mu tat ja.

58. Az ólom nél kü li kris tály üveg gyár tás fej lõ dik.

9. táblázat: Az üveggyártás szennyezõforrásai,
kibocsátás-csökkentõ módszerei, azok hatékonysága

 és költségigénye

Ki bo csá tás for rá sa Ki bo csá tás-
csök ken tés mód sze re

Por le vá lasz tá si 
ha té kony ság (%)

Költ ség 
(tel jes költ ség)

Köz vet len
ki bo csá tá sok

Szö vet be té tes szû rõk
(FRF)

>98 –

Elekt ro szta ti kus
le vá lasz tók (ESP)

>90 –

Klór-al ká li ipar

(II. mel lék let, 9. ka te gó ria)

59. A klór-al ká li ipar klór gázt, al ká li-hid ro xi do kat
és hid ro gént ál lít elõ só ol da tok elekt ro lí zi sé vel. A mû -
kö dõ üze mek ben leg gyak rab ban al kal ma zott két mód -
szer a hi gany ka tó dos és a di af rag más el já rás. Mind ket -
tõ nél meg fe le lõ tech no ló gi ai meg ol dá sok ra van szük ség 
a kör nye zet szennye zés el ke rü lé se ér de ké ben. A di af rag -
más el já rás nál nincs köz vet len hi gany ki bo csá tás, ki sebb 
az elekt ro lí zis ener gia igé nye, de na gyobb az al ká li hid -
ro xid-tö mé nyí tés hõ ener gia-igé nye (a tel jes ener gia -
mér le get te kint ve a di af rag más tech no ló gia kis sé elõ -
nyö sebb, kb. 10–15%-kal), és jó val kom pak tabb cel lák -
kal mû kö dik. Ezért új üze mek lé te sí té se kor a di af rag más 
el já rást kell elõny ben ré sze sí te ni. A szá raz föl di ere de tû
ten ger szennye zés meg elõ zé sé rõl  szóló 1990. jú ni us
14-i, 90/3. szá mú bi zott sá gi ha tá ro zat (Par com) ja vas la -
tot tesz a meg lé võ, hi gany ka tó dos klór-al ká li üze mek
mi e lõb bi ki vál tá sá ra, cé lul tûz ve ki a 2010. évet, mint a
tel jes fel szá mo lás idõ pont ját.

60. A hi gany ka tó dos el já rás di af rag más ra cse ré lé sé -
nek faj la gos be ru há zá si költ sé gét 700–1000 USD/Mg
Cl2 kö zöt ti ér ték re te szik. Bár több let rá for dí tást je -
lent – egye bek kö zött – a szol gál ta tá sok na gyobb költ sé -
ge vagy a só ol dat tisz tí tá si költ sé ge, a tel jes üze mel te té -
si költ ség a leg több eset ben ala cso nyabb. Ez fõ ként az
ala cso nyabb ener gia fo gyasz tás nak, va la mint a szenny -
víz tisz tí tás és hul la dé kár tal mat la ní tás ki sebb költ sé gé -
nek kö szön he tõ.

61. A hi gany ka tó dos el já rás so rán a hi gany kör nye zet -
be tör té nõ ki bo csá tá sá nak for rá sai a kö vet ke zõk: cel la te -
rem szel lõz te té se, tech no ló gi ai el szí vá sok, a ter mé kek, fõ -
leg a hid ro gén, va la mint a szenny víz. A lég kö ri ki bo csá tá -
so kat te kint ve a cel lák ból a cel la te rem be tör té nõ dif fúz hi -
gany ki bo csá tás kü lö nö sen je len tõs. A meg elõ zõ és ki bo -
csá tás-csök ken tõ in téz ke dé sek nagy fon tos sá gú ak és
elõny ben ré sze sí ten dõk, figye lembe véve az adott üzem
ki bo csá tá si for rá sa i nak fon tos sá gi sor rend jét. Min den
eset ben spe ci á lis kör nye zet vé del mi in téz ke dé sek re van
szük ség, ha az el já rás so rán ke let ke zõ isza pok ból vissza -
nye rik a hi ganyt.

2616 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/40. szám



62. A meg lé võ hi gany ka tó dos üze mek ben az aláb bi el -
já rá sok kal csök kent he tõk a ki bo csá tá sok:

– fo lya mat sza bá lyo zás és mû sza ki meg ol dá sok a cel lák 
mû kö dé sé nek op ti ma li zá lá sá ra, kar ban tar tás és ha té ko -
nyabb mun ka szer ve zés,

– le fe dés, tö mí té sek hasz ná la ta, sza bá lyo zott lefújt -
gázelszívás,

– a cel la ter mek ta ka rí tá sa és a tisz tán tar tá su kat meg -
könnyí tõ in téz ke dé sek,

– bi zo nyos gáz ára mok (egyes szennye zett le ve gõ ára -
mok és hid ro gén gáz) tisz tí tá sa.

63. A fen ti in téz ke dé sek se gít sé gé vel ter me lé si ka pa ci -
tás ra vo nat koz tat va éves át lag ban a hi gany ki bo csá tás jó val 
2 g/Mg klór gáz faj la gos szint alá csök kent he tõ. Lé tez nek
üze mek, ahol jó val 1 g/Mg Cl2 ter me lé si ka pa ci tás alat ti ki -
bo csá tást ér nek el. A 90/3-as Par com ha tá ro zat ered mé -
nye ként a mû kö dõ hi gany ka tó dos üze mek nek a szá raz föl -
di ere de tû ten ger szennye zés meg elõ zé sé rõl  szóló egyez -
mény ha tá lya alá tar to zó ki bo csá tá sok ese té ben 1996. de -
cem ber 31-éig el kel lett ér ni ük a 2 g Hg/Mg Cl2 ki bo csá tá si 
ér té ket. Mi vel a ki bo csá tás nagy mér ték ben függ a meg fe -
le lõ tech no ló gi ai gya kor lat tól, az át lag ér té ké be bele kell
szá mí ta ni az egy éves vagy rö vi debb kar ban tar tá si pe ri ó -
dust is.

Te le pü lé si, gyó gyá sza ti és ve szé lyes hul la dék ége té se
(II. mel lék let, 10. és 11. ka te gó ria)

64. A te le pü lé si hul la dék, gyó gyá sza ti és ve szé lyes
hul la dék ége té se is kad mi um-, ólom- és hi gany ki bo csá tás -
sal jár. A hi gany tel jes egé szé ben, a kad mi um nagy ré sze,
míg az ólom kis mér ték ben vá lik gõz-hal maz ál la po tú vá az
ége tés so rán. A ne héz fém-ki bo csá tás csök ken té sé re cél -
zott lé pé se ket kell ten ni az ége té si fo lya mat elõtt és után is.

65. A per nye le vá lasz tás ra az el ér he tõ leg jobb tech ni ka
a szö vet be té tes szû rõk kom bi ná lá sa a gõ zök ki bo csá tá sát
csök ken tõ ned ves vagy szá raz mód sze rek kel. Az elekt ro -
szta ti kus per nye le vá lasz tók ned ves le vá lasz tó rend sze rek -
kel tör té nõ kom bi ná lá sa szin tén ered mé nyez het ala csony
por- és per nye ki bo csá tást, azon ban itt a tex til be té tes szû -
rõk nél jó val ki sebb ez egyéb ha té kony ság nö ve lõ in téz ke -
dé sek le he tõ sé ge, kü lö nö sen, ha a tex til be té tek nek az il lé -
kony szennye zõ anya gok meg kö té sé re szol gá ló elõ ze tes
fe lü le ti ke ze lé sé re gon do lunk.

66. Amennyi ben BAT tech no ló gi át hasz nál nak a vég -
gáz tisz tí tá sá ra, a por kon cent rá ció 10–20 mg/m3 közé
csök ken, de a gya kor lat ban en nél ala cso nyabb ér té ket is
el ér nek, né hány eset ben 1 mg/m3 alat ti kon cent rá ci ó ról
szá mol tak be. A hi gany kon cent rá ci ó ja 0,05–0,10 mg/m3

szint re csök kent he tõ (11% O2 tar ta lom ra át szá mít va).

67. A má sod la gos ki bo csá tá sok csök ken té sé re szol gá ló 
leg fon to sabb el já rá so kat a 10. táb lá zat mu tat ja be. Meg le -

he tõ sen ne héz ál ta lá no san ér vé nyes költ ség ada to kat meg -
ad ni, mi vel az 1 ton ná ra jutó, USD-ben ki fe je zett faj la gos
költ sé gek szá mos üzem spe ci fi kus té nye zõ tõl függ nek,
mint pél dá ul a hul la dék össze té te lé tõl.

68. A te le pü lé si hul la dék va la mennyi össze te võ jé ben
(pl. ter mé kek, pa pír, szer ves anyag) ta lál ha tók ne héz fé -
mek. Ezért az ége tés re ke rü lõ hul la dék mennyi sé gé nek
csök ken té sé vel csök kent he tõ a ki bo csá tott ne héz fé mek
mennyi sé ge. Ez több fé le hul la dék ke ze lé si stra té gi á val,
köz tük új ra hasz no sí tá si prog ra mok kal, a szer ves anya gok
kom posz tá lá sá val ér he tõ el. Emel lett van nak olyan
UN/ECE tag or szá gok, ahol en ge dé lye zett a te le pü lé si hul -
la dék le ra ká sa. Meg fe le lõ en mû köd te tett hul la dék le ra kó -
ban nincs kad mi um- és ólom ki bo csá tás, és a hi gany ki bo -
csá tás is ala cso nyabb, mint az ége tés ese tén. Szá mos
UN/ECE tag or szág ban foly nak ku ta tá sok a le ra kók hi -
gany-ki bo csá tá sá ra vo nat ko zó an.

10. táblázat: A települési hulladék-, gyógyászati-
és veszélyeshulladék-égetés kibocsátóforrásai,

kibocsátás-csökkentõ módszerei, azok hatékonysága
és költségigénye

Ki bo csá tás
 for rá sa

Ki bo csá tás-
csök ken tés mód sze re

Por ki bo csá tás csök ken té -
sé nek ha té kony sá ga (%)

Költ ség (tel jes 
költ ség USD-ben

Ké mény bõl 
tá vo zó
vég gá zok

Nagy
ha té kony sá gú
gáz mo sók

Pb, Cd: >98 
Hg: kb. 50

–

Elekt ro szta ti kus
le vá lasz tók 
(3 te rü le ten)

Pb, Cd: 80–90 10–20/Mg
hul la dék

Ned ves
elekt ro szta ti kus
le vá lasz tók 
(1 te rü le ten)

Pb, Cd: 95–99 –

Szö vet be té tes
szû rõk

Pb, Cd: 95–99 15–30/Mg
hul la dék

Ak tív szén-
hoz zá adás +
szö vet be té tes
szû rõk

Hg: >85 üze mel te té si
költ ség: kb.
2–3/Mg hul la dék

Ak tív szén 
ágyas szû rés

Hg: >99 üze mel te té si
költ ség: kb.
50/Mg hul la dék

IV. Melléklet

A ha tár ér té kek és az el ér he tõ leg jobb tech ni kák
al kal ma zá sá nak ha tár ide je új és meg lé võ, hely hez

kö tött for rá sok ra

A ha tár ér té kek és az el ér he tõ leg jobb tech ni kák al kal -
ma zá sá ra ren del ke zés re álló idõ tar tam a kö vet ke zõ:

a) új, hely hez kö tött for rá sok ese té ben: a jegy zõ könyv
ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott két év,

b) meg lé võ, hely hez kö tött for rá sok ese té ben: a jegy zõ -
könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott nyolc év. Bi zo nyos
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meg lé võ, hely hez kö tött for rá sok ese té ben ez az idõ tar tam
szük ség ese tén meg hosszab bít ha tó a nem ze ti jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott amor ti zá ci ós idõ szak nak meg fele -
lõen.

V. Melléklet

A na gyobb, hely hez kö tött for rá sok ból szár ma zó
ki bo csá tá sok kor lá to zá sá ra szol gá ló ha tár ér té kek

I. BEVEZETÉS

1. A ne héz fém-ki bo csá tá sok kor lá to zá sa szem pont já -
ból két fé le ha tár ér ték nek van je len tõs sé ge:

– egyes ne héz fé mek re vagy ne héz fém cso por tok ra vo -
nat ko zó ha tár ér té kek, és

– a por-ki bo csá tá sok ra vo nat ko zó ál ta lá nos ha tár ér té -
kek.

2. A por-ha tár ér té kek alap ve tõ en nem he lyet te sít he tik
a kad mi um ra, ólom ra és hi gany ra vo nat ko zó faj la gos ha -
tár ér té ke ket, mi vel a por hoz kö tõ dõ fé mek mennyi sé ge el -
já rá son ként vál to zó. Azon ban a szál ló por-ha tár ér té kek be -
tar tá sa je len tõ sen hoz zá já rul az ál ta lá nos ság ban vett ne -
héz fém-ki bo csá tá sok csök ken té sé hez. Emel lett a por-ki -
bo csá tá sok fi gye lem mel kö ve té se ál ta lá ban ol csóbb, mint
az egyes anya gok mo ni tor ing ja, rá adá sul az egyes ne héz -
fé mek fo lya ma tos meg fi gye lé se ál ta lá ban nem ki vi te lez -
he tõ. Mind ezek  miatt a ré szecs ke-ha tár ér té kek nek nagy je -
len tõ sé ge van, és leg több ször eb ben a mel lék let ben is sze -
re pel nek, hogy ki egé szít sék vagy he lyet te sít sék a kad -
miumra, ólom ra vagy hi gany ra vo nat ko zó faj la gos ha tár -
ér té ke ket.

3. A mg/m3-ben meg adott ha tár ér té kek nor mál ál la pot -
ra vo nat koz nak (273,15 K hõ mér sék le ten, 101,3 kPa nyo -
má son mért szá raz gáz tér fo gat), és ál ta lá ban több órás,
rend sze rint 24 órás mû kö dés alat ti egy órás mé ré sek át lag -
ér té ke ként szá mít ják õket. Ebbe nem tar to zik bele az in dí -
tás és le ál lí tás sza ka sza. Az át la go lá si idõ tar tam szük ség
sze rint nö vel he tõ a kel lõ en pon tos mo ni tor ing ered mé nyek 
el éré se ér de ké ben. A vég gáz oxi gén tar tal má ra vonatko -
zóan a né hány fõ, hely hez kö tött for rás ra meg adott ér té ke -
ket kell al kal maz ni. Ti los min den fé le, a hul la dék gáz ban
lévõ szennye zõ anya gok kon cent rá ci ó já nak csök ken té sét
cél zó hí gí tás. A ne héz fé mek re vo nat ko zó ha tár ér té kek ma -
guk ba fog lal ják a fém és ve gyü le te i nek szi lárd, gáz és gõz
hal maz ál la po tú for má ját, át szá mít va az adott tisz ta fém re.
Ha a ha tár ér ték g/ter me lé si egy ség re vagy ka pa ci tás ra vo -
nat koz ta tott össz ki bo csá tás ra van meg ad va, ak kor azon a
pont- vagy dif fúz for rás ból szár ma zó összes, egy évre szá -
mí tott ki bo csá tást kell ér te ni.

4. Amennyi ben nem zár ha tó ki egy adott ha tár ér ték túl -
lé pé se, ak kor vagy a ki bo csá tá so kat, vagy egy olyan tel je -
sít mény pa ra mé tert kell meg fi gye lés alá von ni, amely jel zi, 
hogy a ki bo csá tás kor lá to zá sá ra szol gá ló be ren de zés üze -
mel te té se és fenn tar tá sa a meg fe le lõ mó don tör té nik-e. A
ki bo csá tás vagy a tel je sít mény in di ká tor meg fi gye lé sé nek
fo lya ma tos nak kell len nie, ha a ré szecs ke-ki bo csá tás tö -
meg ára ma 10 kg/h fe lett van. Ha a ki bo csá tá so kat mé rik
rend sze re sen, ak kor a lég szennye zõ anyag kon cent rá ci ó ját 
a gáz ve ze ték ben, csa tor ná ban vagy ké mény ben rep re zen -
ta tív mé rés sel kell meg ha tá roz ni. Ha a ré szecs ke-ki bo csá -
tás meg fi gye lé se sza ka szos, ak kor a kon cent rá ci ók mé ré -
sét sza bá lyos idõ kö zön ként, al kal man ként leg alább há rom
füg get len le ol va sás sal kell vé gez ni. A min ta vé telt és min -
den szennye zõ anyag elem zé sét, va la mint az au to ma ta mé -
rõ be ren de zé sek ka lib rá lá sá ra szol gá ló re fe ren cia mé ré se -
ket is az Eu ró pai Szab vány ügyi Bi zott ság (CEN) vagy a
Nem zet kö zi Szab vány ügyi Szer ve zet (ISO) ál tal ki adott
szab vá nyok sze rint kell vé gez ni. A CEN- vagy ISO-szab -
vá nyok ki dol go zá sá ig a nem ze ti szab vá nyok az irány adók. 
A nem ze ti szab vá nyok ak kor is al kal maz ha tók, ha a CEN
vagy ISO ál tal ki adott szab vá nyok kal azo nos ered mény re
ve zet nek.

5. Fo lya ma tos meg fi gye lés ese tén a ha tár ér ték ak kor
te kint he tõ tel je sí tett nek, ha a 24 órás idõ tar tam ra szá mí tott 
ki bo csá tá si át lag ér té kek egyi ke sem ha lad ja meg a ha tár ér -
té ket, vagy ha a meg fi gyelt pa ra mé ter 24 órás át la ga nem
ha lad ja meg a pa ra mé ter nek azt a kor re lá ci ós ér té két, ame -
lyet a ki bo csá tást kor lá to zó be ren de zés sza bá lyos üze mel -
te té se és fenn tar tá sa ide jén vég zett tel je sít mény teszt tel ha -
tá roz tak meg. A ki bo csá tás nem fo lya ma to san vég zett
meg fi gye lé se kor a meg fe le lés ak kor te kint he tõ tel je sí tett -
nek, ha az el le nõr zé sen kén ti le ol va sá sok át la ga nem ha lad -
ja meg a ha tár ér té ket. A ter me lé si egy sé gek re vo nat koz ta -
tott össz ki bo csá tás ban vagy összes éves ki bo csá tás ban ki -
fe je zett ha tár ér ték ak kor te kint he tõ tel je sí tett nek, ha a
 fentebb ír tak nak meg fele lõen a meg fi gyelt ér té ket nem
lépi túl.

II. A KIVÁLASZTOTT FÕ, HELYHEZ KÖTÖTT
FORRÁSOKRA VONATKOZÓ SPECIFIKUS

HATÁRÉRTÉKEK

Fosszi lis tü ze lõ anya gok ége té se
(II. mel lék let, 1. ka te gó ria)

6. A ha tár ér té kek szi lárd tü ze lõ anya gok ese tén 6%-os,
fo lyé kony tü ze lõ anya gok nál 3%-os O2-tar tal mú vég gáz ra
vo nat koz nak.

7. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke szi lárd és fo lyé -
kony tü ze lõ anya gok nál: 50 mg/m3.

Szin te re lõ üze mek
(II. mel lék let, 2. ka te gó ria)
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8. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke: 50 mg/m3.

Pel le te zõ üze mek
(II. mel lék let, 2. ka te gó ria)

9. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke:
a) õr lés, szá rí tás: 25 mg/m3 és
b) pel le te zés: 25 mg/m3 vagy

10. az összes ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke:
40 g/Mg elõ ál lí tott pel let.

Ko hók
(II. mel lék let, 3. ka te gó ria)

11. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke: 50 mg/m3.

Ív ke men cék
(II. mel lék let, 3. ka te gó ria)

12. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke: 20 mg/m3.

Réz- és cink gyár tás, ide ért ve az Im pe ri al Smel ting ke -
men cé ket

(II. mel lék let, 5. és 6. ka te gó ria)

13. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke: 20 mg/m3.

Ólom gyár tás
(II. mel lék let, 5. és 6. ka te gó ria)

14. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke: 10 mg/m3.

Ce ment ipar
(II. mel lék let, 7. ka te gó ria)

15. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke: 50 mg/m3.

Üveg gyár tás
(II. mel lék let, 8. ka te gó ria)

16. A ha tár ér té kek ke men ce tí pus tól füg gõ en el té rõ O2

tar tal mú vég gáz ra vo nat koz nak: kád ke men cék: 8%; té -
gely ke men cék és napi ká dak: 13%.

17. Az ólom ki bo csá tás ha tár ér té ke: 5 mg/m3.

Klór-al ká li ipar
(II. mel lék let, 9. ka te gó ria)

18. A ha tár ér té kek az egy üzem ál tal a le ve gõ be ki bo -
csá tott összes hi gany mennyi sé gé re vo nat koz nak, a
szennye zõ for rás tí pu sá tól füg get le nül, éves át lag ban meg -
ad va.

19. A meg lé võ klór-al ká li üze mek re vo nat ko zó ha tár -
ér té ke ket a vég re haj tó szerv ke re té ben ülé se zõ fe lek nek
kell meg ha tá roz ni uk a jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá -
mí tott két éven be lül.

20. Az új klór-al ká li üze mek re vo nat ko zó ha tár ér ték:
0,01 g Hg/Mg Cl2 ter me lõ ka pa ci tás.

Te le pü lé si-, gyó gyá sza ti- és ve szé lyes hul la dék-ége tés
(II. mel lék let, 10. és 11. ka te gó ria)

21. A ha tár ér té kek 11% O2 tar tal mú vég gáz ra vo nat -
koz nak.

22. A ré szecs ke-ki bo csá tás ha tár ér té ke:
a) 10 mg/m3 ve szé lyes és gyó gyá sza ti hul la dék ége té se

ese tén,
b) 25 mg/m3 te le pü lé si hul la dék ége té sé nél.

23. Az ólom ki bo csá tás ha tár ér té ke:
a) 0,05 mg/m3 ve szé lyes hul la dék ége té se ese tén,
b) 0,08 mg/m3 te le pü lé si hul la dék ége té sé nél,
c) a gyó gyá sza ti hul la dé kok ége té sé bõl szár ma zó, hi -

gany tar tal mú ki bo csá tá sok ha tár ér té ke it a vég re haj tó
szerv ben ülé se zõ fe lek nek kell meg ha tá roz ni uk a jegy zõ -
könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott két éven be lül.

VI. Melléklet

Termékösszetételt szabályozó intézkedések

1. Amennyi ben ez a mel lék let más ként nem ren del ke -
zik, a jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott hat hó -
napon be lül az or szág úti jár mû vek hez for gal ma zott
 benzin ólom tar tal mát 0,013 g/l-re kell csök ken te ni. A
0,013 g/l-nél ala cso nyabb ólom tar tal mú ól mo zat lan ben -
zint for gal ma zó szer zõ dõ fe lek nek az ólom tar ta lom szin -
ten tar tá sá ra vagy to váb bi csök ken té sé re kell tö re ked ni ük.

2. Va la mennyi szer zõ dõ fél nek tö re ked nie kell arra,
hogy az (1) be kez dés sze rin ti ólom tar tal mú üzem anya gok -
ra tör té nõ át ál lás összes sé gé ben az em be ri egész ség re és a
kör nye zet re gya ko rolt ká ros ha tá sok csök ke né sét ered mé -
nyez ze.

3. Ha va la mely szer zõ dõ fél meg ál la pít ja, hogy a for -
gal ma zott ben zin ólom tar tal má nak (1) be kez dés sze rin ti
kor lá to zá sa sú lyos tár sa dal mi-gaz da sá gi vagy mû sza ki
prob lé má kat okoz na, vagy összes sé gé ben nem jár na kör -
nye zet vé del mi vagy egész ség ügyi elõ nyök kel töb bek kö -
zött az or szág ég haj la ta  miatt, ak kor az em lí tett idõ tar tam
10 évre meg hosszab bít ha tó, ami alatt 0,15 g/l alat ti ólom -
tar tal mú ól mo zott ben zint for gal maz hat nak az or szág ban.
Ilyen eset ben a szer zõ dõ fél nek a meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó -
vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok ira tá val együtt le tét be kell
he lyez nie egy arra vo nat ko zó nyi lat ko za tot, hogy az idõ -
tar ta mot meg kí ván ja hosszab bí ta ni, és azt a vég re haj tó
szerv felé írás ban meg kell in do kol nia.

4. A szer zõ dõ fél en ge délyt kap kis mennyi ség ben,
összes ben zin el adá sá nak 0,5%-áig olyan, 0,15 g/l ólom -
tar tal mú ól mo zott ben zin for gal ma zá sá ra, amit öreg or -
szág úti jár mû vek mû köd te té sé hez hasz nál nak.

5. Va la mennyi szer zõ dõ fél kö te les az aláb bi kon cent -
rá ció ér té kek alat ti szin tet el ér ni a jegy zõ könyv ha tály ba lé -
pé sé tõl szá mí tott öt éves idõ tar ta mon be lül, vagy 10 éven
be lül az olyan, át ala ku lás ban lévõ gaz da ság gal ren del ke zõ
or szá gok, ame lyek a meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó
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vagy csat la ko zá si ok irat tal együtt le tét be he lye zett nyi lat -
ko zat ban jel zik a 10 éves idõ szak vál la lá sát:

a) 0,05 tö meg szá za lék hi gany tar ta lom a tar tó san szél -
sõ sé ges vi szo nyok kö zöt ti (pl. 0 °C alat ti, vagy 50 °C fe let -
ti hõ mér sék let, ütõ dés nek ki tett) hasz ná lat ra gyár tott al ká -
li-man gán szá raz ele mek ben, va la mint

b) 0,025 tö meg szá za lék hi gany tar ta lom az egyéb al ká -
li-man gán szá raz ele mek ben.

A fen ti ha tár ér té kek új elem tech no ló gia al kal ma zá sá nál
vagy a szá raz elem új ter mék be való be épí té sé nél túl lép he -
tõk, ha meg fe le lõ óv in téz ke dé sek kel biz to sít ják, hogy a
gyár tott elem vagy ter mék, amely bõl az elem nem tá vo lít -
ha tó el könnyen, kör nye zet vé del mi szem pont ból meg fe le -
lõ mó don ke rül ár tal mat la ní tás ra. Szin tén nem vo nat ko zik
a kö te le zett ség az al ká li-man gán gomb ele mek re és a
gomb ele mek bõl álló szá raz ele mek re.

VII. Melléklet

Termékforgalmat szabályozó intézkedések

1. Ez a mel lék let a ter mék for ga lom sza bá lyo zá sa te rén
nyújt irány mu ta tást a szer zõ dõ fe lek nek.

2. A fe lek fon to ló ra ve he tik a meg fe le lõ, pél dá ul alább
fel so rolt, ter mék for gal mat sza bá lyo zó in téz ke dé sek al kal -
ma zá sát, ha ezt az I. mel lék let ben sze rep lõ, egy vagy több
ne héz fé met tar tal ma zó ki bo csá tá sok em be ri egész ség re és
kör nye zet re gya ko rolt ká ros ha tá sa i nak koc ká za ta in do -
kolt tá te szi, figye lembe véve az in téz ke dé sek kel járó va la -
mennyi koc ká za tot és elõnyt, va la mint szem elõtt tart va
azt, hogy a ter mé kek bár mi fé le meg vál toz ta tá sá nak, cse ré -
jé nek összes sé gé ben az em be ri egész ség re és kör nye zet re
gya ko rolt ká ros ha tá sok csök ken té sét kell ered mé nyez nie:

a) az I. mel lék let ben sze rep lõ, egy vagy több ne héz fé -
met szán dé kos hoz zá adás ré vén tar tal ma zó ter mék ki vál tá -
sa, ha lé te zik meg fe le lõ al ter na tí vá ja,

b) az I. mel lék let ben sze rep lõ ne héz fé mek mi ni ma li zá -
lá sa vagy ki vál tá sa azok ban a ter mé kek ben, ame lyek azt
vagy azo kat szán dé kos hoz zá adás ré vén tar tal maz zák,

c) ter mék in for má ci ók nyúj tá sa, ide ért ve a cím ké zést,
hogy a fel hasz ná lók meg fe le lõ tá jé koz ta tást kap ja nak a
ter mék ben lévõ, szán dé ko san hoz zá adott, az I. mel lék let -
ben sze rep lõ ne héz fém(ek)rõl, va la mint a biz ton sá gos
hasz ná lat és a hul la dék ke ze lés kö ve tel mé nye i rõl,

d) gaz da sá gi ösz tön zõk vagy ön kén tes meg ál la po dá sok 
al kal ma zá sa a ter mé kek I. mel lék let ben sze rep lõ ne héz -
fém tar tal má nak csök ken té se vagy meg szün te té se ér de ké -
ben,

e) az I. mel lék let ben sze rep lõ ne héz fé mek va la me lyi -
két tar tal ma zó ter mé kek kör nye zet ba rát gyûj té sét, új ra -
hasz no sí tá sát vagy ár tal mat la ní tá sát cél zó prog ra mok ki -
dol go zá sa és meg va ló sí tá sa.

3. Az alább fel so rolt ter mé kek vagy ter mék cso por tok
mind egyi ke tar tal maz az I. mel lék let ben fel so rolt, egy
vagy több ne héz fé met, és ezek re vo nat ko zó an leg alább
egy szer zõ dõ fél kö te le zõ vagy ön kén tes in téz ke dé se ket
tesz, mi vel a ter mé kek je len tõ sen hoz zá já rul nak az I. mel -
lék let ben fel so rolt egy vagy több ne héz fém-ki bo csá tá sá -
hoz. Azon ban nincs még ele gen dõ in for má ció ar ról, hogy
ezek a ter mé kek min den fél nél lé nye ges szennye zõ for rást
je len te nek, és ezért a VI. mel lék let ben sze re pel je nek. Va -
la mennyi fe let bá to rí tunk azon ban, hogy a be sze rez he tõ
in for má ci ó kat ve gye figye lembe, és ha meg elõ zõ in téz ke -
dé sek meg té te le in do kolt, al kal maz za a (2) be kez dés ben
meg adott ter mék for gal ma zá si in téz ke dé se ket az aláb bi
fel so ro lás ban sze rep lõ egy vagy több ter mék re:

a) hi gany tar tal mú, elekt ro mos al kat ré szek, azaz egy
vagy több, elekt ro mos áram ve ze té sé re szol gá ló érint ke zõt 
vagy ér zé ke lõt tar tal ma zó ké szü lé kek, pl. re lék, ter mosz tá -
tok, szint kap cso lók, nyo más kap cso lók és egyéb kap cso lók 
(a meg tett in téz ke dé sek kö zött sze re pel a hi gany tar tal mú
elekt ro mos al kat ré szek nagy ré szé nek a be til tá sa, ön kén tes 
prog ra mok egyes hi ga nyos kap cso lók elekt ro ni kus vagy
spe ci á lis kap cso ló val tör té nõ he lyet te sí té sé re, a kap cso lók
új ra hasz no sí tá sá ra ki dol go zott ön kén tes prog ra mok és a
ter mosz tá tok új ra hasz no sí tá sá ra ki dol go zott ön kén tes
prog ra mok),

b) hi gany tar tal mú mé rõ esz kö zök, pl. hõ mé rõk, ma no -
mé te rek, lég nyo más mé rõk, nyo más mé rõk, kap cso lók és
táv adók (a meg tett in téz ke dé sek kö zött sze re pel a hi gany -
tar tal mú hõ mé rõk és mé rõ esz kö zök be til tá sa),

c) hi gany tar tal mú fény for rá sok (a meg tett in téz ke dé sek 
kö zött sze re pel nek az ön kén tes új ra hasz no sí tá si prog ra -
mok, va la mint a lám pán kén ti hi gany tar ta lom csök ken té se
ön kén tes vagy kö te le zõ prog ra mok kal),

d) hi gany tar tal mú fo gá sza ti amal gám (a meg tett in téz -
ke dé sek kö zött sze re pel nek a fo gá sza ti amal gám hasz ná la -
tá ra vo nat ko zó ön kén tes in téz ke dé sek és – nem tel jes
körû – til tás, va la mint an nak meg aka dá lyo zá sá ra irá nyu ló
ön kén tes prog ra mok, hogy a száj se bé sze tek bõl az amal -
gám hul la dék víz tisz tí tó te le pek re jus son),

e) hi gany tar tal mú nö vény vé dõ sze rek, köz tük a csá vá -
zó sze rek (a meg tett in téz ke dé sek kö zött sze re pel az összes
hi ga nyos nö vény vé dõ szer, köz tük a csá vá zó sze rek be til -
tá sa, va la mint a hi gany fer tõt le ní tõ szer ként tör té nõ al kal -
ma zá sá nak be til tá sa),

f) hi gany tar tal mú fes té kek (a meg tett in téz ke dé sek kö -
zött sze re pel min den ilyen tí pu sú fes ték be til tá sa, til tás az
ilyen fes té kek bel sõ te rek ben és gye rek já té ko kon tör té nõ
al kal ma zá sá ra, hi gany hasz ná la tá nak be til tá sa a kor ha dás-
és al gá so dás gát ló fes té kek ben), és

g) egyéb, a VI. mel lék let ben nem sze rep lõ hi gany tar -
tal mú szá raz ele mek (a meg tett in téz ke dé sek kö zött a hi -
gany tar ta lom csök ken té sét cél zó ön kén tes prog ra mok,
jog sza bá lyok és kör nye zet vé del mi dí jak, va la mint ön kén -
tes új ra hasz no sí tá si prog ra mok sze re pel nek).”
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3.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

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

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

2007. évi XXII.
tör vény

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért
felelõs nemzeti hatóságok eljárására

és együttmûködésére vonatkozó közösségi jogi
aktusok végrehajtásához szükséges

tör vénymódosításokról*

A gazdasági reklámtevékenységrõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vény módosítása

1.  § A gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény (a továb biak ban: Grtv.) 15.  §-ának
(4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép,
egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés szá mo zá sa (6) be kez -
dés re vál to zik:

„(4) A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sát

a) az em be ri fel hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek kö zös -
sé gi kó de xé rõl  szóló 2001/83/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv – a 2004/27/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv vel mó do sí tott – 86–100. cik két át ül te tõ tag -
állami jog sza bá lyok ba üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li
jog sér té sek te kin te té ben a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság, va -
la mint a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv,

b) a 84/450/EGK ta ná csi irány el vet, to váb bá a
97/55/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet át ül te tõ
tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be -
lü li jog sér té sek te kin te té ben a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal
lát ja el.

(5) A köl csö nös jog se gély so rán a (4) be kez dés sze rin ti
ha tó sá gok a 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fele -
lõen jár nak el.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § A Grtv. 16.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A rek lám fel ügye le ti el já rást ügy fél ként az ál ta luk vé -
dett fo gyasz tói ér de kek vé del me kö ré ben kez de mé nyez he -
tik azok az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség bár mely ál la má nak
joga alap ján lét re jött fel jo go sí tott egy sé gek is, ame lyek a
98/27/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 4. cik ké -
nek (3) be kez dé se alap ján az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap -
já ban köz zé tett jegy zé ken sze re pel nek.”

3.  § A Grtv. a kö vet ke zõ 19/B.  §-sal egé szül ki:

„19/B.  § Az el já ró szerv a 2006/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sa so rán a jog sér tés
meg szün te té se ér de ké ben ha tá ro zat ho za tal he lyett ha tó sá -
gi szer zõ dést köt het az zal az ügy fél lel, aki vál lal ja, hogy
fel hagy a jog sér tõ ma ga tar tás sal, és ma ga tar tá sát a ha tó sá -
gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don hoz za össz hang ba a 
rek lá mo zás ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel.”

4.  § A Grtv. a 20.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 20/A. és
20/B.  §-sal egé szül ki:

„20/A.  § (1) Az el já ró szerv a rek lám fel ügye le ti el já rás -
ban ho zott jog erõs ha tá ro za tát köz zé te szi, amennyi ben

a) ha tá ro za tá ban egy mil lió fo rint vagy azt meg ha la dó
össze gû bír sá got sza bott ki,

b) a ha tá ro zat meg ho za ta lá ra a jog sér tõ ma ga tar tás is -
mé telt ta nú sí tá sa  miatt ke rült sor, vagy

c) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét el ren de lõ, il let ve a
jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát meg til tó ha tá ro za -
tát a 15.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja vagy a 16.  § (3) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta sze rin ti el já rá sa ke re té ben
hoz ta.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sza bá lyo zott ese tek ben az
el já ró szerv jog erõs ha tá ro za tát köz zé te he ti.

(3) A ha tá ro zat köz zé té te le az el já ró szerv hon lap ján, il -
le tõ leg az el já ró szerv ál tal cél sze rû nek tar tott egyéb mó -
don tör té nik. A köz zé tett ha tá ro zat ról az el já ró szerv a
nem ze ti hír ügy nök sé get is tá jé koz tat hat ja.

(4) A köz zé tett do ku men tum nak tar tal maz nia kell:

a) a köz zé té tel nap ját,

b) a köz zé té tel e tör vény sze rin ti jog cí mét,

c) az el já ró szerv meg ne ve zé sét,

d) az ügy szá mát és tár gyát,

e) a jog sér tõ ne vét és szék he lyét,

f) a meg ál la pí tott tény ál lást,

g) a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét a jog or vos lat le he tõ sé -
gé rõl  szóló tá jé koz ta tás ki vé te lé vel, va la mint

h) a ha tá ro zat tal szem be ni bí ró sá gi fe lül vizs gá lat, fel -
ügye le ti el já rás vagy ügyé szi óvás té nyét és – amennyi ben
ren del ke zés re áll – azok ered mé nyét.

20/B.  § (1) Az el já ró szerv a 19/B.  § sze rin ti ha tó sá gi
szer zõ dés rõl köz le ményt tesz köz zé a hon lap ján, il le tõ leg
az ál ta la cél sze rû nek tar tott egyéb mó don.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz le mény nek tar tal maz nia 
kell:

a) a 20/A.  § (4) be kez dé sé nek a) és c)–e) pont ja i ban
fog lal ta kat,

b) a köz ér dek vé del mé ben tör té nõ meg ál la po dás kö tés
té nyét,

c) a kö te le zett ség vál la lás tar tal mát kö zért he tõ en össze -
fog lal va, va la mint

d) az arra vo nat ko zó fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó sá gi 
szer zõ dés az el já ró szerv nél meg te kint he tõ.”

5.  § (1) A Grtv. 25/A.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról
[a 16.  § (3) bek., a 19.  § és a 20/A.  § (1) bek. c) pont, (3) és
(4) bek.];”

(2) A Grtv. 25/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság, a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá -
si szerv, to váb bá a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal feladatkö -
rében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) és (6) be kez dés [a 15.  §
(4) bek., a 17.  § (2) bek., a 18.  § (1) bek., a 19/B.  §, a
20/A.  § (1) bek. c) pont, (3) és (4) bek. és a 20/B.  §];

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. de cem ber 
22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le -
lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról
[a 15.  § (5) bek.].”

A fogyasztóvédelemrõl  szóló
 1997. évi CLV. tör vény módosítása

6.  § A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény (a továb biak ban: Fgytv.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.  § E tör vény ha tá lya – kü lön tör vény el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – arra a gaz dál ko dó szer ve zet ál tal vég zett
gaz da sá gi, il let ve szak mai te vé keny ség re ter jed ki, amely
a fo gyasz tó kat érin ti vagy érint he ti.”

7.  § Az Fgytv. 2.  §-a a kö vet ke zõ p) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban:]

„p) Gaz dál ko dó szer ve zet: az 1.  § sze rin ti te vé keny sé get 
vég zõ ter mé sze tes sze mély, a Ma gyar Köz tár sa ság ban
vagy kül föl dön nyil ván tar tás ba vett jogi sze mély vagy jogi 
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, va la -
mint kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe.”

8.  § Az Fgytv. 39.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A ke re set in dí tá si jog az (1)–(4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint meg il le ti azo kat az Eu ró pai Gaz da sá gi 
Tér ség bár mely ál la má nak joga alap ján lét re jött fel jo go sí -
tott egy sé ge ket az ál ta luk vé dett fo gyasz tói ér de kek vé del -
me kö ré ben, ame lyek a 98/27/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv 4. cik ké nek (3) be kez dé se alap ján az Eu ró -
pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett jegy zé ken sze re -
pel nek, fel té ve, hogy a ke re set ben ér vé nye sí tett igény kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek meg sér té sén ala pul.”

9.  § Az Fgytv. a 43.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel,
43/A. és 43/B.  §-sal egé szül ki:

„Együttmûködés az Európai Gazdasági Térség
államainak fogyasztóvédelmi hatóságaival

43/A.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság lát ja el a
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sát a kö vet ke zõ irány el ve ket át ül te tõ tag ál la mi jog -
sza bá lyok ba üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té -
sek te kin te té ben:

a) az üz let he lyi sé gen kí vül kö tött szer zõ dé sek ese tén a
fo gyasz tók vé del mé rõl  szóló 85/577/EGK ta ná csi irány -
elv,

b) a fo gyasz tói hi tel re vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi,
ren de le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl
 szóló – a 90/88/EGK ta ná csi irány elv vel, to váb bá a
98/7/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do -
sí tott – 87/102/EGK ta ná csi irány elv,

c) a szer ve zett uta zá si for mák ról  szóló 90/314/EGK ta -
ná csi irány elv,

d) a fo gyasz tók kal kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott
tisz tes ség te len fel té te lek rõl  szóló 93/13/EGK ta ná csi
irány elv,

e) az in gat la nok idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak
meg szer zé sé re irá nyu ló szer zõ dé sek egyes szem pont jai
vo nat ko zá sá ban a fo gyasz tók vé del mé rõl  szóló 94/47/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,

f) a tá vol le võk kö zött kö tött szer zõ dé sek ese tén a fo -
gyasz tók vé del mé rõl  szóló – a 2002/65/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 97/7/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv,

g) a fo gyasz tók szá má ra kí nált ter mé kek árá nak fel tün -
te té sé vel kap cso la tos fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 98/6/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv,
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h) a fo gyasz tá si cik kek adás vé te lé nek és a kap cso ló dó
jót ál lás nak egyes vo nat ko zá sa i ról  szóló 1999/44/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv,

i) a bel sõ pi a con az in for má ci ós tár sa da lom mal össze -
füg gõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen az elekt ro ni kus ke res ke -
de lem egyes jogi vo nat ko zá sa i ról  szóló 2000/31/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5. és 10–11. cik ke,

j) az em be ri fel hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek közös -
ségi kó de xé rõl  szóló 2001/83/EK eu ró pai par la men ti és
 tanácsi irány elv – 2004/27/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv vel mó do sí tott – 86–100. cik ke.

(2) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság lát ja el – szük ség sze -
rint a lé gi köz le ke dé si ha tó ság meg ke re sé sé vel – a
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sát a vissza uta sí tott be szál lás és lé gi já ra tok tör lé se
vagy hosszú ké sé se ese tén az uta sok nak nyúj tan dó kár ta la -
ní tás és se gít ség kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 261/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
ren del ke zé se i be üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér -
té sek te kin te té ben.

(3) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság vég zi a Ma gyar Köz tár -
sa ság ban – össze kö tõ hi va tal ként – a 2006/2004/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak össze -
han go lá sát.

(4) A köl csö nös jog se gély so rán a fo gyasz tó vé del mi ha -
tó ság a 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fele lõen
jár el.

43/B.  § A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let 5. cik ké nek (1) be kez dé se, 16. cik ké nek (1) be -
kez dé se, va la mint 17. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ér te -
sí té si kö te le zett sé gek, to váb bá a 21. cik ké nek (2) be kez dé -
se sze rin ti je len tés té te li kö te le zett ség vég re haj tá sá ról a mi -
nisz ter gon dos ko dik.”

10.  § Az Fgytv. 46.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el já ró ha tó ság el já rá sát – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott jog sza bá lyi ren del ke zé sek meg sér té se
 miatt – ügy fél ként az ál ta luk vé dett fo gyasz tói ér de kek vé -
del me kö ré ben kez de mé nyez he tik azok az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség bár mely ál la má nak joga alap ján lét re jött fel jo -
go sí tott egy sé gek is, ame lyek a 98/27/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 4. cik ké nek (3) be kez dé se alap -
ján az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett jegy zé -
ken sze re pel nek.”

11.  § Az Fgytv. a kö vet ke zõ 47/B.  §-sal egé szül ki:
„47/B.  § Az el já ró ha tó ság a 2006/2004/EK eu ró pai par -

la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sa so rán a Kö zös sé -
gen be lü li jog sér tés meg szün te té se ér de ké ben ha tá ro zat -
ho za tal he lyett ha tó sá gi szer zõ dést köt het az zal az ügy fél -
lel, aki vál lal ja, hogy fel hagy a jog sér tõ ma ga tar tás sal, és
ma ga tar tá sát a ha tó sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó -
don hoz za össz hang ba a 43/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -

tá ro zott irány el ve ket át ül te tõ jog sza bá lyi ren del ke zé sek -
kel, il let ve a 43/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
zös sé gi ren de let tel.”

12.  § Az Fgytv. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„49.  § (1) Az el já ró ha tó ság az ügy dön tõ ha tá ro zat meg -
ho za ta lá ig ter je dõ idõ tar tam ra vég zé sé ben azon na li ha -
tállyal el ren del he ti a 47.  § (1) be kez dé sé nek a)–c), il let ve
e) pont já ban fog lal ta kat, ha arra a (2) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sá nak va ló szí nû sít he tõ sé ge
 miatt ha laszt ha tat la nul szük ség van. E dön té sét a ha tó ság
so ron kí vül hoz za meg.

(2) Az el já ró ha tó ság ve ze tõ je el ren del he ti az élet, az
egész ség, a tes ti ép ség és a kör nye zet vé del me, vagy a fo -
gyasz tók szé les kö rét érin tõ, sú lyos kár ral fe nye ge tõ ve -
szély el há rí tá sa ér de ké ben ho zott ha tá ro zat fel leb be zés re
te kin tet nél kül tör té nõ vég re haj tá sát.”

13.  § Az Fgytv. 51.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„51.  § (1) Az el já ró ha tó ság ha tá ro za tát – jog or vos lat ra
te kin tet nél kül – köz zé te szi, amennyi ben

a) a ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kül tör té nõ
vég re haj tá sát ren del te el a 49.  § (2) be kez dé se alap ján,
vagy

b) a ha tá ro zat ho za tal ra azért ke rült sor, mert a ha tó ság
az 55.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ki adott kor -
mány ren de let sze rin ti el já rá sa so rán meg ál la pít ja, hogy a
vizs gált áru vagy szol gál ta tás nem fe lel meg a biz ton sá -
gos sá gi kö ve tel mé nyek nek.

(2) Az el já ró ha tó ság jog erõs ha tá ro za tát köz zé te szi,
amennyi ben

a) ha tá ro za tá ban egy mil lió fo rint vagy azt meg ha la dó
össze gû bír sá got sza bott ki,

b) a ha tá ro zat meg ho za ta lá ra a jog sér tõ ma ga tar tás is -
mé telt ta nú sí tá sa  miatt ke rült sor, vagy

c) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét el ren de lõ, il let ve a
jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát meg til tó ha tá ro za -
tát a 43/A.  § (1), il let ve (2) be kez dé se vagy a 46.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti el já rá sa ke re té ben hoz ta.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben nem sza bá lyo zott ese tek ben 
az el já ró ha tó ság jog erõs ha tá ro za tát köz zé te he ti.

(4) Az el já ró ha tó ság – amennyi ben azt a 46.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti el já rá sa ke re té ben hoz ta – köz zé te szi a
49.  § (1) be kez dé se sze rin ti vég zé sét.

(5) A ha tá ro zat, il let ve a vég zés köz zé té te le a ha tó ság
hon lap ján, il le tõ leg a ha tó ság ál tal cél sze rû nek tar tott
egyéb mó don tör té nik. A köz zé tett dön tés rõl a ha tó ság a
nem ze ti hír ügy nök sé get is tá jé koz tat hat ja.

(6) A köz zé tett do ku men tum nak tar tal maz nia kell:

a) a köz zé té tel nap ját,

b) a köz zé té tel e tör vény sze rin ti jog cí mét,
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c) a jog erõ be áll tá ra vagy an nak hi á nyá ra tör té nõ uta -
lást,

d) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét,
e) az ügy szá mát és tár gyát,
f) a jog sér tõ gaz dál ko dó szer ve zet ne vét és szék he lyét,
g) a meg ál la pí tott tény ál lást,
h) a ha tá ro zat, il let ve a vég zés ren del ke zõ ré szét, ide

nem ért ve jog erõs ha tá ro zat, vég zés ese tén a jog or vos lat -
ról  szóló ren del ke zést, va la mint

i) a ha tá ro zat tal szem be ni fel leb be zés, bí ró sá gi fe lül -
vizs gá lat, fel ügye le ti el já rás vagy ügyé szi óvás té nyét és
– amennyi ben ren del ke zés re áll – azok ered mé nyét.”

14.  § Az Fgytv. az 51.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ
51/A.  §-sal egé szül ki:

„51/A.  § (1) Az el já ró ha tó ság az ál ta la a 2006/2004/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sa ke re té -
ben kö tött ha tó sá gi szer zõ dés rõl köz le ményt tesz köz zé
hon lap ján, il le tõ leg az ál ta la cél sze rû nek tar tott egyéb mó -
don.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz le mény nek tar tal maz nia 
kell:

a) az 51.  § (6) be kez dé sé nek a)–b) és d)–f) pont ja i ban
fog lal ta kat,

b) a köz ér dek vé del mé ben tör té nõ meg ál la po dás kö tés
té nyét,

c) a kö te le zett ség vál la lás tar tal mát kö zért he tõ en össze -
fog lal va, va la mint

d) az arra vo nat ko zó fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó sá gi 
szer zõ dés a ha tó ság nál meg te kint he tõ.”

15.  § Az Fgytv. 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép, egy ide jû leg a §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

57.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 90/88/EGK irány el vé vel mó do sí tott
87/102/EGK irány el ve (1986. de cem ber 22.) a fo gyasz tói
hi tel re vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti és köz igaz -
ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl [a 2.  § d) pont ja és a
7–7/A.  §];

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról
[a 39.  § (3) és (5) bek., a 46.  § (2) bek., a 47.  § (1) bek. a) és
b) pont ja, a 49.  § (1) bek., va la mint az 51.  § (2) bek.
c) pont, (4)–(6) bek.];

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/95/EK irány -
el ve (2001. de cem ber 3.) az ál ta lá nos ter mék biz ton ság ról
[a 2.  § j), k), n), va la mint o) pont ja és a 3–5.  §, a tör vény
vég re haj tá sá ra az 55.  § (1) bek. a) pont já ban adott fel ha tal -
ma zás alap ján meg al ko tott kor mány ren de let tel együtt];

d) a Bi zott ság 98/257/EK aján lá sa (1998. már ci us 30.)
a fo gyasz tói jog vi ták bí ró sá gi el já rá son kí vü li ren de zé sé re
ha tás kör rel ren del ke zõ tes tü le tek re vo nat ko zó el vek rõl
(a 18–37.  §).

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) és (6) be kez dés, 5. cikk
(1) be kez dés, 16. cikk (1) be kez dés, 17. cikk (1) be kez dés,
21. cikk (2) be kez dés [a 43/A.  §, a 43/B.  §, a 47/B.  §, az
51.  § (2) bek. c) pont ja, va la mint (5) és (6) bek.];

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. de cem -
ber 22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról
[a 43/A.  § (4) bek.].”

Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok,
valamint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ

szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló
2001. évi CVIII. tör vény mó do sí tá sa

16.  § Az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va -
la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál -
ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény
(a továb biak ban: Ektv.) a kö vet ke zõ 16/A–16/F.  §-sal egé -
szül ki:

„16/A.  § (1) A 4–6.  §-ban és a 15.  §-ban fog lalt ren del -
ke zé sek meg sér té se ese tén a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság jár
el az Fgytv. sza bá lyai sze rint.

(2) A 14.  §-ban és a 14/A.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek
meg sér té se ese tén a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság (a továb -
biak ban: Ha tó ság) jár el.

(3) Az elekt ro ni kus hir de tés sel össze füg gõ gaz da sá gi
rek lám te vé keny ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg tar tá -
sát a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el len õr zi, amely a gaz da sá -
gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LVIII. tör vény
sze rint jár el.

16/B.  § (1) A Ha tó ság 16/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti el -
já rá sá ra (a továb biak ban: elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso -
la tos fel ügye le ti el já rás) 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.

(2) Az el sõ fo kú szerv a Ha tó ság Hi va ta la. Az el sõ fo kú
ha tá ro zat el len a Ha tó ság Ta ná csá nak el nö ké hez le het fel -
leb bez ni.

16/C.  § (1) Az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos fel -
ügye le ti el já rás ké re lem re in dul, ha a 14.  §-ban és a
14/A.  §-ban fog lal tak meg sér té se va la ki nek a jo gát vagy
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jo gos ér de két sér ti. Ha az igé nyek ön ál ló ér vé nye sí té se a
sé rel met szen ve dett fo gyasz tók szá má ra te kin tet tel nem
len ne cél ra ve ze tõ, az el já rás meg in dí tá sá ra a fo gyasz tói ér -
dek kép vi se le tet el lá tó köz igaz ga tá si szer vek és tár sa dal mi
szer ve ze tek is jo go sul tak.

(2) A Ha tó ság el já rá sát ügy fél ként az ál ta luk vé dett fo -
gyasz tói ér de kek vé del me kö ré ben kez de mé nyez he tik
azok az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség bár mely ál la má nak
joga alap ján lét re jött fel jo go sí tott egy sé gek is, ame lyek a
98/27/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 4. cik ké -
nek (3) be kez dé se alap ján az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap -
já ban köz zé tett jegy zé ken sze re pel nek.

(3) Az elekt ro ni kus hir de tés sel kap cso la tos fel ügye le ti
el já rás a jog sér tõ elekt ro ni kus hir de tés köz zé té te lét kö ve tõ 
egy éven túl nem in dít ha tó meg. Ha az ér de kelt fél sze -
mély hez fû zõ dõ jo ga i nak meg sér té sé rõl egy éven túl szer -
zett tu do mást, az el já rás meg in dí tá sá ra nyit va álló ha tár idõ 
meg ál la pí tá sá ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.
évi IV. tör vény 326.  §-ának (2) be kez dé sét kell meg fele -
lõen al kal maz ni.

16/D.  § (1) A Ha tó ság a 14.  §-ban, il let ve a 14/A.  §-ban
fog lalt ren del ke zé sek meg sér té se ese tén

a) el ren del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét,
b) meg tilt hat ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi folyta -

tását,
c) a jog sér tés meg szün te té se ér de ké ben ha tá ro zat ho za -

tal he lyett ha tó sá gi szer zõ dést köt het az zal az ügy fél lel,
aki vál lal ja, hogy fel hagy a jog sér tõ ma ga tar tás sal és
maga tartását a ha tó sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó -
don hoz za össz hang ba a 14.  §, il let ve a 14/A.  § rendelkezé -
seivel,

d) öt ven ezer fo rint tól öt száz ezer fo rin tig ter je dõ össze -
gû elekt ro ni kus ke res ke del mi bír sá got szab hat ki.

(2) Az elekt ro ni kus ke res ke del mi bír ság össze gét az
eset összes kö rül mé nye i re – így kü lö nö sen a fo gyasz tók
ér de kei sé rel mé nek kö ré re, sú lyá ra, a jog sér tõ ál la pot idõ -
tar ta má ra, a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt jel le gé re – te kin -
tet tel kell meg ha tá roz ni. A bír ság több szö rös jog sér tés
ese tén is mé tel ten is ki szab ha tó. Nincs he lye bír ság ki sza -
bá sá nak a 2.  § lc) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tó val
mint az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ jé vel szem ben.

(3) Az elekt ro ni kus ke res ke del mi bír sá got a Ha tó ság
szám lá já ra kell meg fi zet ni. A jog erõ sen ki sza bott és be
nem fi ze tett bír sá got adók mód já ra és azok kal egy sor ban
kell be haj ta ni.

(4) A Ha tó ság az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta lá ig ter -
je dõ idõ tar tam ra vég zé sé ben azon na li ha tállyal meg tilt hat -
ja a jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát, il let ve el ren -
del he ti a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét, ha erre – az ér de -
kel tek jogi vagy gaz da sá gi ér de ke i nek vé del me  miatt –
halaszt hatatlanul szük ség van. E dön té sét a Ha tó ság so ron
kí vül hoz za meg.

(5) Az elekt ro ni kus hir de tõ, az elekt ro ni kus hir de té si
szol gál ta tó, va la mint az elekt ro ni kus hir de tés köz zé te võ je

a 14.  §-ban, il let ve a 14/A.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek be -
tar tá sá nak bi zo nyí tá sá ra kö te lez he tõ.

16/E.  § (1) A Ha tó ság a 14.  §-ban és a 14/A.  §-ban fog -
lalt ren del ke zé sek meg sér té se tár gyá ban ho zott jog erõs
ha tá ro za tát – a fo gyasz tó sze mé lyes ada ta i nak tör lé se vagy 
ol vas ha tat lan ná té te le mel lett – hon lap ján köz zé te szi,
amennyi ben

a) ha tá ro za tá ban két száz ezer fo rint vagy azt meg ha la -
dó össze gû bír sá got sza bott ki,

b) a ha tá ro zat meg ho za ta lá ra a jog sér tõ ma ga tar tás is -
mé telt ta nú sí tá sa  miatt ke rült sor,

c) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sét el ren de lõ, il let ve a
jog sér tõ ma ga tar tás to váb bi foly ta tá sát meg til tó ha tá ro za -
tát a 16/C.  § (2) be kez dé se vagy a 16/F.  § (1) be kez dé sé nek 
b) pont ja sze rin ti el já rá sa ke re té ben hoz ta.

(2) A Ha tó ság – amennyi ben azt a 16/C.  § (2) be kez dé se
sze rin ti el já rá sa ke re té ben hoz ta – a hon lap ján köz zé te szi a 
16/D.  § (4) be kez dé se sze rin ti vég zé sét.

(3) A köz zé tett dön tés rõl a Ha tó ság tá jé koz tat hat ja a
nem ze ti hír ügy nök sé get.

(4) A köz zé tett do ku men tum nak a Ket. 80.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl tar tal maz nia kell:

a) a köz zé té tel e tör vény sze rin ti jog cí mét,
b) a meg ál la pí tott tény ál lást,
c) a ha tá ro zat, il let ve a vég zés ren del ke zõ ré szét a jog -

or vos lat le he tõ sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tás ki vé te lé vel, va la -
mint

d) a ha tá ro zat tal szem be ni bí ró sá gi fe lül vizs gá lat, fel -
ügye le ti el já rás vagy ügyé szi óvás té nyét és – amennyi ben
ren del ke zés re áll – azok ered mé nyét.

(5) A Ha tó ság a 16/D.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze -
rin ti ha tó sá gi szer zõ dés rõl köz le ményt tesz köz zé a hon -
lap ján. A köz le mény nek tar tal maz nia kell:

a) a Ha tó ság meg ne ve zé sét,
b) a jog sér tõ szol gál ta tó ne vét és szék he lyét,
c) az ügy szá mát és tár gyát,
d) a köz ér dek vé del mé ben tör té nõ meg ál la po dás kö tés

té nyét,
e) a kö te le zett ség vál la lás tar tal mát kö zért he tõ en össze -

fog lal va, va la mint
f) az arra vo nat ko zó fi gye lem fel hí vást, hogy a ha tó sá gi

szer zõ dés a Ha tó ság nál meg te kint he tõ.
16/F.  § (1) A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -

csi ren de let vég re haj tá sát a 2000/31/EK eu ró pai par la men -
ti és ta ná csi irány elv

a) 5., 10. és 11. cik két át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok -
ba üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te -
té ben a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság,

b) 6. és 7. cik két át ül te tõ tag ál la mi jog sza bá lyok ba üt -
kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té sek te kin te té ben
a Ha tó ság
lát ja el.

(2) A köl csö nös jog se gély so rán az (1) be kez dés sze rin ti 
ha tó sá gok a 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak meg fele -
lõen jár nak el.”

2007/40. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2625



17.  § Az Ektv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/31/EK irány -
el ve (2000. jú ni us 8.) a bel sõ pi a con az in for má ci ós tár sa -
da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen az elekt -
ro ni kus ke res ke de lem, egyes jogi vo nat ko zá sa i ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról
[a 16/C.  § (2) bek., a 16/D.  § (4) bek. és a 16/E.  § (1) és
(2) bek., a Ha tó ság el já rá sá ban].

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a
 Hatóság fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) és (6) be kez dés [a 16/D.  §
(1) bek., il let ve a 16/E.  § és 16/F.  § (1) bek.];

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. de cem ber 
22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le -
lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról
[a 16/F.  § (2) bek.].”

Záró rendelkezések

18.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik
hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály -
ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Ektv. 16.  §-ának (5)–(14) be kez dé se,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl

 szóló 1959. évi IV. tör vény, va la mint egyes tör vények fo -
gyasz tó vé de lem mel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXXVI. tör vény 21. és
24.  §-a,

c) a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá val
össze füg gés ben szük sé ges tör vénymódosításokról  szóló
2002. évi XLVII. tör vény 56.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja,

d) az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la -
mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XCVII. tör vény 10.  §-ának
(2) és (3) be kez dé se, to váb bá 12.  §-a,

e) a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény 
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XVI. tör vény 26.  §-a,

f) az egyes tör vényeknek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
ben való rész vé tel lel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXIX. tör vény 23.  §-a,

g) az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la -
mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXI. tör vény 12. és
14.  §-a.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Grtv. 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „15.  § (3) be -

kez dé se” szö veg rész he lyé be a „15.  § (3) be kez dé se és
(4) be kez dé sé nek b) pont ja” szö veg,

b) a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény

ba) 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a Grtv.
15–20.  §-ában” szö veg rész he lyé be az „a Grtv.
15–20/B.  §-ában” szö veg,

bb) 18.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „a 2006/2004/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a köl csö nös jog -
se gély te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló bizott -
sági ha tá ro zat nak” szö veg rész he lyé be az „a 2007/76/EK
bi zott sá gi ha tá ro zat nak” szö veg,

bc) 88.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „4. cik ke (1) be kez -
dé sé nek” szö veg rész he lyé be a „4. cik ke (1) be kez dé sé -
nek, va la mint a ren de let nek a köl csö nös jog se gély vo nat -
ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber
22-i 2007/76/EK bi zott sá gi ha tá ro zat” szö veg
lép.

19.  § (1) Ez a tör vény a fo gyasz tói ér de kek vé del me
ér de ké ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá -
sok ról  szóló, 1998. má jus 19-i 98/27/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 2. cik ke (1) be kez dé sé nek és
4. cik ke (1) be kez dé sé nek való meg fe le lést szol gál ja a
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal, a gyógy sze ré sze ti ál lam -
igaz ga tá si szerv, a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság, va la mint
a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság el já rá sá ban.

(2) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg a Gaz -
da sá gi Ver seny hi va tal, a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si
szerv, a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság, va la mint a Nem ze ti
Hír köz lé si Ha tó ság fel adat kör ében és el já rá sá ban:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/2004/EK
ren de le te (2004. ok tó ber 27.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza -
bá lyok al kal ma zá sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti
együtt mû kö dés rõl, 4. cikk (1) be kez dés, to váb bá (6) be -
kez dés e) és f) pont, 5. cikk (1) be kez dés, 16. cikk (1) be -
kez dés, 17. cikk (1) be kez dés, to váb bá 21. cikk (2) be -
kezdés;

b) a Bi zott ság 2007/76/EK ha tá ro za ta (2006. de cem ber 
22.) a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért fe le -
lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl  szóló
2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let nek a 
köl csö nös jog se gély vo nat ko zá sá ban való vég re haj tá sá ról.

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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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
16/2007. (IV. 2.) EüM

rendelete

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges
táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek

társadalombiztosítási támogatásba való
befogadásának szempontjairól és a befogadás

vagy a támogatás megváltoztatásáról  szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

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.) 83.  §-a
(3) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint az il le té kek rõl
 szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb biak ban: Itv.)
67.  §-a (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – az egész ség ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban fog lalt fel adat kö -
röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp -
lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo -
ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. 
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 21.  §-a

a)
aa) (2) be kez dé sé ben az „OEP Ma gyar Ál lam kincs tár -

nál ve ze tett 10032000-01301005 szá mú” szö veg rész he -
lyé be az „Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál ve ze tett 10032000-00290249-00000000 szá -
mú” szö veg rész,

ab) (4) és (10) be kez dé sé ben az „OEP” szö veg rész he -
lyé be az „el já ró szerv” szö veg rész
lép;

b) (7) be kez dé sé nek d) pont já ban az „az zal, hogy az ott
ne ve sí tett il le ték hi va tal he lyett OEP-et, il le ték he lyett dí jat 
kell ér te ni” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
 (2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek

a)
aa) 2. a)–2. b) és 3. a)–3. c) pont já ban „a di a be to ló gi ai

szak ren de lés szak or vo sa” szö veg rész he lyé be „az el bo csá -
tó fek võ be teg gyógy in té zet szak or vo sa egy sze ri al ka lom -
mal, a di a be to ló gi ai szak ren de lés szak or vo sa” szö veg rész;

ab) 6. a) pont já ban a „tü dõ gyó gyász vagy kar di o ló gus” 
szö veg rész he lyé be a „tü dõ gyó gyász, gyer mek tü dõ gyó -
gyász, cse cse mõ- és gyer mek kar di o ló gus vagy kar di o ló -
gus” szö veg rész,

ac) 6. b) pont já ban a „tü dõ gyó gyász szak fõ or vos” szö -
veg rész he lyé be a „tü dõ gyó gyász szak or vos” szö veg rész,

ad) 8. d) 1. pont já ban a „tü dõ gyó gyá sza ti vagy ha e ma -
to ló gi ai” szö veg rész he lyé be a „ha e ma to ló gi ai, tü dõ gyó -
gyá sza ti vagy uro ló gi ai” szö veg rész,

ae) 8. h) és 8. k) pont já ban a „kli ni kai on ko ló gus” szö -
veg rész he lyé be a „kli ni kai on ko ló gus, uro ló gus” szö veg -
rész,

af) 8. n) 1–8. n) 2. pont já ban a „su gár te rá pi ás vagy
 haematológus” szö veg rész he lyé be a „su gár te rá pi ás, ha e -
ma to ló gus vagy tü dõ gyó gyász” szö veg rész,

ag) 9. a)–9. b) pont já ban a „(BNO: E849)” szö veg rész
he lyé be a „(BNO: E84)” szö veg rész,

ah) 10. a) 2–10. a) 4. pont já ban „a pszi chi á ter szak or -
vos” szö veg rész he lyé be a „mo no te rá pi á ban – ki vé ve, ha
az or vos a kom bi nált an tip szi cho ti kus te rá pia szük sé ges sé -
gét meg fele lõen do ku men tál ja – a pszi chi á ter szak or vos”
szö veg rész,

ai) 10. b) 1–10. b) 4. pont já ban a „(BNO: F30.1,
F30.2)” szö veg rész he lyé be a „(BNO: F30.1, F30.2, 31.1,
31.2, 31.6)” szö veg rész,

aj) 30. a) pont já ban a „ki je lölt in téz mény neph ro ló gus
szak or vo sa” szö veg rész he lyé be a „ki je lölt in téz mény
szak or vo sá nak ja vas la ta alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá -
mí tott hat hó na pig – a neph ro ló gus szak or vos” szö veg rész

lép;

b)

ba) 7. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„7. b) Transz plan tált (BNO: Z94.0; Z94.1; Z94.2;
Z94.4; Z94.8) be te gek ré szé re a CMV be teg ség meg elõ zé -
sé re, fe nye ge tõ re jec tio (GVH) ese tén a transz plan tá ci ót
vég zõ in téz mény szak or vo sa vagy ja vas la ta alap ján – a ja -
vas lat kel té tõl szá mí tott száz na pig – a há zi or vos az aláb bi
gyógy sze re ket*:”

bb) 8. l) 1–8. l) 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

„8. l) 1. Hó lyag tu mor (BNO: C67.9) ala csony és kö ze -
pes koc ká za tú ese te i ben az int ra ve si ca lis ins til lá ció cél já ra 
a kli ni kai on ko ló gus, uro ló gus vagy su gár te rá pi ás szak or -
vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

8. l) 2. Hó lyag tu mor (BNO: C67.9) ma gas koc ká za tú 
ese te i ben int ra ve si ca lis ins til lá ció cél já ra és in situ car -
ci no má ban a kli ni kai on ko ló gus, uro ló gus vagy su gár te -
rá pi ás szak or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”
 (3) Az R. 3. szá mú mel lék le té ben az A. Eü 90 szá za lé -
kos tá mo ga tá si ka te gó ria

a)

aa) 1. b) pont já ban a „ma xi mum hat hó na pig a kar di o -
ló gus szak or vos, a hi per tó nia szak ren de lés szak or vo sa”
szö veg rész he lyé be „a mik ro al bu min uria fenn ál lá sá ig a
bel gyó gyász, kar di o ló gus szak or vos” szö veg rész,

* Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal köz le mény ben köz zé tett 
gyógy sze rek, il let ve táp sze rek.
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ab) 4. a)–4. c) pont já ban a „(BNO: I26.9, I80.9, I81,
I82.8, I82.9)” szö veg rész he lyé be a „(BNO: Z29.8)” szö -
veg rész,

ac) 9. a) pont já ban „a gaszt ro en te ro ló gus szak or vos”
szö veg rész he lyé be az „amennyi ben az Eü 70 szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ria 3. pont ja alatt fel so rolt ké szít mé -
nyek kel tör tént ke ze lés iga zol tan ered mény te len, a gaszt -
ro en te ro ló gus szak or vos” szö veg rész,

ad) 10. pont já ban a „gaszt ro en te ro ló gus szak or vos
vagy ja vas la ta alap ján” szö veg rész he lyé be a „gaszt ro en -
te ro ló gus vagy gyer mek gaszt ro en te ro ló gus szak or vos
vagy ja vas la tuk alap ján” szö veg rész,

ae) 20. a) pont já ban a „(BNO: M35.9)” szö veg rész he -
lyé be a „(BNO: az alap be teg ség kód ja)” szö veg rész
lép;

b) a kö vet ke zõ 27. pont tal egé szül ki:
„27. Cisz tás fib ró zis ban (mu co vis ci do sis ban) (BNO:

E84) szen ve dõ be teg ré szé re a tü dõ gyó gyász, gyer mek tü -
dõ gyó gyász, gaszt ro en te ro ló gus vagy gyer mek gaszt ro en -
te ro ló gus szak or vos vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat
kel té tõl szá mí tott hat hó na pig – a há zi or vos, házi gyer -
mek or vos az aláb bi gyógy sze re ket és táp sze re ket*:”
 (4) Az R. 3. szá mú mel lék le té ben a B. Eü 70 szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ria

a)
aa) 2. a) 1–2. a) 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -

rész lép:
„2. a) 1. Le zaj lott tran zi ens is che mi as at tack (TIA)

(BNO: G45), il let ve stro ke (BNO: I63) után hal mo zott at -
he roth rom bo ti kus ri zi kó val ren del ke zõ be teg ré szé re se -
cun der stro ke pre ven ció cél já ból a ne u ro lo gus szak or vos
vagy ja vas la ta alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat
hó na pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

2. a) 2. Is che mi ás ere de tû ce reb ro vas cu la ris be teg sé -
gek (BNO: I63, I64, G45) pe ri fé ri ás ar té ri ás obst ruk ció
(BNO: I74) se cun der pre ven ci ó já ra do ku men tált ASA al -
ler gia, ASA re zisz ten cia, mû sze res vizs gá lat tal iga zolt
ASA-non-res pon sio, va la mint ASA al kal ma zá sa mel lett
ki ala kult en dos cop pal, vagy We ber vizs gá lat tal iga zolt
gast ro in tes ti na lis vér zés, ASA-in du kál ta asth ma ro ham
ese tén a ne u ro lo gus, bel gyó gyász, ér se bész szak or vos
vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott hat
hó na pig – a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:

2. a) 3. Akut ko ro ná ria szind ró ma (in sta bil an gi na,
NSTEMI, STEMI) (BNO: I20.0–I22.9) per ku tán en do vas -
cu lá ris in ter ven ci ó ját köve tõen egy évig ASA-val kom bi -
nál va, ST-ele vá ció nél kü li akut co ro na ria szind ró má ban
(in sta bil an gi na vagy NSTEMI/non-Q my o car di a lis in -
farc tus) egy évig ASA-val kom bi nál va, il let ve STE MI-ben 
throm bo li ti kus ke ze lést köve tõen ASA-val kom bi nál va
ma xi mum négy hé tig a kar di o ló gus, bel gyó gyász vagy ra -
dio ló gos szak or vos, vagy ja vas la tuk alap ján a há zi or vos;
to váb bá is cha e mi ás ere de tû ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek
(BNO: I63, I64, G45), in sta bil an gi na, non-QMI,
NSTEMI, AMI (BNO: I20.0–I22.9), pe ri fé ri ás ar té ri ás
obst ruk ció (BNO: I74) an gi og rá fi á val vagy egyéb kép al -

ko tó vizs gá lat tal iga zolt ese te i ben, sze kun der pre ven ció
cél já ra, do ku men tált ASA-al ler gia, ASA-re zisz ten cia, mû -
sze re sen iga zolt ASA-non-res pon sió, va la mint ASA adá sa 
mel lett ki ala kult en dos cop pal, vagy We ber-vizs gá lat tal
iga zolt gast ro in tes ti na lis vér zés, ASA-in du kál ta asthma -
roham ese tén a ne u ro ló gus, kar di o ló gus, bel gyó gyász, ér -
se bész szak or vos, vagy ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel -
té tõl szá mí tott hat hó na pig a há zi or vos – az aláb bi gyógy -
sze re ket*:”

ab) 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„17. In va zív pne u mo coc cus fer tõ zés meg elõ zé sé re az

5 é ves kor alat ti ki e mel ten ma gas ri zi kó jú be te gek nek az
im mun rend szer ve le szü le tett vagy szer zett za va ra [lép be -
teg sé gek (BNO: D73.9), im mun hi á nyos ál la po tok (BNO:
D80–D89), vissza ma radt mag za ti nö ve ke dés és alul táp -
lált ság (BNO: P05), ko ra szü lött cse cse mõ (BNO: P07.3),
mé hen be lül ki ala kult lég úti meg be te ge dé sek (BNO: P28), 
a szív ve le szü le tett rend el le nes sé gei (BNO: Q24.9), a tüdõ
hy po- és dysp la si a ja (BNO: Q33.6), a tüdõ ve le szü le tett
rend el le nes sé ge (BNO: Q33.9), a lép ve le szü le tett rend el -
le nes sé gei (BNO: Q89.0)] ese tén a cse cse mõ- és gyer mek -
gyó gyász szak or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

b)
ba) 3. pont já ban a „be teg ség nem szö võd mé nyes ese -

teinek ke ze lé sé re” szö veg rész he lyé be a „be teg ség ke ze lé -
sé re” szö veg rész, to váb bá a „(BNO: K21.9)” szö veg rész
he lyé be a „(BNO: K21.0, K21.9)” szö veg rész,

bb) 5. pont já ban a „su gár te rá pi ás vagy se bész” szö veg -
rész he lyé be a „su gár te rá pi ás, se bész vagy gyer mek gaszt -
ro en te ro ló gus” szö veg rész,

bc) 9. a) 1–9. a) 2. pont já ban a „post me no pa u sa lis os te -
o po ro sis (BNO: M80.0–M81.0) ke ze lé sé re” szö veg rész
he lyé be a „post me no pa u sa lis os te o po ro sis, vagy nõk sze -
kun der, az alap be teg ség vagy az os te o po ro sis ra ve ze tõ ál -
la pot meg fe le lõ te rá pi á já val nem be fo lyá sol ha tó es ete i nek
(BNO: M80–M82) ke ze lé sé re” szö veg rész,

bd) 9. a) 3. pont já ban a „post me no pa u sa lis os te o po ro -
sis (BNO: M80.0–M81.0) ke ze lé sé re – cent ra li san vagy
pe ri fé ri á san mért T-sco re-2,5 alat ti ér ték ese tén” szö veg -
rész he lyé be a „– cent ra li san vagy pe ri fé ri á san mért
T-sco re-2,5 alat ti ér ték ese tén – post me no pa u sa lis os te o -
po ro sis, vagy nõk sze kun der, az alap be teg ség vagy az os -
te o po ro sis ra ve ze tõ ál la pot meg fe le lõ te rá pi á já val nem be -
fo lyá sol ha tó es ete i nek (BNO: M80–M82) ke ze lé sé re”
szö veg rész,

be) 9. a) 4. pont já ban a „vagy szte ro id ke ze lés kö vet -
kez té ben ki ala kult (BNO: E24) os te o po ro sis ban” szö veg -
rész he lyé be a „vagy sze kun der, az alap be teg ség vagy az
os te o po ro sis ra ve ze tõ ál la pot meg fe le lõ te rá pi á já val nem
be fo lyá sol ha tó ese te i nek (BNO: M80–M82) kö vet kez té -
ben ki ala kult os te o po ro sis ban” szö veg rész,

bf) 13. pont já ban a „ne u ro ló gus, vagy ja vas la tuk alap -
ján” szö veg rész he lyé be a „ne u ro ló gus, fül-orr-gé gész
vagy gyer mek tü dõ gyó gyász szak or vos vagy ja vas la tuk
alap ján” szö veg rész
lép;
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c) a kö vet ke zõ 18. pont tal egé szül ki:
„18. Bi zo nyí tot tan med dõ nõk in vit ro fer ti li zá ci ós ke -

ze lé sé hez a med dõ ség ke ze lé sé re ki je lölt in téz mény szü -
lész-nõ gyó gyász szak or vo sa az aláb bi gyógy sze re ket*:”
 (5) Az R. 3. szá mú mel lék le té ben a C. Eü 50 szá za lé kos
tá mo ga tá si ka te gó ria

a)
aa) 1. a) 1. pont já ban a „szen ve dõ be teg ré szé re” szö -

veg rész he lyé be a „vagy kró ni kus idi o pat hi ás ur ti ca ri á ban
(BNO: L50.1) szen ve dõ be teg ré szé re” szö veg rész,

ab) 4. pont já ban a „(BNO: E55.0)” szö veg rész he lyé be
a „(BNO: Z29.8)” szö veg rész
lép;

b) 2. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„2. Is cha e mi as ere de tû ce reb ro vas cu la ris (BNO: I69.3,

I63.1–I63.9, G45.9), il let ve kar di o vas cu la ris (BNO:
I20–I22) be teg sé gek se cun der pre ven ci ó já ra a ne u ro ló gus, 
bel gyó gyász, kar di o ló gus vagy ér se bész szak or vos vagy
ja vas la tuk alap ján – a ja vas lat kel té tõl szá mí tott egy évig –
a há zi or vos az aláb bi gyógy sze re ket*:”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen fel írt vé nyek ese té ben kell al kal maz ni.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba
tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé rõl,
for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé rõl  szóló
14/2007. (III. 14.) EüM ren de let 10.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben a „Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett” szö veg rész he -
lyé be a „Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-
00290249-00000000 szá mú” szö veg rész lép.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
23/2007. (IV. 2.) OKM

rendelete

a mozgóképszakmai és a sajtónyilvántartási hatóság
Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámának

módosításáról

A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 37.  § (1) be -
kez dé sé ben és (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint az
il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az ok ta tá si és kul -

tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának d) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § b) pont já ban meg je lölt fel adat kör ében el já ró pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Nem ze ti Film iro da szer ve ze té nek, mû kö dé sé nek és
el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 14/2004. (VI. 9.)
NKÖM–PM együt tes ren de let 21.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Az Iro da el já rá sa i ért a dí ja kat a Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Hi va tal nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10032000-01461769-00000000 szá mú elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni. Az el já rá si dí jak
be fi ze té se so rán a „Film iro da” meg je lö lést, a 11.  § sze rin ti
nyil ván tar tás ba vé te li el já rás so rán pe dig a film al ko tás
azo no sí tá si szá mát is fel kell tün tet ni.”

2.  §

Az „art” mo zik mi nõ sí té sé nek, va la mint a film al ko tá sok 
kor ha tár sze rin ti meg je lö lé sé nek fel té te le i rõl  szóló
24/2004. (XII. 8.) NKÖM ren de let 5.  §-ának (1) be kez dé se 
he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(1) Az Iro da el já rá sa i ért a dí ja kat a Kul tu rá lis Örök ség vé -
del mi Hi va tal nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10032000-01461769-00000000 szá mú elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni. Az el já rá si dí jak be fi ze -
té se so rán a „Film iro da” meg je lö lést is fel kell tün tet ni.”

3.  §

Az idõ sza ki la pok nyil ván tar tás ba vé te lé ért és kezelé -
séért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ról  szóló
20/2005. (VI. 16.) NKÖM ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé -
se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A dí jat a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal nak a
Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01461769-
00000000 szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já -
ra kell be fi zet ni. A díj be fi ze té se so rán a „Sajtónyilván -
tartás” meg je lö lést is fel kell tün tet ni.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Az oktatási és kulturális miniszter
24/2007. (IV. 2.) OKM

rendelete

a közoktatás minõségbiztosításáról
és minõségfejlesztésérõl  szóló

3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban és a Ma gyar Köz tár sa ság
ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 7.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej -
lesz té sé rõl  szóló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1–2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1.  § (1) A ren de let ha tá lya – fenn tar tó tól füg get le -
nül – ki ter jed

a) az óvo dák ra,
b) az ál ta lá nos is ko lák ra, a szak is ko lák ra, a gim ná zi u -

mok ra és szak kö zép is ko lák ra, az alap fo kú mû vé szet ok ta -
tá si in téz mé nyek re (a továb biak ban együtt: is ko la),

c) a gyógy pe da gó gi ai, kon duk tív pe da gó gi ai in téz mé -
nyek re,

d) a di ák ott ho nok ra és kol lé gi u mok ra [a továb biak ban
a)–d) pont alat ti ak együtt: ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény],

e) a köz ok ta tás pe da gó gi ai szak szol gá la ta i nak in téz -
mé nye i re és a pe da gó gi ai szak mai-szol gál ta tó in téz mé -
nyek re,

f) a több cé lú köz ok ta tási in téz mé nyek re (a továb biak -
ban az a)–f) pont alat ti ak együtt: köz ok ta tá si in téz mény),

g) a köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró Ok ta tá si Hi va tal -
ra (a továb biak ban: Hi va tal),

h) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet re
(a továb biak ban: In té zet).

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban gyógy pe da gó gi ai, kon -
duk tív pe da gó gi ai in téz mény a fo gya té kos ság tí pu sá nak
meg fele lõen lét re ho zott óvo da, ál ta lá nos is ko la, közép -
iskola, szak is ko la, kol lé gi um, to váb bá a spe ci á lis szak -
iskola és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la, il let ve
 óvodai cso port, is ko lai ta go zat, osz tály, cso port.

2.  § A ren de let cél ja meg ha tá roz ni a köz ok ta tás mi nõ -
ség fej lesz té si rend sze re mû kö dé sé nek el ve it, to váb bá
meg te rem te ni a mi nõ ség fej lesz tés ben nyúj tott ki emel ke dõ 
tel je sít mé nyek ál la mi el is me ré sé nek le he tõ sé gét.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Hi va tal az Ok ta tá si Hi va tal ról  szóló 307/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let ben és az e ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint köz re mû kö dik a köz ok ta tás mi nõ ség fej -
lesz té si rend sze re fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban.

(3) A köz ok ta tás mi nõ ség fej lesz té si rend sze re fel ada ta i -
nak vég re haj tá sá ban köz re mû kö dik to váb bá az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt or szá gos pe da gó gi ai
szak mai szol gál ta tó in téz mény, szak kép zés te kin te té ben
az In té zet.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 5.  §-sal egé szül ki:
„5.  § A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény nek a mi nõ ség irá -

nyí tá si prog ram vég re haj tá sá nak ér té ke lé se so rán vizs gál -
nia kell azt, hogy az in téz mé nyi mi nõ ség po li ti ka és a mi -
nõ ség fej lesz té si rend szer be töl töt te-e a cél ját. Vizs gál ni és
ér té kel ni kell to váb bá a ne ve lé si-ok ta ta tá si in téz mény
ered mé nyes sé gét, így kü lö nö sen a ne ve lé si, il let ve pe da -
gó gi ai prog ram ban meg fo gal ma zot tak tel je sü lé sét, az in -
téz mé nyi ne ve lé si, ta ní tá si és ta nu lás irá nyí tá si mód sze rek, 
az al kal ma zott tan köny vek, tan esz kö zök, fej lesz tõ esz kö -
zök be vá lá sát, a tel je sít mény ér té ke lés gya kor la tát, a szü -
lõk, a ta nu lók elé ge dett sé gét.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6–7.  §-sal és a 6.  §-t meg elõ zõ en a
kö vet ke zõ cím mel egé szül ki:

„A közoktatás országos mérési feladatainak
végrehajtása

6.  § (1) Az or szá gos mé ré si fel ada tok – tan év rend jé -
ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti – vég re haj tá sá ban az is ko -
lák, az is ko lák ve ze tõi és pe da gó gu sai kö te le sek köz re -
mû köd ni.

(2) Az or szá gos mé ré sek le bo nyo lí tá sa ta ní tá si na po -
kon, kö te le zõ tan órai fog lal ko zá sok ke re té ben tör té nik.
A mé rés ben részt vevõ pe da gó gus a mé rés nap já ra esõ
kö te le zõ órá ját a mé rés sel az adott na pon össze füg gõ
fel ada tok vég re haj tá sá val tel je sí ti. A mé ré sen való rész -
vé tel,  illetve tá vol ma ra dás el bí rá lá sá ra a tan órai fog lal -
ko zá son való rész vé tel re, il let ve a tan órai fog lal ko zá -
sok ról való tá vol ma ra dás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.

(3) Az or szá gos mé ré sek idõ pont ját, az el já rás sal kap -
cso la tos fel ada to kat, ha tár idõ ket éven te a tan év rend jé rõl
 szóló ren de let tar tal maz za. A mé rés hez szük sé ges meg fe -
le lõ fel té te lek biz to sí tá sa az in téz mény igaz ga tó já nak a fe -
le lõs sé ge.

2630 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/40. szám



(4) A mé ré sek elõ ké szí té sé hez az is ko lák a tan év rend jé -
rõl  szóló ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint szol gál tat -
nak ada tot.

(5) Az or szá gos mé ré sek ke re té ben az érin tett köz ok ta -
tá si in téz mé nyek el vég zik az adat fel vé telt. A Hi va tal a tan -
év rend jé ben meg ha tá ro zot tak sze rint össze gyûj ti a fel -
adat la po kat és a kér dõ íve ket, to váb bá gon dos ko dik azok
fel dol go zá sá ról. A Hi va tal elõ ál lít ja az or szá gos mu ta tó kat 
és az elem zés szem pont já ból re le váns rész min ták alap sta -
tisz ti ká it, va la mint azo kat az össze vont mu ta tó kat, ame -
lyek alap ján az is ko la össze ha son lít hat ja tel je sít mé nyét az
or szá gos mu ta tók kal és a ha son ló hely ze tû in téz mé nyek
sta tisz ti kai jel lem zõ i vel.

7.  § (1) Az or szá gos mé rés 6., 8. és 10. év fo lyam ra vo -
nat ko zó tar tal mi ke re tét a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) A Hi va tal a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 99.  §-ának
(7) be kez dé se alap ján ak kor hív ja fel

a) az is ko la fenn tar tó já nak fi gyel mét arra, hogy kez de -
mé nyez nie kell az ál ta la fenn tar tott is ko lá ban az in téz ke -
dé si terv el ké szí té sét, ha az adott év ben el vég zett mé ré sek
köz pon ti lag fel dol go zott ered mé nyei alap ján a fel mért év -
fo lya mok vo nat ko zá sá ban az is ko la bár mely te lep he lyé -
re – és a 10. év fo lya mon bár mely kép zé si tí pus ra – járó ta -
nu lók nem ér ték el az elõ írt mi ni mu mot. Az elõ írt mi ni -
mum e ren de let al kal ma zá sá ban azt je len ti, hogy a köz pon -
ti lag fel dol go zott ered mé nyek alap ján a fel mért év fo lya -
mok ra meg ha tá ro zott 1. ké pes ség szin tet a ta nu lók leg -
alább fele nem érte el szö veg ér tés bõl és leg alább hu szon öt
szá za lé ka nem érte el ma te ma ti ká ból,

b) az is ko la fenn tar tó ját arra, hogy ké szít sen in téz ke dé -
si ter vet és nyújt sa be jó vá ha gyás ra, ha az a) pont ban meg -
ha tá ro zott fel hí vást kö ve tõ év ben el vég zett mé ré sek so rán
az ál ta la fenn tar tott is ko lák a fel mért év fo lya mok vo nat ko -
zá sá ban to vább ra sem érik el az elõ írt mi ni mu mot.

(3) A ké pes ség szin te ket az adott tan év ben az or szá gos
mé ré sek ke re té ben fel mért ta nu lók be gyûj tött tel je sít -
mény ér té kei alap ján kell meg ha tá roz ni pe da gó gi ai, mé rés -
el mé le ti és sta tisz ti kai szá mí tá sok alap ján.

(4) A ké pes ség szin te ket a tan év rend jé rõl  szóló ren de -
let – éven te, az or szá gos mé ré sek le bo nyo lí tá sa évé nek
meg je lö lé sé vel együtt – tar tal maz za.”

5.  §

(1) Az R. 8.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ cím
lép:

„A Közoktatási Értékelési Tanács”

(2) Az R. a kö vet ke zõ 8.  §-sal egé szül ki:
„8.  § (1) A köz ok ta tás or szá gos mé ré si fel ada ta i nak

vég re haj tá sát a Köz ok ta tá si Ér té ke lé si Ta nács, az ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter tu do má nyos ta nács adó tes tü le te se -
gí ti. A Köz ok ta tá si Ér té ke lé si Ta nács el nö két és öt tag ját
az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter kéri fel a pe da gó gi ai ér -
té ke lés, a mé rés el mé let, az adat fel vé tel és adat elem zés, a

tar tal mi ke re tek ki ala kí tá sa és az ér té ke lé si prog ra mok le -
bo nyo lí tá sa te rén tu do má nyos, ku ta tói, fej lesz tõi, ok ta tói
és al kal ma zó ta pasz ta la tok kal, ha zai és nem zet kö zi el is -
mert ség gel ren del ke zõ szak em be rek kö zül. A Köz ok ta tá si
Ér té ke lé si Ta nács tag jai közé egy-egy ta got de le gál hat az
Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács, a Köz ok ta tás-po li ti kai Ta -
nács és az Oszá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság.

(2) A Köz ok ta tá si Ér té ke lé si Ta nács tag ja i nak szá ma
leg fel jebb ki lenc, meg bí za tá suk öt évre szól. A Köz ok ta tá -
si Ér té ke lé si Ta nács el fo gad ja a mû kö dé si sza bály za tát,
amely az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter jó vá ha gyá sá val
vá lik ér vé nyes sé.

(3) A Köz ok ta tá si Ér té ke lé si Ta nács fel ada ta, hogy ja -
vas la tot te gyen az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ré szé re a
köz ok ta tás mé ré si, ér té ke lé si rend sze re fej lesz té si irá nya i -
nak a ki ala kí tá sá ra, így kü lö nö sen az or szá gos mé rés, ér té -
ke lés tar tal mi ke re té nek meg ha tá ro zá sá ra, a ké pes ség szin -
tek meg ha tá ro zá sá nak tu do má nyos meg ala po zá sá ra, a
nem zet kö zi ta nu lói tel je sít mény vizs gá la tok ban tör té nõ
ma gyar rész vé tel re.

(4) Adott tan év mé ré se i hez kap cso ló dó ké pes ség szin tek 
ki hir de té sét meg elõ zõ en az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
be szer zi a Köz ok ta tá si Ér té ke lé si Ta nács vé le mé nyét.”

6.  §

Az R. a 15.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
15/A.  §-sal egé szül ki:

„Kiváló Érettségiztetõ Vizsgahely kitüntetõ cím

15/A.  § (1) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a Hi va tal
ja vas la ta alap ján „Ki vá ló Érett sé giztetõ Vizs ga hely” ki -
tün te tõ cí met ado má nyoz hat an nak a kö zép is ko lá nak,
ame lyik

a) a kö zép szin tû érett sé gi vizs gá kat leg alább há rom
éven át ma gas szín vo na lon szer vez te meg,

b) vál lal ja, hogy az ok tó ber–no vem be ri vizs ga idõ szak
fel ada ta i ban köz re mû kö dik,

c) hosszú táv ra  szóló – leg alább tíz évre meg kö -
tött – szer zõ dés ben vál lal ja, hogy köz re mû kö dik leg alább
két érett sé gi tárgy emelt szin tû vizs gá já nak meg szer ve zé -
sé ben.

(2) Éven te leg fel jebb tíz ki tün te tõ cím ado má nyoz ha tó.
A ki tün te tõ cím ado má nyo zá sát az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni és a ki -
tün te tõ cím mel ren del ke zõ kö zép is ko lák név so rát a Hi va -
tal hon lap ján fo lya ma to san el ér he tõ vé kell ten ni.

(3) A ki tün te tõ cím ado má nyo zá sa dí szok le vél és ki tün -
te tõ táb la át adá sá val tör té nik. A ki tün te tõ cím a kö zép is ko -
la hi va ta los ok ira ta in, a kö zép is ko la fel vé te li tá jé koz ta tó -
já ban fel tün tet he tõ.

(4) A ki tün te tõ cím hasz ná la tá ra a kö zép is ko la az ado -
má nyo zás tól szá mí tott öt évig jo go sult. A ki tün te tõ cím
több ször is újra ado má nyoz ha tó.
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(5) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a ki tün te tõ cí met
vissza von hat ja, ha az ado má nyo zás (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel té te le it nem tud ja tel je sí te ni a kö zép is ko la.”

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.
 (2) Az e ren de let 4.  §-ával meg ál la pí tott R. 7.  §-ának
(4) be kez dé se 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.
 (3) Az R. – az e ren de let mel lék le té vel ki adott – 2. szá mú 
mel lék let tel egé szül ki, egy ide jû leg az R. mel lék le te
1. szá mú mel lék let re vál to zik.

 (4) A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján az R. 15.  § (2),
(4), (5) és (10) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz ter” szö -
veg he lyé be az „ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter”, a 15.  §
(6) be kez dé sé ben az „ok ta tá si mi nisz ter nek” szö veg he -
lyé be „ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek” szö veg lép.
 (5) A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyát vesz ti
az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se, to váb bá a köz ok ta tás mi -
nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej lesz té sé rõl  szóló 3/2002. 
(II. 15.) OM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1/2007. (I. 18.)
OKM ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet a 24/2007. (IV. 2.) OKM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 3/2002. (II. 15.) OM ren de let hez

Az országos mérés 6., 8. és 10. évfolyamra vonatkozó tartalmi kerete

MATEMATIKA TESZT

A mé rés ma te ma ti ka teszt je fõ ként a min den na pi élet ben elõ for du ló, ma te ma ti kai prob lé mák ra vissza ve zet he tõ fel -
ada tok ból áll. A fel mé rés ugyan figye lembe ve szi a tan ter ve ket, de nem az egyes év fo lya mok kö ve tel mé nye it kéri szá -
mon.

A tesz tek olyan, több nyi re élet sze rû szi tu á ci ó ban meg je le ní tett fel ada to kat tar tal maz nak, ame lyek meg ol dá sá hoz
szük sé ges is me re tek kel el vi leg már ren del kez nek a di á kok. A kom pe ten cia mé rés ma te ma ti ka teszt je a di á kok ma te ma ti -
kai esz köz tu dá sát méri. A ma te ma ti kai esz köz tu dás ma gá ban fog lal ja

– az egyén nek azt a ké pes sé gét, amely nek se gít sé gé vel meg ér ti és elem zi a ma te ma ti ka sze re pét a va lós vi lág ban;
– a ma te ma ti kai esz köz tár kész ség szin tû hasz ná la tát;
– az el sa já tí tott ma te ma ti kai tu dás va lós élet hely ze tek ben való al kal ma zá sá nak igé nyét és az erre való ké pes sé get;
– a ma te ma ti kai esz kö zök hasz ná la tát a tár sa dal mi kom mu ni ká ci ó ban és együtt mû kö dés ben az egyén élet ko rá nak

meg fe le lõ szin ten.
A ma te ma ti kai esz köz tu dás fel mé ré se kor te hát el sõ sor ban a hét köz na pi élet ben is elõ for du ló prob lé mák ra épü lõ fel -

ada tok kal ta lál koz nak a ta nu lók, és azo kat meg lé võ ma te ma ti kai ké pes sé ge ik és az is ko lá ban, va la mint a min den na pok -
ban szer zett kész sé ge ik se gít sé gé vel kell meg ol da ni uk. Ilyen va lós prob lé ma le het pél dá ul a pénz ügyek in té zé se, az uta -
zás, a ter mé sze ti je len sé gek vál to zá sát mu ta tó adat so rok és áb rá zo lá suk ér tel me zé se.

A teszt össze ál lí tá sá nak szem pont jai
 

A ma te ma ti ka teszt fel ada ta it asze rint kell meg kü lön böz tet ni, hogy egy részt a ma te ma ti ka mely tar tal mi ele mei je len -
nek meg a fel adat ban, más részt mi lyen tí pu sú gon dol ko dá si mû ve le tek, kom pe ten ci ák se gít sé gé vel old ha tó meg az adott
prob lé ma. A fel ada tok ban fel buk ka nó ma te ma ti kai tar tal mi te rü le tek négy fõ cso port ba so rol ha tók. Ez a bon tás kü lön bö -
zik a ha gyo má nyos tan ter vi fel osz tás tól, de meg fe lel tet he tõ an nak. Min den tar tal mi te rü let hez kü lön bö zõ ma te ma ti kai
ké pes sé ge ket, kész sé ge ket, mû ve le te ket igény lõ, kü lön bö zõ ne héz sé gû fel ada tok, al kal ma zá sok tar toz nak. A kom pe ten -
cia mé rés ben a gon dol ko dá si mû ve le tek há rom cso port ját ha tá roz tuk meg.

A kü lön bö zõ ké pes sé gû, tu dá sú ta nu lók tel je sít mé nyé nek ér té ke lé sé hez el té rõ ne héz sé gû fel ada tok ra van szük ség a
teszt ben, a fel ada tok ne héz ség sze rin ti el osz lá sá nak le he tõ leg le kell ké pez nie a ta nu lók ké pes sé gek sze rin ti el osz lá sát.
Fon tos, hogy a fel ada tok a ma te ma ti ka mi nél szé le sebb te rü le tét le fed jék, és az egyes tar tal mi te rü le te ket kép vi se lõ fel -
ada tok ban a gon dol ko dá si mû ve le tek ele mei meg fe le lõ arány ban je len je nek meg. En nek ér de ké ben úgy ne ve zett teszt -
mát ri xok ké szül tek, ame lyek a vizs gált kor osz tá lyok élet ko ri sa já tos sá ga it figye lembe véve meg ha tá roz zák az egyes
tesz te ken be lül a tar tal mi te rü le tek és mû ve le ti cso por tok ará nya it.

A fel mé rés min den tan év ben for ma i lag is kü lön bö zõ tí pu sú fel ada to kat tar tal maz, ame lyek ará nyát a mé ré si-ja ví tá si
idõ és a ta nu lói vá la szok ból nyer he tõ in for má ci ók figye lembe véte lével ha tá roz tuk meg.



A teszt össze ál lí tá sá nak to váb bi fon tos szem pont ja, hogy az le he tõ leg vál to za tos kon tex tu sú fel ada tok ból kell, hogy
áll jon.

Tar tal mi te rü le tek
 

A kom pe ten cia mé rés ben a ma te ma ti kán be lül négy tar tal mi te rü le tet kü lön böz tet he tõ meg:
– mennyi sé gek és mû ve le tek,
– hoz zá ren de lé sek és össze füg gé sek,
– alak za tok sík ban és tér ben,
– ese mé nyek sta tisz ti kai jel lem zõi és va ló szí nû sé ge.

Mennyi sé gek és mû ve le tek
 

Szá mok kal, mennyi sé gek kel az élet leg kü lön bö zõbb te rü le te in le het ta lál koz ni, ezek kel szá mí tá so kat vég zünk. A szá -
mí tá sok hoz is mer nünk kell a mû ve le te ket és azok tu laj don sá ga it. A ben nün ket kö rül ve võ tár gya kat, anya go kat jel lem zõ
mennyi sé gek rõl mé ré sek és mér ték egy sé gek se gít sé gé vel kap ha tunk in for má ci ó kat. A mé rés prob lé ma kö ré hez kap cso -
ló dó fel ada to kat a mennyi sé gek és mû ve le tek tar tal mi te rü let hez so rol juk. Ez a tar tal mi te rü let te hát ma gá ban fog lal ja a
szá mok, mû ve le tek is me re tét, az oszt ha tó sá gi prob lé má kat, ide tar to zik még a mé rés, va la mint a mér ték egy sé gek is me re -
te, át vál tá sa is.

– Szá mok, szám ér zék (szám áb rá zo lás, elõ je les szá mok, szá mok kö zöt ti kap cso lat (kö zön sé ges és ti ze des tör tek),
szám hal ma zok és kap cso la tuk, szá mok a szám egye ne sen, nagy ság sze rin ti ren de zés, nagy ság ren di becs lé sek stb.)

– Szá mí tá sok, mû ve le tek (mû ve le tek és mû ve le ti tu laj don sá gok is me re te, mû ve le tek kap cso la ta, sor rend je, vég re haj -
tá sa, meg fe le lõ kép let al kal ma zá sa stb.)

– Oszt ha tó ság (prí mek, [kö zös] osz tók, [kö zös] több szö rö sök, oszt ha tó sá gi tu laj don sá gok és sza bá lyok, szám rend -
sze rek kö zöt ti kap cso lat stb.)

– Mé rés (mér ték egy sé gek hasz ná la ta, át vál tá sa, mé ré si pon tos ság stb.)

Hoz zá ren de lé sek és össze füg gé sek
 

A vi lág ban mû kö dõ rend sze rek olyan ele mek bõl, je len sé gek bõl áll nak, ame lyek (vál to zá sai) ha tás sal van nak egy más -
ra; össze függ nek egy más sal. A ter mé sze ti vagy tár sa dal mi je len sé ge ket vizs gál va több nyi re azt ta pasz tal ha tó, hogy foly -
to no san vál toz nak. Az össze füg gé sek, vál to zá sok ke ze lé sé hez szük sé ges, hogy az eset le ges sza bá lyos sá go kat fel is mer -
jük, a vál to zá so kat ér tel mez ni tud juk. Az össze füg gé sek re, a vál to zá sok vizs gá la tá ra, az össze füg gé sek kel kap cso la tos
mû ve le tek re épü lõ prob lé mák tar toz nak ide.

Ez a te rü let ma gá ban fog lal ja a ma te ma ti kai, al geb rai ki fe je zé sek, hoz zá ren de lé sek, függ vé nyek kü lön bö zõ áb rá zo lá -
sá val kap cso la tos prob lé má kat; a sza bá lyos sá gok, so ro za tok, össze füg gé sek fel is me ré sé vel, meg adá sá val, al kal ma zá sá -
val meg old ha tó fel ada to kat, az egyen le tek, egyen lõt len sé gek fel írá sát, meg ol dá sát, pa ra mé te res ki fe je zé sek ke ze lé sét.
Ide so rol juk az ele mi hal ma zok kal kap cso la tos is me re tek, va la mint a lo gi kai is me re tek al kal ma zá sát.

– Mennyi sé gek egy más hoz ren de lé se (mennyi sé gek és a kö zöt tük lévõ össze füg gé sek fel is me ré sé vel, meg je le ní té sé -
vel [táb lá zat, kép let, gra fi kon] kap cso la tos te vé keny sé gek: adat le ol va sás, áb rá zo lás, al geb rai ki fe je zé sek és áb rá zo lás
kö zöt ti össze füg gé sek meg ta lá lá sa, fel is me ré se; so ro za tok stb.)

– Ará nyos sá gok (egye nes és for dí tott ará nyos sá gok)
– Pa ra mé ter-al geb ra (for mu lák kal, kép le tek kel vég zett mû ve le tek, al geb rai ki fe je zé sek össze ha son lí tá sa, egyen let -

meg ol dás stb.)
– Szö ve ges egyen le tek, egyen lõt len sé gek ke ze lé se, ma te ma ti zá lá sa
– Sza bály já ték (sza bá lyos sá gok fel is me ré se, sza bá lyok kö ve té se stb.)
– Hal ma zok (hal maz mû ve le tek és tu laj don sá ga ik)
– Lo gi ka (ál lí tá sok igaz ság tar tal ma)

Alak za tok sík ban és tér ben
 

Ah hoz, hogy a tár gya kat ké pe sek le gyünk össze ha son lí ta ni és meg kü lön böz tet ni, fel kell is mer ni, hogy azok mi lyen
spe ci á lis jel lem zõk kel ren del kez nek, mi ben ha son lí ta nak, il let ve kü lön böz nek, eset leg egy sze rûbb, sza bá lyos alak za tok -
ká, össze te võk ké kell bon ta ni õket.

Ah hoz, hogy biz to san el le hes sen iga zod ni a há rom di men zi ós tér ben, ahol élünk, ér te nünk kell, mit je len te nek
egy alak zat kü lön bö zõ irá nyú né ze tei. Kü lön bö zõ né ze te ik ben, meg je le né si for má ik ban fel kell tud nunk is mer ni a
tár gya kat, alak za to kat. Meg kell ér te nünk a tér be li és sík be li ko or di ná ták je len té sét, és tud nunk kell ezek alap ján
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 tájékozódni.  Az alak za tok tu laj don sá ga i nak, jel lem zõ i nek is me re tét, a sík be li vagy tér be li tá jé ko zó dás ké pes sé gét
igény lõ prob lé mák tar toz nak az alak za tok sík ban és tér ben tar tal mi te rü let hez.

Ez te rü let ma gá ban fog lal ja a két- és há rom di men zi ós ge o met ri ai alak za tok kal kap cso la tos mû ve le te ket, a szimmet -
riákkal, egy be vá gó ság gal, ha son ló ság gal, ge o met ri ai transz for má ci ók kal kap cso la tos prob lé má kat. Ide tar toz nak a tri go -
no met ri ai össze füg gé sek al kal ma zá sai is. Eh hez a tar tal mi te rü let hez so rol juk a ko or di ná ta-rend szer be li el iga zo dást, tér -
be li tá jé ko zó dást is.

– Alak za tok (ge o met ri ai alak za tok [egye ne sek, szö gek, két- és há rom di men zi ós alak za tok] tu laj don sá ga i nak is me re -
te, cso por to sí tás adott tu laj don ság sze rint, tár gyak, alak za tok fel is me ré se kü lön bö zõ meg je le ní té si for mák ban, alak za tok 
kom po nen sek re bon tá sa stb.)

– Transz for má ci ók (ge o met ri ai transz for má ci ók, szim met ri ák fel is me ré se, al kal ma zá sa, egy be vá gó ság és ha son ló ság 
fel is me ré se, al kal ma zá sa stb.)

– Di men zi ók (tes tek és há ló ik, né ze te ik, ve tü le te ik össze kap cso lá sa, alak za tok lát ha tó ság sze rin ti áb rá zo lá sa i nak is -
me re te stb.)

– Tá jé ko zó dás sík ban és tér ben (ob jek tu mok egy más hoz vi szo nyí tott hely ze te, vi szo nyí tás a meg fi gye lõ tér be li po zí -
ci ó já hoz, el iga zo dás a ko or di ná ta-rend szer ben [pl. pon tok, egye ne sek hely ze té nek meg ha tá ro zá sa] stb.)

– Tri go no met ri ai össze füg gé sek al kal ma zá sa

Ese mé nyek sta tisz ti kai jel lem zõi és va ló szí nû sé gük
 

Kü lön bö zõ va ló szí nû sé gû ese mé nyek kel, a biz tos, il let ve a le he tet len ese mény fo gal má val, kom bi na to ri kai prob lé -
mák kal az egy sze rû já té kok ban, a ter mé szet je len sé ge i ben és a tu do mány te rü le tén egy aránt ta lál ko zunk. Na pon ta nagy
mennyi sé gû in for má ció, ada tok sok fé le kép pen meg je le ní tett hal ma za jut el hoz zánk. A sta tisz ti kai mód sze rek kel kép zett 
ada tok ese tén fon tos tud nunk, hogy mennyi re te kint he tõk meg bíz ha tó nak vagy bi zony ta lan nak, mi lyen fel té te lek mel -
lett, mi lyen va ló szí nû ség gel ér vé nye sek stb. Eh hez tisz tá ban kell len nünk bi zo nyos sta tisz ti kai fo gal mak kal, is mer nünk
kell bi zo nyos szin tû sta tisz ti kai szá mí tá si mód sze re ket. E te rü let hez azok a fel ada tok tar toz nak, ame lyek ben sta tisz ti kai
szá mí tá so kat kell vé gez ni, azo kat sta tisz ti kai szem pont ból kell ér té kel ni, vizs gál ni, vagy sta tisz ti kai áb rá zolá so kat
 ( diagram, táb lá zat stb.) kell ké szí te ni, vagy az áb rá zolt ada tok kal kell mû ve le te ket vé gez ni. A kom bi na to ri kai és va ló szí -
nû ség-szá mí tá si prob lé má kat meg je le ní tõ fel ada tok, va la mint a grá fok mint egy sze rû mo del lek is itt sze re pel nek.

– Adat gyûj tés (szö veg bõl, gra fi kon ról, di ag ram ról, táb lá zat ból stb., ada tok meg je le ní té se, áb rá zo lá sa, jel lem zé se
[gra fi kon, táb lá zat, di ag ram stb.])

– Sta tisz ti kai szá mí tá sok vég re haj tá sa (át lag, me di án, szó rás stb.)
– Sta tisz ti kai mu ta tók és el já rá sok ér tel me zé se, elem zé se (kö vet kez te té sek le vo ná sa, kö vet kez te té sek kri ti kus el bí rá -

lá sa stb.)
– Va ló szí nû ség-szá mí tás (va ló szí nû sé gi prob lé mák meg ol dá sa)
– Kom bi na to ri ka (kom bi na to ri kai prob lé mák meg ol dá sa)
– Grá fok (grá fok mo dell ként al kal ma zá sa)

A tar tal mi te rü le tek he lyen ként ne he zen ha tá rol ha tók el egy más tól, szin te min den te rü let nek van kö zös ré sze, met sze -
te más te rü le tek kel. Ami kor egy fel ada tot va la mely tar tal mi te rü let hez so ro lunk, ar ról dön tünk, hogy me lyik a do mi nán -
san meg je le nõ te rü let az adott eset ben.

A kom pe ten cia mé rés tar tal mi te rü le tei és a tan ter vi te rü le tek kö zöt ti össze füg gés

A kom pe ten cia mé rés tar tal mi te rü le tei Tan ter vi te rü le tek

Mennyi sé gek és mû ve le tek Szá mo lás

Mé rés

Hoz zá ren de lé sek és össze füg gé sek Al geb ra

Függ vé nyek

So ro za tok

Hal ma zok

Lo gi ka

Alak za tok sík ban és tér ben Ge o met ria

Ese mé nyek sta tisz ti kai jel lem zõi és va ló szí nû sé ge Kom bi na to ri ka

Va ló szí nû ség

Le író sta tisz ti ka

Grá fok
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Gon dol ko dá si mû ve le tek
 

Mi vel a mé rés ma te ma ti ka teszt jé ben sze rep lõ fel ada tok több sé ge élet sze rû szi tu á ci ó ban je le nik meg, a fel ada tok
meg ol dá sa kor a di á kok le ge lõ ször ér tel me zik a fel adat szö ve gét, az adott hely ze tet, azt le for dít ják a ma te ma ti ka nyel vé -
re, azaz mo dellt hoz nak lét re. Ezt a már tisz tán ma te ma ti kai prob lé mát az is ko lá ban vagy a hét köz na pi éle tük so rán szer -
zett ma te ma ti kai is me re te ik, ké pes sé ge ik ré vén meg old ják, majd a ma te ma ti kai meg ol dást az ere de ti, va lós szi tu á ció ese -
té ben is ér tel me zik, meg vizs gál ják a meg ol dás ér vé nyes sé gét, és az ered ményt vi lá gos, ért he tõ for má ban in terp re tál ják.
A fel ada tok meg ol dá sá hoz kü lön bö zõ ké pes sé gek re, kész sé gek re van szük ség (pl. ér tel me zés, ér ve lés, kom mu ni ká ció,
áb rá zo lás, mo del le zés, for má lis nyelv hasz ná lat, esz köz hasz ná lat stb.), ame lyek nek kü lön bö zõ össze tett sé gi, ne héz sé gi
szint jei le het nek. A kü lön bö zõ szin tû kész sé gek hez, kész ség cso por tok hoz ren del he tõ gon dol ko dá si mû ve le te -
ket – össze tett sé gük alap ján – há rom cso port ra osz tot tuk. Az össze tet tebb mû ve le tek al kal ma zá sát igény lõ fel ada tok
több nyi re ne he zeb bek, ám nem min den eset ben, ezért min den mû ve le ti cso port ban le het nek vi szony lag könnyebb és ne -
he zebb fel ada tok.

A gon dol ko dá si mû ve le tek há rom cso port ja a kom pe ten cia mé rés ben:
– tény is me ret és ru tin mû ve le tek,
– mo dell al ko tás, in teg rá ció,
– komp lex meg ol dá sok és kom mu ni ká ció.
Egy fel adat mû ve le ti be so ro lá sa at tól is függ het, hogy me lyik év fo lyam teszt jé ben sze re pel, így el kép zel he tõ,

hogy ugyan az a fel adat más-más be so ro lást kap (pél dá ul a ru tin mû ve le tek ér tel me zé se nem egy for ma az egyes év fo -
lya mo kon).

Tény is me ret és ru tin mû ve le tek
 

Ebbe a cso port ba a ma te ma ti kai nyelv leg alap ve tõbb fo gal ma i nak is me re te; alap ve tõ ma te ma ti kai té nyek, tu laj -
don sá gok, sza bá lyok fel idé zé sé nek és egy sze rû al kal ma zá sá nak, vég re haj tá sá nak ké pes sé ge tar to zik. Itt el sõ sor ban 
a be gya ko rolt tu dás moz gó sí tá sá ra van szük ség. A fel ada tok a ko ráb ban el sa já tí tott alap ve tõ is me re tek fel idé zé sét
és al kal ma zá sát vár ják el, több nyi re egyet len lé pés sel meg old ha tók, nem igény lik kü lön bö zõ el já rá sok együt tes
vég re haj tá sát. Kon tex tu suk tisz tán ma te ma ti kai, il let ve könnyen kö vet he tõ, va lós hely ze tet ír nak le, amely egy sze -
rû en ma te ma ti zál ha tó.

– Egy sze rû ma te ma ti kai de fi ní ci ók, alap fo gal mak, jel lem zõk fel idé zé se (pl. szá mok, mû ve le tek, mér ték egy sé gek,
sík ido mok tu laj don sá ga i nak fel idé zé se)

– Ma te ma ti kai ob jek tu mok (alak za tok, szá mok, ki fe je zé sek), va la mint ek vi va lens ma te ma ti kai ob jek tu mok azo no sí -
tá sa (pl. tör tek gra fi kus szem lél te té se, kü lön bö zõ hely ze tû egy sze rû ge o met ri ai alak za tok azo no sí tá sa)

– Szá mí tá sok vég re haj tá sa (pl. mû ve le tek és mû ve le tek kom bi ná ci ó i nak vég re haj tá sa, egyen le tek meg ol dá sa, ki fe je -
zé sek, kép le tek ér té ké nek ki szá mí tá sa, szá za lék szá mí tás, át lag szá mí tá sok mennyi ség adott arány sze rin ti vál toz ta tá sa,
egy sze rû kom bi na to ri kai szá mí tá sok el vég zé se, al geb rai ki fe je zé sek egy sze rû sí té se, bõ ví té se)

– Mé rés (pl. le ol va sás mé rõ esz kö zök rõl, mér ték egy sé gek, mé ré si becs lé sek)
– Adat gyûj tés le ol va sás sal (pl. gra fi ko nok, táb lá za tok, ská lák le ol va sá sa), áb rá zo lás (pl. ada tok meg je le ní té se, pon -

tok áb rá zo lá sa ko or di ná ta-rend szer ben)
– Osz tá lyo zás, hal maz ba so ro lás (pl. ma te ma ti kai ob jek tu mok cso por to sí tá sa kö zös tu laj don ság alap ján, be le tar to zás

vizs gá la ta)
– Ru tin prob lé mák meg ol dá sa (az is ko lá ban be gya ko rolt al go rit mu sok vég re haj tá sa)

Mo dell al ko tás, in teg rá ció
(Mo dell al ko tás, kü lön bö zõ mû ve le tek in teg rá lá sa)

 
Mo dell al ko tás és in teg rá ció alatt a diák szá má ra szo kat lan prob lé mák ma te ma ti kai mo del le zé sét; több ma te ma ti kai te -

rü let, mû ve let össze kap cso lá sát ért jük.
Azok a fel ada tok so rol ha tók ebbe a cso port ba, ame lyek ben a nem ru tin jel le gû prob lé mák je len nek meg. Még tar tal -

maz nak is me rõs ele me ket a ta nu lók szá má ra, és a meg fe le lõ in for má ci ók, mû ve le tek, is mert mód sze rek, al go rit mu sok
kom bi ná ci ó i val, in teg rá ci ó já val meg old ha tók.

– Mo dell al ko tás (pl. a prob lé mát le író egyen let rend szer meg adá sa; gra fi ko non vagy al geb rai ki fe je zé sek kel meg je le -
ní tett össze füg gé sek össze kap cso lá sa a va lós prob lé má val, bi zony ta lan ki me ne te lû ese mény hez va ló szí nû sé gi mo dell
meg adá sa, össze tett alak za tok mo del le zé se)

– Is me rõs mód sze rek, mû ve le tek, in for má ci ók kom bi ná lá sa, több ru tin mû ve let össze kap cso lá sa (pl. áb rá zolt in for -
má ci ók le ol va sás utá ni fel hasz ná lá sa va la mi lyen to váb bi prob lé ma meg ol dás hoz)
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Komp lex meg ol dá sok és kom mu ni ká ció
(Komp lex prob lé mák meg ol dá sai és az ered mé nyek kom mu ni ká lá sa)

 A komp lex meg ol dá sok és kom mu ni ká ció cso port já ba a leg ma ga sabb szin tû mû ve le tek tar toz nak. Az ide so rolt fel -
ada tok a ta nu ló szá má ra ál ta lá ban új sze rû prob lé mát vá zol nak fel, ezért össze tett ma te ma ti kai mo dell fel ál lí tá sát, ön ál ló
meg ol dá si stra té gia ki dol go zá sát igény lik, il let ve komp lex mû ve le tek kom bi ná ci ó já val old ha tók meg. A di á kok a fel ada -
tok meg ol dá sa so rán ele mez nek, ér tel mez nek va la mely prob lé mát, eset leg szé le sebb kör ben is ér vé nyes ál ta lá no sí tá so -
kat fo gal maz nak meg. A gon dol ko dá si mû ve le tek nek eb ben a cso port já ban ki emelt sze re pet kap a jó kom mu ni ká ci ós
kész ség, a ma te ma ti kai nyelv pon tos hasz ná la ta, a vi lá gos, pon tos fo gal ma zás és a lo gi kus ér ve lés.

– Össze tett mo dell meg al ko tá sa, a mo dell ér vé nyes sé gi ha tá ra i nak kri ti kus vizs gá la ta
– Új sze rû szi tu á ci ó ban meg je le nõ össze füg gés meg ha tá ro zá sa, elem zé se (pl. adat so rok, sta tisz ti kai áb rá zo lá sok vizs -

gá la ta, elem zé se), össze füg gé sek ér tel me zé se (pl. kép let ben sze rep lõ vál to zók ha tá sá nak vizs gá la ta, ér tel me zé se)
– Ma te ma ti kai el kép ze lé sek, fel té te le zé sek, stra té gi ák, mód sze rek, bi zo nyí tá sok ér té ke lé se és ezek kom mu ni ká lá sa
– Mû ve let ér vé nyes sé gé nek vagy ál lí tás igaz sá gá nak iga zo lá sa, bi zo nyí tá sa, ezek kom mu ni ká lá sa
– Sa ját meg ol dá si mód sze rek ki ta lá lá sa, is mer te té se, kom mu ni ká lá sa
– Ál ta lá no sí tás (pl. sík be li prob lé ma tér be li ál ta lá no sí tá sa)
A ma te ma ti ka teszt mát ri xa a vizs gált év fo lya mok ese tén a tar tal mi te rü le tek és a gon dol ko dá si mû ve le tek ará nyát mu -

tat ja a kom pe ten cia mé rés ma te ma ti ka teszt je i ben.

A 6. év fo lyam ma te ma ti ka teszt jé nek mát ri xa

Gon dol ko dá si mû ve le tek Tény is me ret
és ru tin mû ve le tek

(%)

Mo dell al ko tás,
 in teg rá ció

(%)

Komp lex meg ol dá sok
és kom mu ni ká ció

(%)

A tar tal mi te rü le tek
 ará nya

(%)Tar tal mi te rü le tek

Mennyi sé gek és mû ve le tek 10–15 20–25 5–10 40–45

Hoz zá ren de lé sek és össze füg gé sek 5–10 10–15 5–10 20–25

Alak za tok sík ban és tér ben 5–10 10–15 5–10 20–25

Ese mé nyek sta tisz ti kai jel lem zõi és
va ló szí nû sé ge 3–5 5–10 2–5 10–15

Mû ve let cso port ará nya 30–35 45–55 15–20 100

A 8. év fo lyam ma te ma ti ka teszt jé nek mát ri xa

Gon dol ko dá si mû ve le tek Tény is me ret 
és ru tin mû ve le tek

(%)

Mo dell al ko tás,
in teg rá ció

(%)

Komp lex meg ol dá sok 
és kom mu ni ká ció

(%)

A tar tal mi te rü le tek
ará nya

(%)Tar tal mi te rü le tek

Mennyi sé gek és mû ve le tek 10–15 15–20 5–10 35–40

Hoz zá ren de lé sek és össze füg gé sek 5–10 10–15 5–10 25–30

Alak za tok sík ban és tér ben 5–10 5–10 3–5 15–20

Ese mé nyek sta tisz ti kai jel lem zõi és
va ló szí nû sé ge 3–5 5–10 3–5 10–15

Mû ve let cso port ará nya 25–30 45–55 20–25 100

A 10. év fo lyam ma te ma ti ka teszt jé nek mát ri xa

Gon dol ko dá si mû ve le tek Tény is me ret 
és ru tin mû ve le tek

(%)

Mo dell al ko tás,
 in teg rá ció

(%)

Komp lex meg ol dá sok 
és kom mu ni ká ció

(%)

A tar tal mi te rü le tek 
ará nya

(%)Tar tal mi te rü le tek

Mennyi sé gek és mû ve le tek 5–10 10–15 3–5 20–25

Hoz zá ren de lé sek és össze füg gé sek 5–10 10–15 5–10 25–30

Alak za tok sík ban és tér ben 5–10 10–15 5–10 25–30

Ese mé nyek sta tisz ti kai jel lem zõi és
va ló szí nû sé ge 5–10 10–15 3–5 20–25

Mû ve let cso port ará nya 25–30 45–55 20–25 100
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Fel adat tí pu sok
 

A tesz tek ben sze rep lõ fel ada tok for má juk sze rint a kö vet ke zõk le het nek:
Fe le let vá lasz tós fel ada tok
– Egy sze rû vá lasz tá sos fel ada tok
– Igaz–ha mis tí pu sú fel ada tok
Nyílt végû fel ada tok
– Rö vid vá laszt igény lõ fel ada tok
– Több lé pé ses szá mo lást vagy hosszabb ki fej tést igény lõ fel ada tok
Az egy sze rû vá lasz tá sos fel ada tok ese té ben a di á kok nak négy vagy öt vá lasz le he tõ ség kö zül kell ki vá lasz ta ni uk az

egyet len he lyes meg ol dást.
Az igaz–ha mis tí pu sú fel ada tok ban egy adott prob lé má ra vo nat ko zó több (3–5) ál lí tás he lyes sé gét kell el dön te ni ük a di á -

kok nak. A vá laszt eb ben az eset ben ak kor te kint jük tel jes ér té kû nek, ha az összes ál lí tás he lyes sé gét jól bí rál ta el a diák.
A teszt ben sze rep lõ nyílt végû, rö vid vá laszt igény lõ fel ada tok ese té ben a vá laszt a ta nu lók ma guk ad ják, ír ják le, de

könnyen el dönt he tõ, hogy a vá lasz he lyes vagy hely te len. A kér dé sek re adott vá lasz több nyi re egyet len szó, egyet len
szám, egy egy sze rû áb rá zo lás stb.

A nyílt végû, több lé pé ses szá mo lást vagy hosszabb ki fej tést igény lõ fel ada tok ban nem csak azt vár juk a ta nu ló tól,
hogy egy-két sza vas vá laszt ad jon a kér dés re, ha nem azt is, hogy is mer tes se a meg ol dás me ne tét, meg fo gal maz zon egy
ma te ma ti kai ér ve lést, vagy ír jon le egy ma te ma ti kai mód szert. A fel ada tok ja ví tá sa, ér té ke lé se kép zett sze mélyt igé nyel.

Míg a fe le let vá lasz tós fel ada tok fõ leg az ala cso nyabb szin tû gon dol ko dá si mû ve le tek mé ré sé re al kal ma sak, a nyílt
végû, több lé pé ses szá mo lást vagy hosszabb ki fej tést igény lõ kér dé sek re adott vá la szok na gyobb sza bad sá got, több fé le
utat, mód szert biz to sí ta nak a ta nu ló nak a fel adat meg ol dá sá hoz, ez ál tal több fé le le he tõ ség nyí lik a ma ga sabb szin tû is -
me re tek vizs gá la tá ra, mé ré sé re is.

A meg ol dás ra szánt idõ, a meg ol dá sok ból nyer he tõ in for má ció mennyi ség és a kó do lás szem pont ja it figye lembe véve
a mé rés ma te ma ti ka teszt jé ben a fe le let vá lasz tós és a nyílt végû kér dé sek ará nyát a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz tuk meg.

A fe le let vá lasz tós és nyílt végû fel ada tok ará nya

Fel adat tí pus %

Fe le let vá lasz tós fel ada tok 60

Nyílt végû, rö vid vá laszt igény lõ fel ada tok 20

Nyílt végû, több lé pé ses szá mí tást igény lõ fel ada tok 20

A teszt fel ada tok egyéb jel lem zõi
 

A kom pe ten cia mé rés teszt je i ben fõ leg olyan fel ada tok sze re pel nek, ame lyek kel a di á kok a min den na pi élet ben – az is -
ko lá ban, ott hon vagy egyéb kö zös sé gek ben – ta lál koz hat nak. Akad nak azon ban olyan fel ada tok is, ame lyek ben nem je -
le nik meg va lós élet hely zet, mert olyan ma te ma ti kai is me re tet kér nek szá mon, ame lyet nem le het vagy nem ér de mes
élet sze rû szi tu á ci ó ba ágyaz ni.

A fel ada tok ban meg je le nõ hely ze tek, szi tu á ci ók kü lön bö zõ mér ték ben áll nak kö zel a ta nu lók hoz. A szi tu á ció le het a
diák sze mé lyes éle té vel, a ta nu lás sal, mun ká val kap cso la tos, kö zös sé gi, tár sa dal mi vagy tu do má nyos kon tex tu sú. A
teszt ben sze rep lõ fel ada tok a hely ze tek mi nél szé le sebb ská lá ját igye kez nek le fed ni.

A fel ada tok mi nél sok szí nûbb kon tex tu sán túl azt is biz to sí ta nunk kell, hogy a teszt ben ne le gye nek több ség ben olyan
fel ada tok, ame lyek ese té ben a szo cio kul tu rá lis, nem- és táj egy ség be li kü lönb sé gek elõnyt vagy hát rányt je len te nek va la -
ki szá má ra.

Mi vel a mé rés re szánt idõ kor lá to zott, a kér dé sek hez tar to zó „be ve ze tõ szö veg” hosszá nak iga zod nia kell a fel adat hoz, 
pél dá ul ne tar tal maz zon fe les le ges in for má ci ót, ne kell jen egy hossza dal mas le írást ér tel mez ni ah hoz, hogy utá na az
egyéb ként egy sze rû ma te ma ti kai kér dést meg vá la szol has suk (pl. egy tár sas já ték sza bá lya i nak rész le tes is mer te té se).

A tesz tek ben sze rep lõ fel ada tok nem „becs apó sak”, „be ug ra tó sak”, hi szen a ta nu lók ren del ke zé sé re álló idõ szû kös, és az,
hogy egy fur fan gos kér dés nél va la ki „be ug rik”, még nem je len ti azt, hogy nem érti, ne tud ná meg ol da ni a prob lé mát.

A mé rés ben sze rep lõ több kér dé ses fel ada tok elõ nye, hogy mi vel kö zös hát tér szö veg bõl in dul nak ki, a di á kok job ban
el mé lyül het nek a fel adat hely zet ben. Ugyan ab ból a szi tu á ci ó ból ki in dul va el té rõ ne héz sé gû, kü lön bö zõ tar tal mi te rü let -
hez tar to zó, kü lön bö zõ gon dol ko dá si mû ve le tek al kal ma zá sát igény lõ, össze tett sé gé ben el té rõ fel ada to kat old hat nak
meg. Eb ben az eset ben ke ve sebb idõ szük sé ges a fel adat meg is me ré sé hez, ami se gí ti a mé ré si idõ jobb ki hasz ná lá sát.

A teszt meg írá sa kor a ta nu lók ren del ke zé sé re áll: toll, vo nal zó és szá mo ló gép. Min den kér dés meg old ha tó ezek al kal -
ma zá sá val, nem for dul nak elõ pél dá ul szer kesz té si fel ada tok. A teszt fü zet vé gén ta lál ha tó egy táb lá zat, amely a leg fon to -
sabb ke rü let-, te rü let-, fel szín-, tér fo gat-szá mí tá si kép le te ket tar tal maz za, ugyan is a teszt ben sze re pel het nek olyan
 feladatok, ame lyek meg ol dá sá hoz szük ség van a kép le tek re. Ha olyan is me re tek szük sé ge sek a fel adat meg ol dá sá hoz,

2007/40. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2637



ame lyek nem sze re pel nek a fen ti fel so ro lás ban és nem el vá rás, hogy a ta nu ló kí vül rõl tud ja azo kat, a fel adat szö ve ge tar -
tal maz za azo kat az in for má ci ó kat, ame lyek se gít sé gé vel a kér dés meg vá la szol ha tó.

SZÖVEGÉRTÉSI TESZT

A szö veg ér té si fel ada tok a szö veg ér tést tan tárgy kö zi kul tu rá lis kom pe ten ci á nak te kin tik, így a min den na pi élet bõl
vett szö ve gek ben sze rep lõ té nyek, össze füg gé sek fel tá rá sát, prob lé mák, hely ze tek meg ol dá sát vár ják el a ta nu lók tól. A
tesz tek el be szé lé se ket, re gény rész le te ket, is me ret ter jesz tõ szö ve ge ket, új ság cik ke ket, hir de té se ket és szok vá nyos táb lá -
za to kat tar tal maz nak. A ta nu lók nak a kü lön bö zõ in for má ció hor do zók hoz kap cso ló dó kér dé sek meg vá la szo lá sa kor a
szö ve gek át fo gó ér tel me zé sén túl kü lön bö zõ mû ve le te ket kell vég re haj ta ni uk. Ezek közé egé szen egy sze rû és komp lex
mû ve le tek is tar toz nak a konk rét in for má ció vissza ke re sé sé tõl az egyes szö veg ele mek funk ci ó já nak meg ha tá ro zá sán át a 
szö veg meg for mált sá gá ra való ref lek tá lá sig.

A kom pe ten cia mé rés ben fel mért mind há rom év fo lyam ha tár pont nak te kint he tõ a szö veg ér té si ké pes ség ala ku lá sá ban, 
fej lõ dé sé ben. Míg a ha to dik év fo lya mos ta nu lók kö ré ben (a 11–12 éves kor osz tály ban) el sõ sor ban az alap ve tõ szö veg ér -
té si mû ve le tek el sa já tí tá sa mel lett azok bõ ví té sén és al kal ma zá sán van a hang súly, ad dig a ti ze dik év fo lya mo sok ese té -
ben (a 15–16 éves kor osz tály ban) már el vá rás, hogy szö veg ér té si ké pes sé ge i ket mi nél szé le sebb kör ben al kal maz zák a
kü lön fé le szi tu á ci ók ban. A 8. év fo lyam – az ál ta lá nos is ko la le zá rá sa ként – át me ne tet ké pez az alap- és kö zép fo kú ok ta -
tás kö zött. A mé rés szö veg ér té si teszt jei a ha zai és nem zet kö zi mé ré si ér té ke lé si trend hez il lesz ke dõ, rész le te sen ki dol -
go zott tar tal mi ke ret re épül nek. A kü lön bö zõ szö veg tí pu sok és a te ma ti kai sok fé le ség ré vén a tesz tek komp le xen mo del -
le zik a min den na pok ból is mert ol vas ni va ló kat és a fel dol go zá suk hoz hasz nált szö veg ér té si mû ve le te ket. A mo dern tár -
sa dal mak ele mi fel ada ta és ér de ke a ta nu lók szö veg ér té si ké pes sé gé nek vizs gá la ta. Nem csak ál lam pol gá ri jog, de ál ta lá -
nos tár sa dal mi ér dek, hogy az (írás) ol va sás ké pes sé gét mi nél töb ben és mi nél ha té ko nyab ban tud ják hasz nál ni a min den -
na pi élet ben. Míg a szö veg ér tés fo gal mán a köz tu dat ban to vább ra is el sõ sor ban az ol va sá si tech ni ka el sa já tí tá sát ér tik, a
he lyes ol va sá si tech ni ka el sa já tí tá sa csak ré sze, a ki fi no mult szö veg ér té si ké pes ség ki ala ku lá sá nak.

A szö veg ér tés komp lex fo ga lom, amely a szö ve gek kel foly ta tott pár be szé det, az ol va só ta pasz ta la ta i nak in teg rá lá sát,
az egy más ra épü lõ gon dol ko dá si mû ve le tek al kal ma zá sát is ma gá ban fog lal ja. A ha zai és nem zet kö zi szak iro da lom és
ku ta tá sok nyo mán a tar tal mi ke re té ben a szö veg ér tést a kö vet ke zõ kép pen de fi ni ál juk:

A szö veg ér tés az írott nyel vi szö ve gek meg ér té sé nek, hasz ná la tá nak és a rá juk való ref lek tá lás nak a ké pes sé ge an nak
ér de ké ben, hogy az egyén el ér je cél ja it, fej lessze tu dá sát, ké pes sé ge it, ki kap cso lód jék, si ker rel al kal maz kod jon vagy ve -
gyen részt a min den na pi kom mu ni ká ci ós hely ze tek ben.

Ah hoz, hogy a szö veg ér té si ké pes sé gek szé les kö rét ér té kel ni tud juk, kü lön bö zõ ne héz sé gû és tí pu sú szö ve ge ket tar -
tal ma zó tesz tet kell össze ál lí ta ni. A vizs gá lat ban részt vevõ kor osz tá lyok szá má ra ké szí tett szö veg ér té si teszt mo del le zi,
és a kü lön bö zõ mû ve le te ket igény lõ kér dé sek kel irá nyít ja is a szö veg fel dol go zás fo lya ma tát.

A szö veg ér té si teszt össze ál lí tá sá nak szem pont jai
 

A szö veg ér té si teszt szö ve ge i nek ki vá lasz tá sa kor és fel adat so ra i nak össze ál lí tá sa kor az aláb bi szem pon to kat vet tük
figye lembe:

– szö veg tí pu sok,
– gon dol ko dá si mû ve le tek,
– a ta nu lói hát tér tu dás sze re pe a fel ada tok meg ol dá sá ban,
– a fel ada tok tí pu sa,
– a kü lön bö zõ tí pu sú szö ve gek és fel ada tok ará nya.

Szö veg tí pu sok
 

El be szé lõ tí pu sú nak ne vez zük azo kat a fo lya ma tos, össze füg gõ írá sos szö ve ge ket, ame lyek cél ja egy tör té net el be szé -
lé se vagy ese mé nyek, sze mé lyek, tár gyak, prob lé mák stb. le írá sa. E szö veg tí pus fõ jel lem zõ je, hogy nem tá jé koz tat ni,
in for mál ni vagy meg gyõz ni akar ja el sõ sor ban az ol va sót, in kább az ér zel mi be vo ná sá ra irá nyul. Az el be szé lõ szö ve gek
gyak ran sze mé lyes hang vé te lû ek, jel lem zõ jük az em be ri kap cso la tok, cse le ke de tek, ér zel mek ha tá sos meg for má lá sa. Az 
el be szé lõ szö veg tí pus ba so rol juk pél dá ul a no vel lá kat, a me sé ket, a val lo mást, az esszét, az út le írást, a kri ti kát, a recen -
ziót vagy a tu dó sí tást. Az el be szé lõ tí pu sú szö ve gek gya kor ta fik tív, kép ze let be li ele me ket tar tal maz nak, ez ál tal az ol va -
sót ak tív be fo ga dói rész vé tel re kész te tik.

Ma gya rá zó tí pu sú nak ne vez zük azo kat a tu do má nyos, il let ve is me ret ter jesz tõ szö ve ge ket, ame lyek el sõ sor ban is me -
re tet kö zöl nek, le gyen az egy je len ség ma gya rá za ta, egy ese mény be mu ta tá sa. Hang vé te lük ál ta lá ban hig gadt, tárgy sze -
rû. A ma gya rá zó szö veg köz lé se i nek fõ cél ja a tá jé koz ta tás, ami ter mé sze te sen nem je len ti, hogy e szö ve gek szer zõi ne
akar nák meg gyõz ni ol va só i kat sa ját ál lás pont juk ról. A ma gya rá zó szö ve gek közé tar toz nak pél dá ul a tu do má nyos is me -
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ret ter jesz tõ cik kek, ta nul má nyok, kom men tá rok. A ma gya rá zó tí pu sú szö ve gek hez kap cso ló dó fel ada tok vizs gá la ta
azért is fon tos, mert a tan köny vi szö ve gek több sé ge is e tí pus ba so rol ha tó.

A do ku men tum tí pu sú szö ve ge ket el sõ sor ban for mai ala pon kü lön böz tet het jük meg az elõ zõ tí pu sok tól. A ver bá lis
köz lést és ti po grá fi ai je le ket, ké pe ket, raj zo kat is tar tal ma zó szö veg tí pus ba so rol juk a lis tá kat, gra fi ko no kat, me net ren -
de ket, kü lön fé le táb lá za to kat, a tér ké pe ket, a szö ve gek hez ké szí tett áb rá kat, a hasz ná la ti uta sí tást. Ide tar toz nak a min -
den na pi élet ben gyak ran elõ for du ló szö ve gek, mint pél dá ul a nyom tat vá nyok, kér dõ ívek, sza bály za tok. A do ku men tum
tí pu sú szö ve gek meg ér té sé ben a szö veg el ren de zé sé nek, a ver bá lis és nem ver bá lis je lek össz já té ká nak kü lö nö sen nagy a 
sze re pe. Ilyen szö ve gek elõ for dul hat nak ön ál ló an vagy az elõ zõ két szö veg tí pus ki egé szí té se ként is. E szö veg tí pus se gít -
sé gé vel ké pet ka punk ar ról, hogy a ta nu ló ho gyan iga zo dik el a min den na pi szi tu á ci ók ban és az azok hoz tar to zó köz na -
pi – nem csak ver bá lis je le ket tar tal ma zó – szö ve gek ben.

A szö ve gek egyéb jel lem zõi
 

A szö ve gek ki vá lasz tá sa kor figye lembe vet tük a mér ni kí vánt év fo lyam élet ko ri sa já tos sá ga it, a tan köny vi szö ve gek
ne héz sé gét és a tan ter vi kö ve tel mé nye ket is. A mé rés idõ be li kor lá tai egy-, ma xi mum más fél ol da las szö ve gek fel dol go -
zá sát te szik le he tõ vé. A szö ve gek, szö veg ré szek vá lo ga tá sa köz ben ügyel tünk arra, hogy azok öma guk ban is meg áll ják
he lyü ket. A fel ada tok kap cso lód hat nak egy ön ál ló szö veg hez, de a té má hoz il lesz ke dõ rö vi debb szö ve gek bõl is áll hat
egy szö veg egy ség. Ez utób bi le het pél dá ul két diák vé le mé nye egy film rõl vagy egy je len ség más-más szem szög bõl tör -
té nõ vizs gá la ta. A ta nu lók nak eze ket kü lön-kü lön vagy egy más sal össze füg gés ben is kell ol vas ni uk, a kér dé sek az egyik, 
má sik vagy mind két szö veg re vo nat koz hat nak.

Az egyes év fo lya mok ese té ben ter mé sze te sen van nak el té ré sek a szö veg hosszá ban, a meg fo gal ma zás össze tett sé gé -
ben, az in for má ci ók szö veg be ágya zott sá gá ban. Ezek a té nye zõk be fo lyá sol ják a szö veg hez kap cso ló dó fel ada tok ne héz -
sé gét. Fon tos szem pont a szö ve gek sti lá ris sok szí nû sé ge, va la mint az, hogy ne csu pán szép iro dal mi vagy ran gos pub li -
cisz ti kai, ha nem köz nyel vi szö ve gek is sze re pel je nek a tesz tek ben.

A fel adat la pok össze ál lí tá sa kor a szö ve ge ket a te ma ti kai sok szí nû ség jel lem zi: egy aránt he lyet kap tak a tör té ne lem, a
sport, a nya ra lás és uta zás, az egész ség, az iro da lom és a szín ház, a di ák élet, az ál la tok és nö vé nyek éle te, a gaz da ság, a
csa lád, a szó ra ko zás, a tévé és egyéb mé di u mok stb. té ma kö ré be tar to zó szö ve gek. A tesz tek ben olyan szö ve ge ket sze re -
pel te tünk, ame lyek a 6., 8. és 10. év fo lya mos fi a ta lok ér dek lõ dé sé re szá mot tart hat nak.

A te ma ti kai és sti lá ris sok fé le ség mel lett fon tos, hogy a teszt ben ne le gye nek túl súly ban az egyes rész po pu lá ci ók nak
ked ve zõ szö ve gek.

Gon dol ko dá si mû ve le tek
 

A szö ve gek ol va sá sát köve tõen, a fel ada tok meg ol dá sa kor a ta nu ló kü lön bö zõ szö veg ér té si mû ve le te ket hajt vég re, és
a kér dé sek re, uta sí tá sok ra adott vá la szok kal bi zo nyít ja, hogy meg ér tet te és fel hasz nál ta a szö ve get. Az egyes mû ve let tí -
pu sok szét vá lasz tá sa a mé rés tech ni kai szük ség le te, de min den mû ve let tí pus a glo bá lis meg ér tés, a szö veg egé szé rõl ki -
ala kult kép ol da lá ról is ér tel mez he tõ.

A szö veg ér té si tesz tek ben sze rep lõ leg fon to sabb mû ve le tek: (1) a szö veg in for má ci ó i nak (pl. té nye i nek, ada ta i nak) azo no -
sí tá sa, vissza ke re sé se, (2) a szö veg ben lévõ lo gi kai és tar tal mi kap cso la tok, össze füg gé sek fel is me ré se, (3) a szö veg egé szé -
nek, egy ré szé nek vagy konk rét tar tal mi ele me i nek, to váb bá sti lá ris jel lem zõ i nek és a szö veg üze ne té nek ér tel me zé se.

In for má ció-vissza ke re sés
 

Az in for má ció-vissza ke re sés mû ve le te egy vagy több elem vissza ke re sé sét és azo no sí tá sát kí ván ja meg a ta nu ló tól. A
szö veg exp li cit szó sze rin ti vagy imp li cit ele me it kell fel is mer nie, és a fel adat ban meg adott szem pon tok sze rint ki vá lasz -
ta nia. A ta nu ló nak a szö veg ben el szórt ada tok ra kell fi gyel nie, sze lek tí ven kell ol vas nia, „át kell fut nia” a szö ve get, és ki
kell vá lasz ta nia a kí vánt ada tot. Ez a mû ve let tí pus kü lö nö sen jól kvan ti fi kál ha tó, ám nem a leg egy sze rûbb mû ve let.

Az in for má ci ók vissza ke re sé se fel té te le zi az adott szö veg egész rõl ki ala kult, az ak tu á lis ol va sá si él mé nyen ala pu ló tu -
dást, amely nél kül nem le het sé ges a szö veg ben való tá jé ko zó dás. Az egyes ele mek azo no sí tá sá hoz a szö veg fe lü le tes is -
me re te is elég le het, és ha az ilyen tí pu sú fel adat nem jár együtt a glo bá lis szö veg ér tés re vo nat ko zó kér dé sek kel, a túl
gyors ol va sás, az „át fu tás” gya kor la tát erõ sí ti, ami a szö veg fél re ér té sé bõl ere dõ tí pus hi bák el kö ve té sé nek koc ká za tát
nö ve li. Ilyen kor tör tén het az, hogy a diák rossz szö veg rész re „ug rik vissza”, és ki vá laszt ja a kért in for má ci ó hoz ha son ló,
de nem a kér dés fel te vés nek meg fe le lõ vá lasz le he tõ sé get.

Az in for má ció-vissza ke re sés mû ve le té nek ne héz sé ge függ a vissza ke re sen dõ ele mek szá má tól, azok kap cso ló dá sá -
nak mód já tól, a vissza ke re sést meg ha tá ro zó kri té ri u mok mennyi sé gé tõl és mi nõ sé gé tõl, to váb bá at tól, hogy a ke re sett
elem mennyi re szem be tû nõ a szö veg ben. E mû ve let tí pus ba tar toz nak egy részt a ki, mit, mi kor stb. tí pu sú kér dé sek, ame -
lyek re a he lyes vá lasz egy vagy több konk rét adat, más részt a kér dés ben sze rep lõ ki fe je zé sek szi no ni má i nak azo no sí tá sát 
igény lõ fel ada tok.
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Kap cso la tok és össze füg gé sek fel is me ré se
 A szö veg ol va sá sa köz ben a be fo ga dó kü lön fé le, szö ve gen be lü li és szö ve gek kö zöt ti kap cso la tok, össze füg gé sek há ló za tát
al kot ja meg. Sza vak, te ma ti kai ele mek mo tí vu mok ra vi lá gí ta nak rá, be kez dé sek egy más el len té tei vagy ki e gé szí tõ i vé vál nak,
a szö veg más szö ve ge ket, hát tér is me re te ket idéz fel. A szö veg ko hé zi ós erõi sze re pet ját sza nak a szö veg egész meg ér té sé ben.

A kap cso la tok és össze füg gé sek fel is me ré sé nek mû ve let tí pu sá ba so rolt fel ada tok ban, kü lön bö zõ tar tal mi és lo gi kai
össze füg gé sek fel is me ré sé re van szük ség. A szö veg kör nye zet bõl kell egy adott cse le ke det nek, tör té nés nek az oka i ra
vagy cél ja i ra vo nat ko zó kö vet kez te té se ket le von ni, il let ve ezek kö vet kez mé nye it és ha tá sa it vizs gál ni.

A fel adat ne héz sé gét ter mé sze te sen be fo lyá sol ja a szö veg bo nyo lult sá ga, az ele mek köz ti ha son ló ság és azok át té te les
vol ta. Egé szen könnyû fel ada tok is tar toz nak ide, ame lyek a szö veg egyik ki je lölt ré sze alap ján egy sze rû kö vet kez te tést
igé nyel nek, de van nak ne he zeb bek is, ame lyek rej tet tebb kap cso la tok fel is me ré sét kí ván ják a ta nu lók tól. A kap cso la tok
és össze füg gé sek fel is me ré se mû ve let tí pus ba so rol juk a szö veg tar tal mi, lo gi kai ele me i re, ok-oko za ti, egyéb vi szo nyok -
ra és a szer kesz tés be li ele mek re, be kez dé sek re, az egy sé gek kö zöt ti kap cso la tok ra vo nat ko zó kér dé se ket, va la mint az ál -
ta lá no sí tást, a szö veg bel sõ össze füg gés rend sze ré nek és uta lá sa i nak fel is me ré sét igény lõ fel ada to kat.

Ér tel me zés
 Bár a szö veg ér tel me zé se a meg ér tés re tá masz ko dik, de egy ben al ko tó te vé keny ség is, így ref le xív vi szonyt fel té te lez
az ol va sott és meg ér tett szö veg gel. Az ér tel me zés mû ve le té hez tar to zó fel ada tok ese té ben ref lek tál ni kell a szö veg re, ér -
té kel ni kell a szö veg egé szé nek vagy egy-egy rész le té nek a szö veg egész ben be töl tött sze re pét, meg al ko tott sá gát. Az ér -
tel me zés mû ve let tí pu sá ba so rolt kér dés vo nat koz hat a szö veg tar tal mi vagy sti lá ris ele me i nek ér té ke lé sé re, amely kri ti -
kai elem zést is igé nyel.

A kap cso la tok, össze füg gé sek fel is me ré sé hez ha son ló an e mû ve let tí pus ban is a szö veg egé sze és a szö veg rész kö zöt ti
kap cso lat meg ér té se szük sé ges. Az ol va só nak e mû ve let tí pus ban a szö veg szó sze rin ti és át vitt ér tel mé nek le he tõ sé ge it is 
ér zé kel nie kell.

Van nak egé szen könnyû fel ada tok, ame lyek a szö veg egyes tar tal mi vagy for mai je gye i nek az azo no sí tá sát ké rik, és van nak 
ne he zeb bek, ame lyek a szö veg elem zõ meg ér té sé re tá masz kod va a szö veg ob jek tív vagy szub jek tív meg íté lé sét vár ják el. Az
ér tel me zés mû ve le té hez so rolt fel ada to kat há rom na gyobb cso port ba oszt hat juk: egy részt ál ta lá nos szö veg ér té si fel ada tok,
ame lyek ben az üze net, mon da ni va ló fel is me ré se, a szö veg egész ér tel me zé se a cél; más részt ref lek tá lás a szö veg tar tal mi ele -
me i re, egy adott szö veg egy ség ér tel me zé se, il let ve vé le mény al ko tás egy adott tar tal mi elem rõl; har mad részt ref lek tá lás a sti lá -
ris ele mek re, a szö veg meg fo gal ma zás mód já nak ér tel me zé se, il let ve vé le mény a meg fo gal ma zás mód já ról, stí lu sá ról.

Az ál ta lá nos szö veg ér té si fel ada tok közé tar toz nak azok a kér dé sek, ame lyek meg vá la szo lá sá hoz a ta nu ló nak sa ját ta -
pasz ta la ta i val, né ze te i vel kell össze vet nie a szö veg ben ol va sot ta kat. A szö veg tar tal mi ele me i re való ref lek tá lás jó pél dá -
ja, ami kor a ta nu ló nak a szö veg té tel mon da tát, köz pon ti ál lí tá sát kell azo no sí ta nia, új ra fo gal maz nia. A sti lá ris ele mek re
való ref lek tá lás ese té ben pe dig a kér dés a szö veg hang ne mé nek jel lem zé sét, ér té ke lé sét, a mö göt tes vagy al kal mi je len -
tés fel tá rá sát vár ja el a ta nu ló tól.

A szö veg tí pu sok és a mû ve le ti szin tek mát ri xa az egyes év fo lya mo kon:

A szö veg tí pu sok és a mû ve le ti szin tek mát ri xa a 6. év fo lya mos teszt ben

MÛVELETI SZINTEK

SZÖVEGTÍPUSOK

In for má ció-
vissza ke re sés

Kap cso la tok, össze füg gé sek 
fel is me ré se

Ér tel me zés Össze sen

El be szé lõ 10–15% 10–15% 10–15% 34–40%

Ma gya rá zó 10–15% 8–12% 8–12% 30–36%

Do ku men tum 10–15% 8–12% 8–12% 30–36%

Össze sen 36–42% 30–36% 30–36% 100%

A szö veg tí pu sok és a mû ve le ti szin tek mát ri xa a 8. év fo lya mos teszt ben

MÛVELETI SZINTEK

SZÖVEGTÍPUSOK

In for má ció-
vissza ke re sés

Kap cso la tok, össze füg gé sek 
fel is me ré se

Ér tel me zés Össze sen

El be szé lõ 8–12% 10–15% 8–12% 30–36%

Ma gya rá zó 10–15% 10–15% 10–15% 34–40%

Do ku men tum 8–12% 10–15% 8–12% 30–36%

Össze sen 30–36% 34–40% 30–36% 100%
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A szö veg tí pu sok és a mû ve le ti szin tek mát ri xa a 10. év fo lya mos teszt ben

MÛVELETI SZINTEK

SZÖVEGTÍPUSOK

In for má ció-
vissza ke re sés

Kap cso la tok, össze füg gé sek
fel is me ré se

Ér tel me zés Össze sen

El be szé lõ 8–12% 8–12% 10–15% 30–36%

Ma gya rá zó 8–12% 8–12% 10–15% 30–36%

Do ku men tum 10–15% 10–15% 10–15% 34–40%

Össze sen 30–36% 30–36% 34–40% 100%

Fel adat tí pu sok
 A szö veg ér té si fel adat la po kon két alap ve tõ fel adat tí pust és ezek vál to za ta it hasz nál juk: fe le let vá lasz tós kér dé se ket,
va la mint nyílt végû, szö ve ges vá laszt igény lõ fel ada to kat. A vá lasz adá si for má kat és a ki töl tés mód ját a fel adat la po kat
be ve ze tõ út mu ta tó mu tat ja be a di á kok szá má ra.

A fe le let vá lasz tós fel ada to kat az jel lem zi, hogy a di ák nak a fel kí nált vi szony lag kis szá mú le he tõ ség kö zül kell ki vá -
lasz ta nia a he lye set. Több nyi re négy vá lasz le he tõ ség kap cso ló dik a kér dés hez, és kö zü lük egy a he lyes. A töb bi vá lasz le -
he tõ ség egy ér tel mû en rossz, a vá la szok ter je del me nagy já ból ugyan ak ko ra, az op ci ók kö zött fél re ve ze tõ vá la szok is sze -
re pel nek, ame lyek ne he zí tik a fel adat meg ol dá sát. A fe le let vá lasz tós kér dé sek közé tar toz nak azok a fel ada tok is, ame -
lyek ben több ál lí tás igaz vagy ha mis vol tát kell el dön te ni.

A nyílt végû fel ada tok ese té ben a di ák nak rö vi debb-hosszabb vá laszt kell ad nia írás ban. A nyílt végû fel ada tok két nagy
cso port ba so rol ha tók. A nyílt végû, rö vid szö ve ges vá laszt igény lõ fel ada tok közé olyan kér dé sek tar toz nak, ame lyek ese té ben 
a ta nu ló nak egy-egy rö vid elem mel kell vá la szol nia. Ide so rol juk azo kat a fel ada to kat is, ame lyek ben a ta nu ló nak a kér dés ben
meg adott szö veg részt kell meg je löl nie, alá húz nia. A nyílt végû, hosszabb szö ve ges vá laszt igény lõ fel ada tok ér te lem sze rû en
hosszabb ma gya rá za tot, bõ vebb ki fej tést igé nyel nek a di ák tól. A fel adat tí pu sok ará nyát a 10. táb lá zat szem lél te ti.

A fe le let vá lasz tós és a nyílt végû fel ada tok ará nya

Fel adat tí pus %

Fe le let vá lasz tós fel ada tok 60

Nyílt végû, rö vid vá laszt igény lõ fel ada tok 20

Nyílt végû, hosszabb ki fej tést igény lõ fel ada tok 20

A ta nu lói hát tér tu dás sze re pe a szö veg ér té si fel ada tok meg ol dá sá ban
 A fel mé rés so rán a ta nu ló olyan szö ve gek kel dol go zik, ame lyek kel elsõ al ka lom mal ta lál ko zik, de nem sza bad meg fe -
led kez nünk ar ról, hogy meg lé võ is me re tei, ké pes sé gei, kész sé gei bir to ká ban ol vas sa azo kat. A fel adat meg ol dá si hely -
zet ben a diák tár gyi is me re te i re, tu dá sá ra, meg szo kott ol va sá si stra té gi á i ra, egyé ni jel lem zõ i re, ön is me re ti té nye zõ i re
stb. tá masz ko dik. A szö veg ér tés vol ta kép pe ni fo lya ma tát meg elõ zi a szö veg té má já ra, mû fa já ra, köz lé si he lyé re, for má -
já ra, a szer zõ sze mé lyé re, a ti po grá fi á ra stb. és az ezek ál tal moz gó sí tott elõ is me re tek re is tá masz ko dó elõ ze tes meg ér tés.

A szö veg ér té si tel je sít mény mé ré se kor te hát figye lembe kell ven nünk a ta nu lói hát tér tu dás – ál ta lá ban ne he zen meg -
ra gad ha tó, konk re ti zál ha tó – sze re pét is az adott szö veg fel dol go zá sá ban. Az ak tu á lis fel adat meg ol dá si hely zet ben az
elõ ze tes tu dás sze re pé nek mi ni ma li zá lá sá ra tö rek szünk, mert pél dá ul egy is mert szép iro dal mi szö veg hez kap cso ló dó
kér dés sort na gyobb ha té kony ság gal tud meg ol da ni egy olyan diák, aki már ol vas ta az adott szö ve get. A szö veg szó hasz -
ná la tá ra vo nat ko zó, eset leg a nem zet kö zi kul túr szó kincs ele mé nek ér tel me zé sét meg kí vá nó fel adat könnyebb an nak a
di ák nak, aki a szót más szö veg kör nye zet bõl vagy az ide gen nyel vi órá ról is me ri. Egy mo tí vum, me ta fo ra vagy to posz ér -
tel me zé se ki sebb ne héz sé get okoz a ma gyar órán jól tel je sí tõ diák szá má ra.

Egy részt a mérõ jel leg, más részt az egy ér tel mû kó do lás és ér té ke lés ér de ké ben tö rek szünk a ta nu lói hát tér is me re tek sze re -
pé nek csök ken té sé re, de egy ben arra is, hogy a szö ve gen be lü li in for má ci ó kat, gon do la to kat fel dol goz zák, ér tel mez zék a ta nu -
lók. A tesz tek ter mé sze te sen nem tud ják ka te go ri ku san ki zár ni a szö ve gen kí vü li té nye zõk ha tá sát, a cél azon ban azok ha tás fo -
ká nak mi ni ma li zá lá sa. Mind ezek bõl kö vet ke zõ en és a ta nu lói po pu lá ció he te ro gén jel le ge  miatt ki csi a szö ve gen kí vü li tu dás
és in for má ci ók fel hasz ná lá sát el vá ró, az ál ta lá nos in tel li gen cia be vo ná sá val meg old ha tó fel ada tok sze re pe – ezek a fel ada tok
amúgy is csak a mû velt ség be li és tár gyi hi á nyos sá gok ra vet né nek fényt, ez pe dig nem a mé ré sek fel ada ta.

A tesz tek össze ál lí tá sa kor ezért ügye lünk arra, hogy a szö ve gek te ma ti ká ja mel lett a fel ada tok meg fo gal ma zá sa se ked vez -
zen egyik rész po pu lá ci ó nak sem, a fel ada tok meg ol dá sá hoz ne le gyen szük ség olyan hát tér tu dás ra, amely a ta nu ló szo cio kul -
tu rá lis hát te ré nek, egyé ni mo tí vá ci ó já nak és is me re te i nek vagy ép pen tár gyi fel ké szült sé gé nek a függ vé nye.”
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 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
25/2007. (IV. 2.) ME

határozata

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
elnökének megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
111. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben –  az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re –

dr. Ba zsa Györ gyöt, az MTA dok to rát, a Deb re ce ni
Egye tem egye te mi ta ná rát

a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság el nö ki
te en dõ i nek el lá tá sá val

– 2009. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

meg bí zom.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
105/2007. (III. 29.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §-a
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt ál tal a Fi desz – Ma gyar
Pol gá ri Szö vet ség és a Ke resz tény de mok ra ta Nép párt kép vi -
se le té ben be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Dr. Or bán Vik tor és dr. Sem jén Zsolt 2006. ok tó ber
24-én nyúj tot ta be az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél já -
ból. Az íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 566/2006. (XI. 20.)
OVB ha tá ro za tá val az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta -
gad ta. A ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás nyo mán az Al -
kot mány bí ró ság 15/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tá val az
OVB dön té sét meg sem mi sí tet te, és a tes tü le tet új el já rás
le foly ta tá sá ra kö te lez te.

Az új el já rás le foly ta tá sa so rán az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak in do ko lá sá -
ra és az idõ köz ben be kö vet ke zett tör vényi vál to zá sok ra fi -
gye lem mel vizs gál ta a kér dés hi te le sít he tõ sé gét.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII.
tör vény el fo ga dott sza bá lya it is figye lembe véve meg vizs -
gál ta a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés és a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
(a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé se
a) pont já ban fog lalt, til tott nép sza va zá si tárgy össze füg gé -
sét. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 566/2006. (XI. 20.)
OVB ha tá ro za tá hoz ké pest a ha tály ba lé pett költ ség ve té si
tör vény új sza bá lyo zá si kör nye ze tet je lent a ko ráb ban már
vizs gált kér dést il le tõ en. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, nép sza -
va zást ki zá ró ren del ke zé se ket több ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te. Leg utol já ra a 16/2007. (III. 9.) AB ha tá ro za tá ban
erõ sí tet te meg azo kat a té te le ket, me lye ket elõ ször az
51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro za tá ban fej tett ki. Az Al kot -
mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint „a költ ség -
ve té si 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”. E ha tá ro zat ér tel mé ben „az Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, a költ -
ség ve tés re vo nat ko zó ki zá ró ok alap ján a költ ség ve tés re
vo nat ko zó 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
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tar tal maz za, vagy a kér dés bõl ok sze rû en kö vet ke zik a til -
tott tárgy kör ben meg je lölt tör vények mó do sí tá sa, il let ve
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”.

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 14.  § (4) be kez dé se a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 53.  §
(1) be kez dé se alap ján az ál la mi lag fi nan szí ro zott kép -
zés ben részt ve võ hall ga tók ál tal fi ze ten dõ kép zé si hoz -
zá já ru lást az ál la mi lag fi nan szí ro zott ok ta tást foly ta tó
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek költ ség ve té si be vé te le ként
ha tá roz za meg. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 2007. évi
in téz mé nyi költ ség ve té sé nek meg ter ve zé se a költ ség ve -
té si tör vény ben meg ha tá ro zott ál la mi tá mo ga tá sok és az
in téz mé nyi köz vet len be vé te lek együt tes figye -
lembevétele alap ján tör té nik. Egy ered mé nyes nép sza -
va zás kö vet kez té ben, amely a tör vényalkotót a kép zé si
hoz zá já ru lás el tör lé sé re kö te lez né, a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek ily mó don ki e sõ be vé te le it – az in téz mé nyek
mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben – a köz -
pon ti költ ség ve té si for rá sok át cso por to sí tá sá val kel le ne
pó tol ni, ami szük sé ges sé te he ti a köz pon ti költ ség ve tés
be vé te li ol da lá nak utó la gos kor rek ci ó ját is.

A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság azt ál la pí tot ta meg, hogy a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés bõl ok sze rû en kö vet ke zik az Al kot -
mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
til tott tárgy kör höz tar to zó egy vagy több tör vény mó do -
sí tá sa.

2. A kép zé si hoz zá já ru lás ese té ben az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság a kér dés vizs gá la ta so rán új ból meg ál la -
pí tot ta: a kér dés hi te le sí té sét ki zá ró érv az, hogy a nép sza -
va zás ról  szóló ha tá lyos al kot má nyi és tör vényi ren del ke -
zé sek alap ján je len leg nem dönt he tõ el, mennyi idõ re kö te -
lez né a nép sza va zás ered mé nye a tör vényhozást, így meg -
ala po zott kö vet kez te tés, hogy az ered mé nyes nép sza va zás
– bur kolt for má ban ugyan, de egy ér tel mû en – az Al kot -
mány mó do sí tá sát ered mé nye zi.

A kép zé si hoz zá já ru lás sal kap cso la tos 15/2007. (III. 9.)
AB ha tá ro zat III/3. pont ja idéz az OVB ha tá ro za tá ból,
majd ér ve i nek rész le tes ki fej té se nél kül meg ál la pít ja: „Az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint azon ban a je len ügy -
ben a kér dés nem irá nyul az Al kot 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
Al kot mány mó do sí tá sá val tel je sít he tõ.”

Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sa arra mu tat rá,
hogy a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás az Al -
kot mány mó do sí tá sát ered mé nyez né, de nem ál lít ja,
hogy a kér dés az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyul na. Az 
OVB to vább ra is fenn tart ja azt az ér vét, mely sze rint a
ha tár idõk tör vényi ren de zé sé re vo nat ko zó sza bály hi á -

nyá ban több fé le, a ha tá lyos Al kot mány ke re te it egy -
aránt túl lé põ ered ménnyel, és eh hez kap cso ló dó le het sé -
ges ér tel me zé sek kel zá rul na a nép sza va zás. Az egyik le -
het sé ges ér tel me zés sze rint a tör vényhozó a ti lal mat bár -
mi kor, akár az ered mé nyes nép sza va zást kö ve tõ rö vid
idõn be lül fel old hat ná, és a nép sza va zá si dön tés sel el -
len té tes tar tal mú tör vényt al kot hat na. Ez az ér tel me zés
nyil ván va ló an el len té tes len ne a nép sza va zás al kot má -
nyos in téz mé nyé vel, és köz vet ve az Al kot mány
2.  §-ának (2) be kez dé sé vel. A má sik le het sé ges ér tel me -
zés lé nye ge, hogy egy ered mé nyes nép sza va zás mind ad -
dig, amíg egy újabb, azo nos tárgy kör re irá nyu ló, el len -
té tes tar tal mú nép sza va zás nem kö te le zi a tör vényhozást 
a ko ráb ban til tott tár gyú tör vény meg al ko tá sá ra, ad dig a
tör vényhozási ti la lom vég le ges. Az Or szág gyû lés tör -
vényalkotó és egyéb ha tás kö rei gya kor lá sá nak ha tár idõ
nél kü li kor lá to zá sa lé nye gé ben azt ered mé nyez he ti,
hogy ezek ben a kér dé sek ben „ki zá ró la gos nép sza va zá si
tár gyak” jön nek lét re, hi szen e tárgy kö rök Or szág gyû lés 
ál ta li is mé telt gya kor lá sát leg fel jebb egy újabb ered mé -
nyes nép sza va zás kény sze rít he ti ki. Sõt, az sem bi zo -
nyos, hogy egy ké sõb bi nép sza va zás a ti lal mat fel old -
hat ja-e. Hi szen ha nép sza va zás csak az Or szág gyû lés
ha tás kö ré be tar to zó kér dés rõl ren dez he tõ, de az Or szág -
gyû lés nek a reá kö te le zõ nép sza va zás  miatt nincs ha tás -
kö re a kér dés rõl dön te ni, ak kor a ti lal mat se tör vény, se
nép sza va zás nem vál toz tat hat ja meg. Ez pe dig azt je len -
ti, hogy a konk rét ügy ben meg szû nik az Or szág gyû lés
tör vényalkotói ha tás kö re, anél kül, hogy egy ilyen alap -
ve tõ al kot má nyos je len tõ sé gû kér dés rõl az Al kot mány
em lí tést ten ne. Egy út tal elõ áll na egy újabb, nép sza va -
zás ra nem bo csát ha tó kér dés faj ta, úgy szin tén anél kül,
hogy erre az Al kot mány utal na. Va gyis két pon ton is
bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé nyez a tör -
vényalkotási ti la lom ról  szóló si ke res nép sza va zás.

Eb ben a kér dés ben te hát 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, amely 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
al kot má nyos ala pot. Ez – te kin tet tel az Al kot mány bí ró -
ság több ha tá ro za tá ban [25/1999. (XI. 22.) AB,
28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001.
(XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej -
tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra is – a kér dés bur kol tan al -
kot mány mó do sí tást ki vál tó jel le ge  miatt a hi te le sí tés
aka dá lyát ké pe zi.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
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nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és a
10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

A Szabadságharcosokért Közalapítvány
p á  l y á  z a  t i  f e l h í v á s a

az 1945–56 közötti politikai üldözöttek
és az 1956. évi forradalom és szabadságharcban

részt vevõk és sérelmet szenvedettek,
valamint országos szervezeteik, továbbá az ezzel

a korral foglalkozó szervezetek és magánszemélyek
pénzügyi támogatására

A pá lyá zat ki írá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 2.

A pá lyá zat le adá sá nak ha tár ide je: 2007. áp ri lis 30.

A pá lyá zat le adá sá nak he lye: Sza bad ság har co so kért
Köz ala pít vány, 1051 Bu da pest, Jó zsef A. u. 2–4.

A pá lyá zat cél ja: a Sza bad ság har co so kért Köz ala pít -
vány ala pí tó ok ira tá ban meg fo gal ma zot tak kal össz hang -
ban

– az idõs, meg rom lott egész sé gi ál la po tú, 1945–56 kö -
zött po li ti kai ül dö zöt tek és 1956-os for ra dal má rok, sza -
bad ság har co sok anya gi meg se gí té se, szo ci á lis el lá tá suk és
ez ál tal élet mi nõ sé gük ja ví tá sa or szá gos szer ve ze te in ken
ke resz tül,

– olyan ren dez vé nyek tá mo ga tá sa, ame lye ken meg em -
lé kez nek a bol se vik dik ta tú ra ál do za ta i ról, az em ber te len -
ség rõl, és szé les kör ben is mer te tik az 1945 utá ni meg tor lá -
so kat, kü lö nö sen az 1956-os sza bad ság harc tör té né se it,

– tá mo ga tá sa min den olyan ku ta tás nak és te vé keny ség -
nek, ame lyek tár gyi em lé kek gyûj té sé vel, fil mek, kép zõ -
mû vé sze ti al ko tá sok, iro dal mi mû vek lét re ho zá sá val vagy
más mó don hir de tik a ma gyar sza bad ság esz mé nyét,

– mû kö dé si tá mo ga tás nyúj tá sa olyan or szá gos ható -
körû szer ve ze tek nek, ame lyek az ala pí tó ok irat ban írt cé -
lok kal azo no sul nak és azok vég re haj tá sá hoz hoz zá já rul -
nak.

A tá mo ga tás jel le ge: a pá lyá zat nak meg fe le lõ, ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lás ese tén vissza nem té rí ten dõ pénz ügyi 
tá mo ga tás.

A tá mo ga tás for rá sa: a 2007. évi ál la mi költ ség ve tés
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u mi fe je ze té ben a Sza -
bad ság har co so kért Köz ala pít vány ré szé re meg ha tá ro zott
összeg.

A pá lyá zók köre: a pénz ügyi tá mo ga tás ra pá lyá za tot
nyújt hat be po li ti kai ül dö zöt te ket tö mö rí tõ or szá gos ha tó -
kö rû szer ve zet vagy más szer ve zet, il le tõ leg ma gán sze -
mély.

Amennyi ben szer ve zet a pá lyá zó, szük sé ges, hogy a pá -
lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 év ben tör tént fo lya ma tos
mû kö dé sét bi zo nyít sa, és hogy az ille té kes bí ró ság nál (ha -
tó ság nál) be jegy zés re ke rült.

Amennyi ben ma gán sze mély a pá lyá zó, a pá lyá zat be -
nyúj tá sát meg elõ zõ en kö te les va la me lyik or szá gos ha tó -
kö rû po li ti kai ül dö zöt ti szer ve zet írás be li tá mo ga tá sát
meg sze rez ni és azt a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Mû kö dé si tá mo ga tás ra csak or szá gos ha tó kö rû po li ti kai 
szer ve zet pá lyáz hat ak kor, ha ala pí tó ok ira ta (alap sza bály -
zat) a szer ve zet cél jai kö zött tar tal maz za azo kat a cé lo kat,
ame lyek a köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá ban sze re pel nek.

Min den pá lyá zó ese té ben elõ fel té tel a pá lyá zó ré szé rõl
sa ját for rás meg lé te és az, hogy a pá lyá zat alap ján ka pott
tá mo ga tás fel hasz ná lá sa, an nak bi zony la to lá si rend je vo -
nat ko zá sá ban a köz ala pít vánnyal tá mo ga tá si szer zõ dést
köt, a szer zõ dés jog kö vet kez mé nye i re is ki ter je dõ en. A
ked vez mé nye zett min den év ben feb ru ár 10-ig írás ban kö -
te les el szá mol ni.

A pá lyá zó kö te les hoz zá já rul ni ah hoz, hogy a köz ala pít -
vány a fel hasz ná lá si cé lok nak meg fe le lõ mód ját és el szá -
mo lá sát és a bi zony la to lás rend jét el len õriz ze. Kö te les a
pá lyá zat ban meg je löl ni azt a he lyet, ahol ez az el len õr zés
le foly tat ha tó.

A pá lyá zat el bí rá ló ja: a Sza bad ság har co so kért Köz ala -
pít vány Ku ra tó ri u ma.

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a ku ra tó ri um a pá lyá za ti cé -
lok mér le ge lé sén túl a ren del ke zés re álló pénz ügyi for rá -
sok függ vé nyé ben dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide je: 2007. má jus 15.

Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás



2646 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/40. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.1130 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


