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AZ EGYEZMÉNYEK TÖRTÉNETE, TÁRGYALÁSAI
������������� !��!"#�$

��@�0-%+ +"�-00'%B'7�� ?%"A'C'0,=7'(6&�D%+$(=6- 
=/���"'6C'0 ?C&�'#AE006� ?7=/

��� ����� ����	
����� ���	
���� *������� ���������� ��� ��	�� 	��
���� ���������
váltak az elmúlt évszázadok során, különösen az ipari forradalom korszaka óta. E folyamatok
)F������� ��� ��������	
�	�� )F������ �� ���	
���� ��)��
F�� �������� ��
�	������ )�F�����	��� �������� �� ������	
��� �������� ����	
�	�� �����	*���� �
���������� ����	
����� ���F�������F� �� *������� �
�� 	��
���� F�G������� ��� ��F����� �
F�������	� �� F������ ��� �� )F��H	�� ����� �����H�����F� ��F�G���� ��� ������*���������� �FF��
�F���F����� F������� ��		
���	
�������������� ����������	
�������H�I�*��������FF��� �
���������� )�F����� �� ��������� ��)�������� ���	��� ���	
�� 	��������F� ��� �
J��� ������ '�
��I���� �� ����� ���������� ���������G������ ���	��� ��������J���� �FF��� )		*��I������ �F�
tartozó) ter���������)��������*���	��H���������	��������������G�F�����������J������������
esetenként fegyveres konfliktust okozott. Nyilvánvalóvá vált, hogy e környezeti problémák
meg�F��������� ����� �� 	�������� �
J���������� �����	����)FF�� �����
������F
lehetséges. Különösen felgyorsult a nemzetközi megállapodások kidolgozása az elmúlt
mintegy három évtizedben és napjainkban már több száz nemzetközi – multilaterális –
környezet���F��� ����� ������ F�������'��� ��F��������� ��� �	�F������ �
����F���F������
minden környezeti elemre, természeti értékre, káros környezeti hatást okozó emberi
����	
��������*���������H���)�F
�������������	����FF������F���F���F�G�����G���F����
�FF�����	�	�����I���������K�����FF����������G���F����������	���K����	
����J�
���

@���	�� ��� ����	
	� ������ ��	� �� 	�������� �
J����������	����� ���� )�F
I� �
�
���������� ����	
����� ���������	� ��� ��		
���	
����� ���	��� �� ���	
���� ��
hozzájárulnak regionális, illetve globális szinten a környezet károsodásához, a környezet
�FF�G���	��� ��F������*���� !�
�	������ ��JF�J	��� ��� �F	���� �������� ��		
���	
��
érkezik és a globális változások hatásai sem kerülik el országunkat. Erre tekintettel
Magyarország is számos környezet- és természetvédelmi egyezmény részese lett és
���F����������FF�F�����������	�)��F�F��F�H�����������������

A hatályos környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. tv.) megkülönböztetett figyelmet
szen�F� �� 	�������� �
J����������	� ��FI� �������F	�� ��� �� 	�������� ���Fzett-
������F���I�I�)F�����������*������	�����������	
���rint az állam biztosítja a környezet
���F��*��)�������FF��G�F���������������������FF������F����
�	�zetközi szervezetekkel
kötött környezetvédelmi egyezmé	
��� ���������� ����	
�Jlését, továbbá a Kormány
környezetvédelmi feladata különösen a nemzetközi szer��dések��F���I�I����	
�����F��
kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése. Hasonlóképpen fontos feladat a környezet-
��� ����������F��� ��������F�� ����függések��F�� �� ���	
���� *�������IF� ��
���F���������F�����)FF���������������������H�����

A környezetvédelmi minisztérium által korábban kiadott négykötetes sorozat (szerk.
Lakosné H. A., illetve Mihályfi Á., 1989-1992) 1991-ig bezárólag ismertette a legfontosabb
nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú egyezmények és nyilatkozatok
�	��F� ������
��� 	
F��� ��������� �������F���?��FI����� &	����� ��������� ��FL� �����FFH����
(ÖIFF, 1994) hat természetvédelmi egyezmény részletes elemzését tartalmazta. A közelmúltban
megjelent kötet is több nemzetközi megállapodás szövegét adta közre (Nagy, 2003).
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A környezetvédelmi minisztérium által kiadott további kiadványok összefoglalták a
F�)�	�������	�����������FF�G����������*���������*��������)��������������$�	���#
��
Faragó T., Lakosné H. A., 1994, Faragó T., Lakosné H. A., 1995, 1996). Az 1990-es évtized
���G�I������	��	��������L���
���	
������
����	
����JF�������������������F�������
történtek a nemzetközi megállapodások hazai végrehajtásának vonatkozásában is.

�� �F	� �����FFH���� ��)��I� ��G�� ��� �� ��F��F����F��� ���FF�G�������IF� F�������	� �
magyarországi feladatok szempontjából. Az egyes jogi eszközök bemutatására az azzal fog-
F�F���I�������������FF���	�����������	��������M��G���F������I�N����G����)F���������������
�������������szetesen nem jellemezhetik teljes egészében a tárgyalt egyezményeket vagy
azok kiegészí�����������	�	J�������F�G����������������F���������������	����F�	
��	�
kiemelése volt. Az egyes nemzetközi egyezmények ismerete fontos a környezetvédelemben
és a környezetvédelemért tevékenyke�������������'�FF�������
���	
�����F���F�����F�
tartalmával, végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók hasznosak lehetnek a két- és többoldalú
környezetvédelmi tár�
�F������	� ��� ������ �������� �	������	� ���������� ��������
egyebek mellett a környezeti veszélyek, hatások, kiváltó okok, válaszstratégiák, nemzetközi
politikai és gazdasági vonatkozások, tárgyalási megoldások (precedensek), tapasztalatok
megértése, átvétele érdekében.

A KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK
3'B(�7=/="' �3�$$�/C� �/C�&

A környezet állapotával és a természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodá-
���� �����	�� ���	�*���� �� O&O�� �������IF� F����F� ��������� 	�zetközi halászati, a
���gaz��������������*���	������������������	��F���FF��)��������elmére vonatkozó, vala-
mint a határvizekkel kapcsolatos egyezmények (Bándi et. al, 1993). Természetvédelmi jelen-
�����J�������� �JF�	� ���F�J�� ��� �<����	� ��������� �
���	
�� �� )I���� ���F����� ��
1946-os egyezményt a bálnavadászat szabályozására, továbbá az 1950-es madár- és az 1951-
��	���	
���F����
���	
������������������F��FL�*����������
���	
��F�*H�	�����F�
az 1906-os egyezmény, amelyet az USA és Mexikó kötött a Rio Grande vízkészletének öntö-
�������FL�*���	��H�����IF�������	
�����F��������������������������
���	
���FF��
fontos szerepe volt azoknak a nemzetközi megállapodásoknak és programoknak, amelyek a
F������� ��� �� �	���FF�G��� F���F����*��� ����F
�F����*�� ��J��������)��
F�� �	��
szerek kiépítésére, az információk átadására irányultak. Ugyancsak idesorolhatók a nehezen
�����FH�*���)�F���������JF���)F����������F�I�K�	������������)������F���valósított –
kezdeményezések.

A földi környezet átfogó állapotának elemzése, az ehhez elengedhetetlenül szükséges
	���������
J������������M*���*����LN�������������	������*����������	�������
�����F�� ��� �� ���������� �
J���������� ��*����� )�F����	�� �	��F�� ��� �
�� ����
	�������� �F	����������	
����		
��������	
������H������������	��JF�	��	��
�	�������FFH�������F���G���F����	��'������������������������)��
F���*�������������IF
���� �������� �����FF���	
��� )F��F������*��� ��J������ ��*	���� )�F������ ��� �F	���
eredményeket ért el: a számítástechnika gyors fejF����	�� �	��F��� ��� �GG	� ��	� ��� ����
������	��F	���������F�����*�F����������)��I����	
�����)��
F����G��������������
��	����F�����FF����	������	�*�������<8:���"��������#�)�������=��

��	��
F�G��������	
�����F���G���F������F�)��F�F���I��
���	
��������	����F���
	������<8;���	�F)��������M'�
���	
���	
HF���	�����FN����	�*����D�	�������	�����
�FF�G����	������IF���	�*�	
��	�F�������F���	���I��15���18������������F
��������)�zet-
�	����	
�����F��������������	�	���/���������0������<<1���6�����
�	��	���� ����
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������	�)��������F�����	���������/�����������<8<�������,�F�����/�����������<9������������
������	�������	�������������������	����������F�������������	�)��F�F����������������szí-
����
���	
������F
���� ��������FF�������	���	
��F���	������F���	������	
vagyonának
védelmére vonatkoztak; a részletes környezetvédelmi rendelkezéseket tar��F���I� ��
���
��	
������	��	���7�F��/����������������I��F����������<<���	�����H������F��@���	FIkép-
G	�����F�����M������N�)F*���	�F��������	�����I����FF�G�����������<9>��������F��	����
	��F*��������������*���	�����*�F������F�������������������������	������������

�� 	�������� ���	
�����F��� �
J���������� ��������� ��	
F��	� ����� ��� �<:>��
évtizeddel érkezett el. Ez a „détente” korszaka, a kelet-nyugat szembenállás enyhülése, egye-
bek mellett a tudományos, a kulturális és egyúttal a környe�����F����
J��������������	�
takozásának kezdeti évei. 1972-ben rendezik meg a nevezetes stockholmi ENSZ-konferenciát
��� '�����  ��	
����F�� ��F
	� �FF���� )��F�F	��� �� 	�zetközi környezetvédelem jogi
�����F
�����	�����J�����������F�������F)�gadott alapelvek keretében (UN, 1972; Dunay et
�F����<<���1>;�1�2���P�F���������1����2���11���15��F����'�������F�GF�������������	����	�	
további konkrét nemzetközi környezetvédelmi egyez��	
�	� *F
�� ��G�����'��	� ��� ����
������	������<:>�������F���)F�ben) azonban – legalábbis a politikai döntéshozás szintjén
– még nincs szó globális környezeti veszé�������������	����@�����)�� ��JF�	� ������ F������
F������FF�G���������	�FFI�����F����
�mények születtek a tengeri szennyezések meg���


����	�� (London - 1972, 1973); létre���������F�����)��I��F���F������F����G�	�������	����


helyvédelmi és a veszélyeztetett fajokkal foglalkozó egyezmények (Ramsar - 1971; Washing-
ton - 1973, Bonn - 1979); továbbá elfogadták – a kulturális örökség mellett – a természeti
örökség védelmével����)��F�F���I�����FF���	���������
���	
���D���������<:1��

�F�G������F�������*�����	��
�����������	
����G���F�����	�������� ��������	���F���
�����	��K������F�������������M���	
����)J�������	�N�K���fogalmazásában az 1979-
es Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átter��������������������	��.
'�����G�	���IG������FF�G�����������������*����L����	������JF�)�F
���������)��
F��
sekkel alapozták meg, amelyekkel kimutatták – az európai és az észak-amerikai régión belül
– a kör	
�������������	� 	��
� ���G�� �����I� ������� ��	�	�F���� �� ��	����xid nagy
����F������ ��FI� �������	�� ��� �� F�������F� ��FI� ����JF���	�� �� )�F
�������� '�� ��
�
���	
��FF��	�F�)�����G�F��������	������	
�F�������������	��
tér�������FF����F���F��
környezetvédelmi megállapodások kidolgozásánál.

����<;>���� ����������F���� �F	������� ���	
� ���'"/C� ���
�F���	�� *������
zata a Környezet és Fejlesztés Világbizottság megalakításáról (1983), majd a bizottság
M ���������	�N��H����F	����	���<;:���F)��������IF����	���������	
zeti kockázatok-
��F���G���F����� ������	
��� F������ ���	�� G�F���F� ��%I���� F��� ��F�����FF��� �GJF�
�F	�����������������F�����������G�F���������	���*�����F�������F�����	���������
��
tetések szintjéig. Az ENSZ-bizottság jelentése nagyon határozottan szól e kockázatokról
(Brundtland, 1987; 58-60. o.). A bizottság által akkor felsorolt környezeti kockázatokra utaló
program – a nemzetközi jog és programalkotás tekintetében – azóta jórészt valóra vált: az
összes említett környezeti koc������ ������F����� ���� �JF�	����� ���	��� ��� *����onyságú
nemzetközi megállapodások születtek. A globális nemzetközi környezetvédelmi meg-
állapodások kidolgozása területén az elmúlt másfél évtized gyakorlatilag a Brundtland-
jelentés és az azt elfogadó ENSZ-határozat végrehajtása jegyében telt el.

6�	�	�F���� *����� �F���F��� �F	������� �
���	
�� �FF� ���FH�	��� az ózonréteg
�������	�� �$���� �� �<;8�� �FF��� �� 6�	���F�� B�
����	
��� �<;:��� az éghajlatváltozásról
(1992), és ���������������������������	������������ményt (1992).
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�� �����������FF�G����������JF� �F	������������ ���F*��J��a veszélyes hulladékok
�	��������	�������	������������������������������������	����	�����������������(Bázel
- 1989), az ipari balesetek országhatáro�������	�����������	�����������������, amelynek
rendelkezései a környezeti hatásokra is vonatkoznak (Helsinki - 1992), valamint az ország-
����	��������	������	������������������gálatáról elfogadott egyezményt (Espoo - 1991).
A Brundtland-jelentésben említett két további problémáról – a sivatagosodásról és az
���G�����F�����IF�K������������	���J	����I��

�� ���	
�����F�� 	�������� ����� �����F
�����	��� ������ ���G�	����IF� ��� ��ha-
�����I� �F	������ ��F�� ��� �<<1��	� %��� �� B�	��I��	� ���	����� ENSZ Környezet és
�������������	�������� 

0LF����	��*��
��GG	��	��
������L�� �������	��������FF������������	
)�� ����vételével
������������������	��� ��	)�	���	� 	
����������� �F�H������ �� )�F��� ��*��F��� ��� �� ���FI����
���)�F�������F��������	�F�����H����K�)	���FH����K��
���	
����3����I�� ��	
��
1>>5��� �� ��� '"/C�)I���� ���� �� 	�������� ���	
�����F��� �
J���������� L����
távlataival is foglalkozott. Itt fogadták el � ��	������������� ����� ���!������ 	������ "���

Nyilatkozatot� ��� �� )		����*��I� )�F����� ����F��� )F�������� �����F���I� MFeladatok a XXI.
századra” �H���G����������'����������	������
�	���������F��	�	�����F�������	
�
ajánláso���� �����F����� ����*������I� �F	�������� F���� �� 	�������� ���	
�����F��
�
J������������������)�F��������G�	����IF�

A Riói Nyilatkozat több olyan fontos elvet sorol fel, amelyek a korábban elfogadott
�JF�	����� 	�������� �
���	
��	� ���
� 	
�F��kozatokban már helyet kaptak. Az
'"/C���	)�	���	� ���� �� F���������� ���	��� G�F������� �FF��)��F�F����F� ���H������ ���
!�
�	����������FF��FH�	���*��
����	)�	���	���)�F����*����FI�����F��F�����������
ha nem nagyobb hangsúlyt kapott, mint a környezeti kockázatok, az egészséges környezethez
való jog kérdései.

A riói konferencia után már az említett programra hivatkozva dolgozták ki a
sivatagosodás és az aszályok elleni küzdelemmel foglalkozó egyezményt, létrejött az ENSZ
új intézmé	
����3		����*��I�3�F�����$���������������G�������F���)���������	��épülnek
a szakosított és a regionális szervezetek feladatterveibe. A környezetvédelem és a
��������������� �F���F���� �FF��� 	�������� G���F����� ���	�� ����������� )��
F��� �
környezeti hatásoknak a fejlesztési kérdésekkel való együttes vizsgálata és a legmagasabb
szinten megszervezett koordinációs intézményrendszer új távlatokat adott a korábban
megkötött egyezményekben rögzített feladatoknak, az egyezményekkel foglalkozó
��������������'"/C����	���� ������H����� �����������������
J���������	�� ��������I�
konferencia állásfoglalásai rámutattak a hatékonyabb koordináció szükségességére az egyes
egyezményekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek között.

�� ���	
���� ����F
��� *������� )F��������	�� �� ��)FF�� ���F������ ��dolgozá-
����	�������F��F������	
�����F����
���	
�������F����������	����������������F����
kimunkálásában legalább ennyire fontos a tudományos közösségek köz���������� �� ���
„riói egyezmény” sajátos módon hívta fel a figyelmet azokra a rendkívül bonyolult kérdések-
re, amelyeket tisztázni kell a földi környezet állapotának egyensúlyával, a hatásterjedések
folyamataival, az emberi beavatkozások értékelésével kapcsolatban. A környezeti kockázatok
bemutatásán és a környezetvédelmi fogalmaknak, ismereteknek az egyezményekbe, a gazda-
sági-fejlesztési programokba való beépí����	��LF�	�	������I���������G�F��������������F���
G������������JF�	�����G�F�����������sadalmi, gazdasági, technológiai, természettudományos
szempontok együttes figyelem����F� ���*�� F� �� ��)FF�� �	��������� ��ha-
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tározásához és a tényleges végre*�����*���� '�� �JF�	��	� �IF� �����F*��� ��� �F
�	� �F���F��
F�G��������	
�����������tok esetében, mint az éghajlat megváltozása vagy a biológiai rend-
��������)�F����	������F
������������������ �F	������ ������	
�������	
��F�	�����
folyamatok üte�������������������������	
����FF��	����		��FF	�����F��	���FF
���F����
����������F���F�G��	�����������F����	��
����������	
�������	
�������
L���F
ugyanis azt jelentheti, hogy akkor már visszafordíthatatlan folyamatokkal állunk szemben.

A világkonferencia megmutatta a nem-kormányzati szervezetek közötti és – mind
nemzetközi, mind pedig nemzeti szinten a kormányközi és kormányzati intézmények számára
K� ��� � ��������F� ��FI� �
J���������� �F	�������� ���� '� �������� *���kony
�
J���������������	
�����F����
�mények megkötése és végrehajtása szempontjából
is rendkívülien fontos.

���F���F������	����
J�����������FF����������F�G��*�������	���	����������������
�
����I���	� ��� �� ��F��F����F��� ���	
�����F��� �
J����������� /����	���� ��*������I
�F	������� F��� ��� '"/C�'#$� ������ �F���� L������ �	�H�������	������� ��	)�	������������ ��
„luzerni-dobrisi folyamat”), amelyhez kapcsolódóan számos új megállapodást dolgoztak ki,
majd fogadtak el, például az 1998. évi (Aarhus), majd a 2003. évi (Kijev) találkozón.

�� ��I�� ��	)�	���� �F	���	� *������ �� 	�������� ���	
���� ����� �	�����	
�	����
)�F�������� �� ��� ���� F*���������� ��)��I� G������� ����� 	��
�	� ����F��	� ��FI��F�� ���
miközben a földi környezet állapota összességében tovább romlott. Az azóta eltelt több mint
�H�� ���	� ��� ������� 	��
�F	������� L�� 	�������� K� �F���F��� ��� ����	�F��� K
���	
�����F��� ���FF�G����� F������ 	�G��F����� �F
�	���� ��	��  ���I�� B�
����	
��� �
���	
���	�����I��	��������I���������		
���	
������F�)��F�F���I��
���	
����

G�F���F� �� �������F��� �������F��F� ��IFI� '#$��
���	
� ����*����� '�
���	
��� �� ��I�
��	)�	�������������)����FI��	������������	��H�JF��'"/C�����
�F����JF�������	��������
���������)����FI	�1>>1��	�������������*�		�������3		����*��I�3�F������,�F����F�F���I	
�I��*��
���� ����� ����� F�������	� �� �������� G��������� *�����	
� ����*������� ������	
születtek.

A NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPODÁSOK
'#A'/�?//C'3E##=/'&��B'(('6C�&

Az egyezmények környezetvédelmi szemG�	��IF� ���F���	� )�	���� �����gekre, a
környezet meghatározott elemeire, vagy az azok állapotát hátrányosan befolyásoló emberi
*�����������	�����	����������	����F��������	
����F�G����F�������	����különböz-
tethetjük például a lé�����F�����H������	
���F������F���F����F�)��lalkozó nemzetközi meg-
állapo��������� �� ������ ����	� ��������	��� �� ��F����� )Fhasználásának vagy az antarktiszi
���FI������������	
����)����������delmének és fenntartható hasznosításának egyes kérdéseit
tárgyaló nemzetközi egyezmények is.

A konkrét egyezmények azonban nem átfogóan intézkednek a földi környezet elemeinek
���F����F��*�	��������
��
�����������������
�����F
�����������	����������������
���������F	�������������������
�F�����D�F����GG	����*��ro��)������������	��FJF���	
HF�
�	����F� ���
� �� *��������� ��F�G�� )�F
I���F� ��� 	�zetközi tavakkal foglalkozó
egyezményeket említhetjük.

A légkör sem önmagában és egészében szorul védelemre, hanem például az ózonréteget
����F
���������
���*�������	�����������������	
���������������	����G�������I�����
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a légköri üvegházha����� ���H��� F������� ������������� �F	�	�� ��F���� ���F��	�I
feladatokat.

����F���F�������	�����
���
���	
����F�������������������GF�������lyeztetett
)����� ��� �F�*F
��� ���
� G�F���F� �F��F�	������	� ����� �� ���FI����� ���)�F���� K� �� ���FI�����
genetikai források – védelme.

,��JF�����
���	
���
������	��������L�	���������������������	�������F��F

��	����� F��*��� *�	�� �F
�	� ����	
������ ��	��������� ��F
�	�� �F	����� �
���	
����������������������	�������kezményei vannak.

Az egyezmények bármilyen csoportosítása – beleértve a környezetvédelmi és természet-
���F��������������������
���	
�����FI�)F��������K�)F���F������	������		
�
����	�����������������	����	������	����F���F��������������	
zet meghatározott össze-
��������	�����I��
���	
���F
�	����	
�������H�I� ���kenységekre utalnak, amelyek
közvetve más környezeti elemekre is hatással vannak (a savas csapadék témája és a vege-
����I������������FI������	��������������*��F�������H���		
�����������H���F���F����������

'� ���G�����H����� ���G�	���� )��
F�����F��F� �J	���� )F� �� .�� �FF��F�� �� )���
egyezményeket és kerülnek ismertetésre a továbbiakban a hazai szempontból kiemel���	
�F	������FF������������F	��������
���	
��

��� �
���F������ �������� ����
��J��� *��
� �� ���
��� ����F������� �FHtésekor a
továbbiakban azt az évszámot adjuk meg, amikor hazánk hivatalosan meg���Htette az adott
�
���	
��F�H���������
�K��	�F�JF��*��
������� �	�F�������FFI� ���szakon belül aláírta
��F	������
���	
��K���IF�������F���������**�����FF����I��*��
���������������H�������

������F����������pontját a hivatalos letétbe helyezés (a Letéteményeshez való benyújtás) ideje
*�������������6�	�����F�G��	��*���
��FF�������������
���	
�*���F
��F�G���F�������
egyez��	
�	� �������� �����������F� F����� ���H���� ��� �F�H������� ������ �������� �
hatálybalépés ideje egybeesik az egyezmény általános hatálybalépésének idejével. Példaként
az 1989-ben elfoga�����$��F��'�
���	
���FH�*��J�����F
������)FF��)Fhatalmazással
a magyar delegá��I�������$��F�	��<;<����������11��	� �F�H��������� ��� 		��*�����F��
jóváhagyását igazoló okiratot a Letéteményes 1990. május 21-én vette át. Ezzel azonban –
negyedik csatlakozóként – Magyarország számára még nem vált hatályossá az egyezmény.
Az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges számú (húsz) csatlakozási okirat csak 1992.
)������8�����
�F���������� H�
���*���F
��F�G��� ���G�	������	�	������F���� ���G�	���	
����F����I� �FF���� �*���6��
��������� �������� ��� ��� �FH���� �������� ������ <>�� 	�G�� �*��
1992. május 5.
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����C�+%/C-#@�0-%+ +"�-00'%B'7��(','#�/C'""A'C=/

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Egyezmény a nagy távolságra jutó,
������*�������	���������F�����		
�����F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1979. november 13.
* helyszín: Genf (Svájc)
* hatálybalépés: 1983. március 16.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1979. november 13.
* csatlakozás: 1980. szeptember 22.
* hatálybalépés: 1983. március 16.
* közzététel/kihirdetés: 1984. június 8.

#% &���������

��� �<9>���� �����F� ������	� �
�� ����� ������	
��� ����	
� F������ 	�G��F����� �
F���������	�����������		
���	
�������������������������	
����*�������IF������������IF�
�����������F��)F��H	���F��I��	��G�������F�������

A megfigyelések, elemzések eredményeképpen egyre pontosabb kép alakult ki arról,
*��
��������		
���	
�������F�������F����F����������������F�méterre is eljuthatnak a
�����������*F
���F�����F	���������	
����*�������

Erre tekintettel fogadták el 1979-ben a Genfi Egyezményt, amelynek alap������F�������
��	��
�����F���������I��������*�������	���������F���szennye�����������	����

• Q��/������� 3F�� F����F�� ���	������ *��
� �� ��I��	� )���I� ��	
�� ��� G���F����� �FF�
)��
F�����F��F� ������ ��� ����� ��� ���	
����� �� F�����		
���� FF	�� �� ����
������	��� *��
� ���F�������� ��� F*������ ����	�� )���������	� �����	����� ��
�������F
������ �� F�����		
������ �	� �FJF� �� 	��
� ����F������ ���I�� �������
*�������	���������F�����		
�����N�R1�ST

• Q�� /������� 3F�� �	)������I���, konzultáció, kutatás és megfigyelés révén
�	����F��F�	� ����F�� 	�F�JF� K� �� 	�������� ���	�	� ���� ������ ��)��H����
figyelembevételével – olyan politikát és stratégiát alakítanak ki, amely eszközül szolgál a
F�����		
����	
�����������������FF	���J��F�*��N�R2�ST
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A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény a kibocsátások csökkentésére irányuló nemzeti programok, kutatások,
��)��
F����� �FF��� ��� ���� F���H��� 	�������� �
J���������� ������)�F������	�
szükségességét emeli ki. E szerint az Egyezményhez csatlakozó felek:

• kölcsönösen tájékoztatják egymást és beszámolnak az esetleg káros következményekkel
���I� F�����		
��� �	
����� �����������	��� F*������ ����	��� F�J������� ��F�I
G�F���������IF�� ������	
��� ����	
���J���F� ��� ��*	����� �FF��� �	�����������F�� �F

�I��	� ����F��� *����� �� F�����		
����� �	� �FJF� �� 	��
� ����F������ ���I�
������*�������	���������F�����		
���������	téséhez [4.§],

• részt vesznek kutatásokban, fejlesztésekben, mérésekben, információcserében, valamint
�� F�����		
��� �	
�����	��
� ����F������F������	�����)��
F�sére és értékelésére
����F������� ��IG��� �
J����������� G�����������FIsításában és továbbfejlesztésében
[6.-9.§].

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény ügyviteli feladatainak költségeit az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága
költségveté����F�)���������'�
���	
�*���F
���F����	�	����F
�	��JF�	�G�	�J�
���	�����
amelynek célja valamely országcsoport vagy feladatkör támogatása.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

 ���
���	
��F� ��	� ��I�� ��F
	�� ������H������� ��	�������� ���Fzettségek
���������������������	��������
����	
���)��������F�������K���*�

A7. A nemzetközi szervezet

��� '"/C� '��IG��� #��������� $���������� �'"/C� '#$�� �����	� �������� �� 	��

����F������ ���I�� ������*�������	� �������� F�����		
�����F� ��IFI� �<:<�� ����'�
���	

��F��������	�� ����FI�H������ ���	
H�I� ,���*���I� 0��JF��� ��F
ben minden Részes Fél
képviselteti magát. Ennek titkársági és adminisztratív feladatait az ENSZ EGB Környezet-
védelmi és Emberi Településekkel foglalkozó osztálya látja el.

�� ,���*���I� 0��JF�� ��	����	��� ������������� K� �� B�
����	
��� ����F���������� �
�JF�	����� ���F�������� ����*������	��� F�segítésére – több munkacsoport alakult: a
megfigyelési program (EMEP) Irányító Testülete (1.a.), a Hatások Munkacsoportja, a
Technológiai Munkacsoport és a Stratégiai Munkacsoport.
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(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezményt Magyarország 1979. november 13-án aláírta, majd 1980. szeptember 22-
én ratifikálta. Az Egyezmény 1983-ban – a nemzetközi hatálybaF�G���F��
����F��K�F�G��
hatályba Magyarország számára is.

'% #������������������������������	��������

��� '�
���	
	�� ��)FF�	� �� ���	
�����F��� ��	���������� ������	�F�����F
�������G������������ �	���������)��������F����*���������������� F�����		
����	
����
�����������������F��F���*�������	���������F�����		
���������	����������	�

��� ��F� ��G���F����� )�	������� ��������F
��� ��� ������	
��� �� ���������� 1�U�<;9�
(VI.2.) MT rendelet és az azt módosító 49/1989. (VI.5.) MT rendelet; 5/1990. (XII.6.) NM
�	�F�� �� F����		
��� �	
�����IF� ��� �� F�����	������ *������������F� ���� ���� 	�
*���F
�����P� �� F����������������F�� ��)��I�� ��� '!� ���*����	�����I�� ��� ����FI�H�I
L��������F
������ �����	� �������� 1�U1>>��� �&&��5���  ����� �	�F�� �� F���� ���F���F
kapcsolatos egyes szabályokról és ennek módosításai; valamint a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-
3,6��
J���� �	�F�� �� F����		
�������� *������������F�� �� *F
*�� ������� F����		
��
G�	�)��������������������*������������F����		���I���H������

��� '�
���	
	�� ��)FF�� �F��F�	��� ��)��
F����� F������� ��������� ����	
�
ségekben számos hazai intézmény vesz részt (Környezetgazdálkodási Intézet ill. jogutódja az
+��������  ��	
���� 0���������F��� ��� ,H�J�
�� 3��������I����� ��� +�������� 6���
rológiai Szolgálat stb.).

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

���'�
���	
��� F����		
����	
��������JF����������	����V�����	���������� ������
����� �F��F�	�������	� �FH��P� ���F�� ����������������	����� F�H�������� 	�� �����F����� ��
'�
���	
� ����*������	��� ��	����� )F�������� �� ���������	� F)�������� B�
����	
��
tartalmazzák.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

Nincs külön, az ügyviteli költségek fedezésére szolgáló hozzájárulási kötelezettség; e
költségeket az ENSZ EGB költségvetésének keretében biztosítják.

'( "���������������������)��������������

��� �
�� F�����		
��� �	
����� ������	��� F�����	�� ��� ����������������	�
����	�� ������	� K� ��� ����F� )��F�F���I� ��
����	
��� )F������	��� ����hajtására –
6��
�����������������������������F��FL��
J�����������G�����������G���FI�������

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Az Egyezmény kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon,
a Végrehajtó Testület, valamint az ennek irányítása alatt létrehozott egyes munkacsoportok
(Stratégiai Munkacsoport, Technológiai Munkacsoport stb.) a tevékenységében Magyar-
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ország rendszeresen képviseltette ma���� ��� *��������F�� ��� '�
���	
� ��� �� �������ekben
F)��������B�
����	
�����dolgozásához.

Az Egyezmény Technológiai Munkacsoportjának elnöke 1992-1996 között – a környezet-
védelmi tárca képviseletében – dr. Kovács Endre (Környezetgazdálkodási Intézet) volt.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2002: 274/2002.��O&&�1����  ����� �	�F�� �� F���� ���F���F� ��G���F����� �
�� ��abá-
lyok�IF���IFI�1�U1>>���&&��5��� ����� �	�F������� )F��H	���������	��������F���
nek egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet módosításáról

#2001: 120/2001.��,&�2>��� ������	�F����F�������F���F���G���F������
�������lyok-
ról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet módosításáról

#2001: 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határérté-
����F����*F
*���������F����		
���G�	�)��������������������*������������F

#2001: 21/2001. (II.14.) Korm. rendele����F�������F���F���G���F������
�������F
���IF
#1990: 5/1990. (XII.6.)�"6� �	�F�� �� F����		
��� �	
�����IF�� �� F�����	������ *�����

��������F������F����		
���������������F
#1989: 49/1989. (VI.5.)�60� �	�F�� �� F���� ����������	��� ���F����F� ��óló 21/1986.

(VI.2.) MT rendelet módosításáról
#1986: 21/1986. (VI.2.)�60��	�F����F��������������	������F����F
#1984:��<;5U;�����	��������������������+�������� ��	
�������0���������F���@����

��F� F	�����F�� �� 	��
� ����F������ ���I�� ������*�������	� �������� F�����		
zésre
vonatkozó, Genfben, 1979. évi november hó 13. napján aláírt nemzetközi egyezmény.
6��
��� ��F�	
��11���������<;5���L	����;�����������F����+ 0@�F	�����F�

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest,
11-14.o.

*1994: Bándi Gy., Faragó T., Lakosné H.A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest

*1990: Kovács E., 1990: Nemzetközi �
J���������� �� F����������������F��	�� �� 6��
gyarországra háruló kötelezettségek. Energiagazdálkodás, XXXI.12., 553-557

*1989:�(����	��@���� ��������� �<;<��6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� ���	
�
zetvédelem. KVM, Budapest, 9-24.o.
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1.a����@�0-%+ +"�-00'%B'7��(','#�/C'""A'C���"A�#+ 
MEGFIGYELÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
����	��
�����F���������I��������*�������	��������
F�����		
�������	�����I��<:<������'�
���	
*�

��F�����		
����	
�����	��
�����F��������FI�F������	�����)��
F����
��������F���������F���������IG����
J�����������G��������'6'D�

hosszú távú finanszírozásáról
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1984. szeptember 28.
* helyszín: Genf (Svájc)
* hatálybalépés: 1988. január 28.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1985. március 27.
* csatlakozás: 1985. május 8. (jóváhagyással)
* hatálybalépés: 1988. január 28.

* közzététel/kihirdetés: --

#% &���������

�� F�����		
��� �	
����� 	��
� ����F������ ��FI� F������	��� ��)��
F����� ��
�����F����� ����F������� ��IG��� �
J����������� G��������� ��� �����������	�� D�������
eredetileg 1977-ben indították.

�� D�������IF� �������I� ��)��
F���� ��� F������ ����	
�� �F	���� �������	
hozzájárultak az Egyezmény kidolgozásához és ezért az Egyezmény hatálybalépését
�����	� *���������� L�
�� *��
� �		��� *���F
�� �F���� ���F���� G�	�J�
�� �F�G��� ������H��	��� �
Program folytatásához.

�� D������� )�� ��F��������� *��
� �� 3F��� ��)FF�� �	)������I���F� F������ F� �
F�����		
��� �	
����� ��	�	�����I���IF� ��� JFG������F�� ��F���	�� ��� ������határokat
��F�G�� F�����		
������ �		
�������F�� '		�� ������	� �� D������	��� *����� )�
tevékenységi területe van:

• ��������������������
�����P

• ��F�����		
���������������G�����H����������������F�	�������P

• a légköri diszperzió modellezése a kibocsátási és meteorológiai adatok felhasználásával.
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A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
������	������F�G�������F�������������������

• ������
�������������������2���	�G���������FF� ��	���������������������������� )�
forráskategóriák szerint;

• �<<>���F���	�	� ������� ���	� �� )	��� ��������� 8>W8>� ����� )F��	�����	� ������ �FF
adni;

• �� F����		
��� �	
����� F������� ��	�	�����I��	��� ��)��
F����� �����FF�más(oka)t
kell fenntartani, amelynek adatait rendszeresen el kell juttatni a Program adat-
központjába.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

�� B�
����	
�� F�	
�� �� D������� ��������*�� ��J������ G�	�J�
�� �F�G*��� ��FI
*��������F���� ���F�������� F�H������ '�FF��� �� B�
����	
�� �	�F����� ��� �	��	��
*��������F�������F�����F�����R2�ST

��*��������F��������-F��F�	���(������F�G�����JF	�����F
��F���D��������	����GF�
tevékenységek és a Programban megjelölt nemzetközi együtt������� ���G�	���� ���dásait
kell fedezni.

��G�	�J�
��F��������)������������������*��
������F	F��������������G������F����IG��
ország bizonyos módszertani fejlesztési, elemzési és más tevékenységekkel váltja meg, illetve
részben nem-konvertibilis nemzeti valutában teljesíti a pénzbeni hozzájárulási kötelezett-
ségét.

 Az Alap befizetési, költségmegosztási rendsze��	�� )FJF������F����� �����	� �F	F�
már a Felek az “ENSZ-kvótájuk” (az ENSZ általános költségvetéséhez való hozzájárulásuk)
arányában fedezik a Program közös költségeit.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

��3F����	������F�G��	����������G�������)�F
�������	����JF������������F�����	
támasz�������	����������F��	
���F	���	�	�������

A7. A nemzetközi szervezet

��D�������� �FF��� �� )�	�	��H�������IF� ��IFI� B�
����	
�� F�)����������	�FI� ����� ��
Irányító Testület. A titkársági, ügyviteli feladatokat az ENSZ EGB Környezetvédelmi és
Emberi Településekkel foglalkozó osztálya látja el.

A Program megfigyelési és kalibrációs koordinációjával a Kémiai Koordinációs Központ
� �FF��� "���������� �� F�����		
��� �	
����� �������� ���FFzésének átfogásával a
nyugati és a keleti Meteorológiai Szintetizáló Központok (Oslo, Moszkva) foglalkoznak.
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(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

�� B�
����	
��� 6��
��������� �<;8�� �������� 1:��	� �F�H����� ����� �<;8�� ������ ;��	
jóváhagyta.

'% #������������������������������	��������

��B�
����	
����)����	���(������F�G*�����FI����F���*��������F���IF��	�Fkezik: e
kötelezettségeknek Magyarország eleget tett.

Magyarország bekapcsolódott a Program megfigyelési hálózatába és légköri háttér-
��		
����� ������	�� ����	
��� ��� F�H������ ����	�� �	�����	� ���JF��� �� ���F�F�
adatközpontba.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

�� B�
����	
�� *����� )F������	��� ����*���������� ��  �,6� )FF�� �� D������� ����	��
konkrét méréseket az Országos Meteorológiai Szolgálat végzi. Ez utóbbi kötelezettségek
FF���������	�������F��F�H����������G����������JF���	��������������	��F����	�����
����F��	
������������F	������G��������������	
F��)F�����

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

6��
��������� �<<1���F� )���� ��� F�H��� �������	� K� ����� ��� '"/C���I��� �F�G��	� K
hozzájárulását (pénzátutalással) a Letéti Alaphoz.

'( "���������������������)��������������

A Program szerinti mérési, modellezési tevékenység hatékony szakmai ellátását a légköri
����F������F� )��F�F���I� ��IG��� G������� �'!%' �U'!%+0%�.�� ��� �F	���� �������	
F���H���

Magyarország az OMSZ, az (akkori) OMFB, illetve az Európai Unió anyagi
támogatásával – 2002-ig részt vett ebben programban is, többek között az EMEP mérési
tevékenységéhez tartozó módszertani fejlesztésekkel, mérési és analitikai módszerek
adaptálásával.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

�� B�
����	
�� ����*�������� ��� '�
���	
� ,���*���I� 0��JF�� )FJ�
F��� ��F
	�
munkájában Magyarország folyamatosan részt vesz.
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�� B�
����	
�� ����	�� �� D������� &��	
H�I� 0��JF�� )FF� �� (����� �F�GG�F� ��Gcsolatos
költségvetési terv elkészítéséért és végrehajtásáért; e Testület tevékenységében is részt vesz
Magyarország.

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� �	�F�����	�� ����*����������� ��� '�
���	
� ,���*���I� 0��J�
letében, illetve a Program Irányító Testületének ezzel kapcsolatos feladatainak egyez-
tetésében képviselt hazai álláspont kialakításában és képviseletében a KvVM-é a
������	���I��)FF�������7���FF��F���

 (C) Jogforrások, hivatkozások

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest,
15-18.o.

*1989:�(����	��@���� ��������� �<;<��6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� ���	
�
zetvédelem. KVM, Budapest
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1.b. A KÉNKIBOCSÁTÁSOK CSÖKKENTÉSE

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
����	��
�����F���������I��������*�������	��������
F�����		
�����F���IFI��<:<������'�
���	
*�

a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való átáramlásának
legalább 30 %���F������	�������	������F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1985. július 8.
* helyszín: Helsinki (Finnország)
* hatálybalépés: 1987. szeptember 2.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1985. július 9.
* csatlakozás: 1986. szeptember 11. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 1987. szeptember 2.
* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

�� B�
����	
�� ��F�������� ���F���	� ��	��
��� 3�F� ���F�� �� 	����� ���� ��	�
�����������������
��		���������*�������	���FI�������F������� F*��� F��������� ���	��FJF�
�� F���������<<2���� F��F����2> %-kal csökkenti, a csökkentés számításához az 1980. évi
szintet véve alapul [2.§].

A3. Konkrét kötelezettségek

���F�H������F������������	����3F�	��

• évenként beszámolási kötelezettségük van az Egyezmény Végrehajtó Testülete részére
������������	��������������		
�������F�����		�������H������I����IF�R5�STP

• �� B�
����	
�� �����	� �F
�	� 	����� G���������� G�F������� ��� ����������� �FF
kidolgozniuk, illetve továbbfejleszteniük, amelynek eredményeképpen kénkibocsátásuk,
vagy annak országhatárokon való átáramlása legalább 30 %���F� �����	�*��� �� F*��
F��������������F�������F���������<<2����R9�STP

• � G���������IF� ��� ��� ����� ����*��������	� F���� F��*�F�����IF� ��� ������FI�� �FF
készíteniük a Végrehajtó Testület részére [6.§].
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A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

�� B�
����	
�� 	�� �����F���� �F
�	� �������� �	�F�������� ��F
�� ��F�mely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

(ld. 1./A5)

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

��B�
����	
��	� F�H��� ����������������	���� �
���*���������� ���	��� ��� *��������
szólt. A Felek egyetértettek abban, hogy nemzeti szinten vizsgálják a további kénkibocsátás-
csökkentés vagy e kibocsátásoknak az országhatárokon való átáramlására vonatkozó csök-
kentés szükségességét [3.§].

Bár a további csökkentések megalapozását szolgáló nemzetközi tárgyalások meg-
������	�����G�	�������B�
����	
��	������H�������I�����������JF�������L�����Q��	�
��
����	
�N����������

A7. A nemzetközi szervezet

(ld. 1/A7)

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
�����������G���F�����B�
����	
���@F��	���	��<;8���LF����<��	�H�����F����		��
�����H������G�����<;9����G���������	���JF������

'% #������������������������������	��������

��B�
����	
���
����	�2> %������	����V�������������������	����� H��� F�� ���'"/C
'#$�*�� ������I� �FF����� ��������� 6��
��������	��� K� ���	���� ���� ��� ������� �F	���
területén fennálló kén-dioxid szennyezettséget – környezetpolitikai célja volt a hazai és a
határokon keresztül az ország területére bejutó légszennyezés csökkentése. Ennek volt
*�����	
���������B�
����	
��

Magyarország összes kén-dioxid kibocsátása 1980-ban 1.632 kt volt. Ezt kellett 1993-ig
30 %���F�� ����� ���51� ��U��� ������� ������F	��� '�� ��� �F�G���� ��F�������� ����FI��F��� �
kibocsátások 1993-ra 757 kt/év-re csökkentek.

A kibocsátás-csökkenésben meghatározó fontosságú intézkedések és folyamatok a
�����������F����

• 	��
�������� 	����*�����I� ��F���� �� ���	� 	����hordozóról az olajra, majd
)�����������	� �� )�F������� F�������	� �� ��FF����energia iparban, valamint a lakossági
felhasználásban;
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• ��D��������������)���zatos belépése a villamosenergia ellátásba;

• a gázolaj kéntartalmának fokozatos csökkentése;

• ����G�������F������������������������<;<����	�

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

6��
���������F���������B�
����	
��	�F�H�������������	��������Fzettségeknek is a
��)FF�� ��������F
�� ������ *��I����� ��������� G��������� ����Fgozásával és végre-
*��������F�����F�H���������FI��F����H�����F�

• ��� �FF� �F	�� �� F����������������F��F� ��G���F����� ��������F
������ H�
� �� F���
����������	��� ���F����F� ��IFI� 1�U�<;9�� �,&�1��� 60� ����L� �	�F���� ��� + 0@
F	���	��5U�<;9���,&�1���+ 0@�����L��	�F���������F����������ságának védel����F
��IFI� 1�U�<;9�� �,&�1��� 60� ����L� �	�F�� ����*�������IF�� ��F���	�� ��� �������	
bevezetett módosításait;

• ��	�����������FF�G�����IF���I�I�)F�����������*��������	��FF����F	�������G
��F�� �� �LF
���	� ��		
���� �������� F�����	�����	�� ���Htására irányuló alábbi
térségi programoknak:

Ágazatközi Akcióprogram a súlyosan ��		
����F��������������F���mi	�ségének
���H�����������<;9��<<>����F���	������<<���<<2������������������kokra;

��� �>:<U�<<2� �O&&�12���  ����	
*����������F� F)�������� (����������������F��� -���
�������� &	��������� D������� �� �LF
���	� ����F
������ �������� F�����	�����	�
���H�����IF� ��� �<<5��<<;� �������� ���������	�� ��F
� �������������� ��� ���������� �FF��
�	���������F���� )��F�F��������	������ B�
����	
����F��������	������FI�H�����
���F��F���� �
L���F� F���H���� �� �������� ����������� �����	����� ���F�G������
���F
�� ��)FF	�� �� ���������	� F)�������� �������� ��	���������������kentési
B�
����	
����F��������	�����P

• a kén-dioxid kibocsátás csökkentését szolgálták a Központi Környezetvédelmi Alapból
������������
�����*�����������G�F���F����������'�����	���*������)F��������	�HG����F
��������H���F�����������������	������������	���	�������I�P

• a Végrehajtó Testület részére szükséges éves adat-összeállítást és beszámoló jelentést a
magyar Fél képviseletében a környezetvédelmi minisztérium rendszeresen elkészítette és
megküldte.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(ld. 1./B4)

'( "���������������������)��������������

--
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B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

�� B�
����	
�� ����*�������� ��� '"/C� '#$� �����	� ��� '�
���	
� ,���*���I
0��JF�� ������	�F��� ��� FF	�������'		��� ��F���	�� ��� ��� ���F��FI���	�����G�����	��� �
����	
�����	�6��
�����������G���F�������������

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	�� ��G���F������ )�*��I�����	�� ���+ 0@��������� �		��� �����I�����	�� �� ���	
���
���F�����	�������������F����������	���I��)FF�������7���FF��F���

A hazai feladatok koordinálását hatékonyan segítette a minisztérium által létrehozott és
������������������������������

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2003: 7/2003. (V.16.)� �,6�# 6� �
J���� �	�F�� ��� �
�� F�����		
��� �	
����
össz������������*������������F�X60��1����<;9��1�U�<;9���,&�1���60��	�F����F���
����������	������F����F

#1993:��>:<U�<<2�� �O&&�12���  ����� *���������� (����������������F��� -���������� &	����
������D����������LF
���	�����F
��������������F�����	�����	�����H�����IF���
1994-1998. években

#1986:�1�U�<;9���,&�1���60��	�F����F��������������	������F����F
#1986:�5U�<;9���,&�1���+ 0@��	�F�������F��������������	������F����F���IFI�1�U�<;9�

(VI.2.) MT rendelet végrehajtásáról
*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-

védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest,
19-22.o.

*1990: Kovács E., 1990: Nemzetközi �
J���������� �� F����������������F��	�� �� 6��
gyarországra háruló kötelezettségek. Energiagazdálkodás, XXXI.12., 553-557

*1989: Lakosné H. A. (���������<;<��6��
��� �������F��	���������
���	
������	
�
zetvédelem. KVM, Budapest, 35-44. o.
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1.c. A NITROGÉN-OXIDOK KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
����	��
�����F���������I��������*�������	��������
F�����		
�����F���IFI��<:<������'�
���	
*�

a nitrogén-oxidok kibocsátásának vagy azok országhatárokon való
átáramlásának szabályozásáról

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1988. október 31.
* helyszín: Szófia (Bulgária)
* hatálybalépés: 1991. február 14.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1989. május 3.
* csatlakozás: 1991. november 12. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 1992. február 10.
* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

�� B�
����	
�� �F�G���� ��F�������� �� 	������	���
JF��� �F��F� �������� ��ros hatások
csökkentése az érintett – európai és észak-amerikai – térségben azáltal, hogy mérséklik a
nitrogén-oxidok légköri kibocsátását, illetve országhatárokon való átterjedését a mozgó és a
*F
*���������)������������)FF��������������	��mák bevezetésével és alkalmazásával.

A3. Konkrét kötelezettségek

6�	��
��� 3�F� ���F�������� ��FF�F� ��� �F������� ����	�� �F�������� �� *���F
��� F�G���
������������	��FJFW��

• intézkedések bevezetése az éves nitrogén-oxid kibocsátás vagy az országhatárokon
�������� �		
����� �����F
�������� L�
�� *��
� ��� F�������� �<<5�� ������ 2����� 	
F�G�� �LF� ��� �<;:�� ��� ���� ���	��� 	������	��V��� �������������� ���
� ��� ������*�������	
�������� �		
������ �����	
��� )F���F��F� �� ����F����I� 3�F� ���F�F*���� �<;:��
��F�����������������R1�SU�TP

• �F
�	� 	����� ������������ 	������ �F��F������W� �� �F	������ L��� *F
*�� ������
)���������� ��U���
� )���������I�������� ��F���	�� �� )���� )������ ����I�����	� �FJF
�F	���	� ���GH���� *F
*�� ������� )����������� ��F
�� �� �	�F������ �FFI� F������
�����������	� �F��F���*��I� ��*	�FI�����	� �F�G�F	���� )��
F��� ���� �� B�
���
��	
�*��������F��6�������6FF��F���R1�SU1���TP
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• olyan nemzeti kibocsátási normák alkalmazása* az új mozgó forrásokra min�	� )���
forrás kategóriánál, amelyek a rendelkezésre álló, gazdaságosan alkalmazható legjobb
��*	�FI�����	��F�G�F	���� )��
F������� ��6�������6FF��F��� ��� ���'#$�$F)�F��
Szállítási Bizottsága keretében hozott vonatkozó döntéseket [2.§/2(b)];

• �	��������� ������W� ����F���� �F	������ *F
*�� ������� )����������� )�gyelembe
������6�������6FF��F���������J����FF����������������*���	�lásának mértékét és a
)F�F��������������������F��JF���	������J�ségességét [2.§/2(c)];

• ����)FF����*	�FI������������	���F���H����R2�STP

• ����F��H���IF���	���J���	
���FF�����������H����W��F��F������)��	�����������	���
utak mentén;

• a nitrogén-oxid kibocsátások, vagy azok országhatárokon való átterjedésének
szabályozása és csökkentése eszközéül szolgáló nemzeti programok, politikák és
stratégiák kidolgozása a kötelezettségek végrehajtására [7.§] és információközlés a
Végrehajtó Testület számára e programokról és évente jelentés azok végrehajtásában
F��������	
���F�

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének. (A rendelkezések a kibocsátások szinten tartására vonatkoznak, de több nyugat-
európai ország – külön nyilatkozat formájában – vállalta a 30 %-os nitrogén-oxid kibocsátás
csökkentést.)

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

(1./A5)

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

�� 	������	��V��� ������I�� �������� �����	������F� �� ����
�F������� �� *���F
balépését
������9�*I	�G�	��FJF��FF�����F	�������	��������������<<5��	���JF����������F���
�FF���	
� ������ ��
JF���� ��	�����I� ��
����	
�� ����F��zá��� F��������� ��pott a
munkaprogramban.

A további emisszió-�����	����� ��	�����I� ��
����	
�� ������	�� ����
�F���� �<<9�
��	��������������<<<��	��������������
����	
��	���������������*���

A7. A nemzetközi szervezet

(1./A7)
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(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
����������� B�
����	
����<;<��������2��	��F�H���������������������H��� ������
letétbe helyezésére 1991. november 12-én került sor.

'% #������������������������������	��������

�� B�
����	
�� �F�G���� ��F�������� K� ��� �<;:�� ���� 	������	��V��� ���������sok szinten
tartása 1994. december 31-ig – hazánkban megvalósult. A hazai összes kibocsátás 1987-ben
265 kt/év, 1994-ben pedig 183 kt/év volt. Az emisszió-csökkenésben meghatározó fontosságú
��	
���� �� ����ke���� ��F���� a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkenése a
villamos	������G����	� �� D����� ��������� )��������� �F�G��� ���������	P� �� ���F�
������ 	����)F*���	�F��� �����	��� �� ������FF���	
� ��������� 	���dése mellett; az
�G�������F������������������������<;<����	�

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

6��
���������F���������B�
����	
��	�F�H�����	��������F�������	������)FF�
jogszabályi keretek, hatósági eszközök, programok kidolgozásával és végrehajtásával, az
F�H���������FI��F����H�����F����

• a jogalkotás terén az adott nemzetközi megállapodás végrehajtása szempontjából a
F����������������F��F� ��G���F����� 1�U�<;9�� �,&�1���60� �	�F��� �FF� ���F	��
valamint az annak végrehajtásáról kiadott 4/1986. (VI.2.) OKTH rendeletet és ezek
�������	���������I���H������P

• �������������������	����LF
���	���		
������������F�����	�����	�����H����������
G������� ����JF��� ��F
�� ����*������� ��
�	����� ����*�	���	� ��	� � B�
����	
�
��F���������F����

Ágazatközi ����IG�����������<;9��<<>��������<<���<<2���������������������

majd ezek folytatásaként az 1079/1993. (XII.23.) kormányhatározat keretében
(����������������F��� -���������� &	��������� D������� �� �LF
���	� ����F
�tetett
��������F�����	�����	�����H�����IF�����<<5��<<;������������������P

• a nitrogén-oxid kibocsátás csökkentését szolgálták a Központi Környezetvédelmi
�F�G�IF�������������
�����*�������������	��G�F���F����������'�����	���*������)F���
����	�HG����F� ������� �H���F��� ��� ��� ��� �����	� ������� ����	���	�������I�� �
�������� �	����������
���	�����F��F������	������	��V����������	����V���������������
csökkentését);

• az Egyezmény Végrehajtó Testülete részére szükséges éves adatszolgáltatási és beszá-
moló jelentési kötelezettségnek Magyarország rendszeresen eleget tett.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(1./B4)
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'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

��� '�
���	
� ���JF���	� �������	� �FH���� �������F	� �LF�	�en mege�FH�	���
*��
� ��� ������ B�
����	
�� ����F������	��� ��� �� ����*������ F���H����	�� ������	
létrehozott nemzetközi NOx Munkacsoport elnöke Dobó László volt (aki a környezetvédelmi
minisztérium képviseletében vett részt a tárgyalásokon).

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	�� ��G���F������ �������	� ���+ 0@������� �����I�����	�� �� 06���F�� �� )FF��� �7�
�FF��F������*�����)F��������
��������0���������$�����������H����F��

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2003: 7/2003. (V.16.)� �,6�# 6� �
J���� �	�F�� ��� �
�� F�����		
��� �	
����
össz������������*������������F�X60��1����<;9��1�U�<;9���,&�1���60��	�F����F���
����������	������F����F

#1993: 1079/1993. (XII.23.) Ko���� *��������� �� (����������������F��� -���������� &	����
������D�������IF� �� �LF
���	�����F
������ �������� F�����	�����	�� ���H������
az 1994-1998. években

#1986:�1�U�<;9���,&�1���60��	�F����F��������������	������F����F
#1986: 4/1986. (VI.2.) O 0@� �	�F�� �� F���� ����������	��� ���F����F� ��IFI� 1�U�<;9�

(VI.2.) MT számú rendelet végrehajtásáról
*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-

védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Buda-
pest, 35-36.o.

*1990: Kovács E., 1990: Nemzetközi��
J������������F����������������F��	����6��
���
országra háruló kötelezettségek. Energiagazdálkodás, XXXI.12., 553-557

*1989:�(����	��@���������������<;<��6��
��� �������F��	���������
�mények: környe-
zetvédelem. KVM, Budapest, 45-76. o.
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1.d. AZ ILLÉKONY SZERVES VEGYÜLETEK
KIBOCSÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
����	��
�����F���������I��������*�������	���������F����
��		
�����F���IFI��<:<�������
���	
*������FF���	
���������
JF��
kibocsátásának és azok országhatárokon való átáramlásának szabályozásáról

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1991. november 18.
* helyszín: Genf (Svájc)
* hatálybalépés: 1997. szeptember 29.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1991. november 19.
* csatlakozás: 1995. november 10. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 1997. szeptember 29.

* közzététel/kihirdetés: --

#% &���������

Az illékony szerves vegyületeknek (VOC) az emberi egészségre és a környezetre
�
�����F��������*���������������B�
����	
����F�����������
JF���F������������������	��
korlátozása, illetve csökkentése.

A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
�����F���	���	��
���3�F�R1�ST�

• ���F������U�����	��� �	� �	
����� ���� ������������� ���
� *�������	� �������
�		
�����������������K�����F�H����������F�F��K��I������F��F
�������	��

(a) intézkedések megtétele nemzeti éves VOC-kibocsátásainak a csökkentésére legalább
30 %-kal 1999-ig, alapul véve az 1988. évi szintet (vagy az aláíráskor vagy a
B�
����	
�*�����FI�����F�������������F�F���<;5��<<>���������������	�����P����

(b) ahol a Fél éves kibocsátásai hozzájárulnak a troposzférikus ózon koncentrációkhoz
���� 3�F� )		*��I����� �F�� ��� ��JF��	�� ��� ����� ��� ������I�� �� )		*��I����� �F�
������I� &�� 6FF��F��	� FH��� ��JF����F� �������	���� ������ �	��������� �����F
nemzeti éves VOC kibocsátásainak a csökkentésére e területeken legalább 30 %-kal
1999-ig – alapul véve az 1988. évi szintet (vagy más évet 1984-1990 között) – továbbá
annak biztosítása, hogy a nemzeti összes éves VOC kibocsátása 1999-ig nem lépi túl az
1988. évi szintet; vagy
(c) ahol a nemzeti éves VOC kibocsátások 1988-ban alacsonyabbak voltak, mint 500.000
tonna, 20 kg/lakos és 5 tonna/km², a leghamarabb és els�� F�G��ként intézkedések
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megtétele legalább annak a biztosítására, hogy legké������<<<�����	���������,+.
kibocsátásai ne lépjék túl az 1988. évi szintet;

• új technológ���	�F� �� B�
����	
�� *���F
��F�G����� �����	� 1� ��	� �FJF�� ��F���
*F
*���������)�������	�F�G����F����������*���F
��F�G���������	�8���vel alkalmazza
a rendelkezésre álló legjobb technológiákat [2.§/3];

• nemzeti programokat dolgoz ki a kibocsátáso�� ���
� *�����	� �������� �		
�ségek
korlátozására és csökkentésére [7.§];

• biztosítja az információcserét és évenként beszámoló jelentést készít a felhasznált
�		
������F�� ���������������
�	�������� ������I�� ������	
��� �F��F�������IF� ��� �
��*	�FI�����������		
H������*�������	����������F�R;�SU��1T�

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

��B�
����	
������	
���	����	
���������H��� ������������� *���	�	������2> %-os
����������������	�������<<<�������<;;�������F�G��	����������F� ���I����*��������� �F	��
kötelezettséget a nagy VOC emisszióval ren�F���� )�F��� ��������� �������� H���� F�� �
B�
����	
���������G��F����IG������F���FI���������L�������������H�
�*���	�������������
az enyhébb (c) változat vonatkozik, vagyis az emisszió „befagyasztása” az 1988. évi szinten.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

(ld. 1.)

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

��� '��IG��� !	�I��	� ����	
�JF�� �����lyozás is foglalkozik a VOC kibocsátás csök-
kentésével, így a Tanács 1999/13/EC (1999.márc.11.) irányelve az egyes tevékenységeknél és
berendezésekben alkalmazott szerves oldószerek használata következtében kibocsátott
illékony szerves vegyületek korlátozásáról.

0������� ������H����� �F	���� �� 	��
� )�� F�����		
��� �	
��� ������������������ �/+2,
"+V�����I	������,+.����	�����I���<<<��	��F�H���#��������B�
����	
�����*������F
�	
Magyarország vállalta, hogy VOC kibocsátása 2010-re 137 kt-ra csökken.

A7. A nemzetközi szervezet

'�B�
����	
��J�
��F������#	)��'�
���	
�*���F
���F����F�����������Jletek és munka-
csoportok foglalkoznak (ld. 1.). A nemzetközi megállapodás végre*���������F	�����������	
��H��� ��� '��IG��� ��	
�����F���E�
	������ ���� ��F
� �� F����		
��� �	
����� ��IG��
emissziós adatbázisát állítja össze a CORINAIR program keretében.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
����������<<���	�������<��	��F�H������B�
����	
��P��������H����������F����
helyezésére 1995. november 10-én került sor. Az aláíráskor tett nyilatkozattal Magyarország
�� B�
����	
��	� �������� �F�G���� ���F��������FF�F����� ���� ��F������*��� ����F�������
[2.§/2(c)], amely szerint az országos összes VOC kibocsátás 1999-ig nem haladja meg az
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�<;;�� ���� ���	���� ����1>8���� ��F�����B�
����	
��*���F
�� ��� �	���G���	� 	�����	�,+.
kibocsátásokra terjed ki.

'% #������������������������������	��������

����F�H����IF��	��������<<������������	
*���������F�H�����*��
������	
�����F�����
�����F�������������� �G��G�F���������)FF�����	��������F�����	������,+.�������I����	�	
�������*���G�����������FF���������F������������������������	�������	����	��F*��������
A jogalkotási munkák sorában (az EU jogharmonizáció miatt is) fontos volt a VOC emisszió
csökkentését szolgáló rendeletek megalkotása, amelynek során a KTM már kiadott egy
�F	���� ,+.� ������I������	����� F����	
�I� �	�F��� �� ������	��	�� ����F�������
��F�������� ���FFH�������� ��� ����F������� �F����� ���	*������	� ������I� ���F��������IF
(9/1995 (VIII.31.) KTM rendelet).

Az EU 1999-ben fogadta el a VOC kibocsátást technológiánként szabályozó irányelvét,
amelyet 2001-ben ültettek át a hazai jogba a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelettel. Végül a
bázisévhez képest 1999-re Magyarország kb. 17 %-kal csökkentette a VOC kibocsátását.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��B�
����	
��	�)��F�F�����F���������F��H����������	�

• VOC kibocsátás csökkentési tervet fogadott el a Kormány 1995-ben három változat
)��
F�����F��F�� ��� ������I� �����	��� �	��������� 	�F�JF�� )�F������ )F���F��
��F������ �����	�� ��� �<;;��<<1� �������� �����	�� ��	��� �<<2�1>>>� ������� ��� �G���
termelés és ezzel a VOC kibocsátások növekedése követi); a vizsgált iparágak kibocsá-
tásainak 30 %-os csök�	������F����	
�I���F������1>>>�����������<;;������������I�*��
viszo	
H���P� �� ������������������ ���G�	��IF� �� 1>>>�� ����� ������ 	���gazdasági
feltételek között reálisan megvalósítható VOC csökkentési program;

• az 1990-es évek második felében a meghatározó VOC technológiáknál – holland kor-
mánytámogatással, saját hozzájárulással és a környezetvédelmi tárca szakmai segítségével
– demonstrációs projekteket valósítottak meg a pályázat útján kiválasztott hazai
��FF�F�����������F�*���	�����G�����F����������������������F���������	��*��P

• �� ���	
�����F��� ������ �� <>��� ������������ )F���F� �� ���	
�����F��� �F�G� �����
gatási rendszerében a kiemelt prioritású feladatok közé sorolta a VOC kibocsátást csök-
�	������*��������P

• 1>>>��	�*����������F����F��������	������	���������������)F�������F�����H������F�
az EU 1999/13/EC Tanácsi Irányelvének honosítását az egyes technológiák VOC kibo-
csátásáról;

• a 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az oldószer-felhasználó technológiák VOC kibocsátási
*������������F� ������L���	� �����F
���� ��	�� ��� �
�� �F�I������ ��	�����I� �F��F�	��
kibocsátási határértékek;

• ����<<<��	��F�H���#��������B�
����	
��,+.����������������	��� ���������	��1>�>��
137 kt-ra kell csökkenteni az éves VOC emissziót (1.h.);

• a felsorolt intézkedések hatására az országos VOC kibocsátás csökkent, az OECD ország-
jelentése szerint 1999-ben az egységnyi GDP-re vetített VOC kibocsátásunk 1,4g/GDP
USD volt, ami alacsonyabb akár az EU akár az OECD országok VOC kibocsátásának
átlagánál. Azóta a kibocsátás tovább csökkent, az utolsó rendelkezésre álló éves adat
szerint 2002-ben 155 kt volt;
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• ����������	����������F�6��
����������	�����	�������F����'�
�mény Végre-
hajtó Testületének, illetve az ENSZ EGB Titkárságának.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(ld. 1.)

'( "���������������������)��������������

���'�
���	
�*���������*��������	��
��	���H�����������
J����������������<<2���	
�����������*�FF�	��7@,���	��F��	������F����*�FF�	�������	
�G�	�J�
�� ��mogatásával a
DHV részt vett a magyar VOC emisszió leltár és a csökkentési terv elkészítésében, továbbá a
*�������FF�F�������	������I��G���������������F�����H�����	�

Az EU részletes szabályozással rendelkezik e területen: az e tárggyal foglalkozó irány-
elvek a 94/63/EC Parlamenti és Tanácsi Irányelv, amit a 9/1995. (VIII.31.) KTM rendelettel
(„benzinlánc rendelet”), valamint a 1999/13/EC Tanácsi Irányelv a VOC kibocsátás csökken-
������F����������>U1>>����&,��<��� �6��	�F��F�*�	��Htottunk.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Részt veszünk a Végrehajtó Testület és a Stratégiai és Felülvizsgálati Munkacsoport
munkájában.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	�� ��G���F������ �� �,6��� �� ������	���I�� )FF������ �7���FF��F��� K� F�������	� �
# 6��F��
J���������

(C) Jogforrások, hivatkozások

X1>>2��:U1>>2���,���9��� �,6�# 6��	�F������
��F������		
����	
���������kibo-
��������*������������F

#2001: 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról

#1995: A Köztársaság Elnökének 218/1995. (X.13.) KE határozata nemzetközi egyezmény
�����H������F� ��� 	��
� ����F������ ���I�� ������*�������	� �������� F����		
�����F
szóló EGB Egyezményhez kapcsolódó “Az illékony szerves vegyületek kibocsá-
����	������F���������FN�)��F�F���I�B�
����	
��

#1995: 9/1995 (VIII.31.) KTM rendelet a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor
�������F��������F��������	*������	�������I����F��������IF

(����	�� @���� ��������� �<;<�� 6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� ���	
zet-
védelem. KVM, Budapest, 9-24. o.

6�*�F
)�� -�G��	�� ��������� �<<���6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� ���nyezet-
���F������F�����F��� 06��$���G����;:��91����

Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi
egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest, 27-30.o.

DHV, 1994-1995: Az illékony szerves vegyületek emissziójának korlátozási stratégiája. 1.
fázis: Emissziós adatbázis, DHV 1994; 2. fázis: Csökkentési terv, DHV 1995 (angol
nyelven)
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1.e. A KÉNKIBOCSÁTÁSOK TOVÁBBI CSÖKKENTÉSE

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
����	��
�����F���������I��������*�������	��������
F�����		
�����F���IFI��<:<�������
���	
*�

����	��������������������������	������F
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1994. június 14.
* helyszín: Oslo (Norvégia)
* hatálybalépés: 1998. augusztus 5.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1994. december 9.
* csatlakozás: 2002. március 11. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 2002. június 9.
* közzététel/kihirdetés: 2004. november 8. (a törvény elfogadása)

#% &���������

��B�
����	
����F������������	������������������	�����		���������	��*��
����
óvják az em�����������������������������������F	�*�������IF���JF�	��	�������sodás-
tól, és amennyire lehetséges túlzott költségek nélkül biztosítsák, hogy az oxidált kénve-
gyületek ülepedése hosszú távon ne haladja meg a tudományos ismeretek sze��	�� �� B�
���
könyv I. mellékletében kritikus kénterhelésként megadott kénülepedés mértékét [2.§/1].

A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
������	����	��
���%�����3�F�����!/����� �	���������F��F����	���F��
������J������������<<�������(�����	������'�
���	
�W��

• köteles legalább csökkenteni, ill. tartani éves kénkibocsátását a megadott (II. melléklet)
ütemezés és szintek szerint [2.§/2]; Magyarország esetében az 1980. évi bázisévhez
viszonyítva 2000-ig 45 %-kal, 2005-ig 50 %-kal és 2010-ig 60 %-kal kell csökkenteni az
országos összes kén-dioxid kibocsátást, amely 1980. évben 1.632 kt/év volt, a 2000. év-
ben pedig 898 kt/év; a kibocsátás 2005-ben a 816 kt/év, 2010-ben pedig a 653 kt/év
értéket nem haladhatja meg;

• köteles meghozni a saját viszonyaiknak megfelel�� F�*�����	
���� ��	�������I� �����
�	����	��������������F�������L��)������������	�����I�	�R1�SU5TP

• köteles legalább azokat a szigorú emisszió határértékeket (technológiai kibocsátási
határértékeket) alkalmazni, amelyeket az V. melléklet rögzíti az összes nagy új helyhez
kötött tüzeléstechnikai forrásra [2.§/5(a)]*;
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• ���F�� F�������� 1>>5�� �LF���� ��� ���	� ��� ,�� �FF��F��	� ����H���� ������������ *�����
���������F��F���	������F����8>>�6Yth�	�F�	��
������	�����������F��H���	
�
*F
*����������J�F����*	�����)�����������)��
F��������������	����B�
����	
�
*���F
��F�G�����F� ����H����� *����F���� ��������� �������� ���
� ��F� �
	������� �����
����������F������������ ���
� ���� ��)FF�� �	�F�������� ��F
�� ������H������ *��

F��������	�������V������	�����������������I����	�������������������&���FF��F��	
megadottak szerint további intézkedéseket tegyenek a kritikus terhelések szintjének
figyelembevételével;

• F��������1>>5���LF����������	����,���FF��F��������I�*���������������
�������I����F��
��������� �F��F���	�� ������� �� ��F���� *F
*�� ������� 	��
� �J�F����*	����� )����������
��F
����	�����������F��H���	
�8>����8>>�6Yth között van [2.§/5(b)]*;

• F���������������F���*���F
��F�G���������	������������F�����	�����F�������	�����I
legalább olyan szigorú nemzeti határértékeket, mint amilyeneket az V. melléklet rögzít;
azokban az esetekben, ahol a gázolaj használata nem bizto�H�*��I������	������ ���������
��������*��� �
� �>� ����� ����I� ���������� �� ��	� ��� ���	� K� �� �����ítési okirat
F�����*F
�������K�	
�F���������	��FF�����	�������������������������R1�SU8���TWP

• F�������� *��� *I	�GG�F� �� *���F
��F�G���� �����	� �� ����*�������� ��	�����I� 	����
������������ G����������� ��� �	���������� )����� F� �� ��	����������� FF	������ ��
csökkentése érdekében [4.§/1];

• ���'6'D����������	������	����)FF�	��
���������F������	)������I���������	
leges
kénemisszió-szintek, az oxidált kén és más, savasodást okozó vegyületek környezeti
��	�	�����I�� ��� JFG���P� ��� �V���F�� ��	� ��� ���� ����������� F������� ���G�		��
ülepedésének hatásai [4.§/2];

• ��*���������� �������	��	�� �F	����� ���� �� 	����� ����������IF�� G��������ról,
�	��������� ����FI�H�����IFP� �� ��	� ���� 	����� ������I� ���	�����F� ��� �����
lényeges forráskategóriára vonatkozóan [5.§/1], valamint – a EMEP keretében – a
��	��
JF��	�� �� ��*���������� ����� ��� ����F�� ������I� ��oszlására vonatkozó
információkról [5.§/2].

A Felek a Végrehajtó Testület által elfogadandó feltételek szerint úgy határozhatnak,
hogy két vagy több Fél együttesen is teljesítheti a II. mellékletbeli kötelezettségét. Ezeknek a
szabályoknak és feltételeknek biztosítaniuk kell, hogy a 2. cikk 2. bekezdésében rögzített
���F���������F��H�*����F�
	��R1�SU:T�

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

���F��� ��	����������� �����	����� B�
����	
��	� ����H���� ������� �
����	� 2> %-os
������I�������F���F� FF	����	� ��� L�� B�
����	
�� K� �� ��������� ��*lések elkerülésének
������	�K��������	��	����))�	���F������������������	��������	
�����F��

A Magyarországra vonatkozó ütemezett csökkentési kontingenseket a tudományosan
megalapozott kibo�������������F��������F��	
�������	������������ �*����F�� ��G��
ségének figyelembevételével, a hazai Tárcaközi Bizottság egyetértésével határozták meg. A
��F���� *F
*��������� 	��
� �J�F���	������� ��	�����I� F�H������ R1�SU8���T� ����	
�
sülésének 2004. július 1-jei határideje összhangban volt a magyar villamosenergia-ipar
�������L�H�����G����������F�
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��B�
����	
��,���Flékletében [2.§/5(a)] rögzített technológiai kibocsátási határértékek
megfeleltek az Európai Unió vonatkozó irányelvében, valamint az EU jogharmonizáció kere-
tében 2001. évben beve����� L�� F����������������F��� ��������F
����	� ��)���Fmazott
követelményeknek.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

(1./A5)

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

�� B�
����	
��	� )��F�F�� �F�G���� ���F��������FF�F��� ����	�� �� ��	����csátások
�������� �����	������F� ����
�F������� �FF� ���	�� ��� F��� )FJF������F��� �)������� �����
egy év elteltével [2.§/8].

A7. A nemzetközi szervezet

(1./A7)

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
�����������G���F���+�FI��	��<<5�� �L	�����1��	� ��,���*���I�0��JF�� �	��H�JF�
JF���	���	
�F��	H��������B�
����	
�*��������	������F�����������	dékot. A magyar meghatal-
���������B�
����	
������'"/C�����helyén, New Yorkban 1994. december 9-én írta alá. A
��*��������F����+������
�F���1>>5��	������;��	�*�����������	
��

'% #������������������������������	��������

��B�
����	
��	�F�H�������������������	��������F���������K� �� ������� �	���ke-
dések, jogszabályi rendelkezések és más tevékenységek eredményeképpen – Magyarország
teljesítette. A 2000. évi országos összes kén-dioxid kibocsátás 486 kt/év volt, amely
�F	���	����������	����B�
����	
���F��F�F�H���;<;���U���������

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

A végrehajtás érdekében szükséges intézkedések egy része már szerepelt a környezet-
védelmi minisztérium által koordinált – korábban elfogadott – kormányzati programban és
megvalósult.

• ��B�
����	
��,���FF��F���	����GF����*	�FI�����������������*��������������	��

�J�F���	������������������������F
��I� 06��	�F���<<;���	�������P

• a gázolaj kéntart�F����� ��	�����I� F�H���� �<<:�� ��	���� ������� �����	�� ��zetésére a
MOL Rt. annak idején intézkedéseket tett;

• �� ��������������� ��	�����I� ��	��	�� ������ �������F��F������ ���� �����
������ ��
feldolgozás továbbfejlesztése) megvalósult.
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B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(1./B4)

'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

(1./B6)

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	�� ��G���F������ ��  �,6��� �� ������	���I�� )FF������ �7�� �FF��F���� �� )F������
FF������� *�����	
�	� ��H���� �� ��	���������� �F��F� F���*������ ��� ���������� 0��������
Bizottság.

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 17/2004. (X. 18.) KvVM rendelet az 50 MW� �������		�F�	��
����	��F�����	�
*��F��H���	
�� �J�F�berende�������������� )F���F���F� ��� F����		
��� �	
�����
nak kibocsátási határ��������F���IFI��>U1>>2���,&&������ �,6��	�F���I���H����

#2003: 10/2003. (VII.11.) KvVM rendelet az 50 MWth� ��� �		�F� 	��
���� 	��F��� ��	�
*��F��H���	
�� �J�F���	��������������� )F���F���F� ��� F����		
��� �	
�����
	���������������*������������F

#2002: 274/2002. (XII.21.)� ����� �	�F�� �� F���� ���F���F� ��G���F����� �
�� ������
F
���IF���IFI�1�U1>>���&&��5��� ����� �	�F������� )F��H	���������	��������F���
nek egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet módosításáról

#2001: 120/2001. (VI.30.)� ������	�F����F�������F���F���G���F������
�������F
���
ról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet módosításáról

#2001: 14/2001.��,�<��� �6�'J6�3,6��
J�����	�F����F����		
��������*������������F���
*F
*���������F����		
���G�	�)��������������������*������������F

#2001: 21/2001.��&&��5��� ������	�F����F�������F���F���G���Fatos egyes szabályokról
#1998: 22/1998. (VI.26.) KTM rendelet az 50 MWth� ��� ��� 		�F� 	��
���� *��F��H���	
�

�J�F���	������F����		
����	
����	���������������*������������F
#1990: 5/1990. (XII.6.)�"6� �	�F�� �� F����		
��� �	
�����IF�� �� F���min������ *�����

��������F������F����		
���������������F
#1989: 49/1989. (VI.5.)�60� �	�F�� �� F���� ����������	��� ���F����F� ��IFI� 1�U�<;9�

(VI.2.) MT rendelet módosításáról
X�<;9��1�U�<;9���,&�1���60��	�F����F��������������	������F����F
*1996: Kovács E., 1996: Nemzetközi megállapodás a kénkibocsátások további csökken-

������F��'	���������F������OOO,&&����)��9��������12<�155����
*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-

védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Buda-
pest, 31-34.o.
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1.f. A KÖRNYEZETBEN TARTÓSAN MEGMARADÓ
/C'%,'/�/C'""A'C��"A�#+ � &$+./-0-/-"� �./?  '"0=/'

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
����	��
�����F���������I��������*�������	��������
F�����		
�����F���IFI��<:<�������
���	
*�

�����	
���	�����I��	��������I���������		
���	
������D+D�
F������������������	��������	������F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1998. június 24.
* helyszín: Aarhus (Dánia)
* hatálybalépés: 2003. október 23.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1998. december 18.
* csatlakozás: 2004. január 7. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 2004. április 6.

* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

�� ���	
���	� ����I��	� �������I� ������ ��		
���	
����� �G�����	�� ����	��
pollutant, POP) azok a szerves vegyületek, melyek a természetben akár évtizedekig is kimu-
���*��I������F� �JF�	�������������� FF	�FF	��� �� )���F�������� ���FI����� ��� ������� F���lás-
nak. Felezési idejük a légkörben két napnál, a vizekben két hónapnál, a talajban hat hónapnál
	��
�����0����)��������*�F���	������H��	�����������H���	��IF��F�I�I��	
��������F�segíti
zsírszövetekben való felhalmozódásukat, azaz bioakkumulációra hajlamosak. Ezek az anya-
gok stabilak, így a légköri folyamatok során nagy távolságba szállítód*��	���� ��F���
JFG�	��� /��� ���JFJ�� ����F��� *������ ������ ����F
��� ��� ������ )����
JF��� 	�
tartoznak ebbe a csoportba.)

��B�
����	
����F��������	
���	�����I��	��������I���������		
��anyagok lég-
�����������������	��������������	�� FF	������� �����	�������
����J�����F����'		�
érdekében három csoportba sorolja az egyes anyagokra vonatkozó intézkedéseket: gyártás és
felhasználás kiküszöbölése; korlátozott felhasználás és melléktermék kibocsátás csökkentése.
��B�
����	
�� �F	F�� ��� �F����� �	
�����G��������*F
��� ��*�	��LF
��� )��
F��F� �����
*��
����������������	�F*������F�����F��������H������

• "���	
����� ����� aldrin, klórdán, klórdekon, DDT, dieldrin, endrin, heptaklór,
hexaklór-benzol (HCB), hexaklór-ciklohexán (HCH, a lindán legalább 99 %-ban gamma
izomert tartalmazó keveréke), mirex, toxafén;

• Ipari vegyi anyagok: hexabróm-bifenil, poliklórozott bifenilek (PCB);

• Melléktermékek: policiklikus aromás szénhidrogének (PAH), dioxinok/furánok, HCB.
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A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
��	�����H�����F�G�������F�������������������

• 6�	��
���3�F����F��*�����	
��	����������*��	����B�
����	
��&���FF��F���	�)F�
sorolt anyagok gyártásának és felhasználásának beszüntetésére. Ezek az anyagok: a fenti-
ekben felsorolt *������������	�� (HCH kivételével) és Ipari vegyi anyagok. E tiltás nem
vonatkozik a laboratóriumi célú felhasználásokra. A DDT és PCB gyártása és fel-
*���	�F��������	
�������	���������������	�����������������	
�����B�
����	
�
II. mellékletében is szerepel.

• ��B�
����	
��&&���FF��F���������������F��������)F*���	�F���F*�������������F
����
�����������	
��������770��@.@��D.$�

• ��3F�	��*�����	
��	�����������FF�*��	�����		���������	��*��
���B�
����	
�
&&&���FF��F���	����GF���	
������D�@��������V�	������)���	����*V��FI���	��F�����
összes kibocsátása csökkenjen a referencia évhez képest. A referencia évet ratifikáláskor
�FF�����	����<;8��<<8������������F
������F����*��I����B�
����	
���<<>���������F���

• ��B�
����	
��&���&&�����
�&&&���FF��F���	�)F����F���	
���������)FF��������������FF
����F���	��� ���	��H��	�� �FF� �� ���� *���	�F����	� F���� ���������� ��� *�FF���������
��F
�� �F
	� �	
������� �����F���	���� �� ��)FF�� �	���������� �FF� �		�� �		��
������H��������*��
���� �F
	�����������*�FF���������F������������	����	
���H��F�
módon ártalmatlanítsák, illetve helyezzék el.

• ��	��
��*F
*��������� F����		
��� )������������B�
����	
�� &,�����,���FF��F���	
��*���������� ������������ *������������ ��� ��� F��*��� F������ ��*	������� �FF
�F��F���	��������������FF��F�������F��	
�����B�
����	
��,&���FF��F���F�G��	
��� L��� �FF��� �� ��F���� )���������� ������ �FF��� 	
�F�� ���F� �� B�
����	
�� *���F
���
F�G��� ���	� �FF� �F��F���	��� �� B�
����	
�� ,&&�� �FF��F�� �����F������ �� ����I
forrásokból származó kibocsátások csökkentésére irányuló intézkedéseket.

• Közegészségügyi szükséghelyzetben és kutatási célokra a Felek felmentést kaphatnak a
kötelezettségek alól. Az ilyen célú POP felhasználásról 90 napon belül részletes jelentést
kell küldeni az ENSZ-EGB titkárságának.

• Mindegyik Fél köteles nemzeti stratégiát, politikákat és programokat kidolgozni a
B�
����	
���F� )����I� ���F�������� �F��H������ F�������� *��� *I	�GG�F� ���
�����	��*��
���B�
����	
�����	����*���F
���F�G�

• ��#	)��'�
���	
�,���*���I�0��JF���F��F�������������������	��	�����'"/C�'#$
����������� ������� �	)������I�� �FF� ���F��F���	�� �� B�
����	
�� ����*��������� ���
�	����������F�����������I���F���F����IF��'������,���*���I�0��JF��������F���)FJF�

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

��B�
����	
��	�� �����F�����F
�	� �������� �	�F�������� ��F
����F�mely – Magyar-
������������������	�)��F�FI�K����������G���	�������F��F�	���IF�F�����)F���������jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

(ld. 1.)

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

A Genfi Egyezmény (ld. 1.) Végrehajtó Testülete létrehozta a környezetben tartósan
�������I� ������ ��		
���	
������F� )��F�F���I���	�����G������ �0���� 3������ ��F
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)�F
�������	� ��F������ �� B�
����	
�� �FF��F��	�� ������)�F������	�� ���H����	�� 1>>5
)�F
���	����'��IG���!	�I�0�	�����*�������������������������F�����F
	�����F���	
������F������ B�
����	
�� &��&&&���FF��F��	����� ��/����*�F���'�
���	
� �F��� 12������.�
�FF��F��	���I���H�������'������F����������������		
����	
���)F���F������	
�����F��

A7. A nemzetközi szervezet

'� B�
����	
�� J�
��F� ��� �� #	)�� '�
���	
� *���F
�� �F���� F�������� ���Jletek és
munkacsoportok foglalkoznak (ld. 1.).

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

�� ����	
� 11;2U�<<;�� �O&&�� �<��� *���������� �	�������� �� B�
����	
��6��
��������
�������F� �����	�� �F�H�����IF�� ����� �� B�
����	
��F� ��G���F����� �
�� *����� )F�������IF
��IFI� 1�52U1>>2�� �,&&�� ����  ����� *��������� �	�F����� �� B�
����	
���F� ��I�I� ���F�
�������� ����*�������IF�� �� B�
����	
�� �����H������F� ��� +������
�F��� 1>>2�� ���I��
20-án határozott. A ratifikációs okirat letétbe helyezésére 2004. január 7-én került sor.

'% #������������������������������	��������

3�F
������	���	������J�����F����F����	
������	
����������H���	
������������ ����
��F���I� *�FF������� ����F���F�	H����	��P� �� ������������� �������� �����	����	�P� �� B�
���
könyv egyéb követelményeinek végrehajtását szolgáló intézkedési terv kidolgozása. A POP
kibocsátások szabályozása az EU keretében is fontos kérdés. Az Európai Közösség a Tanács
1>>5U18<U' �*�����������F�G��	�����F�����������
����	
�*�����I��*��
����F���������������
sokkal kapcsolatos közösségi feladatokat végre kellett hajtani az EU jogharmonizáció során:
�����*����	�����I��F�G�����������<<;�1>>1������	����������F)��������B�
����	
��F�írá-
sainak zöme már megjelent a hazai szabályozásban. További alapot biztosít a kapcsolódó
intézkedések megtételéhez az Európai Parlament és a Tanács 850/2004 rendelete a környezet-
�	� ����I��	� �������I� ������ ��		
��� �	
�����IF� ��� �� :<U��:U'' � ���	
F�� �I���
sításáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 304/2003/EK rendelete a veszélyes
��
���	
����������F���F�����*�����F��IF�

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

������JF��D+D�"����� &	���������0���	�����FF���F���	�� �� B�
����	
������haj-
tásához szükséges további intézkedések és gazdasági feltételek pontos részleteit. Az intéz-
������ ���� ����*������� ����	� ��� �
�� ��		
���	
������� ��������I� ���������� ����terü-
F������F����)�F
�����������������	��������	
�����
����������*F�����F	�	��

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(ld. 1.)

'( "���������������������)��������������

BF	F��#'3�����������IF����!"&7+��������������F�)�F
�����D+D�"�����&	���ke-
����� 0��� ����F�������� '� )F�������� )FF��� ����*���I� �	�����	
� ��� +��������  ��	
���
���F����0���������F������,H�J�
��3��������I����
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B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Részt veszünk a Végrehajtó Testület, a Stratégiai és Felülvizsgálati Munkacsoport és a
POP anyagokkal foglalkozó munkacsoport (Task Force) munkájában.

B7. Hazai koordináció

�����F������ )F�������FF�����	���F���H����������	�1>>1������������IF����������
POP Tárcaközi Bizottság, amelyben valamennyi érintett szaktárca és intézmény szakemberei
�����	���
J������B�
����	
��hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyaláso-
kon ��*������FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF����������������J�
����
)�F����F��J�
�������������������	�������������H���������������F��7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 16/2004. (X.8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektro-
nikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

#2004: 89/2004. (V.15.)�3,6� �	�F�� �� 	���	
����� ����� )����F����� *�����F�	��� ��
)F*���	�F���	��� 	���F
������F�� ��F���	�� �� 	���	
����� ����� �������F����IF�
�F�F�����F������F����IF�������FFH�����IF

#2004: 43/2004. (IV.26.) ESzCsM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról

#2004: 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készít-
ményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról

#2004: 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határ-
��������F�� �� *F
*�� ������� F����		
��� G�	�)�������� ������������ *������������F
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

#2003: 2143/2003. (VII. 1.) Korm. határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átter-
����F�����		
�����F���IFI��<:<������#	)��'�
���	
*����G���FI�I�������	
�
���	�����I��	��������I���������		
����	
������D+D��F������������������	��
�����	������F���IFI�����*����	���<<;���L	����15��	�F)��������B�
����	
��F���G�
csolatos egyes feladatokról

#2002:�2U1>>1�� �&&�11���  �6� �	�F�� �� *�FF������� ������	�� �������� ����F��	
���F�
���������)F���F���F������*�FF������������*	�FI�����������������*������������F

#2001: 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás részletes szabályairól

#2001: 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határérté-
����F����*F
*���������F����		
���G�	�)��������������������*������������F

#2001: 12/2001. (V.4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becslé-
����F��������������������	������F

#2001: 5/2001. (II.23.) KöM rendelet a PCB-k és PCT-k, és az azokat tartalmazó berende-
zések kezelésének részletes szabályairól

#2000: 46/2000. (XII.29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet az egyes veszélyes
�	
������������F
������H���	
���*�����F���F�������F��F�����)J������F	����
���F������������������	��F�G�FI��I��*��
�����D&.��F������IF

#2000: 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítmé-
nyekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

#2000: 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, ill.
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

#2000: 5/2000. (II. 16���#6��	�F������G������*���I�	
�������	����������F��	
���F
#1998: 2283/1998. (XII. 19.) Kormányhatározat a nagy távolságra jutó, országhatárokon

�������� F����		
����������F����� ���	
�FI� �<:<�� ����'�
���	
� B�
��könyvé-
*�� �����	�� ����F�������IF� �� ���	
���	� ����I��	� �������I� ������ ��		
���
anyagok légköri kibocsátásának csökkentése tárgyában

*2002: Országos Hulladékgazdálkodási Terv – Általános kötet 2003-2008. KvVM, Budapest
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1.g. A NEHÉZFÉMEK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
����	��
�����F���������I��������*�������	��������
F�����		
�����F���IFI��<:<�������
���	
*�

����V�����	*��)�����@6��F������������������	��������	������F
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1998. június 24.
* helyszín: Aarhus (Dánia)
* hatálybalépés: 2003. december 29.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1998. december 18.
* csatlakozás:
* hatálybalépés:
* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

�� B�
����	
�� ��F���� *��
� �����	��� ��� ����� ����	
������F� ����� 	��

����F������ ���I�� ������*�������	� �������� 	*��)������������������� ��F
�� ������	
befolyásolják az emberi egészséget vagy a környezetet.

'F�������	� ��	������ 	���� ��� *�FF�	�� �����	
����� ������	
��� ��	)�	������
szerveztek 1993-tól a nehézfémek káros hatásainak megismertetésére, a csökkentési
F*����������������������� F������� ���I�	*��)����K� ����F� )�	���G�����������*�
��G�����K���F�������)�F
�����������	����F�������*F
��F�	��
�����F���������FFH�I�	�������
����F��������	��F������������������������F
������

��B�
����	
�����G�	����IF�	*��)�����������)�������
�	�*�	
����	�)�F)���
���F
�������F�����������J��	��
�������	��5�8��U��3), valamint ezek vegyületei, amelyek a
légkörben nagy távolságokra eljutnak, s bizonyítottan káros hatásuk van az emberi egészségre
és a környezetre.

��� F�����H��� ����
�F����� *��� )��� ��������� �� .��� ��I�� �� .��� ���� �� .��� *���	
� �� @��
	���F���"���IF�����D�����	����C	������
�)�F)��������	������������	������F�)�F
�����'F�����
	��	����	��	��������*�����F��F	��������		
�������IF�������������������*���	
���
�JF����B�
����	
����@����������������������JF�������F	������������*��I�	���������)��
emissziója is csökkenni fog, hiszen gyakran azonos technológiák következtében jutnak a
légkörbe.
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A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
��	�����H�����F�G�������F�������������������

• 6�	��
���3�F����F�������������JF��	
�	����)FF���*�����	
��	����������*��	�
�� B�
����	
�� &��6FF��F���	� )F����F�� 	*��)���� �D���.���@��� ���� ������ ��������
tásának csökkentésére egy önként választott bázisévhez képest. A csökkentés mértékét
nem rögzítették. A referencia évet ratifikáláskor kell megnevezni, 1985-1995 között
����F
������F����*��I����B�
����	
���<<>���������F��

• Minden Fél – a II. melléklet szerint egy adott nagy, helyhez kötött forráskategóriába
������I�K� ��*���F
��� F�G���� ������ 1� ��	� �FJF���	�	� L��� �FF��� ;� ��	� �FJF���	�	
��F����*F
*���������)����������	��F��F������������	���������������������� a III.
�FF��F��	� )��F�F���� )��
F�����F��F�� �F
� ���	��	� ���	F��� �FF���� �� ��F���
)�������� ����	� �F��	��H�� �I��	� �� 3F�� ���F� F����� �����	����� ����������� ��
�F��F���*��	����)F�����*��
���F��
	��������������������������	�����	��F

• Minden Fél – a II. melléklet szerint egy adott nagy, helyhez kötött forráskategóriába
������I�K� ��*���F
��� F�G���� ������ 1� ��	� �FJF���	�	� L��� �FF��� ;� ��	� �FJF���	�	
��F���� *F
*�� ������� )������ ����	� �F��F������ ��� ,�� �FF��F��	� �������
határértékeket�� �F��	��H�� �I��	� �� 3F�� ���F� F����� �����	����� ����������� ��
�F��F���*��	����)F�����*��
���F��
	��������������������������	�����	��F

• �� 3F�� �� ,&�� �FF��F��	� �������� )F���F��F� ��� ����F�� J������ �FF��
�����FF	������	�������������	��������IF�������	�����I�	����FF��F��F�H����
*��
� �� *���F
��F�G���� ������ 9� *I	�G�	� �FJF� �� ���L��� ��G�������� �������
forgalmazott üzemanyag ólomtartalma nem haladhatja meg a 0,013 g/l értéket.

• A melléklet 5. pontja egyes szárazelemek és akkumulátorok higanytartalmára
��	�����I�	�H��F����*���F
��F�G����������8���	��FJF��F��F����	�I�*������������

• A Felek a VII. melléklet figyelembevételével további termékgazdálkodási intézkedések
������������)�	��FI�����������F
����	��	����	F����FF���

• Az EMEP (ld. 1.a.) földrajzi hatókörébe tartozó Felek minimálisan az EMEP Irányító
0��JF�� �F��F� F�H��� �I�������� ��	�� ���	
��������� )F*���	�F��� ��� &�� �FF��F��	
)F����F��	*��)�����F�������������FF��������F�������H�	�����)		�����	��

• 6�	�	� 3�F� ���F�� �� B�
����	
���F� )����I� ���F�������� �F��H������ 	����
stratégiát, politikákat és programokat – indokolatlan késlekedés nélkül – kidolgozni,
��F
����H������F��F��H������B�
����	
���F��������F���������

• �� B�
����	
�� ,���*���I� 0��JF�� �F��F� ���������� ��������	��	�� �	)������I�� �FF
���F��F���	�� ��� '"/C�'#$� ����������	��� �� B�
����	
�� ����*��������� ���� �	�����
������F�����������I���F���F����IF��������*�������������������)�����)FJF������F	��

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

�� B�
����	
�� 	�� �����F���� �F
�	� �������� �	�F�������� ��F
�� ��F�mely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.
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A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

(ld. 1.)

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

A Stratégiai és Felülvizsgálati Munkacsoport 36. ülésén konkrét, további higany
����������� �����	����� �����F����� ��JF��� F����������� �� �FI���F��F�� �
������ ��� �� �I�*���
hulladékégetés területén.

A7. A nemzetközi szervezet

'� B�
����	
�� J�
��F� ��� �� #	)�� '�
���	
� *���F
�� �F���� F�������� ���Jletek és
munkacsoportok foglalkoznak (ld. 1.).

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

�� ����	
��<<;�� �������	���	����� �� B�
����	
��6��
��������� �������F� �����	�
�F�H�����IF��������'"/C�3��������	�F��<<;���������;��	���JF�� �������*����� ����)�����I
F�����H����)�F
������	���	�

'% #������������������������������	��������

A nehézfém kibocsátások szabályozása az EU keretében is fontos kérdés. Az Európai
 �������� �� 0�	���� 1>>�U2:<U' � *���������� �F�G��	� ����F�������� � ��
����	
�*��
(jóváhagyással). A kibocsátásokkal kapcsolatos közösségi feladatokat végre kellett hajtani az
'!� ���*����	�����I� ����	�� �� ���*����	�����I� �F�G��������� ��<<;�1>>1�� ����	� �� ������
F)�������� B�
����	
�� F�H�����	��� ���� ���� ���F	�� �� *����� �����F
������	�� ��F
��)FF���F�G���������H����������������G���FI�I��	��������������F�*��

@���	�� �� B�
����	
��	� )��F�F�� ���F�������� �LF	
��I� ���������� ���� �F��H����
továbbá az EU-konform hazai jogszabályok folyamatos fejlesztésével újabb vonatkozó
intézkedéseket vezet be (az Európai Parlament és a Tanács 304/2003/EK rendelete a
����F
�� ��
�� �	
����� �����F���F� ��� �*�����F��IF� ������� �� B�
����	
�� F�H�����	��
maradéktalan teljesítése érdekében – a jelenlegi szabályozásokat is felülvizsgálva – egy
átfogó Nehézfém Nemzeti Intézkedési Terv (NIT) kidolgozása szükséges.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��B�
����	
��*���F
��� F�G����� �����	� ��"*��)���"����� &	���������0���	���
�FF� ��F���	�� �� B�
����	
�� ����*������*��� ��J������ �������� �	��������� ��� ���������
)F���F�� G�	���� ����F����� ��� �	��������� ���� ����*������� ����	� ��� �
�� ��		
���
�	
������� ��������I� ���������� ������JF��� ���F���� )�F
������� ����������	��� �
környezetre egyre kisebb terhelést jelentenek.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(ld. 1.)
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'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Részt veszünk a Végrehajtó Testület és a Stratégiai és Felülvizsgálati Munkacsoport
munkájában.

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F�������������J�
��
��)�F����F��J�
��������������������������H���
J�����������F�

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektro-
nikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

#2004: 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határ-
��������F�� �� *F
*�� ������� F����		
��� G�	�)�������� ������������ *������������F
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

#2003: 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth�����		�F�	��
����	��F�����	�
*��F��H���	
�� �J�F���	��������������� )F���F���F� ��� F����		
��� �	
�����
	���������������*������������F

#2002: 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelé-
sének részletes szabályairól

#2002:�2U1>>1�� �&&�11���  �6� �	�F�� �� *�FF������� ������	�� �������� ����F��	
���F�
���������)F���F���F������*�FF������������*	�FI�����������������*������������F

#2001: 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határ-
��������F����*F
*���������F����		
���G�	�)��������������������*������������F

#2000: 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

#2000: 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszé-
lyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól

#2000: 46/2000. (XII. 29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagok
��� ����F
�� ����H���	
�� �*�����F���F�� �����F��F� ����)J���� ��F	����� ��
F������������������	��F�G�FI��I��*��
�����D&.��F������IF
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1.h. A SAVASODÁS, AZ EUTROFIZÁCIÓ ÉS
A TALAJ KÖZELI ÓZON CSÖKKENTÉSÉ

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
����	��
�����F���������I��������*�������	��������
F�����		
�����F���IFI��<:<�������
���	
*�

��������������������)�����I��������F������F��I��	������	������F
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1999. november 30.
* helyszín: Göteborg (Svédország)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1999. december 1.
* csatlakozás:
* hatálybalépés:

* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

��� F��� M	������	���
����	
�N� ������� )�� ��F�������� �� 	������	��V����� �"+x) kibocsá-
tásának, illetve országhatárokon való átterjedésének korlátozása – szinten tartása volt – 1994-
ig az 1987. évi szinten.

Az ökológiai rendszerek károsítása, valamint az emberi egészségre gyakorolt káros
hatások miatt szükség van a légkörbe jutó nitrogén vegyületek (nitrogén-oxidok, ammónia)
kibocsátásának csökkentésére. A nitrogén-oxidok és az ammónia a természet egyes
elemeinek savasodásában és az eutrofizációban egyaránt részt vesznek. A regionális
I��	��G������������ ��	������	��V������F�����függésben vizsgálni kell az illékony szerves
vegyületek hatását is.

���'!� ��G���F��� ��� �<<>��� ���� ���G�	� )F��������� *��
� ��#	)�� '�
���	
�	�
�FF����		������������
����	
���	�����		
���	
�������������������F�H��������	����
����	��F�	���������	
����������������������*�����	
����F�����'����� �������
������	����������)��H�����������	
����������������������
�F������	�F�������
B�
����	
��F)�������*�����FF����F�H����*����<<<������������	�

�� B�
����	
�� ����F��������	� �F�G���	� �� ��������� ��*F���� ��	��F���	���
�������� ��� �		��� �	�F������� �� Q����� F����		
��� �	
��� �� ����� *����Q� ���G�	�
figyelembevételével fogalmazták meg.

����F�G������F��������� ����	
�����F� �������I���	����V����	������	��V����,+.���
ammónia kibocsátások csökkentése annak érdekében, hogy megóvjuk az emberi egészséget
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és a környezetet a savasodástól, az eutrofizációtól és a talaj közeli ózon káros hatásaitól. A
)	��� F����		
��� �	
����� FJFG���J�� F���� �� ����������� *F
���F� 	��
� ����F������ ��
eljuthatnak.

0����	���FF�������*��
�*����L�����	�	�*�F�����������B�
����	
��&���FF��F���	��
jelenlegi tudományos ismeretek szerint kritikus terhelésként (kénre, nitrogénre vonatkozó
savterhelések, tápanyag nitrogénre vonatkozó terhelések) megadott ülepedési mértékeket,
illetve ózon koncentrációkat.

A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
��	�����H�����F�G�������F������������	�����	�	�3�F�

• ���F�� �����	�	�� ��� �����	�� ���� �������������� �� B�
����	
�� &&�� �FF��F���	
rögzítettek szerint. Magyarország esetében az 1990. évi bázisévhez viszonyítva 2010-ig a
��	����V����������������59�Z���F���>�>���F�88>�����������	������	��V�����������I�����:
Z���F��12;��IF��<;���������������I	�����1:�Z���F���15���F�<>�������������,+.����22�Z�
��F��1>8���F��2:���������FF������	�	�P

• ���F�� �� *���F
��� F�G���� ������ �� ��	� �FJF� F��F���� �F
�	� ������L�� �� ��	����V�����
NOx- ra és VOC-ra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket alkalmazni, mint
ahogyan azt a IV., V. és VI. mellékletek rögzítik az összes új helyhez kötött forrásra;

• ���F�� �� *���F
��� F�G���� ������ �� ��	� �FJF� �� ���
� 1>>:�� ������ 2����F� ���F
��
��������� F��F���� �F
�	� ������L�� �� ��	����V������ "+V���� ��� ,+.���� ��	�����I
technológiai kibocsátási határértékeket alkalmazni, mint ahogyan azt a IV., V. és VI.
�FF��F��� ����H���� ��� ������ ��F���� *F
*�� ������� )��������� ��		
��	� ��
�������F��� ��� ���������F��� ����FI�H�*��I�� -��	��� ��������L� ������� ����	� �
*����������;�������*���F
��F�G������	P

• a tüzelésre használt gázolaj kéntartalmát a hatálybalépés idejére vagy 2000. július 1-jére
���F
������������>�1�Z�����1>>;����	����������>���Z�������F�������	�	�P�������	��
��������L����������������*�F���������G*��	��P���
�	����������G�	���������L������I
forrásokra a VIII. melléklet (szén-monoxidra, szénhidrogénekre, nitrogén-oxidokra és
szilárd anyagokra vonatkozó) határértékeit kell alkalmazni;

• ���F�� �	���������� *��	�� �� ,&�� ��� ,&&&�� �FF��F���	� 	�� ���GF�� ������*�
kapcsolódó VOC kibocsátás csökkentésére;

• az ammónia kibocsátás csökkentésére legalább a IX. mellékletben meghatározott
intézkedéseket köteles alkalmazni.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az országra vonatkozó egyedi összkibocsátási szintek kivételével az Egyezmény nem
tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely – Magyarországot is magában
)��F�FI�K����������G���	�������F��F�	���IF�F�����)F����������F	�	�	��

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

(ld. 1.)
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A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

'� B�
����	
�� J�
��F� ��� �� #	)�� '�
���	
� *���F
�� �F���� F�������� ���Jletek és
munkacsoportok foglalkoznak (ld. 1.).

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

�� ����	
���	��
�����F���������I��������*�������	���������F�����		
�����F���IFI
1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, „A savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli
I��	������	������FN���IFI�B�
����	
���F�H�����IF���IFI�121�U�<<<���O&&��:���*�����������	
��	����� �� B�
����	
�� 6��
��������� �������F� �����	�� �F�H�����IF�� �� B�
����	
�� ����)��
��F���	���F�����H����)�F
������	���	�

'% #������������������������������	��������

����
��F�����		
����	
���������������������*������������F���IFI�:U1>>2���,���9��
 �,6�# 6��
J�����	�F��H����F����1>�>����F��	������������������	����

Ezeket az értékeket tartalmazza a második Nemzeti Környezetvédelmi Program is. A
��F��� F����� ������	� ��J������ �	����������F� ��� �
�� F�����		
��� �	
����
����������������*������������F���IFI�:U1>>2���,���9��� �,6�# 6��
J�����	�F��1>�>���
�����	�� ����*������*��� ����JF�� F����������������F��� G������� ����F�������� )�F
������	
van.

Az összkibocsátások szabályozása az EU keretében is fontos kérdés. Az Európai
 �������� �� 0�	���� 1>>2U8>:� *���������� �F�G��	� ����F�������� � ��
����	
�*���� ��
összkibocsátásokkal kapcsolatos közösségi feladatokat végre kellett hajtani az EU
���*����	�����I� ����	�� �� ���*����	�����I� �F�G��������� ��<<;�1>>1�� ����	� �� ������
F)�������� B�
����	
�� F�H�����	��� ���� ���� ���F	�� �� *����� �����F
������	�� 1>>��
október 23-án hatályba lépett Az Európai Parlament és a Tanács 2001/81/EK irányelve az
�
�� F�����		
��� �	
����� ���������������� *������������F�� ��F� ��)FF�� �F�G��
biztosítva a további kapcsolódó intézkedések megtételéhez.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

������JF���	���������G��������	�����F����������JF	����B�
����	
������*������*��
szükséges további intézkedések és gazdasági feltételek pontos részleteit. Az intézkedési
G�����������*�����������	�����
����		
���	
���������������I�����������������JF��
���F����)�F
�����������������	��������	
�����
����������*F�����F	�	��

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(ld. 1.)
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'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Részt veszünk a Végrehajtó Testület és a Stratégiai és Felülvizsgálati Munkacsoport
munkájában.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	�� ��G���F������ ��  �,6��� �� ������	���I�� )FF������ �7�� �FF��F��� ��� 3,6� ��� �
# 6����H���
J�����������F�

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 17/2004. (X. 18.) KvVM rendelet az 50 MW és az annál nagyobb névleges bemen�
*��F��H���	
�� �J�F�berende�������������� )F���F���F� ��� F����		
��� �	
�����
nak kibocsátási határ��������F���IFI��>U1>>2���,&&������ �,6��	�F���I���H����

#2004: 4/2004. (IV. 7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határ-
��������F�� �� *F
*�� ������� F����		
��� G�	�)�������� ������������ *������������F
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

#2003: 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth�����		�F�	��
����	��F�����	�
*��F��H���	
�� �J�F���	��������������� )F���F���F� ��� F����		
��� �	
�����
	���������������*������������F

X1>>2��:U1>>2�� �,���9��� �,6�# 6��
J���� �	�F������
�� F�����		
����	
����
����������������*������������F

#2002: 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladék��� ������	���������� ����F��	
���F�
���������)F���F���F������*�FF������������*	�FI�����������������*������������F

#2001: 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határérté-
����F����*F
*���������F����		
���G�	�)��������������������*������������F

#1999: 2321/1999. (XII. 7.) Korm. határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átter-
����F�����		
�����F���IFI��<:<������#	)��'�
���	
*����G���FI�I��M�������
������� ��� ����)�����I� ��� �� ��F�����F�� I��	� �����	������FN� ��IFI� B�
����	
�
aláírásáról

*2000: Kovács E., 2000:�[��	�����������FF�G�������F����������������F����JF��	���
#��������B�
����	
���'	���������F������5�����)��2������
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2. AZ ÓZONRÉTEG VÉDELME

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'�
���	
����I��	��������F����F
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1985. március 22.
* helyszín: Bécs (Ausztria)
* hatálybalépés: 1988. szeptember 22.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 1988. május 4. (csatlakozással)
* hatálybalépés: 1988. szeptember 22.
* közzététel/kihirdetés: 1990. február 16.

#% &���������

��� ���������)������� I��	����	�� ��*������I� ���G� ��	� �� "�G�IF� ������� ��� �F�
����������������F������F
������������F	���������	������������	�

A megfigyelések és a tudományos elemzések alapján kimutatták, hogy a magaslégköri
I��	� �		
�����	�� �����	����� F�������	� �F
�	� *����L� F������� ����I�������� ����
��		
���	
����� ��������� ��F
��� ��� �<9>���� �����F� ������	� �
�� 	�gyobb
�������	� �FFH������� F�� ��� *���	�F���� ������ ������� *�����	������	� *���������	��
�JF�	�������I�IG�F�������	�*���I�	
����	�������F�I���	������	��F�I�	
����	��

Ezen anyagok – halogénezett szénhidrogének – egy része a gyártás vagy a felhasználás
során kiszabadul, feljut a sztratoszférába és bizonyos kémiai folyamatokban hozzájárul a
magaslégkörben található ózonmolekulák elbomlásához. Mindezek figyelembevételével
)�������� F� ��� '�
���	
�� ��� I��	����� ���F����F�� ��F
	�� �F�G���� ��F��������� �
���������R1�ST�

• �
J���������� �� �	������ ��)��
F����� �������� ��� �	)������I���� ��JF��	� ��
emberi tevékenységnek az ózonrétegre gyakorolt hatása, valamint az ózonréteg
módosulásából az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatások jobb megértése
érdekében;

• ��)FF�� ����F������� ���
� ����������� �	��������� ��*�����F�� ��� �� 3F�� �
J���
�������� �� ��	�����I� G�F������� ����*�	��F�����	�� *��
� �����F
������� ���F��������
�����	���������
���F�����������*��I����������
�FF	�����J���F����)�F
�����������
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tevékenységet, ha úgy találják, hogy e tevékenységnek az ózonréteg módosításából vagy
��FI��H	���I���H�����IF�����������*���������		������
�F*�	��

A3. Konkrét kötelezettségek

-F��F�	����	�F������������F���I�����
���	
��F���	���I�

Az Egyezmény összehangolt mérési és kutatási programokban való részvételt, az
ózonréteget károsító anyagok gyártásának és/vagy felhasználásának az önkéntes csökkentését
�����������	
����������������JF�	���FI�	���������
J����������F���H��������F�����

���'�
���	
� F����	
����� ��	�������� ���F�������� ����F�������� ��� F)��������� ��
'�
���	
��������H�����
����	
�����������������������)��������	�

�� ��������� ����	� F)�������� �� ��	����� ���F��������� F�H�I�� �FF��� ������H�I
6�	���F��B�
����	
�������		����I���H���������FF���������H�������1�����1�����

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

 Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
�F	�	�	��� ���� '�
���	
� ����*�������� ���F��FI� 6�	���F�� B�
����	
�	�� ��		��
ilyen sajátos rendelkezései: ld. 2.a.)

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény ügyviteli feladatainak ellátását egy Letéti Alapból fedezik; a költségekhez
a Felek az ENSZ-kvótájuk alapján járulnak hozzá [13.§]. Az Alapról, illetve a hozzájárulások
���������F���%�����3F�� �	)�	������*�������

�� ���������	� F)�������� 6�	���F�� B�
����	
�� �F�G��	� F���*������ ��� '�
���	

végrehajtását – a technológia�������������)�F��������������F��F�����������K�F���H���6�F���
laterális Alapot (2.a./A5).

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

��� '�
���	
� ��F��������	�� F�����*�� �� ���������	� �� ��	����� ���F��������
F�H�I�6�	���F�� B�
����	
��� �1����� ��� �		��� �������� ������H������� K��I���H�������� �FF��
kiegészítéseit – fogadták el (2.b.).

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezmény végrehajtásának koordinálásával, ügyviteli feladatainak ellátásával az
'"/C�  ��	
���� D��������� �!"'D�� �����	� ������� ���������� K� ��� 4��	� 0��������� K
foglalkozik.
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��� '�
���	
� F���������� ���	��� ��	���*��I� ����� �� %����� 3F��  �	)�	������
��F
	����	�������������������JF����H���

��� '�
���	
� ��G���F��� �
J�������	�� ������ ������� ��� ���	���� �G�������� )F�
használók érdekképviseleti szervezeteivel.

��� �
J���������� ������� ��� J��*��*����L� ������ ����csátásával és hatásával fog-
lalkozó 1992-ben elfogadott ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (3.) testületeire is.
Ugyanis az ózon�����H�I� �	
����� ����F������� F��FFH����� K� �F	� '�
���	
� �����F
�����
*���F
���F��	�����K��
�����	���������
JF�������J��házhatással rendelkeznek.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezményhez Magyarország 1988. május 4-én csatlakozott. Az Egyezmény kihirde-
������F���2�U�<<>���&&���9���60��	�F���	��������

'% #������������������������������	��������

��� '�
���	
�� �FF��� �� ���������	� F)�������� ������H��� ����� ��������	� ���
*���������� ��	����� ���F�������� ����*������� ������	� ��)FF�� *����� ��������F
�
rendelkezések, kibocsátás-csökkentési intézkedések születtek.

'�FF��� 6��
��������� ��G���F��� ���G���FI����� ��� '�
���	
� ������)�F�������F
kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokba. Továbbá részt vettek, illetve vesznek az Egyezmény
által szorgalmazott nemzetközi információcserében, megfigyelési és kutatási együtt�����
désben (légköri ózontartalom és sugárzásmérések, az azokkal kapcsolatos elemzések, a
�����F������� I��	����� ��F��������� ��	�����I� F���������� ����������� ��� �F������F
�
sugárzás hatásainak vizsgálata).

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��� +�������� 6����FI����� /��F��F��� �	�����	� ����� $���G��	� �� )J���F��
F�����F�G�I��	�����F�������F���	�����������G�	��	����!,�$��������������������IF���G���
����������� ���������	�G������ F���������	�����	� ����������������G����!,�$���������
���������F�

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(2.b./B4)

'( "���������������������)��������������

Magyarország részt vesz a Globális Ózon Megfigyelési Rendszerben, az ózonkárosító
anyagokkal kapcsolatos technológiákra és a magaslégköri ózonra vonatkozó – az ENSZ
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Környezeti Programja, illetve a Meteorológiai Világszervezet által koordinált – az infor-
����I����������F���H���G����������	�

Az ózonréteg védelme fontos feladat az Európai Unió keretében is. Az Európai Közösség
1988. október 17-én csatlakozott az egyezményhez.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	�� ��G���F������ ��  �,6��� �� ������	���I�� )FF������ K� �
J��������� ��� I��	�
károsító anyagokkal kapcsolatos technológiák és külkereskedelem ügyeiben is illetékes
GKM-mel (D. melléklet).

(C) Jogforrások, hivatkozások

#1990:�2�U�<<>���&&��9���60��	�F�������������)�������I��	��������F����F���IFI��$����	�
�<;8����������11��	�G��	��F�H����
���	
���*���������F

Rontó Gy., Horkai I., Németh P., Gajzágó L., 1993: Veszélyben az ózonpajzs? Tájékoztató
Füzetek 93/2, KTM, Budapest

Bándi Gy., Faragó T., Lakosné H. A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények. KTM, Budapest

Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi
egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest, 41-44.o.

Nagy Z., Tóth Z., Bérces A., Dobó L., 2003: Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot? KvVM,
Budapest
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2.a. AZ ÓZONKÁROSÍTÓ ANYAGOK
KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

6�	���F��B�
����	
�����I��	������F��	�I��	
�����IF
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1987. szeptember 16.
* helyszín: Montreal (Kanada)
* hatálybalépés: 1989. január 1.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 1989. április 20. (jóváhagyással)
* hatálybalépés: 1989. július 19.
* közzététel/kihirdetés: 1990. február 28.

#% &���������

��� I��	����� ���F����F� ��IFI� K� �F��F�	��� �	�F������� �����F���I� K� $����� '�
��
��	
� �1��� �����	� ����F������� ��� F)�������� B�
����	
�� �F�G���� ��F�������� ��� I��	�
károsító anyagok felhasználásának csökkentése és ezáltal a magaslégköri ózonmennyiség
további veszélyes csökkenésének megállítása.

���I��	�����H�I��	
������	��H�JF�*����L���F�����F�����������I������������������������
��� F*���������� �	��������� �����	
F��� ������ *��������F� �F	���� �������� )F*���	�F���
�����	����� ���	
��	��� F��� �� ��� �F��� ����� ����*������� ��� �F�*����� ��� ��� �����
�F���F������	
����G���F������'��������'�
���	
���FF���	���B�
����	
����������H��
��������������F����������*��
����I��	�����H�I��	
��������F���������	�����FF��J�����F	��

A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
������	����3F��

• ������H������*��
����Q�N�3J��F���	�)F����F�������F
�������	
�����&�����G���������G��
öt CFC vegyület (freon) termelésében és felhasználásában nem lépik túl az 1986. évi
szintet [2.§/1];

• ������H������*��
���B�
����	
��*���F
���F�G�����������2:��*I	�G�F���	�G���IF����Q�N
3J��F���	�)F����F�������F
�������	
�����&&�����G���������G���*�����*�F�	���
JF�
termelésében és felhasználásában nem lépik túl az 1986. évi szintet [2.§/2];

• biztosítják a CFC-k termelésének és felhasználásának 20%-os csökkentését 1994. június
30-ig, 50%-os csökkentését 1999. június 30-ig [2.§/3-4];
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• ��B�
����	
��*���F
��F�G������������
���	��FJF�����F������������F
�������	
����
��G���������	�	��F
�	��FF���IF����F
�	����������B�
����	
�	��R5�SU�TP

• tartózkodnak új támogatások, segítségek, hitelek, garanciák vagy biztosítási programok
nyújtásától olyan termékek, felszerelések, üzemek vagy technológiák exportjához – a
B�
����	
��	�	���������FF�����K���F
������		
H�*�����������F
�������	
����
termelését [4.§/6];

• �� ����F�������� ������ *����� *I	�G�	� �FJF� ������������� ��������� ���F��F���	��� �
���������	����������F
�������	
�������	��
���	���<;9������ ���F�����F�� ��G������IF
���VG������IF�����
���F*���F���������JF����������F���*�F���	
F����������	���FF	��
rendelkezésre [7.§/1];

• ��B�
����	
�*�����FI�����F�������������	�������������	���	�	����	��F�������
<� *I	�GG�F� �� ����
���� �����	�� ������������� ��������� ���F��F���	��� �� 0��������	��� ��
�F
	� �	
������� ��	�����I�	� ��� ���� ���F����F�� ��G����IF� ��� VG����IF�� �� B�
���
könyvhöz csatlakozók és nem csatlakozók szerint elkülönítve [7.§/2];

• �
J�������	�� �� ��������� )�F������� �	)������I���� ���H�����	�� �� �������F��� �����
tosság fejlesztésében a szabályozott anyagok és az ózonréteget károsító más anyagok
�����������	������	
����*�������� �FF��	�������F������	��	������)��F�FI��	
L���	��
be a Titkárságnak [9.§].

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

�� B�
����	
�� 	�� �����F���� �F
�	� �������� �	�F�������� ��F
�� ��F�mely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

��B�
����	
��J�
���F��)F������	���FF��������
�(������F�G�IF�)����P�����F�����*�
a Felek ENSZ-kvótájuk alapján járulnak hozzá. Az Alapról, illetve a hozzájárulások
���������F� �� %����� 3F��  �	)�	������ *�������� �� %����� 3F�� �<<>��� F�	��	�� JF���
�����	� F���*������ �� 6�	���F�� B�
����	
�� &���F	�� /���F��FL� D�	�J�
�� �F�G���� ��� ��
�<<���<<1� �������� ���������� ��� ��*���������� �**��� �� 3F�� ���F��� *��������F���	��
���������� '���F� ��� �F�G�IF� )����� ��� ����� ������F�� )�F���� �FF������	� ��� I��	�����H�I
anyagok kiváltását célzó programok végrehajtását. A Részes Felek Konferenciájának 1992.
évi koppenhágai ülésszakán határoztak a Sokoldalú Pénzügyi Alapról. Ezt az Alapot külön
Végrehajtó Bizottság kezeli, illetve külön Titkárság adminisztrálja, s négy nemzetközi
������� ���� ������ �� )�F���� ��������� �F��F� ��� �F�G*��� �	
L������ G�F
������� F�����H�
tésében, illetve megvalósításában (UNEP, UNDP, UNIDO, Világbank).

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

�� B�
����	
��	� )��F�F�� ���F�������� ���H������� �FF��� �������� ������H������� �
���������	� �I���H��������� �FF��� ������H������ )�������� F�� ��F
�� �	�F�����
�F�G��	������I��	�����H�I��	
����
�����������)F*���	�F��������������	��FJF��F����������	
és véglegesen be kell szüntetni.
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A7. A nemzetközi szervezet

��B�
����	
��F���G���F�����J�
����	���*��I����JF����%�����3F�� �	)�	������
'		�� ��	�� ���������� JF���������� �� 3F�� �F��F� F���*������ ��	�����G���� ����H��� F�� �
�JF�	����� ��	�����JF��� ��H������FP� � ���JF���� �� 0�*	�FI����� ���  �����������
=����F�� 0��JF�� �0'�D��� �� 0�����	
��� =����F�� 0��JF��� ��  ��	
���� @���������F�
0��JF��� �� ,���*������� =����F�� 0��JF���  JF�	� ���JF�� K� �� /���F��FL� D�	�J�
�� �F�G
Végrehajtó Bizottsága – foglalkozik az Alap ügyeivel. Az ügyviteli, szervezési feladatok
ellátásáért az Egyezmény Titkársága, az Ózon Titkárság felel ( 2./A7).

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
����������I��*��
����F�����F����������B�
����	
�*����<;<���G��F���1>��	����B�
�
����	
�����28U�<<>���&&��1;���60��	�F��F�*�����������������K�����������	������	����F�
��������)��
F�����F��F�K����L��IF����*��������F���2>8U1>>5� ������	�F���	��������

'% #������������������������������	��������

�� B�
����	
��	� F�H��� ��� I��	�����H�I� �	
����� )F*���	�F���	���� �����F��	�
���F���������F� ����)J����� ��F���	�� �� �������� ���F�������	�� ��� 6��
��������� F��
tesz.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��B�
����	
���F���I�I���	�����)F�������FF������������	�

• a környezetvédelmi minisztérium a gazdasági minisztériummal közösen felügyeli a
szabályozott anyagok külkereskedelmét, s gondoskodik arról, hogy Magyarország a
megengedett felhasználási kereteket ne lépje túl (13/1992. (V. 12. KTM rendelet;
22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet; 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet);

• a környezetvédelmi minisztérium az egészségü�
���� )FF��� ��	�����������F� �����	
F���*����� ��� �<<8�� ������ ������F� ��������� �� ��	������� �F������F
�� �!,�$�
����������)��
F�������F����������)��
F�������	�����P

• a környezetvédelmi minisztérium évente statisztikai adatokat szolgáltat az UNEP Ózon
Titkárságnak.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

�����
���*��������F�����B�
����	
��(������F�G��*����<<5��	�85<9�!/7���<<8��	
6668 USD, 2003-ban pedig 2696 USD volt. Magyarországnak nincs befizetési elmaradása.

�����
����)����������F���������/���F��FL�D�	�J�
���F�G���������������F����<<��
ben 131.806 USD, 1992-ben 177.494 USD, 1993-ban 239.825 USD, 1994-ben 313.986 USD,
1995-ben 313.986 USD, 2003-ban 232.468 USD. Magyarországnak nincs befizetési elma-
radása.
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'( "���������������������)��������������

Az ózonkárosító anyagok kiváltására nemzeti program (“ország-program”) készült
*�FF�	�� �����������F�� �� ����F���� F���H������6��
��������� ����������� ��G���� �� #F���F��
Környezeti Alaptól (GEF) is.

Az ózonkárosító anyagokkal kapcsolatos szabályozás fontos kérdés az Európai Unióban
���� ��� '��IG���  �������� �<;;�� ������ �9��	� ����F�������� �� ��
����	
�*��� ��I���
*��
����F��� 6�	�� �� ������ �
���	
�	� )��F�F�� �F��F�	���� ��	�� �� ��
����	
��	� )��F�F�
konkrét rendelkezések végrehajtását az ózonkárosító anyagokról szóló 2037/2000/EK európai
G��F��	��������	������	�F��H����F��

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

�� 0�*	�FI����� ���  ������������ =����F�� 0��JF�	�� �<<5�1>>1� ����	� ��	�����I
������������F��7��I�(���FI�� 06�P�1>>2��IF�(����0�����������	
�����F�����	���������
képviseletében) kapott erre felkérést.

Magyarország 2003-2004-ben tagja a Sokoldalú Pénzügyi Alap Végrehajtó
Bizottságának.

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	�� ��G���F������ ��  �,6��� �� ������	���I�� )FF������ K� �
J��������� ��� I��	�
károsító anyagokkal kapcsolatos technológiák és külkereskedelem ügyeiben is illetékes
GKM-mel, illetve a PM-mel és a KSH-val (D. melléklet).

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 305/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Mont-
��F��	���<;:����G������9��	��F�H���B�
����	
����*���������F

#2003: 94/2003. (VII. 2.) kormányrendelet az ózonréteget károsító anyagokról
#1990: 35/1990. (II. 28.) MT rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban,

�<;:����G������9��	��F�H���B�
����	
����*���������F��*��
(����	�� @�� ��� ��������� �<;<�� 6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� ���	
���

védelem. KVM, Budapest, 111-134. o.
Rontó Gy., Horkai I., Németh P., Gajzágó L., 1993: Veszélyben az ózonpajzs? Tájékoztató

Füzetek 93/2, KTM, Budapest
Bándi Gy, Faragó T., Lakosné H. A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-

védelmi egyezmények. KTM, Budapest, 23-24. o.
Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi

egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztérium, Budapest

Nagy Z., Tóth Z., Bérces A., Dobó L., 2003: Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot? Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
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2.b. AZ ÓZONKÁROSÍTÓ ANYAGOK KIBOCSÁTÁS-SZABÁLYOZÁSÁNAK
SZIGORÍTÁSAI

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

���I��	������F��	�I��	
�����IF���IFI�6�	���F��B�
����	
�
kiegészítései és módosításai

NEMZETKÖZI Londoni Kiegészítés (K) és Módosítás (M)
* elfogadás: 1990. június 29.
* hatálybalépés: (K) 1991. március 7. (M) 1992. augusztus 10.
MAGYAR

* csatlakozás: (M) 1993. november 9.
* hatálybalépés: (K) 1991. március 7. (M) 1994. február 7.
* közzététel/kihirdetés: (K) 1991. november 2. (M) 1995. június 13.

NEMZETKÖZI Koppenhágai Kiegészítés (K) és Módosítás (M)
* elfogadás: 1992. november 25.
* hatálybalépés: (K) 1993. szeptember 22. (M) 1994. június 14.
MAGYAR

* csatlakozás: (M) 1994. május 14.
* hatálybalépés: (K) 1993. szeptember 22. (M) 1994. augusztus 15.
* közzététel/kihirdetés: (K) 1995. június 13. (M) 1995. június 13.

NEMZETKÖZI Montreali Módosítás
* elfogadás: 1997. szeptember 16.
* hatálybalépés:  (M) 1999. november 11.
MAGYAR

* csatlakozás: (M) 1999. július 26.
* hatálybalépés:  (M) 1999. november 11.
* közzététel/kihirdetés:

NEMZETKÖZI Pekingi Módosítás
* elfogadás: 1999. december 3.
* hatálybalépés:  (M) 2002. február 25.
MAGYAR

* csatlakozás: (M) 2002. április 23.
* hatálybalépés:  (M) 2002. július 22.
* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

Londoni Kiegészítés és Módosítás, 1990����6�	���F��B�
����	
��%�����3F�	��F��
��F�F���I��	��<;<��	������	���������'�
���	
�	������B�
����	
��	�F�H��� �	�F��
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����� ����*�������IF� ���*��I� ��������	
����6����H������� *��
���F���� �F��	� �
�FF� ��F��	�����I��	�����H�I��	
�����F��FFH������ ��� )F*���	�F��������Kiegészítés szigorítja a
B�
����	
��	����������	
�����)F*���	�F���	������F����������� Módosítás�G�������H����
szabályozott vegyületek listáját (új “B” Függelék: tíz további halogénezett szénhidrogén,
szén-tetraklorid, metil-kloroform) és szorgalmazza a nemzetközi együtt�����������H�������
helyettesítési anyagok kutatásának és bevezetésének céljából. Emellett Ideiglenes Sokoldalú
D�	�J�
���F�G��� *������ F���� �� B�
����	
��	� F�H��� ���F�������� �F��H����	�� F���
�H��������)�F��������������	������I���H�������������**����������F����I�����������������
��F���*���F
�������H����������H������B�
����	
��	���������F��		
��3�F�����F����

Koppenhágai Kiegészítés és Módosítás, 1992. A szigorítás a szabályozott anyagok
felhasználásának csökkentési, betiltási ütemezését felgyorsította és újabb anyagokra
terjesztette ki a szabályozást. Ez utóbbi vegyületek: a CFC-k átmeneti helyettesítésére
szolgáló lágy freonok (HCFC), HBFC vegyületek, metil-bromid (új “C” Függelék: I.
csoportban 40-féle HCFC, II. csoportban 34-féle HBFC vegyület; új “E” Függelék a metil-
bromidról). Ezen kívül az ideiglenes pénzügyi mechanizmust és az Ideiglenes Sokoldalú
D�	�J�
�� �F�G��� ���F��H������ ��� �������� ��� �<<5��<<9� ���������� F����	
��*������������������F
���������	�����I�*�����������<<8��	��������������H��������$����
Kiegészítés).

Montreali Módosítás, 1997. A Módosítás értelmében az ózonkárosító anyagok külkeres-
kedelmének engedélyezési rendszerét ki kell alakítani valamennyi Részes országban, s
egyúttal korlátozni kell a nem részesekkel való kereskedelmet.

Pekingi Módosítás, 1999. A Módosítás szerint a bróm-klór-metán került új anyagként a
szabályozott vegyületek közé.

A3. Konkrét kötelezettségek

Londoni Kiegészítés és Módosítás (1990) szerint a Feleknek biztosítaniuk kellett, hogy:

(a) 1995. jan. 1. után 50%-kal, 1997. jan. 1. után 85%-kal csökkentik a CFC-k felhasználását,
illetve 2000. jan. 1. után az “A” Függelék I. csoportjában szabályozott anyagok (telített CFC-
k) felhasználását megszüntetik;

(b) a “B” Függelék I. csoportjában szabályozott anyagok (további telített CFC-k) felhaszná-
lását 1993. jan. 1. után 20%-kal, 1997. jan. 1. után 85%-kal csökkentik, ill. azok felhasz-
nálását 2000. jan. 1. után megszüntetik;

�������Q�N�3J��F���	�&&�����G���������G���*�����*�F�	���
JF��)F*���	�F������<<8����	�
1. után 50%-kal csökkentik, ill. azok felhasználását megszüntetik 2000. jan. 1. után;

(d) az 1995. jan. 1. után a “B” Függelék II. csoportjában szabályozott anyag (szén-tetraklorid)
felhasználásának a számított szintje nem lépi túl az 1989. évi felhasználás számított szint-
jének 15%-át (azaz 85%-os csökkentés), ill. annak felhasználását megszüntetik 2000. jan. 1.
után;

(e) az 1993. jan. 1. után a “B” Függelék III. csoportjában szabályozott anyag (metil-
kloroform) felhasználásának számított szintje éves viszonylatban nem lépi túl az 1989. évi
felhasználás 70%-át, 2000 jan. 1. után e szint 30%-át, ill. annak felhasználását megszüntetik
2005. jan. 1. után;

(f) az adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed a szabályozás hatálya alá vont újabb
vegyületekre is;
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(g) létrehozzák az Ideiglenes Sokoldalú Pénzügyi Alapot azon Felek pénzügyi hozzájárulásai-
�IF����F
��	��������	�����B�
����	
�������	���*����������)�F������������������

Koppenhágai Kiegészítés és Módosítás, 1992����3F��)�������F��������

(a) a szabályozott CFC-k (“A” és “B” függelékek I. csoportjai) felhasználásának az 1986. évi
25%-ára való csökkentése 1994. jan. 1. után, ill. megszüntetése 1996. jan. 1. után;

(b) a szabályozott halonok (“A” függelék II. csoportja) felhasználásának megszüntetése már
1994. jan. 1. után;

(c) a szén-tetraklorid (“B” Függelék II. csoport) felhasználásának az 1989. évi 15%-ára való
csökkentése 1995. jan. 1. után, ill. megszüntetése 1996. jan. 1. után;

(d) a metil-kloroform (1,1,1-triklór-etán, “B” Függelék III. csoport) felhasználásának az
1989. évi 50%-ára való csökkentése 1994. jan. 1. után, illetve megszüntetése 1996. jan. 1.
után;

(e) az új “C” Függelék I. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok (HCFC-k) évi felhasz-
nálása 1996. jan. 1. után nem lehet több, mint az “A” Függelék I. csoportjában felsorolt
szabályozott anyagok (freonok) 1989. évi felhasználása 3,1%-ának és a “C” Függelék I.
csoportjában felsorolt szabályozott anyagok (HCFC-k) 1989. évi felhasználásának összege;

�)�� ��@.3.��� )F*���	�F����1>>5�� ��	�� ��� ���	�	�� F*�� ��������	�� ��� F�����	��FH���
felhasználás 65%-a, 2010. jan. 1. után 35%-a, 2015. jan. 1. után 10%-a, 2020. jan. 1. után
0,5%a; felhasználásuk 2030. jan. 1. után tilos;

(g) a “C” Függelék II. csoportjában felsorolt szabályozott anyagok (HBFC-k) felhasználása
1996. jan. 1. után tilos; (h) az “E” Függelékben a metil-bromid gyártása és felhasználása
1995. jan. 1. után nem haladhatja meg a gyártás, ill. felhasználás 1991. évi szintjét;

(i) az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az újonnan szabályozott anyagokra is; az adat-
szolgáltatásban külön kell feltüntetni a (kémiai) alapanyagként felhasznált, az elfogadott
megsemmisítési eljárásokkal megsemmisített és az újrafelhasznált (reciklált, regenerált)
mennyiségeket.

Montreali Módosítás, 1997. A Felek kötelezettségei:

������	�����������������IF������	�����F���������'��)J��F������G������F����P

(b) a metil-bromid (E. függelék) exportjának tilalma a nem részes országokba;

������B�
����	
����F������	������������������������	���F
�	���*	�FI�����VG����������F

alkalmas CFC-k, halonok, HBFC-k gyártására és a Módosítás ezt kiegészíti a metil-bromidra
vonatkozóan is;

������B�
����	
�������F��	���F
��	��������)�FFF���FI��JF�����F��	��*����	�
������ �
����	�� ��� ������ �����F
������ �	
����� ��	�����I�	� �F��H��� �� B�
����	
�
F�H����������6I���H�������������H��������F������������	�����I�	P

����������F
�������	
������JF�����F��	��FF	��������	���F
������	�������FF��
����	��1>>>����	�����*��������F�

Pekingi Módosítás. A Felek kötelezettségei:

�������I��	�����H�I��	
��������F�������������	�����I����F����������������������@.3.�
kre is;

���� �� B�
����	
�� F�H�����	�F� ������L��� 	������ �F��F������� F*������	�� �����������
�FF�����
���������)F*���	�F�����F���������I���FI�����	���1>>1����	��������FP
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(c) külkereskedelmi tiltás a HCFC-k, bróm-klór-metánra is, azaz nem részes országok
számára az ilyen anyagokat gyártó és felhasználó technológia kivitelének és ilyen célú
támogatások nyújtásának tilalma.

(d) a Sokoldalú Pénzügyi Alapból a bróm-klór-metán kiváltása is támogatható.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Londoni Módosítás, 1990�� 6��
����������� ��� �
� )��� ���I� I��	�����H�I� �	
��
)F*���	�F����� ��F���	�� #7D��� �F�G��	� �� /���F��FL� D�	�J�
�� �F�G��� �)����� )�F��
országokhoz sorolták.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Londoni Módosítás, 1990. Az átmeneti gazdaságú országok – köztük hazánk is – jogosult
#'3� ������������ ���	
�� ���F���� �� �� #'3���F� ��G��	�� ����������� ��� I��	�����H�I
anyagokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítéséhez.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

(2.,2.a./A7)

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Londoni Kiegészítés és Módosítás, 1990. Mindegyik Részes Fél tekintetében a
Kiegészítés 1991. március 7-én hatályba lépett; a Módosítást Magyarország jóváhagyta 1993.
november 9-én és az hatályba lépett 1994. február 7-én. A Kiegészítés és a Módosítás
�F�G���� �	�F������� �� �5�U�<<��� �O&�� 1��� ����� �	�F��F�� �FF��� �� 9:U�<<8�� �,&�� �2��
Korm. rendelettel hirdették ki.

Koppenhágai Kiegészítés és Módosítás, 1992. Mindegyik Részes Fél tekintetében a
Kiegészítés 1993. szeptember 22-én hatályba lépett; a Módosítást Magyarország jóváhagyta
1994. május 17-én és az hatályba lépett 1994. augusztus 15-én.

Montreali Módosítás. Magyarország ratifikálta 1999. július 26-án, hatályos 1999.
november 10. óta, de még nem hirdették ki.

Pekingi Módosítás. Hazánk csatlakozott a módosításhoz 2002. február 25-én, amely 2002.
július 22. óta hatályos számunkra, de még nem hirdették ki.

'% #������������������������������	��������

Magyarország eleget tesz a kiegészítések és módosítások rendelkezéseinek. A szabá-
F
������ �	
����� �
����� ��� �FFH����� F�� ��� ��������	�� �� *����� )F*���	�F���� ��J����F��
��G����IF� )������ �� ����*��������� )FF��� ������� �	���������� *������ �� ���F����������F
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��G���F����	� �� �F	���� )F*���	�FI�� ��� �������� ����H������F�� �� �������� �	�F�����
��������	���FF	��������F�

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

Londoni Kiegészítés és Módosítás, 1990�����F�H��� )F�������*���������*����������<<1�
ben rendeletet adtak ki (13/1992. (V. 12.) KTM rendelet), s ennek alapján a
környezetvédelmi és a gazdasági minisztérium közösen felügyelte a szabályozott anyagok
külkereskedelmét.

Koppenhágai Kiegészítés és Módosítás, 1992�� �� ���	
�����F��� )FJ�
F�����
FF	�������� �� �����F
������ �	
����� )F*���	�F����P� �FF�� �� ���	
�����F��� ��� �� ���������
minisztérium közösen felügyelte a szabályozott anyagok külkereskedelmét a 22/1993. (VII.
20.) KTM rendelet alapján (figyelembe véve a megengedett felhasználási kereteket). A
���F�������� �F��H����	�� F���H������6��
��������� G�F
������� 	
L������ �� ��#F���F��
Környezeti Alaphoz (GEF). A elfogadott pályázat alapján biztosított mintegy 6,9 millió USD
����������� �����F� �5� *����� K� �� �����F
������ �	
����� ����F������� ���	
�FI� K� G�����
)�	�	��H��������� ��JF�� ����� '� G�	�J�
�� ���������� �JF�	��	� ��� ������ 6I���H�����	� F�H��
������H������ ��� ������ *��������� ������ ���F���� �F	������� �� ���F�������� �����
hajtásához.

Montreali Módosítás, 1997�� ��� F�H��� ���F��������� ��� �� 6I���H����IF� ��I�I� ���� )F�
�����������*�������������	������	
�����F���)FJ�
F������FF	���������������F
�����
anyagok felhasználását. A hazai engedélyezési rendszer már akkor is tartalmazta a nem
részesekkel szemben a teljes külkereskedelmi tilalmat a szabályozott anyagok vonatko-
zásában. Az érintett technológiákkal kapcsolatban pedig nem volt szükség külön rendel-
����������F���������F
�������	
����������������F��FFH�I���*	�FI�������	���
��������
*���	���	���������F
�������	
������JF�����F��	��FF	����������*�����	���F
����
rendszerre vonatkozó szabályozás már 1993-ban hatályba lépett (a többször módosított
112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala
adja ki az engedélyeket a KvVM szakhatósági állásfoglalása alapján).

Pekingi Módosítás. A Módosításban érintett anyagokat sem gyártották hazánkban. A
��I���FI�����	�)F*���	�F���	�����F������������	��1>>1����	����������F����F��F��*��
����'!
1>2:U1>>>� �' �� �	�F�� �F�G��	� 1>>1�� ��	���� ������F� ��F����� F��� 		�� ��� �	
��	��� �
felhasználása és a jogharmonizáció keretében a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet megtiltotta
e vegyület felhasználását. A metil-bromid kiváltását célzó két regionális projektben is részt
veszünk.

Az említett 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet az összes korábbi szabályt hatályon kívül
helyezte és egységes keretbe foglalta a szabályozott anyagokra vonatkozó normákat, amelyek
�J������� ��6��
��������� �F��F� F)�������� ������H������F� ����I���H������IF� )����I� *�����
������ ��� ���F�F��� ��� FF	������� )FF��� ������ �+��������  ��	
���� ��� ,H�J�
�� 3�fel-
J�
F�������0�F�����F��		
���	
����
����������K�	�*�	
������FFF�K����	
��������������
��)F*���	�F������	����	�����	���������������*������������F����������

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

A Londoni Módosítás (1990) alapján a magyar befizetési kötelezettség a Sokoldalú
Pénzügyi Alapba 1991-2003 között összesen 3.028.107 USD-t tett ki (2003-ban 232.468
USD volt).
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'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Londoni Módosítás, 1990. Magyarország 2003-2004-ben tagja a Sokoldalú Pénzügyi
Alap Végrehajtó Bizottságának.

Koppenhágai Módosítás, 1992����0�*	�FI�������� ������������=����F��0��JF���<<5�
�	�)F������������	
������B�
����	
�������������H�������� �����F���I�6I���H����F��
H������ �F��H����	�� ���*��I� *F
�����F� ��� ���	��� ��������L� ����������	�� �� $��������
��F�������� �F�G��	� �� )F������� ������ ��	�����G���� ����F	��� ��F�� 7��I� (���FI� ���  06
jelöltjeként).

B7. Hazai koordináció

(2.a./B7)

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2003: 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget károsító anyagokról
#1995: 67/1995. (VI. 13.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreal-

ban �<;:����G������9��	�G��	��F�H���B�
����	
���I���H�����	���kihirde������F
X�<<5�� 1;U�<<5�� �,&&&�� �1���  06� �	�F�� �� ���������)������� I��	����� ���F����F� ��IFI

	�������� �
���	
� ����*�������IF� �	�������� �� �<U�<<5�� �,&�� ;���  06� �	��
lettel módosított 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról (-)

X�<<5�� �<U�<<5�� �,&�� ;���  06� �	�F�� �� ���������)������� I��	����� ���F����F� ��IFI
	�������� �
���	
� ����*�������IF� �	������� 11U�<<2� �,&&�� 1>��� 06� �	�F�
módosításáról (-)

X�<<2�� 11U�<<2�� �,&&�� 1>���  06� �	�F�� �� ���������)������� I��	����� ���F����F� ��IFI
nemzetközi egyezmény végrehajtásáról (-)

X�<<1�� �2U�<<1�� �,�� �1���  06� �	�F�� �� ���������)������� I��	����� ���F����F� ��IFI
nemzetközi egyezmény végrehajtásáról (-)

#1991: 141/1991. (XI. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreal-
��	��<;:����G������9��	�G��	��F�H���B�
����	
��������H����	����*���������F

#1990: 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket
��G���F�������������F���F���FF��F���*�����F��IF

Rontó Gy., Horkai I., Németh P., Gajzágó L., 1993: Veszélyben az ózonpajzs? Tájékoztató
Füzetek 93/2, KTM, Budapest

Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi
egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest

Nagy Z., Tóth Z., Bérces A., Dobó L., 2003: Sikerül-e megmenteni az ózonpajzsot? KvVM,
Budapest
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3. AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1992. május 9.
* helyszín: New York (USA)
* hatálybalépés: 1994. március 21.
* szervezet: ENSZ
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1992. június 13.
* csatlakozás: 1994. február 24. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 1994. május 25.
* közzététel/kihirdetés: 1995. szeptember 28.

#% &���������

��� F�LF�� �>>��8>� ���	� K� ��	�	�F���� �� )�����F��� 	����*�����I�� �F��F������
���������	�K��F	���	���	������F����������	����V����		
����������)����I�I�F������
J��*��*���������������������� ��� ��*��F����F������ ����������� '� ���� F��������		
����
jelenleg már több mint harminc százalékkal magasabb, mint volt az ipari forradalom
��������	��� �����	�� 6��� J��*��*����L� ������ ������������ ��� ���������� �������	
�F����� �JF�	����� ����� ����	
����� ���������	� ����	�� ��	������	��V��� ������
'�
L���F� �� 	��
�������� ���G����H������ ������ �����	�� �� ���	����V��� F�������F� ��FI
����JF����	� )�	���� ���G�� �����I� )�F��� 	���	
�����I� ���	����V��� 	
F���� �FF��� �����I
kapacitása.

��� '�
���	
� �F�G���� ��F�������� ��� J��*��*����L� ������ ����� ����	
������F
���� �����������	��� ��� ��F��F� � ������ F������� �		
�����	�� ���F�������� �F
�	� ���	�	�
*��
� F��JF*���� F�
	�� ��� ��*��F����F�����	��� �� ���	
���� ��� �� �������F������ ���	��
káros következményei [2.§].

��� '�
���	
�� �<<1��	� ��� '"/C�  ��	
��� ��� 3�F�����  �	)�	���� �����	
nyitották meg aláírásra, s gyakorlatilag minden ENSZ-tagállam az Egyezmény részese.

A3. Konkrét kötelezettségek

���'�
���	
�����FF�����������������JF�	��������)FF��������F��	��F�������		�
alapján kinyilvánítja, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátásának korlátozásában azoknak a
)�F��� ��������	��� �FF� ����� ���G�� ��FF�F	����� ��F
�� ��� ����� ����	
������F
���� ������ ���� �G���� )������F��� ��������� I��� ����H������ ����� ������������� F�	��
���
��������� )FF����� '		�� ��)FF�	� ��� '�
���	
� ��	����� K� �� ����F��� 	�� ���F��
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����	
�� K� )F������	�� ���� H���� F�� ��� �
���	
�	� ������ )�F��� ��� �����G��F����IG���
átmeneti gazdaságú országokra, hogy érjék el: 2000-ben az üvegházhatású gázkibocsátásuk
nem haladja meg az 1990. évi szintet [4.§ 2 bek. (b)]. Ezen államok körét az Egyezmény I.
melléklete sorolja fel (1992 óta e lista részben módosult). Emellett az összes félnek – köztük
�� )�F���� �FF����	��� ��� K� �F��F�	��� �FF��� )F������� ��		��� �� ��������������� ����	
��
�F	F�����������F������	
��������	�����I�	�R5�S�1��������T�

�� )F�	�� �� ����*������ F�����H������� G��������� �FF� ����F���	���� R5�S� 1� ���� ���T�
��F���	���	�������������	��	������F���F�H�����	�����)FF��	�����������FI��R5�S
2 bek (b)] és a kibocsátások tényleges alakulásáról éves összesítést (leltárt, „emisszió-
katasztert”) kell benyújtaniuk az Egyezmény Titkárságához.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az átmeneti gazdaságú országok bizonyos mértékben eltérhetnek a kibocsátások
���F������������	�����I��F��F�	���F�H������IF�R5�S�9���T�

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

��� '�
���	
� ����*������	��� J�
���F�� ��F������� K� �� 3F�� ��*���������� �������
�)��������F� K� �<<9��IF� ������	� �JF�	� G�	�J�
�� �����F� )����P� ���� ��F���	� ��
'�
���	
���F�������������F��F�	���'"/C���F����������������F�����)�F���������������
������ �����	� ��� ���	��� ��������L� ��������� )F������� FF�����	��� F���H������ �JF�	
pénzügyi rendszert hoztak létre, amelyet a Globális Környezeti Alap (GEF) kezel. Az ehhez
való pénzügyi hozzájárulásra az Egyezmény II. mellékletében felsorolt fejlett országok
kötelezettséget vállaltak, más felek önkéntesen hozzájárulhatnak ehhez az alaphoz. (1992 óta
a II. mellékletben megadott lista is részben módosult.)

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

�� 3F��  �	)�	�����	��� *���������� �F��� JF�������� $�F�	�� �<<8�� �F�G��	� ����
�F����
�������� F�������	� �� ��������������F� ��G���F����� ������H������IF�� ��F
�� ����	
�
��GG	��<<:��	�F)���������� ���I��B�
����	
����2�����

A7. A nemzetközi szervezet

���'�
���	
�F�)������	���*��I��������%�����3F�� �	)�	���������F
���	��	�
egy plenáris ülésszakot tart. A Konferencia munkáját Titkárság, illetve a két állandó testület
segíti: a tudományos és technológiai tanácsadással foglalkozó testület, valamint a végrehajtás
ügyeivel foglalkozó testület. Globális környezeti, energetikai, technológiai, illetve társadalmi
vonatkozásai miatt a kérdéskörrel kiemelten foglalkozik több nemzetközi szervezet is (így az
ENSZ több szakosított szervezete, valamint OECD és az Európai Unió is).

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az 1992. áprilisban kiadott nyilatkozatában a Kormány (bizonyos feltételekkel) vállalta,
*��
���*��������	����V��������������1>>>��	�	��*�F������������<;8��<;:����������������
átlagos évi szintjét. Az Egyezményt a köztársasági elnök írta alá az ENSZ Környezet és
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3�F�����  �	)�	�����	� �<<1�� �L	���� �2��	�� ��� +������
�F��� �
*�	�L� �����H��
*����������� �����	� �� ����)�����I�� ��������� ��� '"/C� 3��������	�F� �<<5�� )������ 15��	
helyezték letétbe. Az Egyezményt az 1995. évi LXXXII. törvénnyel hirdették ki.

'% #������������������������������	��������

�� ��������������F������� �F��H�*������	�� ������F���� ����	� K� �JF�	����� ���������
)�����I��	
��� �FF��� K� �
� ��� ����������������F
������F� �����F	JF� ����)J����
“intézkedések nélküli” változat, illetve egy energiatakarékos változat elemzésére került sor.
Az utóbbi változat az Országos Energiatakarékossági és Energiahatékonysági Program akkor
érvényes rövidtávú céljain alapult. Az 1990-es évtized elejéig tartó gazdasági visszaesést
�����	�� �
� �I��F� ������� 	������	�	�H�� ���������� ������� �F���F�� ���� '		�
következtében az ezredfordulón a kibocsátások lényeges mértékben elmaradtak a viszonyítási
���	�	�� ���	���� �<;8�;:� �������� �������� ��F����� ������������ ���	�����F�� ��� ��������
�I���H�����	���������I�����F�����H�������������H������	�����*������������F��*������
Egyezmény hivatalos honlapján közzétett nemzeti jelentések között: www.unfccc.org).

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

A szén-dioxid kibocsátás korlátozásának eredményes eszköze az energiahatékonyság
javítása. Az erre irányuló cselekvési program fontosabb céljai a környezet védelme, az
��G���)J������� �����	����� ������������� �� *����� 	����� ����F���F�� �� ��������
versenyképességének növelése, illetve alkalmazkodás az Európai Unió energiapolitikájához
és az OECD/IEA ajánlásokhoz. A korábbi hazai program és a kapcsolódó támogatási
keretprogramok többszöri megújítása mellett folyamatban van egy átfogó program
����F������� �� ��L��FI� 	������ 	��
���� �������� *���	��H�������� 6��� ��������
vonatkozásában is tartalmaz átfogó feladatokat a második Nemzeti Környezetvédelmi
Program (2003-2008), illetve annak az éghajlatváltozással foglalkozó tematikus programja.
��� ����FGH����� G������� *��������F� �� ���	����V��� 	
F��� ��� �����I��G��������	��
���H����*�������'�
���	
���)����	�����������������F�����������
������	����� H����F�
1>>>�����*�������
���������������	�	��F*���������H��	����	
F�����

���'�
���	
�*���������*�������������	���	�����������FI��� �FF�����������������
���� �����H����� �� �������� �������	��	�� F����JF��� ��� ��� '�
���	
� 0�����������
benyújtották azokat.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

Az Egyezmény adminisztratív pénzügyi alapjával kapcsolatos éves befizetési köte-
lezettségnek Magyarország rendszeresen eleget tesz. Az Egyezmény pénzügyi-támogatási
rendszeréhez – amelyet a Globális Környezeti Alap (GEF) kezel – csatlakoztunk: eddig nem
vállaltunk befizetési kötelezettséget; de részesedtünk támogatásban olyan projektek kere-
tében, amelyek hozzájárultak a hazai kibocsátások elemzéséhez, ill. mérsékléséhez.

'( "���������������������)��������������

��*���������
�F�����FF��G�	�����F��H����*������������F���������FI�F����H����*����*�F�
F�	�������	
�����������	
L����������H���������	�����������	
���*����L���L����
���������
	��������	
��� ��G���F���	������ ���	��� ������������ ��	�����I�	�� ���!/�� *��������F���
pedig a hazai kibocsátási nyilvántartás fejlesztése és az ágazatok szerinti intézkedések kidol-
������� ���	� ��F�� ����������� �� ����������� �����F
������ ��FF�FI� �&�� �FF��F��	� �FH����
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��������� K� ����J��6��
��������� K� �
J����������	�� F���H������ ���+'.7� ��� ��� &'�
(Nemzetközi Energia Ügynökség) programot indított. Az EU-tagállamok és a társult orszá-
��������������F����������F���	�����
J�����������������F�������������	�G�����
J��
alkalmazzák az Európai Éghajlatváltozási Programot és a kibocsátások nyomon követését
F���H��� ���	�����	��� ���	
F���������������� ���	��� ������I������F��� �	�szert beve-
���� ���	
F��������������������	�����
�F��� ���I��B�
����	
��	��FH���� )F���vegyü-
letek kibocsátásával foglalkozó rendeletet. Közvetve számos más – pl. az energiagazdál-
kodással kapcsolatos – EU-jogszabály is érinti a kibocsátások alakulását, ill. szabályozását.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Az Egyezmény tudományos és technológiai ügyekkel foglalkozó tanácsadó testületének
F��� F	��� ��<<8�<:��� �� �
L���F� ��%�����3F�� �	)�	������ F	������	�� ��������F�� ���
3����I�0�����������	
�����F�����	������������G���F������ �	)�	����<��JF�������	��
elnökévé választották 2003. decemberben – a Konferencia milánói ülésszakán – dr. Persányi
Miklós környezetvédelmi és vízügyi minisztert.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	�����F��H�����������G���F�������� �,6�����������	���I�� )FF������ �7���FF��F��� �
��� �<<8�� ���� (OOO&&�� �����	
� �F�G��	� �
J��������� �� ������ ���	������	�����������F���
végrehajtás ágazatközi koordinációs feladatainak ellátásában a 1024/1993 Korm. határozattal
F���*������ �<<2�1>>1� ������� ��������� 3		����*��I� 3�F����� $��������� ����������� �FF�	�I
bizottság) kapott meghatározó szerepet.

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2003:��21U1>>2�� �O&&������ +#A� *��������� �� 1>>2�1>>;� �������� ���������� ��IFI� "����
Környezetvédelmi Programról

#1995: 1995. évi LXXXII. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirde-
������F

#1993: 1024/1993. (IV.2.) Korm.�*�������������<<1������'"/C� ��	
������3�F�����,�F���
konferencián született megállapodásokból adódó feladatokról (már nem hatályos)

*2003:�3����I�0��� ��	
��������������1>>2��"���������
J���������������*��F����F�����
veszélyének, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. KvVM és
Debreceni Egyetem

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest,
57-60.o.

*1994: Bándi Gy., Faragó T., Lakosné H. A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és ter-
mészetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest

*1992: Faragó T. és Pálvölgyi T. (szerk.), 1992: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének keret-
egyez��	
� ��� ��*��F����F������IF�� ��� '"/C�  ��	
��� ��� 3�F�����  �	)�	�
ciájának Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest

*1991: Faragó T., Iványi Zs., Szalai S. (szerk.), 1991: Az éghajlat változékonysága és válto-
��������F�������������F�	����������*��F����FF����	����F������������F�����������
figyeF�������FF�����F���F�������*�������� 06���+6/C��$���G��
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3.a. AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

 ���I��B�
����	
�
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1997. december 11.
* helyszín: Kiotó (Japán)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 2002. augusztus 21.(csatlakozással)
* hatálybalépés:
* közzététel/kihirdetés:

��B�
����	
�*�����	��
��1>�������� ����F��������� �� �� *���F
��F�G��� �
��� )F���F�
hogy az Egyezmény I. mellékletében felsorolt Felek közül legalább annyi csatlakozzon,
amelyek együttes 1990. évi kibocsátása eléri az e mellékletben felsorolt Felek összesített
�����������	��� 88Z����� 6����	� ��� !/�� F����H������ �� ����F��������� �� B�
����	
�
hatálybalépése az Orosz Föderáció csatlakozásán múlik és épp e kötet lezárásakor döntött az
������G��F��	���7�����������)���F���IF�������1>>8�F��	�*���F
���F�G���B�
����	
��

#% &���������

���'"/C�=�*��F����F������� ���
���	
�	�%����� 3F�� �	)�	������ F��� JF���
�����	��� ��<<8�� *���������� �F�G��	� �������� ��� �� ����
�F����� �� ��	�������� ����������
csökkentési kötelezett������F������<<:��������	�F)��������B�
����	
��F�)�	������
rendelkezése az Egyezmény I. mellékletében felsorolt fejlett és átmeneti gazdaságú országok
����������F�����	�8�1Z��������������������	�����H��F����1>>;�1>�1����������������������
átlagban az 1990-es szinthez képest [3.§ 1.bek.].

A3. Konkrét kötelezettségek

B�
����	
�� ������H���� ���'�
���	
� �	�������� ����� ���F��	� 	�����F��� �����
	
�������������������F
�������	�F����������**���F
�	�����������	�F����F
��F��
)�F���������������F��F����F����*��IU�����	�*��� ���J��*��*����L����������������� ����
�	
������F�������������������FF���F���H�*��������������	���������JF������F��kör-
��F���	
F������������F���F��'���I�����F�G���	���F����������	����V������������	�)�	�
tos szereG�� �����I� ��������	�������� ��� ���	� ����	����V����	
F���� �FF�� �����I� ��G���������
���H������ ���	
�F�� �� B�
����	
�� �*������� �� M	��I� ������������N� �����F
������IF� ��IF�
 �	��������	���F�)�	����������F���������)F���F�����������H����������������������
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• A szabályozás hat konkrétan megnevezett (A. függelék) üvegházhatású gázra, ill. gázcso-
G������ ��	�������� L�
�� *��
� ������� �� ���	����V��� J��*��*�����	��� ��F���F����F�H��
potenciáljának, GWP) egyenértékében kell számításba venni; e hat gáz: a szén-dioxid
(CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), továbbá három fluorvegyület, ill. -csoport
(fluorozott szénhidrogének /HFC/, perfluorkarbonok /PFC/, kén-hexafluorid /SF6/).

• ����
��)�F������FF�����F���������������FF�F�����������������B�
����	
��$��)J���
léke rögzít. A legtöbb állam 5-8 % közötti csökkentést vállalt, de egyes államok esetében
a vállalások a kibocsátás-növekedés korlátozását vagy a kibocsátások szinten tartását
jelentik. Az EU akkori 15 tagállama közösen vállalta az átlagosan nyolc százalékos csök-
kentést [a 4.§ alapján], de ezen belül lényeges eltérésekkel az egyes tagállamok között.
(Minden EU-tagállam egyszerre és maga az Európai Közösség is jóváhagyással
csatlakozott 2002-ben tételesen megadva az egyes tagállamok kibocsátás-szabályozási
vállalását, amely pl. Németország esetében -21%, Portugália esetében +27%).

• �� 	
F���F� ��F�G���	� ��� ����� ���	����V����	
F��� ���	�����I� ��G�������	��� ���H�
�����F�� ��G���F����� ����	
��� ����	
����� ����H������ ���F��� F*����� ������ �
rendelkezések [3.3.§ 3.4.§] .

• ��B�
����	
��*�����������H�����������M����F����������*�	������N�� ���I��6�*��
nizmust) vezet be, amelyek segítségével egy fejlett állam részben úgy teljesítheti kibo-
csátás-szabályozási kötelezettségét, hogy más államban megvalósult vagy közre��ködé-
sével megvalósított kibocsátás-csökkentést saját csökkentésként számolhat el [6.§, 12.§,
�:�ST�����'�
J����,���*����������	�F�������	��
����	�����������L���������	���
0������ 3�F������� 6�*�	������ ����	� G���� �
� )�F���� ��������	� ����FI�H����
����������������	��� ���*�����IF� ��	� ��I���H�� �� ����������� B����� ����F�� ���
)�F������FF��������������������F*�������������������������������������F���

• ��������������	
�F��	�������������H����	�F� ��������G�	���H��������� ������H�������� H��F���
B�
����	
�� ���	���F� �� ��������������F� ��G���F����� �����F� ��	
�F�F����� F�H��������
H�
�G�F���F���	
F���)��
F�����F���R8�S��:�S��;�ST�

• �� B�
����	
�� )F����F��� ������� �� ����G�F������� ��� �	��������� ��JF����� ��F
��
F�������	�)��
F����FF��		����������������������F
������������	�R1�ST�

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az átmeneti gazdaságú országok számára továbbra is érvényes – az Egyezmény hasonló
�	�F������F�����*�	���	�K�������	�F������������	������	
�����������M����Fmasság”
biztosítható kibocsátás szabályozási kötelezettségeik végrehajtásában. [3.§ 6.bek.]

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

��B�
����	
��������F�������F
�	���JF�����*�F�)�F�����FF����������������F*����J��
séges feladataik ellátása, vagy például a változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodás
érdekében. A Részes Felek Konferenciája 2002-ben határozott három új pénzügyi-támogatási
�F�G� F���*������IF� �����	� ��� '�
���	
*��� �����	� �� B�
����	
�*��� ��G���FI�I�	
(Speciális éghajlatváltozási alap, Legkevésbé fejlett országokat támogató alap, Alkalmaz-
�������F���H����F�G��
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A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

��  ���I�� B�
����	
�� *���F
��F�G���	��� �FF�� �����	�� ����*������	��� F���H������ �
Részes Felek Konferenciájának 2001. évi ülésszakán (Marrakech) részletes szabályokat
)��������F�����������������	
F��������	
F���F���G���F���������	
���������mításáról,
�� B�
����	
��	� )��F�F�� M����F�������� ��*�	�������N� �F��F�������IF�� �� ����csátási
	
�F��	��������� ����H������F�� ��� F�H�����	��� ��FI� M	����)FF��N� ��������	
���F�� �
)�F�������������������������������H�I���������G�	�J�
���F�G���IF�

A7. A nemzetközi szervezet

��B�
����	
��F���G���F�������	���*��I�)I������%�����3F��0�F�F���I����'�FF�����
'�
���	
� �F�G��	� F���*������ �������� )������ ��H�	�� �� B�
����	
�� ����*�������� ��
(titkárság, állandó testületek).

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
���������	�� H���� �F�� �� ��
����	
��P� �� ����F��������� ����	�����I��������
�F���
határozat alapján 2002-ben került sor.

'% #������������������������������	��������

�����
��� )�F� �� B�
����	
��$�� )J��F��� ���F���	� ��FF�F���� *��
� 1>>;�1>�1� ������
kibocsátásai nem érik el a korábbi (az Egyezmény kapcsán meghatározott 1985-1987 közötti)
�����	
H��������	��<5Z��������F	����������������������F��	���������������JF�	����������
����������F�������� ��� ����	
��� G��������	��� ��F����	H�*��I�	� ��� ���� ������������
�F	���	�F�����	���������F	������������	����F�)��	��������	��������������	���F�

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��B�
����	
��	���FF�F�����F��������)��
F�����F��F�����������"����� ���
	
�����F��� D������� �����	� ��	�������� ��������� ����IG������� ����JF�� ����)FF�
��)��I������������ )F����������������F���1>>2�1>>;��������� �����������'�
���������� �����
������� ��� ����JF�� G���������K� �JF�	��	� ��� 	���������F������ ��JF��	� K� �F
�	� ��F�����
�������)F��������������F���	������F
�������F	�*������F���		�����B�
����	
��	���F�
lalt kötelezettségek teljesítésére.

�� ���	
�����F��� ������ ������������F� ���F������ ���������� )�F
	��� ���60�� �����
�F���� ��� ��*��F����F������ )F���F���� *������	��� *����� ��������	
���F� ��� ��� ������� ��FI
)F����JF��� F*��������F�� �� "�����  �������� ��� 3�F������� D��������� �I��*��
���
környezetvédelmi, agrárgazdasági, vízgazdálkodási, természetvédelmi projektjei között több
olyan van, amely közvetlenül összefügg az éghajlatváltozás témakörével.

�� ���I��B�
����	
���F��F��������������H�����*�	���������F�G��	����B�
����	
�
*���F
��F�G������ )F���F�	�� ������� ����������������	��� ���*����� �
J���� ����*������
G�������	�������	��F��������������	�������	
����
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B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

�� B�
����	
�� �F�G��	� 1>>1��	� F���*������ L�� G�	�J�
�� �F�G����F� ��G���F����	� ��
Egyezmény II. mellékletében említett Felek tettek kötelezettségvállalást; más országok – így
az I. mellékletben említett átmeneti gazdaságú országok, s köztük Magyarország – (önkén-
tesen) hozzájárulhatnak ezekhez az alapokhoz.

'( "���������������������)��������������

���'��IG��� �������� ��� ����F�������� �� B�
����	
�*��� �1>>1U28;U.'� 0�	����� ��	����
1>>1���G��F���18�������'!������	������������JF�	�)�F
I�����FF�����
J���������	����
átfogó keretet az EU éghajlatváltozási (keret)programja. Ezzel összefüggésben konkrét
feladataink vannak egyebek mellett a megújuló energiák arányára a villamosenergia-terme-
F���	����������������������'!����	��������F����	���������FI��F�G�����1>>2U;:U' 
Irányelv az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi
�	�������F����������������������F���	
�F��	tartására (monitoringra) vonatkozóan.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

�� ���I��B�
����	
��F�����H��������������	��<<8��<<:�����������'"/C��
���	

elnökségének tagja, a tudományos tanácsadással foglalkozó állandó testület elnöke volt
dr.Faragó Tibor (a környezetvédelmi tárca képviseletében).

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
���F� ��I�I� *����� )F��������� ��FI� )�F����JF������� �� 	�������� ����
�F��
����	���*������FF��G�	�����F��H�����������G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7�
�FF��F��� �
J��������� �� ������ ���	���� ��	�����������F�� �� B�
����	
��F� ����)J���
�
�� )F������� ����*������	��� F���H������  ����	
*����������F� 1>>2���	� ���������
bizottság alakult („Kiotói mechanizmusok tárcaközi bizottsága”).

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2003:��21U1>>2�� �O&&������ +#A� *��������� �� 1>>2�1>>;� �������� ���������� ��IFI� "����
Környezetvédelmi Programról

#2002: 49/2002. (VII. 19.) OGY határozat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben
Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói
B�
����	
�*��������	������F�������IF

X1>>1��1�>�U1>>1���&,��1��� �����*����������� ���I��B�
����	
�*��������	������F�������IF
*2003: Faragó T., Ke��	
��������������1>>2��"���������
J���������������*��F����F�����

veszélyének, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. KvVM és
Debreceni Egyetem

*1998: Faragó T. (szerk.), 1998: Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése:
Kiotói Jegy����	
�� ��� '"/C� =�*��F����F�������  ���
���	
�*�� ��� �� *����
feladatok. Fenn����*��I�3�F�����$����������$���G��
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5���C�+%/C-#@�0-%+ �0�-0(=D�
VÍZFOLYÁSOK ÉS A NEMZETKÖZI TAVAK VÉDELME

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'�
���	
���*�����������F�G���H�)�F
�������
	�����������������F����F����*���	�F����IF

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1992. március 17.
* helyszín: Helsinki (Finnország)
* hatálybalépés: 1996. október 6.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1992. március 18.
* csatlakozás: 1994. szeptember 2. (PHJHU�VtWpVVHO)
* hatálybalépés: 1996. október 6.

* közzététel/kihirdetés: 2000. július 11.

#% &���������

Egyezmény létrehozásához az vezetett, hogy a felszíni és felszín alatti vizek állapota a
)����I�I� F��		
������� �FF��� �� 	�� ���JF���	��� *���	�F����������� '��IG������� 	��

mértékben romlott. A kiváltó okok között szerepel a korábbi rohamos iparfejlesztés, az
�G����������������������*I�H�������������	�����I�����������������	
���K�F*��ségeik-
*�� ����	� K� F�������	� ���������� ��JF��	� ����� ����	
��� �	���������� �� ������F	
folyamatok ellensúlyozására. A határ����������������F	�*����������	��	�	���������
��F�������	����M�F�H�����������N�������������������	��	��
����G���F�����

Európában általános gyakorlattá vált két- vagy többoldalú határvízi egyezmények
�����������F
���JF�	��������tékben a vízgazdálkodásra és a vízi környezetvédelemre
is kiterjednek, azonban egységes elvek hiányában szerkeze�J�� F������ ���� ���	� ����
általánosságokat tartalmaznak és ténylegesen a határvizek állapotának javulását nem
garantálják. A mérési-észlelési módszerek eltérései miatt még a határvizek azonos alapon
�����	����	��H�������	*��ségekbe ütközik.

Az Egyezmény alap���� ��F�������� ��� F���� *��
� �� *����vizekben érdekelt szomszédos
�����������F������� FF	��������� �FF��� �����	����� �� )F��H	�� ��� �� )F��H	� �F����� �����
����� ��� ����	������� �����H�I�� *�������	� �������� ������F	� *��������� ��F����� �
����������� �	
����� �������� ��F���	�� �� *��� ��� �������		
������ ��� �G����� �� F���������� �
���������������		
�����������	�����JF���	����H�*���	�F���������������
	F���������
kölcsönösség alapján az Egyezmény általános elveit a gyakorlatba átültetve kössenek két-
vagy többoldalú megállapodásokat e cél megvalósítása érdekében.
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A3. Konkrét kötelezettségek

��� '�
���	
� ����	�� �� 3F�	�� K� ��� F����
���������� ��� �� ��		
��� )���� F���
�F��F�����������������������	����I�������������F�����������K���	�	������FF��		�J�
azért, hogy

• ��F������� FF	�������� ��� �����	����� �������*�������	� �������� *������F� ���I� ���

��FI��H	��H�*��	��F
	�*����������I���		
�����P

• ������H�������*������������FI����F�����������������������H������F�����	�����)FF�
használatát, a vízkészletek megóvását és a környezet védelmét;

• ������H����� �� *��������� ������� ��� ��F��	
��� *���	�F������ �JF�	��� ���	���F� ����
*�����H��� �FF����� �F
�	� ����	
����� ����	�� ��F
�� *�������	� �������� *�����
okoznak, vagy okozhatnak;

• biztosítsák az ökorendszer megóvását, illetve amennyiben ez szükséges, helyreállítását.

E kötelezettségek teljesítése érdekében a Feleknek:

• ������������ �����������������G�	�J�
������������� �	����déseket kell tenniük beleértve a
hulladékszegény technológiák bevezetését;

• �� ��		
��� �	
����� �������������� ��	�����I� *������������ ��JF�	�sen a veszélyes
anyagok esetében) a rendelkezésre álló legjobb technológiákat figyelembe véve kell
meghatározniuk;

• �
J��� �FF� �����	�J�� �� *��������� ��	�����	���� ��� �����F���� �������� �� ��������
)�F���������	����F���	�����F�������	)������I�������FF�)�F
���	����

Az Egyezmény továbbá:

• foglalkozik a rendkívüli szennyezések kockázatának csökkentésével az ipari balesetek
������*�������	� �LF�� *��������� ��	�����I�	�� �F����� ��� ���� ���FF�� )��
F��� ��
�F���	���������GH����	�������������	�� ���������� ��F���	�� �� �	��H�JF�� ��		
�
�������������������	
�	�����������������JF��	������	��F*��H������FP

• �JF�	� �	�F����� �� ��	��F����I��� �FF��� �� �F���� ��� ������I�	������� �� ��F���	��
��H����	
L����� ���������F�� ��F���	�� *�	��LF
����� �� �����F��	
� �������������	��
)�	��������� ��� F�H���� �� �H���	������ ��F�FF�G��� �����������	���� ��� 	���F
�	�� ��
�����F
��	���� ����
�� ��JF��	������ ��		
�������� ��� ��		
���	
��������������
�FF����	����	
�F��	��������*�����F��P

• �	�F��������������	�������F�

Ez a keretegyezmény a két- és többoldalú határvízi megállapodásokra általánosságban
���F�� ���� ���� *��
��� ��� ����	��������F�F��� �H������F������ ��zetésének az
�
J���������� �
����F������� ��� '�
���	
�� ������������ F*������ ��	�� �� ��F���
�
���	
������FF�G���������������H�������	��L������ ���������JF������ ����
��*���F
L�
L���������F�F����������������F��FL��������������F���*������
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A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

 Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény ügyviteli feladatainak költségeit az ENSZ EGB költségvetésének
�����	� ������� ��� �����F���� F�� '�
�� )F������� FF�����	��� F���H������ �	��	��
hozzájárulásokból finanszírozott pénzügyi alapot (letéti alap) is létrehoztak. Az Egyezmény
������ �F���� ����FI��FI� �������� �
J���������� �	
���� *������� �� ��������� ���������
�FF���������	������������������������������H�����

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

E keretegyezmény alapján két- és többoldalú határvízi egyezmények születtek (pl. 1994-
ben a Duna Védelmi Egyezmény: ld. 5.), illetve készülnek. Az Egyezmény rendelkezéseit
figyelembe vették az Európai Unió Víz Keretirányelve kidolgozása során is.

���'�
���		
F���G���F����	�����������H���������������K���
����	
���K���F������
������F
������	�	��	��*���F
��	����������<<<��	�F)��������,H�����'��������B�
���
��	
���5����������1>>2���	�F)��������D�F�����3FF�������B�
����	
���5�����

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezmény döntéshozó testülete a Részes Felek Találkozója (a hivatalos magyar
fordításban ”a Felek ülése”), amelyre háromévenként kerül sor. Az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottságának Végrehajtó Titkára felel az Egyezmény titkársági-ügyviteli feladatainak ellá-
tásáért.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
��������� ��G���F��� ��� '�
���	
�� �<<1�� �������� �;��	� H���� �F��� �� �����	
�
�I��*��
���������	�������F���IFI�������� F�����*F
�������<<5����G�����1��	���JF�
sor. Az Egyezmény Magyarország számára is a nemzetközi hatálybalépés napján, 1996.
október 6-án lépett hatályba..

'% #������������������������������	��������

�� 6��
��������	��� ��� '�
���	
�	� ��FI� �������F*�� ��)����� ������ )����	��
)F��H	�� ����	�� ��	��
� <9� �����F���� �JF)�F���F� ����������� ��	�	��GG	� �	����F�� �*��
részvételünk egy olyan európai keret-megállapodásban, amely hozzájárulhat a vizek állapotát
�)�F
���FI�� *�������	� �LF������ ������F	� *������� �����	téséhez. Mindezekre tekin-
���F�6��
��������������	�	�)��
F�����������'�
���	
���F��������������F��F�	��
�FF��� �	�F������� �� *��������� ��G���	� ���	���� ����������F� ��FI� �
J���������
fejlesztése során.
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B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

Az Egyezményben foglalt általános kötelezettségeket és rendelkezéseket figyelembe
��������*���������F���G���F�����*����� �	���������� )�F���������
J�����������G��������
kidolgozása és végrehajtása során.

������FF����
���	
���F��������	������������� �����F��FL�*�����H����
J���������
���H������ ��	�����I� �	�F�zései	�� ��)FF�	� ����JF�� F 1994 során a Duna-
egyezmény (ld. 5.).

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

��� '�
���	
� J�
���F�� ��F������� ��� '#$� ��F�����������F� )������ �� �� ��I���*��
6��
������������F�H����������	�*��������F�

'( "���������������������)��������������

6��
����������F�	���������������F��FL��
J�����������)�F
���������������������������F
és a Duna menti országokkal, ami hozzájárul az Egyezményben vállalt kötelezettségek
�F��H����*���������H����������	
����������������
�	�����'�
���	
������	�)�F
I
szakmai munkának.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Magyarország jelenleg tagja az Egyezmény elnökségének. A magyar fél koordinálta a Víz
��� '�������� B�
����	
�� ����F�������� ��� �F	F�� ����� �� B�
����	
�� ����*��������F
)��F�F���I� ����F	�� ��	�����G������� '�FF��� �����*F
����� ���G�� ��F�J	�� �� �
Monitoring és Értékelési Munkacsoportban.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2000:��2>U1>>>��,&&����� �����	�F����*�����������F�G���H�)�F
��������	�������������
���F����F� ��� *���	�F����IF� ��IFI� @F��	���	� �<<1�� �������� �:��	� F)�������
�
���	
���*���������F

#1994:�21><U�<<5�� �,&��9��  ����� *��������� �� *��������� ��F�G�� �H�)�F
����� ��� 	�������
���������F����F����*���	�F����IF���IFI�@F��	���	��<<1�����������:��	�F)�������
�
���	
*����FI�����F������������H������F

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest,
63-66.o.

*1994: Bándi Gy, Faragó T., Lakosné H. A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest

*1991: Mihályfi -�G��	�� ����������<<���6��
��� �������F��	���������
���	
�������
nyezet���F������F�����F��� 06��$���G����85�;9����
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4.a. VÍZ ÉS EGÉSZSÉG

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

���������*�����������F�G���H�)�F
�������
a nemzetközi tavak védelme és használata egyezmény

,H���������������
����	
�
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1999. június 17.
* helyszín: London (Egyesült Királyság)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ EGB és WHO Európai Regionális Irodája
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1999. június 17.
* csatlakozás: 2001. december 7. (jóváhagyással)
* hatálybalépés:
* közzététel/kihirdetés:

�� B�
����	
�� �� �9�������H���� �I��*��
I� ���
� ����F�������� ������� F����� *F
���
���	�<>�	�GG�F�F�G�*���F
��P�		�����*��I�����1>>8�F���)�F���

#% &���������

���FF���		
�����	������)FF����	�����	��	�F�������FFI�����H������F����	�
�	� )������	��� �F�G���� )F���F�� �� �H�*��	
�� �FF��� �� 	�� ��)FF�� ��	������ ��I�H�
������F�	��������F�����������3�F��	�������FF���������	�����������������I�H�*����
1�5���FF������F�����F�G����*����	���)F���F��*��	
���	�����������������*���*���	���
megbetegedések esetszámát évi 4 milliárdra becsülik, ami 2000-ben 2,1 millió ember – 85%-
ban ötévesnél fiatalabb gyermek – életét követelte. A pán-európai térségben sem ismeretlenek
��� �� ��	�����  JF�	��	� �� ����G�� ��� �F�� ��IG��� ���������� ���JFJ�� ��� F�������	� �
Független Államok Közösségének közép-ázsiai köztársaságai küzdenek a vízhiányból és a
�H�����F��� F��		
��������F� ���� ��������� ��� ���	
���� G���F������F�� 6�	����
���	���F���B�
����	
����F��������	����������	�F������	�����������	�	����H�gazdál-
kodás fejlesztésének, a vízi környezet védelmének és a vízzel kapcsolatos megbetegedések
��F�����	����FF�������������H����	���F���H�����������������������F�������
�	�
����������F����IF���F�����H�����������	��'		������	����IF��������F�GF���K�F����
�za-
������� F��� Q��		
��� )���N� F��� �� ��F����� F�P� �� ���������������� F�� K� �FF��� �
���������F�GF�����FF�)��
F����		�J����3F�	��

• ������������ ������ ��)���������*���	��H����� ����	� )FF������F� ������	��� ������� *��
� 	
okozzanak kárt más országok környezetében vagy a nemzeti joghatóságuk alá tartozó
terület határain kívül;



72

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON

• ��)		����*��I�)�F�����F������H������F���������F��F���L�
��� �F	��	����I���������
*��
���F�	�����F
�������������	����I����J����F��	����F��H�*��������P

• a vízgazdálkodásban a víz társadalmi, gazdasági és környezeti értékeinek leginkább
elfogadható és fenntartható együttes figyelembevétele;

• az információhoz jutás és a nyilvánosság részvételének biztosítása a víz és egészség
�����	
F�����	������	����	���*�����F��	P

• ���H������F���������F*������F�	��
�����������	��	����F���I��	���H��
�������JF��
alapon, a többi környezeti közegre irányuló szabályozással együtt kell végezni;

• méltányosság elve (igazságos hozzáférés biztosítása a vízhez mind mennyiségi, mind
��	������ ���	���	���	�G�������	�	� �����	�����JF�	��	���*����	
���*F
����	�
és a társadalom kirekesztettjeinek).

A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
���F�G��	���3F�	��

• ��F�F� �FF� ���	�J�� ����� *��
���	�	��� *���������	� ��������� ��I�H�*�� ��� ��		
�H��
F����U��F�� �	����*����� �	�����������FF� �		�J�����H��F���G���F�����*��*��I
������������F��������������������H��������F
�	� �	����F���H������F������� �	��
szer keretében, amely biztosítja a vízforrások fenntartható használatát, a vízi öko-
��������������F��������������������������F���F�	��H���	�����P

• �	�����������FF��		�J��������������F���F�������

- �����������������G��	���F�������F
���F	������������	��������IF�����	
�����
�IF��	���������������I�H�FF�����������H�������)FF���		
�����	P

- ��� �������� ��� �� ���	
��� ���F���� ��)FF�� ��H	��	�FL� ��		
�H��
������ �
F��������������H�I��	������F���H�����)		�����������)�F�����P

- az ivóvíz forrásául szolgáló vízbázisok és az ezekhez kapcsolódó ökoszisztémák
*�����	
� ���F�� �� ��		
�����F�� H�
� ���������������� ��� �G���� ������� ����F
�
anyagkibocsátásoktól;

- �� ������I�� �H�*���	�F�����IF� ����� �H�� ����� ����������F� ����	�
védelem;

- ���H��F�����)J�����������������	
������
������	
�����F�������*F
���
*�����	
���	�����������������F
	�*F
������)FF����F��P

• ��)	����	�����������F���FF���	�J��F�����*����������F��	�����)��
F�����������
������*�����������������������H�)���������������)		����*��I�)�F�����P

• ������ ����	�������H�� ��� ������������� ������ �FF� ������	�J��� ��F
�� F*����
teszik, hogy a közintézmények és a magánszféra részt vehessenek a vízgazdálkodás
)�F�������	����H��F���G���F�����������������F����������������H�������F����FP

• illetve azok közhatóságainak figyelembe kell venniük a potenciális közegészségügyi
*�����������	�	��F
�	� ����	
����	���F
����	����)�	��F����F�������F
����H��
környezetre érdemi hatást gyakorolhat;

• �� �H�� �F��F� ��������������������F������� �F
�	� ��F����� �FF� �����	�J�� ��F
�
������	�� ��� ��I�H�� ��	������� �� �H������	
��� ����������H�������� ��� ��I�H�FF�������
szennyvízkezelésbe bevonandó területekre és ezen szolgáltatások javítására, a tisztítatlan
��		
�H���������������		
�H����������������	�������� ����		
�H�����G�F*F
�
���������*���	��H������������I�H�)���������H���	����������)J�������������P
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• e célok elérésére intézkedéseket kell tenniük az illetékes hatóságaik közti koordináció
������	P��H������F��������������FF�����H�	�J����*������������H��
�������JF�����
vízbázis alapon); biztosítaniuk kell a szükséges jogi és intézményi kereteket;

• �
J����FF������	�J�����F���	������������������
������J���������	������������������	
valamint részvétellel nemzetközi projektekben, különös tekintettel a határvizekre és
*�������	���������*���������

��B�
����	
��	��������� ��������������	������*�	���������� �����F�������*�	�
F����	
����� �
� �����F��FL� ��	��F���H�� ������F���� ��*�	������ ���F��H������ ��� �		��
F�H��F�������*��
���3F����)FF�	��F��H�������B�
����	
������	������F����������

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

 Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény ügyviteli feladatainak költségeit az ENSZ EGB és a WHO Európai
Regionális Irodája költségvetésének keretében tervezik és számolják el.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

��B�
����	
����	���*��I����JF����%�����3F��0�F�F���I������F
�F���JF����������
*���F
��F�G�����������;�*I	�G�	��FJF���������������	�F�)F����2���	��	���F*��F���
Helsinki Egyezmény (4.) Részes Feleinek Találkozójával közösen fogja megtartani. Az
ENSZ EGB Végrehajtó Titkára és a és a WHO Európai Regionális Irodájának igazgatója
)FF���B�
����	
�������������)F������	���FF���������

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
��������� ����	
� ���G�� ��FF�F�� �� B�
����	
�� F�����H�����	� ��� F���ho-
������	�� H�
� ��F���	�������FI�H������	� ��� �JF�	F��� )FF������� ���F� ��	�� 	��������
��	��	����������	
F����	��6��
�����������G���F�����B�
����	
����<<<���L	�����:��	
aláírta, a jóváhagyási okirat letétbe helyezésére pedig 2001. december 7-én került sor.

'% #������������������������������	��������

��	��������	
����������J�
����F����������������	�����������F������������	
)		�FFI���F����
��	����B�
����	
��	�F����	
��������F����B�
����	
��	�������
��	�������L� ��F��������� �JF�	��	� )�	������ ��� ������� ���G�	����IF�� ���F� �H��������	�
�F	���� �����	����I���������H������F������	��)		����*��I� )�F������K���	�����F� ��
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���	� G���� �� �H��F� ��G���F����� ���	
���� ��� ������������������� ��F����� K� �
	������������)J���������*�������	
���������	
���)��
F������F��F���G�F*���F�

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

�� B�
����	
�� *���F
��F�G����� �����	� ������� )F������� �FF� ���F��	�� ��� �H��� ��
egészség összefüggéseinek érvényesítése az adminisztratív szervezetek feladatainak ellátása,
vagy a gazdaságfejlesztési intézkedések környezet-egészségügyi hatásainak vizsgálata során,
�� ������ 3�FFF� ��FI� �
J�����������F� ��I�I� )F��������� �� B�
����	
�� �
�� ��F��������
eddig is beépültek a hazai környezetvédelmi és környezet-egészségügyi programokba, s
���JFJ�� �� F�)�	��������� �GF�� �� �H������F������ ��������H������� ��� ��I�H���	������ ��� �
rekreációs vizekre, a szennyvízelvezetésre és -kezelésre, a vízbázisok védelmére vonatkozók)
az Európai Uniós csatlakozási folyamat napirendjén is szerepeltek.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(ld. 4./B4)

'( "���������������������)��������������

6��
�����������������������������F��FL��
J�����������G��������	�������������7�	�
menti, illetve a szomszédos országokkal, amelyek végrehajtása is hozzájárulhat majd a
B�
����	
��	�)��F�F�����F���ségek teljesítéséhez.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

��B�
����	
��F�����H�����	�����F
����G����FF�F����*���	����G���F����BF	F����
'�
���	
� ������ �F���� ����	
���� ,H��� ��� '�������� 6�	������������ F	���  ����
6�*�F
� �+ &��� '� ���������� )�	���� ���G�� ��F�� �� �� B�
����	
�� *���F
��� F�G����� �����
���������������	��	��������)F����JF���	�

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtására való felkészülésért, a nemzetközi
tárgyalásokon a hazai álláspont képviseletéért az ESzCsM-é és KvVM-é a közös koordinációs
)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2001: 2078/2001. (&,��2�� �����*�����������@���������-�F�G��,H�)�F
��������"�������
0�����,��F����F����@���	�F����IF���IFI�@F��	���'�
���	
*����G���FI�I�,H����
'��������B�
����	
���F�H����	�����IF������I��*��
����IF

*2001: OKI, 2001: Cselekvés partnerségben. Víz és E�������� B�
����	
�� �� *��������
����F���H�)�F
��������	�������� ���������F����F����*���	�F����IF���IFI��<<1�����
egyezményhez. Fodor József Országos Közegészségügyi Központ, Országos
Környezet-egészségügyi Intézet, Budapest
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4.b��D+(#-%&�B+#&�3'('(�//=#�=/� -%0=%\0=/
A HATÁRVIZEKEN OKOZOTT KÁROKÉRT

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

����G������F����*�������	���������*�������IF����	
��*��������	���������������������F��G�F����������)FF�������F

���������H�����F���IFI�B�
����	
�
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 2003. május 21.
* helyszín: Kijev (Ukrajna)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 2003. május 21.
* csatlakozás: 2004. június 25. (ratifikációval)
* hatálybalépés:

* közzététel/kihirdetés:

1>>2�� ������ 1���	�  ����	� 11� ������� K� ���� �����	� ���� �������� ���� ������� K
��G���F��� H������F�� �� B�
����	
���� ��F
� ���9�������H���� �I��*��
I����
� ����F�������
okirat letétbe helyezése után 90 nappal lép hatályba.

#% &���������

Az ENSZ EGB keretében létrejött, a határvizekkel és az ipari balesetekkel foglalkozó
�
���	
��K�'�
���	
���*�����	���F�G���H�)�F
��������	�����������������F����F���
használatáról (ld. 4.) és Egyezmény az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól (ld. 19.)
K�%�����3F�	��1>>����LF����1�2���������#	)�	�����������F�����������F�F���I��	���	���
��JF���� �
� L�� ��
����	
�� ����F�������IF� ��� �G���� ��F���� �F��F� �� *��������	� �������
	��������)FF�������F�

'� ��	���*�� ��� ������� *��
� �������	� ����� �F
	�� �F	���� �����F� ���I� ��F��� �����	��
köztük a Szamos és a Tisza 2000. februári és márciusi cianid- és nehézfém-szennyezése.
Ezek az események fokozottan ráirányították a nemzetközi közvélemény figyelmét a határon
�����������	
����*���������F�����	����J�������������FF�����������������������
���F��)FF���������������

�� B�
����	
�� *���F
�� ��� �G���� ��F�����F� �������I� ��� �� *��������� ��F�G�� )�F
I�� ��
nemzetközi tavak szennyezése kapcsán a határokon túl bekövetkezett károkért viselt polgári
�����)FF������������		�F��������H���������F
����������������R1�ST�
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A3. Konkrét kötelezettségek

�� B�
����	
�� ���� )FF������� �	������ �F��F�������� J��F���� )FF������ �����H��
�*���������	��H�JF�����	������������	�����&F
	����)�
������	)F���������vis major, a
���F��� �FF���� �	�������� ��� *�������� ����F
� ���������� R5�ST��� ��� �����H�� )FF�����
mértékének maximuma és az ehhez kapcsolódó pénzügyi biztosítékok alsó határai a II.
Mellékletben meghatározottak. A gondatlanul vagy szándékosan kárt okozó személy fele-
F������	�����F���������R8�ST�

A kár nemcsak az élet elvesztését, a testi épség és egészség sérelmét és a vagyoni kárt
öleli fel, hanem a balesettel akadályozott vízhasználat elmaradt jövedelmét, a kárelhárító és
	
*H����	��������������*F
��FFH������F��������������J��F���	��G�	�J�
��������H�����F
(biztosítással) kell rendelkeznie az esetleges károk megtérítésére. A veszélyes tevékenységek
kapcsán a dokumentum felsorolja a veszélyes anyagok küszöbértékeit [I. Melléklet].

�� B�
����	
�� �F��F������*��� ��J������ ����F�������� �����F
������ ��� ����	��������I�
intézkedéseket a diszkrimináció-mentesség elvét tiszteletben tartva, azaz állampolgárság,
állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti (hátrányos) megkülönböztetés nélkül kell
alkalmazni; [8.§ 3.bek].

A kártérítési igény elbírálására mind a kár bekövetkezésének, mind a baleset
megtörténésének helyszíne alapján illetékes bíróság jogosult, de illetékes a károkozó
lakhelye/székhelye szerint eljáró bíróság is [13.§]. A Felek vállalják az ítéletek kölcsönös
elismerését. [18.§].

A B�
����	
�������F�����
����)		����I�����������R�1��ST����F
�F����������FF�����
téren fennálló nemzetközi kötelezettségét. Más rendelkezések – különösen a nemzetközi
��F�������� �H���������IF� R�5�� ST� ���
� �� �������� )F�� �����F��	�� )F���������� ���F��� �
�	�F�����	�� ��FI� ��)FF����� ��������F����IF� ��IFI�� R1��S� 5���� ���T� K� �	�����
�I��	������H���� ����� *��
� ��� �G���� ��F�����F� �������I� *�����	� �LF�� �H���		
����
problémája nem oldható meg az érdekelt államok kiiktatásával.

Az eljárási részben nem csupán az illetékes bíróságok és az ítéletek elismerésének a
kérdését szabályozták, hanem a kapcsolódó eljárásokat [15. §], az alkalmazandó jogot [16. §],
��F���	����B�
����	
�������	���������������������������������F��FL����������	�F����G�F����
����� )FF������� �����F
��I� 	�������� �
���	
�� �����	
��� R�:�� ��� �<�� ST� ���� '�
��I���*�����G���FI�I�	�����
�	����*��
���B�
����	
��	����	����������F
��	������
F�������F��
���	�����������������������	�������	
�������F�����F�����)J����	
��	
- az enyhébb kötelezettségek irányában is el lehet térni.

�� B�
����	
�� ��� ��� '!� �����F
����� �����	
��� �FF��	� �
�� F������� �������
���	����	�����*��I�����F��	�F�����H�I�����H��F�����F���	���F��������������*�������
kapcsolódó eljárások) az Európai Unió tagállamaira, illetve bíróságaira vonatkozóan a
B�
����	
��F�����	�����	�I����������F
����F��F��������H����F��R1>�ST�

�� G�F����� ����� )FF������F� ����)J���� J�
��	� *��������F� �	�F���� �H�I�����
F������������H�������JF��R�5�ST����*���������*F
��-FF�	�I�,�F��������$H�I�����F�� ���	���
���� ��� �		��� �
����F�����	� �F��F������� �G���F��� F������ K� M�� ��������� ��)���������F
��U���
� �� ���	
���F� ��G���F����� ������ ���	� ���	
�� �*��� ��F�������� �H��������N� K
szabályait. Ez a viták gyorsabb, pártatlan és a joggyakorlat egységesítését is szolgáló
F��	������ ����	
��� F������ �I���� 	
L��� ����� ���� *��
� ��� �G���� ��F���� ������
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vízszennyezés által sújtott állam, vagy az ottani károsultak, vagy azok közössége közvetlenül
����	
�H�*���������	
��������������I��FF���	�������������)FF������	��)F�����	�F�JF�
����F���������H�I�����F���������B�
����	
��2��6FF��F�������F������

�� B�
����	
�*��� �� 3F�� ������ �
��������F� ��� '#$� ����I	� �H�JF�� ���� '"/C
tagállamok is csatlakozhatnak [27., 28.§].

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

�� B�
����	
�� ��� ��� '!� �����F
����� �����	
��� �FF��	� �
�� F������� �������
���	����	�����*��I�����F��	�F�����H�I�����H��F�����F���	���F��������������*�������
kapcsolódó eljárások) az Európai Unió tagállamaira, illetve bíróságaira vonatkozóan a
B�
����	
��F�����	�����	�I����������F
����F��F��������H����F��R1>�ST�

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

�� B�
����	
�� J�
���F�� )F������	��� ��F������� ��� '"/C� '#$� ��F���������	�
�����	����������������F����F����B�
����	
��*���F
���F����	�	����F
�	��JF�	�G�	�J�
�
rendszer, amelynek célja valamely országcsoport vagy feladatkör támogatása.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

��B�
����	
��G�����F��������H����*��
��������	����*���F
������������H�*���

A7. A nemzetközi szervezet

�� B�
����	
�� ��	���*��I� ���JF�� �� %����� 3F�� ��F�F���I���� ��F
� F��� JF����� �
B�
����	
�� *���F
��� F�G����� ������ 	�� ����� ��	�� ���		
�F�� *I	�G�	� �FJF� )����
megtartani, az alapegyezmények valamelyikének irányítótestületi üléséhez kapcsolódóan.

���'"/C�'��IG���#���������$���������	���,���*���I�0������� )FF� �� B�
����	
��F
kapcsolatos titkársági-ügyviteli feladatok ellátásáért.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
�����������G���F���1>>2��������1���	��F�H����B�
����	
��P�������fikációs okirat
F����� *F
���� K� F����	�� ��� �F�H�I�� ���JF� K� 1>>5�� �L	���� 18��	��������	�� �� ��	�����I
31/2004. (IV. 19.) OGY határozat alapján.

'% #������������������������������	��������

��B�
����	
��6��
��������������	�����F�����G�	����IF���*�����	��LF���G������F�
�����F����
��� ��JF�	� )FF�G�� ����F
��� ���
�	�� ��� ���	
���� ������������� )FF�����
��)FF�����*�����	
����F��������	
��������)�	����F��F�G�����F�H�����������	����B�
���
��	
������
�����G��������F	����������	���������F��	�����������������F
��������	
okozói vagyunk.
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B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

�� B�
����	
�� *���F
��� F�G����F� )FJF� �FF� ������F	�� �� ��	�����I� *����� ����	
����
�**���� *��
� 6��
��������� �F��� �������	� �F��H�	�� ������ �� B�
����	
���F� )����I
kötelezettségeket. Ezzel kapcsolatban tekintettel kell lenni az EU irányelvére a környezeti
)FF�������F�����	���F������	
������������F��������������������F�����

�� B�
����	
�� ����F�G��� ��� F������� F*�������� 	
L��� �**���� *��
� �F�H��� ��������	�
miként érvényesíthetjük jogainkat és érdekeinket kétoldalú kapcsolatainkban határon átter-
���� ���������� ���	�� �'��� ���	���F� F�	
���� *��
� �� ����������� �����������	��
��
����F������	� �� B�
����	
�*����� �� B�
����	
��	� )��F�F�� F�H�������� ��� ���	���� *����
J��F�������������	
�H�	���FF��F�������������H��������F�����������

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

(4./B4)

'( "���������������������)��������������

�� B�
����	
�� F�����H�����F� G��*�������	� ��F������� ��� ��� '��IG��� !	�I� �����	
�
�*���	FI�����
��������	
F�������������������F�����	
������������	
��������	
���
hatásaival foglalkozó jogszabályt.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004:�2�U1>>5�� �&,�� �<���+#A� *��������� ��� �G���� ��F���� *�������	� �������� *�������IF
���	� �� *��������	� �������� ��������� ���F�� G�F����� ����� )FF�������F� ��
������H�����F���IFI�� ����	��1>>2��������1���	��F�H���B�
����	
�������H������F

#2003: 2105/2003. (V. 30.) Korm. határozat az ENSZ EGB keretében készült, az ipari
��F����*�����	��LF��*�������IF����	���*��������	����������������������G�F����
�����)FF�������F���IFI�B�
����	
���F�H�����IF

*2001: Faragó T., Kocsis-KupG�� C���� 1>>��� +�����*�������	� �������� ��F���� �FF��
vízszennyezések: nemzetközi jogi eszközök elvei és rendelkezései. WWF-
Magyarország és Tisza-Szamos Kormánybiztosi Iroda, Budapest (megj. angol
nyelven is: Accidental transboundary water pollution: principles and provisions of the
multilateral legal instruments. Budapest, 2000)
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5. A DUNA VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'�
���	
�����
J�����������F
a Duna védelmére és fenntartható használatára

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1994. június 29.
* helyszín: Szófia (Bulgária)
* hatálybalépés: 1998. október 22.
* szervezet: Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság
* letéteményes: Románia
MAGYAR

* aláírás: 1994. június 29.
* csatlakozás: 1995. október 24. (jóváhagyással)
* hatálybalépés: 1998. október 22.
* közzététel/kihirdetés: 2000. május 31.

��� '�
���	
� �� ��F	����� ����)�����I�� ������� F����� *F
������ �����	� F�G��
hatályba, 2003 végére mind a 13 érintett ország (2000 km2�	�F� 	��
���� 7�	�� �H��
����
��JF��F��	�F������������'��IG��� �����������%�����3�FF����F��

#% &���������

��7�	���H��
������	����L��FI�����H�����)�������	�K�����F���	��
�JF�FFI��I��	�K
�2� �FF��� ���������� '��� ��JF��	� �� 	�G�������� ���G�� ���
� ������� �� �������J��	
��)����	������� ��� �G������������������� F��������� �H�*���	�F���������� �� ��*nológiák
F�����������������F���F	��F��������F
������������������������6�	�������������	
�F	���� �� ���	
���� ��*F��� ��� ��� ��F� ���I� ���	
���� ����������6��
��������� *F
��
különösen összetett, mivel a szeszélyes vízjárás (árvizek, aszályok) önmagában is komoly
bizonytaF�	�������	
���������

���'�
���	
���F�F�����������7�	������H��
�������H���	�ségi és hidrológiai potenciál-
��	��� ��I������� �� �H��� ��)�������� *���	�F���	��� *����L� ����� )		��������� �� F��������� �
�������������H�������H�G������F���F������kében.

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény értelmében:

• �� /������� 3F�� ���F�������� ��FF�F	��� ������ *��
� )�F������ �� ��)FF�� �����
���������������������������������*�����	
��H����F������� )		����*��I��H�használat
������H����*��P� �	���������� ���	�� �� *�������	� �������� *������� �����	������� �
�H�����)����������I��������6�F�������� ��I�H�Flátás bázisául szolgáló felszín alatti
�����F��		
�������������	���F����������	��������F���������		
�����kockázatát.
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• A FeF��	
�F��	�������������������		
���)���������P�*�������������FF�GH��nak meg a
��		
���	
��� ��������������� ��*���������� �� �H���	������ ��Fállapotot. Közös
programokat dolgoznak ki és hajtanak végre a vízviszonyok rendszeres megfigyelésére
��� F)�F
������ �� �H���	������� �� *����F����� ��� �� �H��� ����	������� �������	�P
���
�	�� �� ��)��
F���� *F
��� �� �H���	������ �FF����� ��� �� �	�����	
�����F	��� G��������� )F�F�� �������� ����hangolt módon elkészítik a nemzeti
vízmérlegeket és a Duna-medence vízmérlegét.

•  �����	�F�� ���
� ������ ����H����� )��
F������� ��� ������I�	������ F���*������ ��
���GF� �� ���FF�G������	P� �� ����F��FL�	� ���F��H������ ������� �	������ ������H�
téseként pedig megszervezik a kölcsönös tájékoztatást az árvíz- és jég����F
��F���������
���	��H�JF���H���		
������F�

• Vállalják a Felek a rendszeres információcserét a vízi- és vízparti környezet általános
�FF�G����IFP� ����������	� ������������� �	���������� ����	
�ségét és a megállapí-
tásokat a közvélemény tudomására hozzák.

• �� 3F�� ��� �
	F����� ��� �� �����	������ �F�G��	� �I���H����� ��F���� ����� ���

többoldalú vízügyi egyezményeiket, hogy kiküszöböljék azok esetleges ellentmondásait
a sokoldalú nemzetközi jogi rezsimmel.

• A Felek konzultálnak egymással a várhatóan határon túli hatásokat okozó tervezett
����	
������FP� ��� �F
	� G������������ ��	�����I� ��	������F� ��várják a
konzultációk eredményét, kivéve ha azok egy év alatt nem vezetnek eredményre.

�� 7�	���F� ��G���F����� ����F��FL� �H������F������� �
J����������� �������	� ����
fogó, 1985. december 13-én aláírt Bukaresti Nyilatkozat munkacsoportjainak tevékenysége
���'�
���	
��F�G��	�F��������"��������$���������*����körébe került.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

 Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény szerint megalakult Nemzetközi $��������� ���������� ��natkozóan
���U���������F����������)�����F�����'�
���	
�����F����������
	F�	�F��������� ����
ki célul, ugyanakkor a valós teherbíró képességet figyelembe éve, átmeneti jelleggel a Felek
��))�	���F��*��������F�����������	��FF�G�����������	����F�����'!�*�����FI������	
��
Az Európai Unió 2,5 % részarány finanszírozását vállalja.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

Az Egyezmény a benne megfogalmazott feltételek teljesülése esetén módosítható,
������H�*����'�FF�����3F������
	F���������������	�������F�G��	��I���H�������F���
két- vagy többoldalú vízügyi egyezményeiket, hogy kiküszöböljék azok esetleges ellentmon-
dásait e sokoldalú nemzetközi egyezmény rendelkezéseivel.
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A7. A nemzetközi szervezet

�� 3F�� �
J���������J�� ����	�� ������H������� "�������� $����������� K� 7�	�
,��F��� "�������� $����������� �&.D7%�� K� *������ F���� �F�)F���� ��)���� �����	
�
��*���F�������F� �	�F���� �F����I���F�����"��������$��������� )������� F� �� 3F��
háruló kötelezettségek teljesítését célzó javaslatokat és ajánlásokat; s évente legalább egyszer
ülésezik. A Nemzetközi Bizottság elnöki tisztét a Felek rotációs alapon, évenként váltásban
látják el.

��"�������� $��������� ����	
������ �� ������ ����*F
�� -FF�	�I� 0��������� ��H���� ��
ÁlF�	�I� 6�	�����G���� ����H��� F�� �� "�������� $��������� JF����� ��� ���	
H���� �� ���������
���G����������F
��*����������	��G�������������	�������	������������������G������
@�������� ��F������F� ��� �� ��	��� �H���	������ ������I�	�����F� )��F�F���I� ��������
���G���P�'������I�� ��������� ���G���P�6�	�����	��� F������I����� ��� ����)F��F������� ��������
���G���P� ,H��
����������F������� ��������� ���G���P� ?��FI����� ��������� ���G���P� -��H��
������������G����

A Felek konferencián is találkozhatn������"��������$������������	F�������
�F�	��
számú Fél kezdeményezése alapján) az Egyezmény teljesítésével kapcsolatos politikai
kérdések megvizsgálására. A viták rendezésére az Egyezmény a Nemzetközi Bíróságot,
illetve a választott bíráskodást jelöli meg [24.§].

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Magyarország az Egyezményt 1994. június 29-én írta alá és a 1995. október 24-én hagyta
jóvá.

'% #������������������������������	��������

Az Egyezmény Magyarország számára sajátos földrajzi helyzete miatt is nagy jelen-
��������6��
������������G�	����IF��JF�	��	�)�	�������'�
�ménynek az a rendelkezése,
��F
�����	����/�������3F������
	F���������������	�������F�G��	��I���H�������F���
két- vagy többoldalú vízügyi egyezményeiket, hogy kiküszöböljék azok esetleges ellent-
mondásait a sokoldalú nemzetközi jogi szabályozással.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

Biz���H��	�� �FF� ������ ������� ��� F�H��� ��)��
F���� ����H����� )��
F������� ������I
rendszert, az árvíz- és jégveszélyre vonatkozó adatszolgáltatást, s e feladatoknak Magyar-
ország eleget tesz.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

�� "�������� $��������� �F��F� ��*���������� ��������� ���F��� ���� �)������
kötelezettségnek eleget teszünk.
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'( "���������������������)��������������

6��
�����������������������������F��FL�	���������
J�������������állapodásban és
programban vesz részt, amelyek összefüggnek az Egyezményben is rögzített feladatokkal. Az
Egyezmény figyelembevételével is szükséges e megállapodások megújítása, melyek részben
megtörténtek, részben folyamatban vannak Kiemelt feladat az EU Víz Keretirányelv
����F��	
�	�� �F��H����� �F
�� 7�	�� �H��
����� ���	�	� �� "�������� $��������
koordinál.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

6��
��������� ���H��	� ��� �����	
��	� ������ ���� ��� '�
���	
� ����F��������
irányuló nemzetközi tárgyalásokban, a különféle szakmai bizottságok tevékenységében.
Jelenleg Magyarország vezeti a Nemzetközi Bizottság Ökológiai Munkacsoportját és
Árvízvédelmi Munkacsoportját.

1>>5� ��������F� �
� ��	� ��� 6��
��������� )FF� �� "�������� $��������� F	���
funkciójának betöltéséért, e testület tevékenységének koordinálásáért.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F������ �� �,6�����������	���I�� )FF������ �7���FF��F������"�������
$����������	�������������
����F����I��	��� �,6������ J6���G���F������	��������

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2000: 74/2000 (V.31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára
���	
�FI��
J�����������F���IFI�'�
���	
���*���������F

#2000: 2118/2000. (V.31.) Korm. határozat a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottságban
�&.D7%�� ��FI� ���
��� ��G���F���F�� ��� ��� '�
���	
�	� ��FI� �������F� �F�G���
feltételeinek biztosításáról

#1995: 2318/1995. (X.24.) Korm. határozat a Duna védelmére és fenntartható használatára
���	
�FI��
J�����������F���IFI�'�
���	
��I��hagyásáról

#1991: 28/1991. (IV.30.) OGY határozat a Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezet-
védelmi feladatokról

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest
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6. NEMZETKÖZI VÍZFOLYÁSOK NEM HAJÓZÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Egyezmény a nemzetközi vízfolyások
nem hajózási célú használatainak jogáról

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1997. május 21.
* helyszín: New York (mint ENSZ székhely)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1999. július 20.
* csatlakozás: 2000. január 26.(jóváhagyással)
* hatálybalépés:
* közzététel/kihirdetés:

���'�
���	
���28�������H����F)����I����
��I��*��
I��������F�����*F
����������
��	�F�G�*���F
����������������F���������FF������1>>5����	������3�		��������6�gyarország,
Irak, Jordánia, Libanon, Namíbia, Norvégia, Katar, Dél-Afrika, Svédország, Szíria.

#% &���������

Az Egyezmény kidolgozását az 1960-as években kezdeményezte a Nemzetközi Jogi Tár-
�������&(������������	�����I������	�����M@F��	���%�F�N������������'"/C�"����
�����B����$�����������&(.��F����JF���������)�����I��F��sorban Finnország és más, „alvízi”
���������� H�
�6��
��������� ���������F� )���������galmazta. Az Egyezmény preambuluma
szerint szükség van egy olyan nemzetközi keretegyezmény kidolgozására, amely „bizto-
sítékul szolgál a nemzetközi vízfolyások hasznosításához, fejlesztéséhez, megóvásához, igaz-
gatásához és védelméhez, továbbá ezeknek az optimális és fenntartható hasznosításának
F���H����*������F	�����������	���������������N

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény rögzíti a kialakult szokásjogi szabályokat és a nemzetközi jog fokozatos
)�F�������� ��� ���F��F���� '� ��F����� �JF�	��	� �� �������� ������ �J�������� ��F��	
��
*���	��H��������������F�R8�TP������������������zásától való tartózkodás kötelezettsége [7.];
�F��F�	��� �
J����������� ���F������� R;�TP� ������� ��� �	)������I�� �	������ ������ R<�TP
����H��������F��������� F*����������F����*��������F� ���I� ������� �	����������F� R�1�TP
vitarendezési eljárás [33.]. Bár az Egyezmény az alvízi országok igényei vonatkozásában
	����	�	� ���	� �����F���� �
���F��	� F�	
��� �����F
������ ��	����	�F��F� �F��F���
arra, hogy pozitív hivatkozási alapként szolgáljon ezen országok (köztük hazánk) számára. A
)F�H������������ ��� )F�������� ���'�
���	
�K� ���������	����	���� F�	
���K� �	delke-
zéseinek távlati kihatásait, s elérték, hogy az Egyezményt elfogadó konferencia magas hatály-
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balépési küszöböt állapított meg: azaz 35 ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csat-
lakozási okirat letétbe helyezése a hatálybalépés feltétele [36.]. Az Egyezmény kidolgozását
���'"/C� ���
�F�����������F�����

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely – Magyar-
������������������	�)��F�FI�K����������G���	�������F��F�	���IF�F�����)F����������F	�	�	��

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

--

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

--

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

A 2114/1999. (V.26.) Kormányhatározat rendelkezett az Egyezmény aláírásáról és az
�**�����FI�����F�������IF�����'�
���	
��F�H����������
���������F��<<<���LF����1>��	���JF�
sor, a jóváhagyási okiratot 2000. január 26-án helyezték letétbe. A 33. cikk részletesen foglal-
kozik a viták rendezésének kérdésével is. Ezzel kapcsolatban Magyarország a jóváhagyás
alkalmával bejelentette, hogy amennyiben a vita nem nyer megoldást tárgyalások útján, a 33.
������>���������	����)FF�	��������	�������F��	��������F�������	�����"�zet-
�����$H�I����F����������������
�����	���H������������'��F���G���F����	�F������12�;U�<<8�
/X.24./ és a 2114/1999. /V.26./ Kormányhatározatokat.)

'% #������������������������������	��������

--

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

--

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

--

'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

Az Egyezménnyel kapcsolatos nemzetközi tárgyalásokon a hazai álláspont képviseletéért a
 J6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#1999: 2114/1999. (V.26.) Kormányhatározat a nemzetközi vízfolyások nem hajózási célú
használatainak jogáról szóló egyezmény aláírásáról és az ahhoz való csatlakozásról
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7. "'6C'0 ?C&�'#AE006� ?7=/���/&,�0�#+/+7-/
ÉS AZ ASZÁLYOK ELLENI KÜZDELEMBEN

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'"/C�'�
���	
�����������������FF	���J��F���F����LF
�������FF
�F
és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1994. június 17.
* helyszín: Párizs (Franciaország)
* hatálybalépés: 1996. december 26.
* szervezet: ENSZ
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: ---
* csatlakozás: 1999. július 13. (csatlakozással)
* hatálybalépés: 1999. október 11.

* közzététel/kihirdetés: 2003. december 4.

A sivatagosodás és az aszályok kérdésével is behatóan foglalkozott az 1992. évi riói
'"/C� ��	
������3�F����� �	)�	����������	F������F�G��	�������������� ����
�F����
egy nemzetközi megállapodásról. Az Egyezményt 1994-ben Párizsban fogadták el, 1994.
���I����F� �
� ��	� ��� �FF�� 	
����� �F�H������� ��F
� �������� �F���� ��8� ������� H���� �F��� ��
Egyezmény 1996. december 26-án lépett hatályba. 2003 végéig 190 ország csatlakozott az
Egyezményhez.

#% &���������

��� '�
���	
� �F��F��������	� �� �������������� �� �JF�	����� ��	
����� ����J�� ��
éghajlat-ingadozások és az emberi tevékenység okozta földterület degradációt jelenti az arid,
a szemi-arid és a száraz szub-humid területeken. A sivatagosodás globális probléma, amely
	��
�	�����K�	�������)�F����K�������������	���'��F	������������	
����F��LF
�������
����)��������	��		�	�����G���F���� �F	�����������	��L�����-��������7�F�������� ����
országát (Kína, Közép-Ázsia országai, Brazília stb.), Ausztráliát, az Egyesült Államokat,
valamint Európa Észak-Mediterrán és közép-keleti, illetve keleti térségét, beleértve
6��
���������������'		����)FF�	�

• „... az Egyezménynek az a célja, hogy minden szinten hatékony, nemzetközi
�
J����������F� ��� ������ )FF�G���F� ����������� �	���������F�� ������	�F��	�� ��
��	���1�����	F����	�����)FF���I��	��J����	�����������������FF	����	
*H�����
aszályok hatását azokban az országokban, amelyekben súlyos aszály és/vagy
sivatagosodás tapasztalható, különös tekintettel Afrikára, azzal a szándékkal, hogy
F���H�����)		����*��I�)�F�����F�������������	������JF��	�N�RS1���TP
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• ��� '�
���	
� ��F��������	�� ����FI�H����� M���*����L� ���L� ������	�F�� ������������
���	
F�� ��F
�� ��� ���	���� ��JF��	� �
����� �� )�F���JF�� ����� ������G�������
valamint a földterület és vízkészletek rehabilitációjára, megóvására és a velük való
)		����*��I� �����F�������� ���	
�F	���� ��F
�� �������� �F�)F���F�*�� ���	��
)���	�����������������	���	�N�RS1�1�TP

• „... a sivatagosodás elleni küzdelem hozzájárulhat az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-
egyezmény, a Biológiai Sokféleség Egyezmény és más idevágó környezetvédelmi
egyezmények céljainak eléréséhez” [preambulum].

A3. Konkrét kötelezettségek

���'�
���	
�K� F�������	� ��� ���	���� K�%�����3F�� �������� F�H���� 	������ �FF��
regionális cselekvési programok készítését, amelyek végrehajtásához egyrészt a fejlett
országok pénzügyi-technikai segítsége, másrészt a helyi közösségek bevonása szükséges. A
programok célja a sivatagoso����� F������� ��	
����� �������� �� �������������� F�J�����*z
és az aszály hatásainak enyhítéséhez szükséges gyakorlati tennivalók meghatározása. Az
'�
���	
� ��� ����	�F��� ����*������� �FF��F�� �����	� ����
�F��� ��� F����� �������F���
������������� ��������)�F������� )F���F��F� �	�F���� ����������������	���G���F������� �
konkrétabb kötelezettségeket, feladatokat.

'���F������G���������F����H����	����������F��	���)�������G�	�����RS8��S�>T�

• �� �������������� �F�G���� ����	��� )F�������� �JF�	��� ���	���F� �� ��������������
)�F
������*���*��������FI��������F���������������	
����P

• ��)FF�� ���JF��� ���F�F���� ��� ���	���� F��������� �� *F
�� ���������� ���	����� ��
érintett területek környezeti állapotának felmérése, technikai-technológiai és pénzügyi
program készítése;

• �� G������� �� �������� ������� és adminisztratív területekre térjen ki: jogalkotás,
intézményi és adminisztratív területek, földhasználat, vízkészlet-gazdálkodás, talaj-
���F����������������������������	
������ F�F��������������JF�������F������
������	��F��	���	
��F�����FF������F���FI������F��������FF�����������F�������J��
elleni védekezés, kutatás, képzés és tájékoztatás, tudatosságfejlesztés.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Magyarország mint – az Egyezményben (is) alkalmazott meghatározás értelmében –
„érintett ország” számára kötelezettség nemzeti cselekvési program készítése, illetve a
rendszeres jelentéstétel.

���'�
���	
�����	��)�	����)F���������		�����	��)�F�����������������G���F��%����
3F�	�� �� ���������������F� �J���� )�F���� ��������� ������������� ��	�����I�	�� G�	�J�
�
��H�������I������	������������������	
�����JF���)�F���������G�����F�������������

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

A Részes Felek hozzájárulási kötelezettségét az Egyezmény ügyviteli feladatainak
ellátását szolgáló pénzügyi alaphoz a Részes Felek Konferenciája határozza meg.
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Az Egyezmény pénzügyi támogatási intézménye a Globális Mechanizmus (GM),
valamint – a Részes Felek Konferenciájának 6. ülésszakán elfogadott döntés értelmében – a
Globális Környezeti Alap (GEF) által kezelt támogatási rendszer. A Részes Felek közötti két-
���
� �����F��FL� G�	�J�
�� �������������	� �� #6� �������� ������ �� #'3� �� ������ ���	
H�I
testületének értékelései és határozatai alapján vesz részt konkrét projektek finanszírozásában.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

��� '�
���	
� F���������� ���	��� ��	���*��I� ����� �� %����� 3F��  �	)�	������
Ennek munkáját alárendelt testületek segítik, ilyenek a Tudományos és Technológiai
$���������� ��F���	�� ��� '�
���	
� ,���*�������� 3FJ�
F�� $���������� ��� '�
���	

ügyviteli feladatainak ellátásával az Állandó Titkárság foglalkozik.

���'�
���	
�����F��������	��������*��������	� �F	�������G���	� �����������H����
ENSZ szervezetnek és programnak (UNEP, FAO, UNDP stb.).

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
��������� ��JF��	�� �F	���� ����� �� �����*������ ���������� ��*��F���� ����*�
tartozik, és az Egyezmény értelmében “érintett” ország abban az értelemben, hogy az
alkalmazott aszályindex (a csapadék és a párolgás, pontosabban az évi csapadékösszeg és a
potenciális evapotranspiráció aránya) az elmúlt évtizedekben átlagosan 0,65-nél kisebb volt.
'F�������	�����F)�F����	��FJF���7�	��0����������*�������JF�	��	��szélyeztetett terület,
és e területeken a sivatagosodás egyes jelei is szembe��	���

Emiatt az Egyezmény rendelkezései fontosak számunkra, különösen a nemzeti cselekvési
G����������� ��� ����� ����*���������� �� 	�������� �
J������������ ��� �	)������I������
kutatásfejlesztésre, technológia-átadásra vonatkozó rendelkezések. Erre is tekintettel az
'�
���	
*�� ��FI� ����F�������IF� ��� +������
�F��� �� 5:U�<<<�� �,&�� 2��� +#A� *����������F
��	����������*��������F�G������2003. évi CVII. törvény rendelkezett.

'% #������������������������������	��������

Jelenleg készül egy átfogó nemzeti aszálystratégia, illetve folyik annak szakmai, tárcaközi
egyeztetése. A tervek a stratégia végrehajtását majd egy nemzeti aszálybizottság koordinálja.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��� '�
���	
� �	�F�����	�� ��)FF�	� ����� �
� 	����� ��F������ G��������
��F����	�������	���������F
�������������GH�������F���	������F	����1>>1��	�����JF��F
és került benyújtásra az Egyezmény Titkárságához.
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B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

Az Egyezmény ügyviteli feladatainak ellátását szolgáló pénzügyi alaphoz a Részes Felek
Konferenciája által meghatározott összeget hazánk csatlakozása óta rendszeresen befizeti.

Az Egyezményhez kapcsolódó témakörben eddig nem vettünk részt nemzetközi
)�F������� �
J����������	�� ����� 	�� 	
L������	�� ����������� �� #6� �����	� ��� 	�
���
�	�� M�)�����N� �� #'3�	��� !�
�	������ *���	�� '��IG��� !	�I*��� �����	�� ����F����
������F��������������M��	���G�F�����N�����F������������ J6�������	�F�����F�

'( "���������������������)��������������

6��
���������������F
�	�	���������
J�����������G��������	��������������F
����
Egyezményben is érintett tudományos és technológiai témaköröket ölelnek fel (FAO, ICID,
IDNDR, NATO-CCMS/SCOM témakörhöz kapcsolódó programjai).

��� '��IG���  �������� ��� ����F�������� ��� '�
���	
*�� �<<;���	�� �� ����FF����� F����
módon „érintettek” a sivatagosodás és az aszályok problémájában, ugyanakkor az Egyez-
��	
�����*������	���F���H����������	������	�F�������	�������	����)�F������������
támogatására vonatkozó álláspontjukat és intézkedéseiket egyeztetik.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Jelenleg a Részes Felek Konferenciája elnökségének tagja – egyik alelnökként kétéves
��	�������F�K� �F������7I���� �,6������'�
���	
�/���������.��G�������	�K���F
��
Tudományos és Technológiai Bizottság munkáját hivatott segíteni – aktívan részt vesz dr.
Vermes László (Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar).

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F����
J����������
���������	������	�����������F����	�	�F�������3,6��F�

(C) Jogforrások, hivatkozások

X1>>2�� 1>>2�� ���� .,&&�� �����	
� ]�� �������������� FF	�� �J��F���F� �� �LF
��� ����FF
�F
és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára" ENSZ
'�
���	
���*���������F

#1999: 47/1999. (VI. 3.) OGY határozat ]��� F�������������� FF	�� �J��F���F� �� �LF
��
aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára"
ENSZ Egyezményhez való csatlakozásról.

Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi
egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest

Nemes Cs., Eke Gy., Holló Gy. (szerk.), 1995: ENSZ egyezmény az elsivatagosodás és az
����F
�FF	���J��F���F��3		����*��I�3�F�����$����������$���G��

KvVM, 2002: First National Report of the Republic of Hungary on the Implementation of the
United Nations Convention to Combat Desertification. KvVM, Budapest

Faragó T., Kerényi A., (szerk.), 2004: Globális környezeti problémák és a riói megállapo-
dások végrehajtásának helyzete. KvVM és Debreceni Egyetem, Budapest- Debrecen
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8. AZ EURÓPAI TÁJAK VÉDELME

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Európai Táj Egyezmény
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 2000. október 20.
* helyszín: Firenze (Olaszország)
* hatálybalépés: 2004. március 1.
* szervezet: Európa Tanács
* letéteményes: Európa Tanács
MAGYAR

* aláírás:
* csatlakozás:
* hatálybalépés:
* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

3F������� *��
� ��� ��IG��� ��������	����� ��� ���)�F���� �F
�	� ������ ������� ��G��
��F
	�����F�����F����������������	�)�	�����*��
��������F����
J��������	��
��� '�
���	
� �F�G���� ��F��� �F��F�	��� ����� ���� ������H����� '��IG�� ������ ����	��
védelméhez, az ezzel kapcsolatos kezelési és tervezési feladatokhoz, a nemzetközi
�
J���������*�������	��������	�	�����FI�H��	�I�����	
����*��

��� '�
���	
� ����F�������� ��F���	� ��� '"/C� '#$� ������ �F���� ���������� G�	�
európai környezetvédelmi miniszteri konferenciákon behatóan foglalkoztak ezekkel a
kérdésekkel és a legfontosabb elvárásokat elfogadták a Pán-európai biológiai és táj
sokféleség stratégia keretében.

���'�
���	
� *���F
�� �	��H�JF� ���F����������� ��� �**��� ����F����I� ��������� �F��
��JF������	����������������������������������F�����������	���������F����������JF���
�������'�
���	
�����������F	�����������)���F�����������������F��F�	���������F�GF����
melyek alapján a tájvédelem hangsúlyozottabb szerepet kaphat.

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény értelmében a Felek vállalják, hogy

• �����	
�	�����H�����*��
��� ������F	��*��F	���������������������	
���	��
kifejezik közös kulturális és természeti örökségük sokféleségét, és identitásuk alapját
képezik;
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• olyan táj-politikát alakítanak ki és valósítanak meg, amelynek célja a táj védelme,
kezelése és tervezése;

• kialakítják a részvételéhez szükséges eljárásokat a társadalom tagjai, a helyi és a
regionális hatóságok, valamint más érdekelt felek számára, amely érdekeltek a fenti
bekezdésben említett táj-politika meghatározásában és végrehajtásában;

• a tájakkal kapcsolatos szempontokat beépítik regionális és várostervezési, továbbá
��F����F���� ���	
�����F���� �������������� ������F��� ��� ���������� G�F�����������
valamint minden olyan egyéb politikájukba, amelynek közvetlen vagy közvetett hatása
lehet a tájakra;

• a téma iránti fogékonyság növelése érdekében növelik a civil társadalom, az egyéb nem
állami szervezetek és az állami hatóságok tagjai között a tájak értéke és szerepe iránti
fogékonyságot;

• �� ��G���� ��� �������� ���	� F���H���� �� ������ �����F���*�� ��� ����������*�� ����
���������� ��G������� ��F���	�� ��F��������GF�	����� ��G����� G��������� ������������� �
táj-politika, tájvédelem, -kezelés és -tervezés terén az állami vagy magánszektorban
����	
����������������������	�����������F����������������

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

 Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezménnyel kapcsolatos adminisztratív költségeket az Európa Tanács költség-
�������F�)�����

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezménnyel kapcsolatos koordinációs és operatív feladatokat az Európa Tanács
0�������0�JF��	������3������F
��F�����F�

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezmény aláírására vonatkozóan Kormányhatározat készült (ennek egyeztetése
folyamatban van).
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'% #������������������������������	��������

��� '�
���	
� ���F���	� �� �������� ��������� ��)���� ������� ����
����� �������
���F���F��G�	����FH�����IF�����GFV����F����F��������������F��FF���	������	������*F
�
������G�	����FF���������	��K��
�����F��
J����������	�

Az Egyezményben meghatározott feladatokat áttekintve megállapítható, hogy azok egy
részét Magyarország már teljesítette.

6��
��������� �������� ��F����F��� ���������� ��G���� �� )�F�������� ��� ���� )�F����F���
módok, a történeti kertek, védett természeti területek, tájak és építmények. Az Egyezmény
�F�G��	�)�	����)F�����	�������	�����F�����������������������

2003 szeptemberében alakult meg az Európai Táj Egyezménnyel foglalkozó szakmai
munkacsoport a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Környezetvédelmi és
,H�J�
��6�	�������������F�F����G���F����F�

���'�
���		
F�����*�	���	�����JF������	
����	���F��F�	�����F���������

• ���������F��	�������	
�������F
�������FF�������������������������)�������P

• a tájjal kapcsolatos fogékonyság, tudatosság növelése minden döntési szinten, a
�JF�	������������F������G����������
�	�������	P

• a tájjal való komplex foglalkozás valamennyi ágazati tervben és politikában, település- és
területrendezési tervben,

• a tájjal kapcsolatos képzés, továbbképzés biztosítása a nem tájjal foglalkozó szakemberek
részére is.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

�� )	�� �FH���� ���������� �������� ��	�����G���� �� �������� ��	����� )F������� �����
*������	���F���H�����F�)��F�F������

• ���'�
���	
*����FI�����F�������F�����H����

• bekapcsolódás a nemzetközi munkacsoportok munkájába,

• nemzeti stratégia készítése az Egyezmény hazai végrehajtásáról, rendelkezéseinek alkal-
mazásáról.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

���'��IG��0�	����������*���	�����F�H���*��������F������	�����	�)�����

'( "���������������������)��������������

(ld. B3)

http://www.b-m.hu/
http://www.b-m.hu/
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B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai álláspont képvise-
F������ ��� " ?6� ��� ��  �,6� �����	� )FF��P� �� )F������� ������	�F����� ��� '��IG��� 0��
Egyezménnyel foglalkozó szakmai munkacsoport végzi (D. melléklet).

(C) Jogforrások, hivatkozások

#1999: 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó
engedélyezési eljárásokról

X�<<9���<<9������(&&&�������������������F����F��:�S
*1999: Balogh Á., Csemez A., Kollányi L., 1999: A “Tájkonvenció” átvételének hazai felté-

telei, az EU harmonizációs tájgazdálkodási stratégia megalapozása. MTA, Zöld
$F�G���9;������)J��
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9. EGYEZMÉNY A KÁRPÁTOKRÓL

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

 ���
���	
��� ��G��������F����F
���)		����*��I�)�F��������F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 2003. május 22.
* helyszín: Kijev (Ukrajna)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ Környezetvédelmi Program (UNEP)
* letéteményes: Ukrajna
MAGYAR

* aláírás: 2003. május 22.
* csatlakozás:
* hatálybalépés:
* közzététel/kihirdetés:

Az Ukrajna által kezdeményezett, az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP)
'��IG���%���	�F��� &��������������������F�����F������� ��������	�F���'�
���	
��1>>2
májusában fogadták el az ENSZ EGB Kijevben megtartott Ötödik „Környezetet Európának”
Környezetvédelmi Miniszteri Konferencián. E konferencián, illetve az aláírásra nyitva
*��
�����
����	����F������	����*������ ��G������������*��������I��������)F*���F��������
aláírta: Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbia és Montenegró,
Szlovákia és Ukrajna. Eddig három érintett ország ratifikálta, illetve hagyta jóvá az
Egyezményt (Magyarország, Szlovákia és Ukrajna). Az Egyezmény a negyedik csatlakozást
�����	�F�G�*���F
���

A „Visegrádi Négyek” 2004 májusában Siófokon megtartott környezetvédelmi miniszteri
találkozójukon közös levélben kérték fel az Európai Bizottság környezetvédelemért és
����	�F���G�F���������)FF��������������*��
���
���)�	��FI������'��IG���$����������	�FFI�����
személyként való csatlakozását az Egyezményhez (hasonlóan az Alpok Egyezményhez).

#% &���������

����FG���'�
���	
���	�����������������������	
�����JF��	���*�F��I� ��G����
 ���
���	
� )�� ��F���� *��
� ��� ���	���� ��������� ��)��I� G�F������� )�F
�����	��� ��
������	���
J����� ��G��������F���	�����������	��)		����*��I�)�F�������	�������
�����������F���	��������H�������������������������������F����F����������������������*F
�
��������� ��� ���������� ���H���� ������	�� ��� �	���������� �� �������� )		����*��I
)�F������ �F�GF��	�� �FF� ����F	�J��� F����
���������� ��� ��F����P� M��		
��� )���N
F�P� �������F��� �������FP�*�������	���	
LFI��
J���������P��� )�F��� ����H�����F���F� ��FI
�����F�������	����F��������P�G����������������������������F�GL������FH����
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'���� ��� �F�GF���� ���� )��
F��� ������ ��� '"/C�  ��	
��� ��� 3�F����
 �	)�	�����	� F)�������� M3F������� �� OO&�� ��������N� �H��� G������� K� *�
������
területekkel foglalkozó – fejezetében is, továbbá az ENSZ a „Hegyek Nemzetközi Évéhez”
(2002) is kapcsolódó programjaiban.

��� '�
���	
	�� ������JF��� ��������� ���	��� ����F
��	� K� ���FI����� ��� ����
���)�F���� �������� ��� )		����*��I� *���	�F����� ��JF��� �������� �	����F�� �H��
�����
�����F������� ������� ��������F������� ���F����� ��� �	)��������L���� ���������� �G��� ��
energetika, kulturális örökség, környezetértékelés és monitoring, társadalmi tudatosság és
�������F�K������������F���F�����	��F���H��������3F����
����	
������F���*��	�����
és fogadhatnak el.

���'�
���	
� )�F������� *���F
��� �FF��	� ��� ��� ����F
� ����H���� *��
� M��� '�
���	
� �
Kárpátok térségére (a továbbiakban „a Kárpátok”) vonatkozik, amelyet a Részes Felek
 �	)�	������ )��� ��*������	�N�� �� ��JF��� *���F
� F*�����F���� ������	� ���������� ��
������	
������F�G��I���	���������������!"'D�'��IG���%���	�F���&������������	
�������&���F	��0���������������	�F�����F�������	���������������G���F��	�����)J���F	
�����������������F��F�

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény keretjellegénél fogva nem tartalmaz konkrét kötelezettségeket, ezeket
���*��I�	� �� �����	� ����F����	�I� ��
����	
��� )������ ����� ��)���F���	�� �� %����
Felek egyetértése esetén.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek Magyarországnak
����F��F�	���IF�F�����)F����������F	�	�	��

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

A Felek pénzügyi hozzájárulási kötelezettségét az Egyezmény végrehajtásához a Részes
3F�� �	)�	������*��������������������G�	��)��
F�����F��F���
�)������I�#7D�
����FF������������JF�������������� ��G��������������F�����������!"'D�'��IG���%���	�F��
Irodája keretében, a bécsi ENSZ Központban 2004 júliusában hivatalosan megkezdte
���������� ��� &���F	�� 0���������� ����	
����	�� ����������*��� K� �� G�	�J�
�� *�����
járulás pontos mértékének meghatározásáig – önkéntes hozzájárulásokat lehet tenni.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

A Részes Felek Konferenciája dönthet az Egyezményhez kapcsolódó, az abban
��)���F������� �F��F�	��� ��F��������� ����*�������� ���F��FI�� ��	�������� )F��������
�����F���I���
����	
�������F�������IF��F����1��

A7. A nemzetközi szervezet

��� '�
���	
� F���������� ���	��� ��	���*��I� ����� �� %����� 3F��  �	)�	������
Ennek munkáját alárendelt testületek és tematikus munkacsoportok segíthetik. Az
Egyezmény szervezési és ügyviteli feladatainak ellátásával az Ideiglenes Titkárság
foglalkozik. Az Egyezmény elfogadására és aláírására Felhatalmazottak Konferenciájának
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2003. május 22-én Kijevben elfogadott határozata rögzíti, hogy az Egyezmény
hatálybalépéséig az UNEP Európai Regionális Irodája vállalja az Ideiglenes Titkárság
)F������	��� FF�������� ��� �����	� �� %����� 3F��  �	)�	�����	��� �FF� ��	�	�� ����
�-FF�	�I�� 0��������� ����*F
���F�� ��F
	�� ��� �FH���� *��������� ���F���	� ��  ��G����
területén kell lennie.

Az Egyezmény hatálybalépéséig az aláíró országok érintett minisztériumainak
��G���F����F� �FFI�  ����	
����� $��������� ��������� ��� ����H��� F�� �� %����� 3F�
 �	)�	�����	���F���JF�����

��� '�
���	
� ����F��������	� �F	���� ���G� ��F�� ����� '"/C� ������	�� �!"'D�
UNDP) és nem-kormányzati szervezetnek (EMF, EURAC, REC, WWF), valamint az Alpok
Egyezményben Részes Feleknek.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Magyarország területének mintegy 10%-a (9,7%) tartozik a Kárpátok térségéhez (a
 ��G����� ��JF����F� G���� *���	�� 5�2Z���F� ����������� ��� ������� )�F������� *F
�����F
adódóan hazánk határozottan érdekelt a Kárpát-medence környezetbiztonságának és
���	
����	�����	�� ���H������	� ��JF�	��� ��� ������*�������	� �������� ������ ���	
���
*������� ��F������	�� �FF�� ������F����	��� ��F���	�� �F
�	� *����L� ���L� )�F������
G����������	����F
������F���	������F�������F�������� ��������������F����F���������
���������FF���

���'�
���	
� ��� �� F*������ �����	�� ��
����	
��	�� ����F������� ��� ����*������
*��������F*������������	���*�������	���	
LFI����������	�F����
J������������������*���
���	
�����������������F����FF����)��I�	���)		����*��I�)�F�������JF��	����F
�*����L
���L����
������������JF��F������������JF��'��IG���!	�I��	�������'��IG���/����������
Politika, valamint Biztonsági Stratégia szempontjából.

Emiatt az Egyezmény valamennyi rendelkezése fontos Magyarország számára, de
�JF�	��	������FI����������������)�F�������������������	����F���H��
����������F�����������
�
�� ��������� �������������� ���F������ ���������� ��	
������ ������ ���	
���H��F�
)�F�������������F����F�������������I���������	�����I��	�F�������F*�������

Ennek szellemében írta alá a Magyar Kormány képviseletében a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter az Egyezményt 2003. május 22-én a Kijevben megtartott „Környezetet
Európának” Környezetvédelmi Miniszteri Konferencián. Az Egyezményhez való csatlakozás
jóváhagyásáról a Kormány 2004. május 21-én hozott határozatot.

'% #������������������������������	��������

���'�
���	
�	�)��F�F���F��F�	�����F���������*���������*�����������F��F�������������
Nemzeti Környezetvédelmi Program intézkedései és tematikus akcióprogramjai, valamint az
egyes ágazati koncepciók, cselekvési és fejlesztési programok.
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B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

(ld. A2 és A3)

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

��� '�
���	
� &���F	�� 0���������� ��������� )F������	��� FF������� 6��
��������
2003-ban és 2004-ben önkéntes pénzbeli hozzájárulással támogatta.

'( "���������������������)��������������

6��
��������� ��� '�
���	
�	� )��F�F�� ��F��������F� ��� �F��F�	��� �	�F������F
��G���F���������������	��
J�����������)�F
�����������������������F�����F��FL�G���������
illetve a „Visegrádi Négyek” keretében.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Az Egyezmény kidolgozásában Magyarország aktív szakmai és környezetdiplomáciai
���G�� ��F����� ��� )F������ ��� �
���	
� ����������� ��� G�F������� �F	��������� ��
'�
���	
� ����*�������� ���F��FI�� �
F��� ��� *��� ���������� JF���	� 6��
��������
��G���F����	�����	��������	
	����	��������

Ilyenek például az Egyezmény földrajzi hatályának meghatározásával kapcsolatos
���������� ��F�F���I��� ���
� ��  ��G����� ,����� 0�JF��	�� @�FI������ ��F���	�� ��� !"'D
�������� ���	
H������F� F�	��F�� M ��G�����  ��	
���� 'F�����	���N�� ��F
� )�	���� ���G�
játszik az Egyezmény végrehajtásának tudományos megalapozásában, többek között a
���	
���FF�G��� ��)��I� �����F����F� ��� �JF�	����� )�F������� )�����I��	
��� ����F�
gozásával.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

X1>>5��1��;U1>>5���,��1���� �����*����������� ��G��������F����F����)		����*��I�)�F�����
����F���IFI� ���
���	
��I��*��
����IF

X1>>2��1��5U1>>2���,��2>��� �����*����������� ��G��������F����F����)		����*��I�)�F�����
����F���IFI�����
���	
��F�H�����IF
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10. A VIZES TERÜLETEK:
��,\C&6�7�%� �=(�@'(A'&"' �,=7'(6'

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'�
���	
���	���������F	��������������JF����F�
�JF�	��	����	���H�����������F�*F
���F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1971. február 2.
* helyszín: Ramsar (Irán)
* hatálybalépés: 1975. december 21.
* szervezet: Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség (IUCN)
* letéteményes: ENSZ Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezet
MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 1979. április 11.
* hatálybalépés: 1979. augusztus 11.

* közzététel/kihirdetés: 1993. március 2.

#% &���������

���'�
���	
� ��F�������� �� ����� �F�*F
����������	�� ��� ������� *���	��H����	��
F���H���������)FF���������	�����	
����
J����������������������H������#F���F�������
���	���F���������������������)�����������F��������������F��I���������	
�F���*F
��
F�H���� ��� Q��F��N� *���	�F�������� ����� ��Jletek visszaszorítása (pl. lecsapolás, feltöltés),
G����H����� FF	� ��� �<9>���� ����	� F������ �� �H���������� ���F���	� ����	
���
szervezetek és személyek léptek fel, akik felismerték, hogy eredményt csak nemzetközi
összefogással lehet elérni. Napjainkra a Felek az Egyezmény céljának tekintik a vizes
�F�*F
��K���	�	�	�vény- és állatfajára kiterjesztett – biológiai sokfélesége meg������	�
és fenntartható hasznosításának integrálását.

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény szerint valamennyi Fél:

• ��� '�
���	
� �F�H��������� ���
� ����F���������� ���F�� F��F���� �
� ����� �F�*F
�
���F�F	���� ��JF��	���Q"�������� �F	�������������F�*F
�� ��
��kébe” (Ramsari
B�
����� �����	�� )F���F�� �� ��)FF�� ������������ �F�G��	� R1�SU5T� ��� �� ���������	
további ilyen területeket is bejelenthet;���B�
����	����GF����JF�����������	����������
)�	���� ���������F� ��JF*�� ���� ��� �F
	� ���	� �� ��������	�� *F
���� *���	FI� �FF��� ��
������������JF����FF�kijelölni [4.§/2];

• ��������F�*F
��F�����)J�������������F��L�
������FFH��	���������FIsítani, hogy
����� F���H����� ��� ������ ��JF��� ������� *���	��H������ ��� ���FIgiai jellegének
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���������� R2�SU�TP� ��� ���FI����� �FF�� K� ����� �*����� ���������	� �����	�� K
változásáról tájékoztatni kell az Egyezmény Titkárságát [3.§/2];

• ������� 	
�F��	H�����F� ��� F���H��� ����� �F�*F
�� ���������� R5�SU�T�� �������� ��	����
����������JF������F�����������������������G������F�R5�SU8TP

• ���F��������'�
���	
�����*��������F���G���F��������������
�������F�������	
�� ����������� *��������� ����F�� ��JF���� �� ��	�FI� )����� ����	� R8�ST�� ��F���	�� �
fejlesztési intézmények vagy donor országok által biztosított támogatások ügyében;

• F���H����*��
�����<<5������5�� �	)�	�����F��F�F)��������6�	���V���B�
zékbe felve-
�
��� ������� �� %������� B�
����	� ���� ���GF�� ����� �F�*F
���� ��F
�� ���FI����
jellege megváltozott, változóban van, vagy várhatóan megvál���������������� )�F�������
szennyezés, vagy más emberi beavatkozás következtében; ennek célja az, hogy
�����	
H���� �� )��
F��� ����	
��� ��JF����� ��F��F� ��� F���H��� �� *F
��FFH�����*���
)		���������*�����J�������	��������������F���������)��������������H�����P

�� )	���	� �LF�	�	� ��	�	� 3�F� ������ ������� 	����� ����� �F�*F
� FF����� ����H��
jelentés készít a Részesek Konferenciája számára, gondoskodik a listás területek kezelési
terveinek kidolgozásáról, figyelemmel kíséri a területek ökológiai jellegének változását.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

���'�
���	
��<<5��	� *���F
��� F�G����I���H����� ���F����� ����� �� 3F�� G�	�J�
�
*��������F�������0���������������'�
���	
��JF�	��������JF�����������	����F�����*��
A hozzájárulások összegét az ENSZ hozzájárulás alapján számítják ki, miután a 3 évenként
����JF�� �	)�	������	������������2���������������F�����������F��'�	��H�JF���)�F��
országok önkéntes, általában meghatározott célra biztosított pénzügyi felajánlásai jelentenek
bevételi forrást. A Részes Felek 1990. évi, Montreux-ban tartott 4. Konferenciája elhatározta
K� ��� �	��	��� �)��������F� �����F���I� K� ����� �F�*F
� ���F��� �F�G� F���H������ ����F� �
��FF�F��*��
���)�F�����������������gatást kaphassanak az Egyezmény végrehajtásához.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

�<;1��	� )�������� F� K� ��� '�
���	
� �I���H������ F*����� ���� K� D������� B�
���
könyvet, amely 1986-ban lépett hatályba. 1987-ben fogadták el a Reginai Módosítást (1994-
��F�*���F
����� ��F
���	���*��I���������F��H��������%�����3F�� �	)�	���������� �	�F�
kezett a Felek pénzügyi hozzájárulásairól.

A Felek 3 évenként tartott konferenciái hoznak határozatokat és ajánlásokat a végrehajtás
�
��������JF����F��G�F���F���������)F���F���F����F
���F�G��	��
���JF��Q	�������
�F	������	�N���	��JF��	������������JF�����������G�F�����������������������F�������IF�
 ��F���	�)�	���������	��������
�mény 2002-2008 évekre szóló Stratégiai Terve,
mely az egyezmény végrehajtási tervezésének nemzeti tervére építve megadja a legfontosabb
����*����	�I�)F���������������F��	���H��	����F�FF�G��������1>>8��	����	��������JF�
konferencián már konkrétan jellemezni lehet a végrehajtás hatékonyságát.
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A7. A nemzetközi szervezet

Az egyezmény és a Részes Felek Konferenciája által hozott határozatok végrehajtásának
������	�F����� ��� &!."� ����	� �FJF� ������� 0��������� F����� F� ��� -FF�	�I� $��������
általános felügyelete, irányítása mellett. Az Egyezmény végrehajtásának módszertani kér-
déseivel a Tudományos és Technikai Testület foglalkozik.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezményhez Magyarország 1979. április 11-én csatla����������D�������B�
����	
��
höz 1986. augusztus 28-án, a Reginai Módosításhoz 1990. szeptember 20-án csatlakoztunk. A
�������������	
�����F	������	�����*������������������	����+������
�F����<<2����������1��	
törvénnyel kihirdette az Egyezményt a kiegészítésekkel együtt.

'% #������������������������������	��������

6��
���������	����������FF���*��������G�	��IF��F	�����������JF��nek többsége
	�G���	���� �����	
�� ���F�� �F���� �FF�� ��� � ��JF��	� �����	�� ���dálkodást és egyéb
����	
������ ����������F��� ��������F
��� *���������� ���� 0������� ����� �F�*F
�
védetté nyilvánítása van folyamatban. Az egyes területek védelme mellett a környezet- és
természetvédelmi jogszabályok hivatottak a vizek ������H����F���F������F����F���H�	���'��
���JF����F������������������F����F���IFI��<<9������(&&&�������	
���F
���������F�*F
�
védelmének általános szabályozását adja meg. ��� '�
���	
� ��F��������	�� ���� F���
tartásával a vízimadarak háborítatlanságának biztosítása céljából a vízivad fészkelési és
��	�F���� ���G�	��IF� 	�������F�� ��� ���F�� �F	������� ����� �F�*F
��� �JF�	F��
�	�F��������������JF��	��F*����	��H�	����<<<�1>>����������� �����������F����F
��IFI������	
�F�H����	�����)FF�	�F����JF�������������������� �I���� F�G���
�����1>>2�
��	� ���	��F�� ��� ������� ��F��		
�� ����� �F�*F
�	�� )F�����G������ ��F�I� L	�� "����
,����=F�*F
�����������G���������F
�����	���G��	���F���	�	�������� �F	�����������
�F�*F
�������*�������������JF	��

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

�6��
������������'�
���	
*�������	������F�����������:� ��JF��� �F	��������B�
�
������ �� ���������	� ��F	�����F� �
J��� ��� ������� ��JF�	� �����	� 12� 	���közi
�F	�������������F�*F
���	��������JF�J���:<�<8;�*�������������szetvédelmi hatóságok
)��
F��F��H���������JF������FI������FF�G������6�����dött a területek természetvédel-
�����F��������	������F����������������H������FF�������hajtása. Az Részes Felek Kon-
ferenciája C.5.7 Ajánlásának eleget téve 1995. február 28-án megalakult az Egyezmény
Magyar Nemzeti Bizottsága, melynek tagjai természetvédelmi szakemberek, tudósok, az érin-
�������������������	
*����������	�������	
���������������F�������������G���F���

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

��� '�
���	
� ��F���������*�� ��FI� K� F�H��� �������� K� *��������F���� 6��
��������
rendszeresen fizeti. Önkéntes hozzájárulással 1999-2002 között támogattuk a Részes Felek
konferenciáinak, valamint a pán-európai Részes Felek konferenciájának megrendezését.
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'( "���������������������)��������������

6��
��������� ����� 	�������� �
J����������	� ���� ������ ��� '�
���	
� ����haj-
����	��� F���H������ �!/�3Y/� G������ �� ����� �F�*F
�� )F��������� ��lésére; együtt-
��������@�FF�	�����F� ����� �F�*F
�� ���	�������I����	��F����	��� �����lezésére); német
�����	��	�����	
��F��
J�����������F�*F
����	�������I��témakörökben). 2001-2003 között
az IUCN Pán-Európai Biológiai és Tájképi Sokféleség programja keretében kommunikációs
projektet hajtott végre öt kelet-európai országban, köztük Magyarországon is, s ennek kereté-
�	���������������	�����I��G�����������JF����������F�*F
������������F����������?����I
%���������JF�	�G�����H���F���G����������F�����F	��������	
��F�

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

1990-93 között Lakosné Horváth Alojzia (KTM) helyettes tagja volt az Állandó Bizott-
ságnak, �<<2��IF� G���� � $��������� F	���� ��� �<<2�<9� �������� ���������� ,��*� 6�*�F
�
(KTM) megválasztották a Tudományos és Technikai Testület tagjává.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#1997: 30/1997 (IV.30.) FM rendelet a vadgazdálkodásról és a vadászatról
X�<<9���<<9������(&&&�������	
����������������F����F
#1993:��<<2�� ���� O(&&�� �����	
� �� 	�������� �F	������� ���������F�� �JF�	��	� ��	�� �

�H���������� ����I�������� *F
���F� ��IFI�� %�������	�� �<:��� )������ 1��	� F)�������
Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28. - június 3. között
elfogadott módosításai egységes szer����	������	����*���������F

W1>>5��$�*������1>>5�� JF�	F���������F�*F
�	���0�������,�F������28U<��5�;�5�<����
*2003:�$�*������6������(���1>>2��(���?����^*��	������	��F�)���V�����Y��F��.�	���

vation Bulletin 2003/1
*2003.�$�*������1>>2����%�������'�
���	
��,���	��1>>2U5��5�������
*2001:�$�*��� ���� /���I�6�� ��������� 1>>��� ,���� �F�*F
��� �� ��������� ��� �� �������F��

környezet kapcsolata. Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természet-
���F����F���5��'(0'�/C&'� �6�0�@��$���G��

W1>>���0,@��1>>�����%�������'�
���	
� �����	
��� �����	
�����������JF����F���IFI
egyezményhez (Ramsar, Irán, 1971). KöM Természetvédelmi Hivatal, Budapest

*1995: Lakosné H. A., 1995: A ramsari egyezmény. Természet Világa (Természetvédelmi
Különszám), 126/II: 39-41. o.

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest

*1989: Lakosné H. A. (szerk.), 198<��6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� �����
szetvédelem. KVM, Budapest, 11-18. o.



101

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON

11. A VILÁG KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETI
?%? /=#="' �6'#�%C=/'

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Egyezmény a világ kulturális és természeti
��������	�����F����F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1972. november 16.
* helyszín: Párizs (Franciaország)
* hatálybalépés: 1975. december 17.
* szervezet: ENSZ Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezet
* letéteményes: ENSZ Nevelési, Tudományos és Kulturális Szervezet
MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 1985. július 15. (csatlakozással)
* hatálybalépés: 1985. október 15.

* közzététel/kihirdetés: 1985. december 30.

#% &���������

 A kulturális és természeti örökség nemcsak minden nemzet, hanem az egész emberiség
felbecsülhetetlen és pótolhatatlan kincsét képezi. Ezen örökség egyes részeinek egyetemes és
�	��H�JF�� ������� ��F����	H��	��� ��� '�
���	
� ��F��������� *��
� F���H��� �	� ������
���F���� ��� ����������� '�	� �������� ��� '�
���	
� �F��F� F���H���� ,�F���������� B�
�
zékben tartják nyilván. Az Egyezménynek 178 állam volt Részese 2004 májusában.

A3. Konkrét kötelezettségek

���'�
���		
F�����)J�����	�������������	��������F����������FF��FH�	��

• a Világörökség Jegyzékbe már felvett hazai javak védelmét,

• a más területeken található ilyen javak védelmében való esetleges közre��ködést,

• az ország területén található további kulturális és természeti javak Jegyzékbe való
)F���F�	��K������F��F�������������	���F�������	��������F��	��K����F�����H������

Az Egyezmény alapelve szerint a Jegyzékbe ajánlott javaknak kivételes, egyetemes
�������F��FF� �	�F��	�J��� ���������GG	� �� �����F�����F� F������)FF�� )F�������
�
���������	���J������������F����	
L������������JF����������������F�

'����� F������ ����������I� ��
����� �������	
���� F������� �FF� ����H�	�� �� ,�F���������
$��������� �������� �����IF������������F�� ��F
�	�� ����	�K� ��� ������ ����	��	�K� ���
������������F����	
L���������,�F����������B�
�������FI�)F���F��������������I����������
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évben. E tájékoztatók alkotják az Egyezményben Részes Államok területén található kiemel-
������F����F���������������������FF������������F����Htésének és benyújtásának az a célja,
hogy a Világörökség Bizottság számára lehe�������
���F*���F����F��������)J�����	
�����	�� �����F����� �� ��������� �������� �������)�F������� �
����� �F�G��	� �FF� ���G���
tosítani, míg a kulturális javakat kultúrtörténeti és területi megoszlásban.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

��� '�
���	
� ������	� )��F�F��� �� ,�F���������� �F�G� F���*�������� ��F
��F� �
Veszélyeztetett Világörökség Jegyzékbe felvett kulturális és természeti értékek védelmével
kapcsolatos tevékenységet támogathatják.

����F�G���	��	����� )������IF��GJF� )F�� ���F��� �s önkéntes hozzájárulások. A Részes
-FF��������F��� *��zájárulásainak összegét az UNESCO tagdíjak alapján állapítja meg a
Részesek Köz�
�F���� �� *��������F��� �F�)F����� ���!"'/.+� ����H�� � százalékának meg-
)FF��������

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

Az Egyezmény végrehajtásának módját szabályozzák a „Végrehajtási Irányelvek”
�+G�����	�F�#���F�	������F
�����,�F����������$��������������F��������L�H��

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezménnyel kapcsolatos koordinációs és operatív feladatokat az ENSZ Nevelési,
Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Világörökség Központja (World
Heritage Centre) látja el. A döntéshozó és végrehajtó szerv az Egyezmény Részes
-FF����	��� �����	��	�� JF�����  ���
�F��� �F��F� ����F�������� 1�����L� �� ,�F���������
$�����������F
	��*������F�G����)F��������	�

• ��3F���F��F����������������F������������	����F�����H����	����	����	�������������
mai szervezetek véleménye alapján kiválasztja a kivételes, egyetemes értékeket kép���F�
kulturális és természeti értékeket és felveszi azokat a Világörökség Jegyzékbe;

• dönt arról, hogy a Világörökség Jegyzékbe besorolt javak közül, melyeket kell felvenni a
Veszélyeztetett Világörökség Jegyzékbe, amelyeket a veszély elhárítása érdekében a
Bizottság a Világörökség Alapból támogat;

• meghatározza a Világörökség Alap felhasználásnak módját és feltételeit úgy, hogy az a
leghatékonyabban segítse az Egyezményben Részes Államokat a kivételes, egyetemes
����������������F���	�
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(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezményt Magyarország 1985-ben fogadta el és azt az 1985. évi 21. tvr. hirdette ki.

'% #������������������������������	��������

Az Egyezmény végrehajtása érdekében szükséges legfontosabb döntések megszülettek,
Magyarország több javaslatot tett a nemzetközi Világörökség Jegyzékbe való felvételre és
������JF������	�*�	
����F�����F	����������	���közi bizottság elfogadott és felvett
a Jegyzékbe.

!�
�	�������F	F����,�F����������B�
�����)F��JF��*��������������)FF�����F�
F�������	� �	
���� �����IF� ��	���� �F	�P� �� �����F����� ����	�� F�JF�	H���� G�	��F�G��� F		
szükség e feladat ellátására.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

A nemzetközileg elismert – a Világörökség Listára felvett – hazai kulturális és természeti
�����������I�F�	���)F���F����G�	�����

• Budapest Duna-parti látképe,
��������,��	�
�������	�����
�L����������	F������	
�����<;:�����H����1>>1�

• @�FFI���I)�F�������������	
�����<;:�

• Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai
��<<8�����H���1>>>P�/�F��������F�������*F
��H	�������H��������F������F��F�	������	��

• D�		�	*�F��������'������$	����3��G��������������F	�������������	
�����<<9�

• Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta (1999)

• Pécs - ókeresztény sírkamrák (2000)

• 3����U�"����F�����F�L������1>>�P�����������F�������*F
��H	�

• Tokaj - történelmi borvidék (2002)

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

��,�F�����������F�G�����FI� ��	��	��� �)������� ���F�������	�� ��� F�H������ ����	�
Magyarország eleget tett.

'( "���������������������)��������������

�� ��������� ��F���������� ���F���F� ��G���F����	� ���F	��� �� ���
�����F����
����F��FL� ����������F��� �
J����������� ��F
	�� ����	
��GG	� )F������ �� ,�F���
örökség Jegyzékbe a közös határon áthúzódó, fent említett természeti értéket. Hasonlóan
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����FI���������������
����
J������������3����U�"����F�����JF��	���*�F�G�F���������
a közös kezelési terv és kezelési mechanizmus kidolgozása.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

6��
����������� �<<:��	� *������ ������������ ���F���������� �� ,�F���������� $������
������� ��F
	�� ����	
�����	� 	����� ��G���F���	�� �<<;���� ���� /��F���
� C�F��	� ���
������� �<<;��IF� 1>>1���� 6��
��������� ��G���F��� ��� 'F	������ ������ ��F��� �<<;��IF� BF	
B�	�����GG�������	���1>>��1>>1��	�G������$���������������F	����	������3����
�0�����

B7. Hazai koordináció

���'�
���	
�����*����������K�����*��������F���IFI���������F
�����	��K������I���	���
környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter volt �<<;����)FF���������	������	���������
��������� *��������� ������ �����	�� ���	�����F�� '��� �����	� �� *���������� �I�����
F���	�����)FF�	���)F�������������	�F���������" ?6�F���)FF���L�
��*��
��� �,6�	�
egyetértési joga van.

1986 áprilisában alakult meg a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága a minisz-
��������� ��� �	�����	
�� ���F�F�� ��G���F����F�� �<<>� ��� �<<;� ������� �� $��������� 	�
�����������<<;���	�����JF�����������F���F����FF���)FL�H����������	
���������$��������
�����	� �������� �� ��F����F��� �F����������� ��F���	�� �� �������������� �F���������� �7�
melléklet). A Magyar Nemzeti Bizottság a hazai tudományos és szakmai szervezetek által
javasolt értékek közül több pályázatot vizsgált meg, illetve nyújtott be a Világörökség
$��������*������'�
���	
��F��F�F�H����I��	�

(C) Jogforrások, hivatkozások

#1999: 6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról
X�<;8�� �<;8�� ���� 1��� �����	
���� �	�F�� �� ��F��� ��F����F��� ��� ��������� ��������	�

���F����F���IFI�����'�
�JF��"�����+���������0�����	
������ �F����F���/����
zete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfoga-
������
���	
���*���������F

*2002: Világörökség Magyarországon. Világörökség Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága,
KÖH, Budapest

*2000: Tardy J. (szerk.), 2000:�=���������6��
����������0������$L�����F�GH���	
� ���I�
Budapest (megj. angol nyelven is: Cherising Hungary’s Heritage. TermészetBúvár
Alapítvány Kiadó, Budapest)

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest

*1994: Bándi Gy, Faragó T., Lakosné H. A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest, 33-34. o.

*1994: ÖIFF, 1994: Természetvédelmi egyezmények - oktatási anyag. Ökológiai Intézet a
Fenn����*��I�3�F���������6����F���19�2�����
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�1����,-"7+%(4�,�7+"�=(�
ÁLLATFAJOK VÉDELME

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Egyezmény a vándorló
����	��F���FF��)��������F����F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1979. június 23.
* helyszín: Bonn (Német Szövetségi Köztársaság)
* hatálybalépés: 1983. november 1.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: Német Szövetségi Köztársaság
MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 1983. július 12. (csatlakozással)
* hatálybalépés: 1983. november 1.

* közzététel/kihirdetés: 1986. május 6.

#% &���������

���� '�
���	
� �F�G���� ��F�������� �� ��	���FI� �FF��)����� ���F��	�� ������H������ ��
��F���G���F�����	���������
J���������������������F���H����������������R&&�SU2�T�

A3. Konkrét kötelezettségek

����	�����)F������������������

• az I. Függelékben felsorolt vándorló fajok azonnali védelmének a biztosítása [II.§/3b];

• a II. Függelékben felsorolt vándorló fajok védelme és gondozása érdekében megálla-
podások megkötése [II.§/3c];

• az I. Függelékben felsorolt fajok kipusztulási veszélyének elhárítása szempontjából fontos
�F�*F
����������� �*�F� G�������F�*��I� ��� *F
�	��FI�� ���� �	� �F�*F
�� *F
��
állítása [III.§/4a];

• ��� &�� 3J��F���	� )F����F�� )����� ��	���F����� �F	���	� ���FI� ����	
����� ���

�����F
��� ������ *�����	��� �� ��)FF�� �I��	� ��FI� ��F������ ���J�����F���
ellensúlyozása vagy a minimumra csökkentése [III.§/4b];

• ��� &�� 3J��F���	� )F����F�� )������� ����F
����� ���
� ��FI��H	�F�� ����F
����
��	
���	����F*�������������F��������������������FI������	�������
������F
������
�F�������	����*�	���)�������FGJF���	�����
���FGH����	��������L�FF	��������
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���
� �� ���� ��FGH���U��FGJF�� )����� FF	�������� ���
� ��� ��F��� )F�����F����
[III.§/4c];

• a Titkárság tájékoztatása az I. Függelékben felsorolt fajok zsákmányolásával kapcsolatos
bármilyen kivétel alkalmazásáról [III.§/7].

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

 Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

A Részes Felek Konferenciája ülésszakain elfogadott költségvetéshez a Felek hozzá-
járulásainak összegét az ENSZ-tagdíjak figyelembevételével állapítják meg.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

Az Egyezményt több Megállapodás egészíti ki (12.a).

A7. A nemzetközi szervezet

���'�
���	
� F�)���� ��	���*��I� ���JF�� �� %����� 3F�� �	)�	������� ��� '�
��
mény végrehajtásának koordinálásával, ügyviteli feladatainak ellátásával az UNEP keretében
�������0���������)��F�F������

A Tudományos Tanács feladatai: tudományos tanácsadás a Részes Felek Konferenciája, a
Titkárság és bármely Fél számára, kutatási ajánlások, különleges védelmi és kezelési
intézkedésekre vonatkozó ajánlások, ajánlások készítése az egyes fajok I. vagy II. Függelékbe
��FI�)F���F�������	F���������H�������'�
���	
�����*�����������	�)F��JF��G���F����
megoldására.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

A csatlakozási okiratot Magyarország 1983. július 12-én helyezte letétbe. Az Egyezményt
����<;9������9������L������	
�����	�F��F�*�����������

'% #������������������������������	��������

Magyarország az Egyezmény végrehajtása érdekében több programot, intézkedési,
kutatási feladattervet fogadott el és hajt végre, illetve részt vesz a nemzetközi egyez-
tetésekben.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

����'�
���	
�	���*���������� ��	����� )F������� ����*�������� F�������	� ��� �F����
�������������F)����������FF�����������������F���������������������	
������F	����
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• 13/2001. (V.9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
)��������	����������F�	����������F����F���	�����'��IG��� ��������	�����������F��
���G�	��IF��F	����	���	
������FF��)�������������F���FP

• �����������)�������	�F���	��������������<;5�I����������������
������FL����	�����	�
folytatása, amelynek keretében zajlik az I. függelékes kis lilik és vörösnyakú lúd
monitoringja is;

• �� ���F������� F*F
����	�� ����� ��� ����������F��� ���G�	�����IF� ��IFI
L������I����� �� $�		�� '�
���	
� *���������	���� ����� �� ���F������	�� �� ��	���FI
fajokra kifejtett lehetséges negatív hatások értékelésének beépítése;

• ����G)��JF������ ������� F��������� ����I���F�G����� ��*F
���� �����F��	
����� ��
����J��������J�����F����������F�������	����������I������������F�������F��F��P

• a fekete gólya, a fehér gólya, a cigányréce, a rétisas, a parlagi sas, a kék vércse, a
kerecsensólyom, a haris, a túzok, a széki lile és a gyurgyalag fajvédelmi terve;

• a túzokvédelmi munkacsoport szakmai koordinálásával elkészültek a nemzeti park
�������I������ �L���� �F�*F
�	�� ����������� ������ ��F���	�� �� 6��
��� 6������	�� ��
Természetvédelmi Egyesület (Hevesi- és Borsodi-sík és Bihar) túzokvédelmi programja;

• �<;<���F� ������	� 0L������F��� D������� ����*�������� �L����H��F�� ����technika,
����������P�)������)F��H������������I	�����F��H����P�)����aljak mentése; tojások
����������F����� ����F��� F���� ����	��F�� ���I� �F�� �����	�� ������*F
���P� 6"D&
területén a dévaványai túzokvédelmi mintaterület létrehozása, ÉTT rendszerben túzokos
�F�*F
�P

• %������� ,��F��� D������� �����	� )����F����JF�	� �� )����F���� ���������	� ������
�����������������	
�����F*�F�����������F�������������H����P

• LIFE program keretében a parlagi sas kutatása, állományának védelme;

• ��H���)��� 	���G������� �FF���	
�	��� ��	����������� ��� ���H�� �F�*F
� ��F��� �� )��
érdekeinek figyelembevételével a HNPI területén;

• ����F�F�����	�F������G�*	�*F
�	������������F�����F�����@"D&���JF��	�

��� '�
���	
�� ������H��� ���FF�G������� ���JF� 6��
��������� ����*��� ����F��������
���� M6��FF�G����� ��� �	����� ���F����F� '��IG���	N� ��� MMegállapodás az afrikai-
��������� ��	���FI� �H���������� ���F����FN�� �������� �
�� )����� K� �� ����	
������ GIF�	��� �
�L�����������H���)���	���G�������K����F���F�)��F�F���I������	�����*�����1����

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

6��
��������� *��������F����� �� G�	�J�
�� �F�G*���� ��� F�H������ ����	�� �������	�� �
hozzájárulások befizetése.

'( "���������������������)��������������

Az Egyezmény végrehajtása érdekében Magyarország többféle nemzetközi együtt-
��������	�����������



108

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON

• 	�������� �
J���������� ��� '�
���	
*�� ��G���FI�I�	� F)��������� �
�� )����
védelmével foglalkozó „memorandumok” végrehajtásában (12.a);

• �� 6��
��� 6������	�� ��� 0���������F��� '�
�JF�� �
J���������� �� Q$���F�)
International” szervezet titkárságával az európai túzokvédelmi stratégia kialakításában és
���������������G�F�������)�F
���F�����	�

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Az Egyezmény Tudományos Tanácsának tagja – KvVM megbízásból – dr. Bankovics
Attila (Természettudományi Múzeum).

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2001: 13/2001. (V.9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
)��������	� ������ ���F�	���� ������F�� ��F���	�� ��� '��IG���  ��������	� ��������
���F������G�	��IF��F	����	���	
������FF��)�������������F���F

#1998: 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására
és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról

#1996:��<<9������(&&&�������	
��������������F����F
X�<;9���<;9������9�� �����	
���� �	�F����$�		��	������<:<������ �L	����12��	�G��	��F����

��	���FI�����	��F���FF��)��������F����F���IFI��
���	
���*���������F
*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-

védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest
*1994: Bándi Gy, Faragó T., Lakosné H. A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és

természetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest, 35-36. o.
*1994: ÖIFF, 1994: Természetvédelmi egyezmények - oktatási anyag. Ökológiai Intézet a

Fenntartható F�F���������6����F����8�1�����
*1989:�(����	��@����� ��������� �<;<��6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� �����

szetvédelem. KVM, Budapest, 47-66. o.
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12.a. MEGÁLLAPODÁSOK ÉS MEMORANDUMOK
'#A'/�3�B+ �,=7'(6=%�(

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

6��FF�G��������	��������F����F�'��IG���	
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1991. december 4.
* helyszín: London (Egyesült Királyság)
* hatálybalépés: 1994. január 16.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: Egyesült Királyság
MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 1994. június 22.
* hatálybalépés: 1994. július 22.
* közzététel/kihirdetés: 1994. július 29.

6��FF�G���������)�����������������	���FI��H�������������F����F
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1995. június 16.
* helyszín: Hága (Hollandia)
* hatálybalépés: 1999. november 1.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: Hollandia
MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 2002. december 17.
* hatálybalépés: 2003. március 1.
* közzététel/kihirdetés: 2003. június 16.

A megállapodások mellett egyetértési memorandumok is születtek: 1994-ben „Egyetértési
�����	���� �� ����	
������ GIF�	�� ���F����FN�� 1>>>��	� M'�
�������� �����	���� �
����G���IG��� �L���G�G�F���I�����F����FN��1>>2���	�M'�
��������6����	��������H����
)���	���G����������F����FN�

#% &���������

A bonni egyezményhez kapcsolódóan több megállapodást, illetve memorandumot
)�������� F� �
�� �FF��)����� ���F����F�� '��� ���JF� 6��
��������� ����*��� ����F��������
��F
��� ��� �F��������	� ������J	��� ��� �<<��� ���� 6��FF�G����� ��F�������� ��� ��IG��
�	���)�����G�G�F���I�	�������������FF������**����J�������	�������F���
�����
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�	���������F)�������� �������*������������<<8�� ����6��FF�G����� ��F�������� ��� ���	���
térségre vonatkozóan a vándorló vízimadarak védelme. E Megállapodás szerint különös
)��
F��� �FF� )���H��	�� �� ����F
������ ��� �� ������F	� ���F��� *F
zet�	� F���� )������
[III.§/1].

A3. Konkrét kötelezettségek

A denevérekkel kapcsolatos Megállapodás szerint a Felek konkrét kötelezettségei:

• ��)FF��*����������FF�����*��I�����������F�F���R&&�SU2T�������	�������	�		��
szándékos befogásának, tartásának és pusztításának a megtiltása az illetékes hatóság
engedélyének a kivételével [III.§/1];

• �� ���F�� ���G�	����IF� �F	���� G�*	��� ��� �L�I*F
�� )F�����G����� ��F���	�� �
�	�������GF�F���������JF��	��)F�������������	�*F
��������F��F����*����������IF
való védelmének a biztosítása [III.§/2];

• �� ��)FF�� ����� ���F�F���� ��F
� )FF������F� ��������� K� �JF�	��	� ��� �GJF���	
F��I� K� �	����� ���������F�� ����������F��� ��F����F� ��G���F����� ��	�����I�
feladatok elvégzéséért [III.§/5];

• �� �	������������� �F	������	�� �� *�	��LF
������ ��������H���� �� ����������	
R&&&�SU5T��������J���������������G�������������*������	������F���H����R&&&�SU:TP

• �� G��������� *���	�F���	��� F�H����� ����	� �� �	������ �
�����F�� F*������ �����
hatások figyelembevétele [III.§/8];

• a Megállapodás végrehajtásához szükséges törvényhozási és közigazgatási intézkedések
elfogadása [IV.§/1], továbbá beszámoló jelentés készítése a jelen Megállapodás keretében
*�������	����������F�R,&�ST�

Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarakkal kapcsolatos kötelezettségek:

• ����FF���F��	�����'�
���	
�&��3J��F����	����GF��)����*���������I��FF�����F������
[III.§/2a];

• ����FF�����	����FF���*�F����F�*��I��*F
���FF��FFH��	�����'�
�mény I. Függelékében
���GF�� )����� ���	� �F�*F
���� ��F
�� )�	������ �� )�������������*�� R&&&�SU1�TP� �FF�� 
)����� ��	���F����� �F	���	� �����I�� ����	
����� ���
� �����F
��� ������ *�����	��� �
��)FF�� �I��	� ��FI� ��F������ ���J���bölése, ellensúlyozása vagy a minimumra
csökkentése [III.§/2a];

• ���&��3J��F���	�)F����F��)�����������F
�������	
���	����F*�������������F�������
������������FI������	������F�������	����*�	���)�������FGJF���	�����
���F�
GH����	�� ������L� FF	��������� ���
� �� ���� ��FGH���U��FGJF�� )����� �FF���	
�	��
szabályozását, indokolt esetben annak felszámolását [III.§/2a];

• ���	�*F
�����	��H�������*�F�����	���FI��H����������F�)����F	������F���	���	�*F
�
védelmének, kezelésének és helyreállításának a biztosítása. [III.§/2c];

• ��)FF�� �F�*F
�� *�FI����	��� �� ��������� �FF�� *F
�állítása, különösen azon vizes
�F�*F
�����	�����IF������F
�	����JF����������������������	��R&&&�SU1�TP

• �
J���������� �	��H�JF�� ����	�� �� )����� ���	��H������� ��� ��)FF�� F�������
kidolgozására vonatkozólag, valamint olyan irányelvek készítésében, amelyek az egyes
Feleket segítik az ilyen rendkívüli esetekben [III.§/2f];
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• �� 	����*�	��� �H�������� )����� ��FGH����	�� �� ����F������ ��F���	�� ��� �F
	� )����
��F�F	� ��������	��� �� �������F
������� ��		
��	� ����F� �����H��	��� �� ����	� �F�
�FF��������	���	
���F����JF��	
��P�*����	����*�	��� )���������������� �� ���������
��	�	���J�������	�������������FF��		�������*�	���)��������F����R&&&�SU1�TP

• kutatások, monitoring programok kezdeményezése és támogatása a vándorló vízimadarak
biológiájára és ökológiájára vonatkozólag; a módszerek összehangolása [III.§/2h],
��F���	������������F���	����������������)��
F���F�������F���������������G��������
eredményeinek a cseréje [III.§/2k];

• a gyakorlati követelmények felülvizsgálata, szakképzési tematikus és területi prioritások
��*��������������	���FI��H����������)F�������)�F
�������������F������
�����������
����� ��JF��� ��F����� ��	�����IF��� R&&&�SU1�TP� �������� ������������� G��������
kidolgozása és végrehajtása [III.§/2j].

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

A Megállapodások nem tartalmaznak olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

A Megállapodások végrehajtásának ügyviteli költségeit az azokban Részes Felek fedezik;
a Felek hozzájárulásainak összegét az ENSZ-tagdíjak figyelembevételével állapítják meg.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

A Részes Felek Találkozója módosítja az 1995. évi Megállapodás Függelékeit és egyes
fajok vonatkozásában a cselekvési tervet – az érintett madárfajok állományának ismeretében.

A7. A nemzetközi szervezet

��6��FF�G������� F�)���� ��	���*��I� ���JF�� ��� ������	� %����� 3F�� 0�F�F���I���
Az 1991. évi Megállapodás végrehajtásának koordinálásával, ügyviteli feladatainak ellátá-
sával az EUROBATS Titkárság foglalkozik.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

��� �<<��� ���� 6��FF�G����*��� K� 6��FF�G����� �� �	����� ���F����F� '��IG���	� K
Magyarország 1994. június 22-én csatlakozott. Az 1995. évi Megállapodáshoz – Meg-
�FF�G���������)�����������������	���FI��H�������������F����F – hazánk 2002. december 17-én
csatlakozott (55/2002. (IX. 13.) OGY határozata alapján); e Megállapodás szövegét a 2003.
évi XXXIII. törvény hirdette ki.

Ugyancsak csatlakoztunk a fentiekben említett három memorandumhoz: „Egyetértési
�����	����������	
������GIF�	�����F����FN���F�H������<<5����G�����11��	�P�M'�
��
������� �����	���� �� ����G���IG��� �L���G�G�F���I�� ���F����FN� �		�� F���*�������	
6��
�����������������G�� �����������F�H�����1>>>�����I���:��	���F�����1>>��� �L	����9��	
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F�G��� *���F
���P� M'�
�������������	������ ��H���)��� 	���G������� ���F����FN� ��F�H�����
2003. április 29-én).

'% #������������������������������	��������

��� �<<��� ���� 6��FF�G����� �F	���� �� 6��
��������� ��JF��	� �F�� �	����� �����
����	�� ���G�	����IF�� �� 58� ��IG��� )��� ���JF� 1;� *����� F�)����F���� ����	
H������ ���F� �
13/2001. KöM rend. alapján jelenleg 8 faj fokozottan védett, 18 faj védett hazánkban.

A közelmúltban felfedezett Pipistrellus pygmaeus és Myotis alcathoe védettségi státuszt
még nem kapott.

����<<9������(&&&�������	
��������������F����F���FF���;U�<<;�� ������	�F������F��
biztosítja a denevérek védelmét a szándékos befogás, tartás és pusztítás tiltásával.

��� �<<8�� ���� 6��FF�G����� ��� �F	���� 6��
��������� �������� ��� �		��� F���se
������	���
��)��������	����	����)FF��G�������������	�Fkezéseket kell kidolgozni,
illetve végrehajtani.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

A legfontosabb eredmények az 1991. évi Megállapodás hazai végrehajtásában a
���������

• �� 6��FF�G������F� ��� ����*�	���	� �� G�*	��� ��� �L�I*F
�� )F��������� )�F
�matosan
történik;

• �����F�	�������F���������������F����F���IFI��<<9������(&&&�������	
�������2U1>>��
KöM rend. alapján jogilag biztosított;

• 1>>����F� �������F���"�����D���� &���gatóság koordinálásával elindult a mesterséges
földalatti üregek felmérése, mely eddig 65 búvóhelyre terjedt ki;

• F����JF�� �� ���F�� �F	������� )�F��F����� �	����L�I*F
�� F�������� 6��
��������� 2
)�F��F������F�*F
������1>�F��F	��������IG����F�*F
��������JF�P

• ��;U�<<;�� ������	�F���F�G��	�1>>2���������	��������	��	����
�������������������
védelmi vizsgák megrendezésre kerültek;

• )�F
��� �� �	�����L�� ��*F
����� F*������	�� ��������� ��� ���F��I� �	����
védelmének érdekében;

• �� �	������F��� ����F� �������� �JF�	����� �GF�� ��� �GJF�F��I� �	������F� ��IFI�
������	
����F�� F���������F� ������� �����formáló tevékenységüket, továbbá a KvVM
támogatja a Magyar Denevérkutatók Baráti Köre és a Magyar Denevérvédelmi
Alapítvány tevékenységét.

�� �	�����F� ��G���F����� �����	�� ���F�������� �� 3F�� *����������� �F�G��	�� ��
���F��I� �	���G�G�F���I���F� ��G���F����� ���F��� �	��������� ��*�����F��� �	����
���F�������������	
�H���������������F�������	P�����������
�����������G�	����������
������)F�FFH����P������F��������	���G�G�F���I������)�����F*������	���H��*������	��
felmérése; kezelési tervek elkészítése, az országos monitoring rendszer kialakítása.
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Az 1995. évi Megállapodás végrehajtása érdekében:

• a Megállapodás 2. mellékletében felsorolt valamennyi fajnál (az ott felsorolt 232 fajból
*���	���	� �5<� )����F�� ����� F��� �F�G���� )F������ �F�*F
�	����*���������P� �� �����
hatású emberi tevékenységek felderítése; az illetékes hatóság kijelölése;

• a MegállaG���������I����	�������F�G���	����GF��)������GF������F�F���������	
��L�FL��
����	
����� ����	
������ GIF�	��� ����	�� �)������� ��� F����J�� ����F������ F��
)�	������� �F�*F
��� �������� ���
� *F
��FFH������ ��	���F������� ���FI� ��	
���
kiküszöbölése vagy minimalizálása.

További feladatok: cselekvési tervek készítése az egyes vízimadárfajok legveszélyez-
������� G�G�F���I�	��� ���F���P� �� 	�� ��*�	��� �H�������)����� ��������� �����	�
��������	��� ������L� FF	������ ��� ���F����P� �� ��F������ ����	� ���GF�� )����� �������
�F	���� �F�*F
�� ��������� FF����	��� F����H���P� ��� IF��������F� �����	�� ��������
�����	����� �� ����� �F�*F
�	P� �� �������� ���F���� *���	�F���	��� ���F������ '		�
��)FF�	� �F	F������� �� )����� ����� ���F�� ������H����P� *����� ��F������ ���� ����JF�� �
����	
�������F���P�*���	�� ������ ���� ����� )��� �GF�� ����	
������ GIF�	��� �����	
��L� FL��
���� F�F���� ����	� 	�������� ���F��� G��������� ����*��������	P� �� ���F�� �F	������
)������� �������	�� �� �F	���� �F�*F
�� ���������F� ��� ����� ���F��	�� ���F��H����
)�F
������	� ��	P� �� 	�� ��*�	��� �H�������� )����� ��FGH������ ��� �<<9�� ���� (&&&�� �����	

��)FF�	������F
����P��������������F�����*���	�F���	������F������������	��������IF
és a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény hatályba lépésével.

A védelmi munka folytatása folyamatos feladat, beleértve a vízimadár-fajonkénti
cselekvési tervek kidolgozását és végrehajtását a legveszélyeztetettebb vízimadár populációk
���F�����������������3,6�)FF�������F�����IF��������F������	���������������J	������
��������F�*F
�	�F��������1>>8�������������8����

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

6��
��������� �F��H���� ��� F�H�����	��� ��)FF�	� ��� ���� *��������F��� �)�������
mindkét Megállapodás esetében.

'( "���������������������)��������������

��� ��)��I� ��IG��� �
J���������� 	��
��	� *��������F� ��� �
�� ��������� �	)������I�
FF�����*��� ��������I�� �����G�� �����FFH������ ��IG��� �F	������� )�F��F����� �F�*F
�
adatbázisa, konzisztens monitoring rendszer kidolgozása, védelmi útmutatók készítése), s erre
������������ K� �� ������� ����*�	��F�� �	���������F� K� *�����	
����� �*��� �� �	����
védelme.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

A hazai feladatok végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai álláspont
��G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���
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(C) Jogforrások, hivatkozások

#2003: 2003. évi XXXIII. törvény az afrikai-eurázsiai vándorló �H���������� ���F����F
��IFI��@�����	���<<8���L	�����9��	��F�H���	�����������FF�G�������*���������F

#2002: 55/2002. (IX.13.) OGY határozat az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védel-
����F� ��IFI�� @�����	�� �<<8�� �L	���� �9��	� �F�H��� 	��������6��FF�podáshoz való
csatlakozásról

#2001: 13/2001. (V.9.) KöM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a
)��������	� ������ ���F�	���� ������F�� ��F���	�� ��� '��IG���  ��������	� ��������
���F������G�	��IF��F	����	���	
������FF��)�������������F���F

#1998: 13/1998. (V.6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látoga-
����	��������������	����
��)F���F���F����F���	�������F�	�������GH������F

#1998: 8/1998. (I.23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására
és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról

X�<<9���<<9������(&&&�������	
��������������F����F
X�<<5��6��FF�G����������IG����	���)�����G�G�F���I�	�������������F��6��
��� ��F�	
�

:<����������������F������	
�����F�����	�������F�
*1995:�@������*
�(����<<8��$��FI��������)�F������������	��F*�������6��
�������gon.

WWF-füzetek, 8. szám
*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-

védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest
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�2���C�'!%4D�&�0'%6=/C'0'/�=(�,&(-#�=/
=(�@'(A' �,=7'(6'

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'�
���	
������IG�������	��F��	���	
����FF�������
����������F�*F
������F����F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1979. szeptember 19.
* helyszín: Bern (Svájc)
* hatálybalépés: 1982. június 1.
* szervezet: Európa Tanács
* letéteményes: Európa Tanács
MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 1989. november 16.
* hatálybalépés: 1990. március 1.

* közzététel/kihirdetés: 1990. július 3.

#% &���������

���� �
���	
� �F�G���� ��F�������� �� ����	�F�� �FF���� ��� 	���	
)����� ��� ��
�F�*F
�	�� ���F�� �JF�	��� )��
F��F� �� ����F
������ )������� ��F����� �� ��	�FI
)������� ����� ��� �� ����F
������ �F�*F
���� ��F���	�� ��� ������	� ��� ��������� �������
�
J����������F���H����

A3. Konkrét kötelezettségek

A konkrét rendelkezések az állományfenntartó intézkedések, valamint a tervezések,
)�F�����������	���)��	�����)FI�����������	��)��
F�����F���R1�S��2�ST�H�����F����FF��
részletesebb útmutatásokat tartalmaznak e feladatok megvalósítására [4.§-12.§].

Az Egyezmény mellékletei meghatározzák a fokozottan védett növény- (I. melléklet) és
állatfajokat (II. melléklet), a védett állatfajokat (III. melléklet), illetve azokat a módszereket
(IV. melléklet), amelyek nem alkalmazhatóak a III. mellékletben, vagy engedélyezett
esetekben a II. mellékletben felsorolt állatfajok befogása, elejtése során.

Figyelemreméltó az egyezményben a “védelem” értelmezése. A teljes tilalmat a fokozott
védettség (5. és 6. §§. ill. I. és II. melléklet) jelenti. Védettséget jelent (7. §. és III. melléklet)
�������F
������*���	��H��������������������F��������F�����������F����������F������	���)�����
elejtés, amelyek során nem használhatóak a IV. mellékletben felsorolt módszerek.

Az Egyezmény rendelkezéseket tartalmaz a kipusztult fajok visszatelepítése, az idegen
)�����FF	���������������FGH���J��FF	������������	����R���SU1T�
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A Feleknek kétévenként részletes jelentést kell készíteniük az egyezmény mellékleteiben
���GF�� )������F� ��� ������������ *�F������� ������ �I������F�� ��� �F�*F
�� ���F���F
��G���F����	� ���� �����F���F� R<�ST�����-FF�	�I�$��������� �<<2�� ���� �2�� JF���	� F*��������
�F��F�	����F	����	��
���	��	�������H������ ��������	�����F��������F��F�	��� �F	������
�
���	
� ����*��������� ��	�����I� *����� ��������F
���IF�� ��� �F�*F
���F�� ����FI�
��F����IF�� ��� ������� ��JF��	� ��� �
���	
� �FF��F���	� ���GF��� ���JF� F�)����FI
)�����IF���������*F
�����F�����F	���������F���G���������IF����)�	�������������	
���IF
�GF����������	
������	�	������
���	
�����*�����������	�������	
��F����
�G���F����IF
tájékoztat.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Magyarország számára konkrét feladatot jelentett a Vipera ursinii rakosiensis (rákosi
��G�����F�*F
�����F������	�����I�12������L���<<�����	������������	F���

Minden Részes Fél fenntartásokkal élhetett az aláíráskor vagy a ratifikáláskor az I-IV.
mellékletekkel kapcsolatban: Magyarország bejelentett ilyen fenntartást egyrészt azokra a
fajokra vonatkozóan, amelyek a körülményeink között nem szorulnak a mellékletek szerinti
védelemre, másrészt olyan eljárásra vonatkozóan, amelyek tiltása egyes fajok esetében,
hazánkban nem indokolt.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény ügyviteli költségeinek fedezésére szolgáló elkülönített költségvetést az
Állandó Bizottság fogadja el és azt az Európa Tanács költségvetésének keretében számolják
F�L�
��*��
��� ������������� ��FL��)�������� ���'��IG��0�	���� �F��F�	�����F�����������F
kiegészítik.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

���'�
���	
� ������� F�H�������	� 	�� ���*��I��I���H����� ���� )F�)F������� 		�
��J���������� @�� �F
	�� ���� ��JF	� ��� �9�S�� ����	�� ��	� ��� F*������� ��� ��FI��H	�F�
több évet vesz igénybe. Az 1990-es években sor került a mellékletek módosítására,
F�������	� �� �F����IG��� )��	�� ��� )FI��� )��
F�����F� ������	�� '�� ����)J��� ��� 
térség felé 1989-ben Magyarország felvételével történt “nyitással”. Kiegészült a fokozottan
védett növények listája (I. melléklet), tervezve van veszélyeztetett gombafajokra vonatkozó
melléklet is. Az állatok körében (II. és III. melléklet) néhány további faj felvételére került sor
��� F�����H���� �F���� �FF� ���������I���H���� �� ���	��F	� )����� ����	��,��*��I� �����F��� �FF�
�I���H����	�*�	
���	��FJF���
��F�*F
�����	�����I��FF��F������

A7. A nemzetközi szervezet

Az egyezmény végrehajtásának koordinálásával, ügyviteli feladatainak ellátásával az
Állandó Bizottság és a Titkárság foglalkozik. Az Európa Tanács bizonyos összeggel évente
���������� ��� �
���	
� ����*�������� ��� �� 0��������� ��� '��IG�� 0�	���� 3�����������	��
keretében dolgozik). Az Egyezmény végrehajtását számos nemzetközi szervezet segíti
���IG��� ����	�F��� �	�����	
��� ���������� ����	
����� ��� FF��I� 	�������	
����
szervezetek, Természetvédelmi Világszövetség /IUCN/, Európai Természetvédelmi Központ
/ECNC/ stb.).



117

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezményhez Magyarország 1989-ben csatlakozott. Az egyezmény közzétételére
�<<>��	���JF���������6��
����������F��F���F	���������F���F�K���F
���������F�������
okirattal együtt letétbe helyezett “fenntartási” jegyzék is tartalmazott – KTM tájékoztató
jelent meg (Magyar Közlöny, 1991, 14., 454-455), ami tartalmazza az Egyezmény
mellékleteiben felsorolt, de Magyarországon nem védett fajok megnevezéseit is.

��� �
���	
���)FF�� ���	��� ��������FF
�F� ������		
F�� ��FI� ��*������� ��	�����
nem történt meg.

'% #������������������������������	��������

�� *����� ����������F�� ��� �
���	
� ��F���������F� ����*�	���	� )��F�F������ �
����	��F��	���	
������FF�������FF������������������F�*F
�	�����F���F�

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��� �F�*F
�� ��� )����� ���F���� ��	�����I�	� ������� �	�������� �����	�� �� ������
nyilvánításokkal foglalkozó OTvH, OKTH határozatok, illetve KVM, KTM, KöM, KvVM
rendeletek keretében. A fajokra vonatkozó legutóbbi jogszabály a 13/2001 (V. 9.) KöM
rendelet.

���'�
���	
���)FF�� ���	F���	��� )��
F�����F��F� ���F�� �F�� ��JF�� ��Vipera
ursinii rakosiensis�����������G���������)�	����*������F�*F
���:U�<<2��&,�:��� 06��	�F��
����<<1�I�������������������������	���JF���������F��F���������������������G�	��IF�)�	���
*F
�	�� �<<5� I��� G���� ��� �FF���	
��� )		���������� ��H��� G��������� �3@"D� �� 3����
Hanság Nemzeti Park, KNP – Kiskunsági Nemzeti Park, MME – Magyar Madártani
Egyesület, MTTM - Magyar Természettudományi Múzeum) kapnak rendszeres támogatást.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

A hozzájárulásunk az Egyezmény ügyviteli költségkeretéhez az Európa Tanács-i
tagságunkból fakadó hozzájárulással egy összegben történik. Magyarországnak nincs
befizetési elmaradása.

'( "���������������������)��������������

��� �F�*F
�� ���
� )����� ���F���� ��F�I� ����� G������� ��� 	�������� �
J���������
jelent egyúttal segítséget az Egyezmény hazai teljesítésére vonatkozóan is. Többek között az
Egyezményhez kapcsolódó hazai program végrehaj������	� ����� ��������� ��� ������ ��t az
Európai Herpetológiai Társaság segítségével. A Szlovák Köztársaságban 1993-ban indult az
Emys orbicularis������������	�����������FGH�����G����������		������FI��F��������
��
szakemberek is segítették.

Az Egyezményhez az Európai Közösség 1982-ben csatlakozott.
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B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Az Állandó Bizottság által létrehozott több ad hoc� ��� �FF�	�I� ���������� ��	�����G���
��������� ��F
�� ����	
�����	� ������ ���� ��� ������ ���� 6��
��������� ��� ������� �
�		J	��� �����F	JF� 	�� ���	��� ����I�� ���
� ����	
����� ��������F� )��F�F���I
csoportokat).

�� ����	�F�� )����� �������FGH�����F�� ��FG����	��� ��FGH����	�� G���F������F
foglalkozó ad hoc� ���������� ���G���� F	��� *����� ��������� ��F�� �"�*�
� #������  06��� �
����F����F�� *JFF���F� )��F�F���I� ��	�����G���	��� G���� �<<<�1>>2����  ���I�� C�F��	
(MTTM). Sánta Antal† (KöM-KvVM) volt az elnöke a növényekkel foglakozó munka-
csoportnak 2001-2002-ben, munkáját Szekeres Rozália (KvVM) folytatta 2003-ban.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2001: 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet a védett és szigorúan védett növény- és állatfajokról
#1993:��:U�<<2�� �&,�:��� 06� �	�F�� �� D����������� 0�����F��� ����� F���H������F� ��� �

természet���F�����F����	�������F
#1990:�'�
���	
� ��� ��IG��� ����	� �F�� 	���	
��� �FF����� ��� ��������� �F�*F
��

���F����F��6��
��� ��F�	
��95���������<<>U:������L�	������������������������
���F������	
�����F�����	�������F�

*1995: Nechay G., 1995: A rákosi vipera. Természet Világa, 1995. 4. (Term.tud. Közl. 126:
4.) 188-189. o.

*1995: Faragó T., Lakosné H. A. (szerk.) 1995. Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest,
95-98. o.

*1994: Bándi Gy., Faragó T., Lakosné H. A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest, 37-38. o.

*1994: ÖIFF, 1994: Természetvédelmi egyezmények - oktatási anyag. Ökológiai Intézet a
Fenn����*��I�3�F���������6����F���11�18����

*1989:�(����	��@����� ��������� �<;<��6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� �����
szetvédelem. KVM, Budapest, 67-87. o.
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�5����$&+(4#&�&�/+ 3=('/=#�6'#�%C=/'

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Biológiai sokféleség egyezmény (Biodiverzitás egyezmény)
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1992. június 5.
* helyszín: Rio de Janeiro (Brazília)
* hatálybalépés: 1993. december 29.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program (UNEP)
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1992. június 13.
* csatlakozás: 1994. február 24. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 1994. május 25.
* közzététel/kihirdetés: 1995. szeptember 28.

��� '�
���	
�� �<<1��	� ��� '"/C�  ��	
��� ��� 3�F�����  �	)�	���� ��tében
nyitották meg aláírásra.

#% &���������

����'�
���	
��F�G������F�������������FI��������)�F����������������G�nenseinek
)		����*��I� *���	�F���� ��� �� �	������ )�������� *���	��H�����IF� K� ����� ��� �F���F���IF
származó – hasznok igazságos elosztása [1.§].

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény értelmében minden Fél vállalja azt, hogy

• tevékenysége ne okozzon környezeti kárt határain kívül [3.§];

• ���F��H�� 	����� ����������� �� ���FI����� ���)�F���� ���������� ��� )		����*��I
hasznosítására [6.§/a], továbbá integrálja a célok megvalósítását az egyes szakterületi,
ágazati, illetve ágazatközi politikákba és tervekbe [6.§/b];

• ���	��H���� ��� ��)��
F�� �� ���FI����� ���)�F���� ���	� ����������� ��F
�� )�	tosak a
�������� ���G�	����IF� R:�SU���T�� ��F���	�� ������� �� )�F
��������� ��� ����	
������
��F
�	�� ������ ���
� ��FI��H	�F�� ������ *������� ��	� ���F� �� ���G�	��IF� R:�SU�T�� �
nyilvántartja az ezekre vonatkozó adatokat [7.§/d];

• gondoskodik az in situ ���F���F� R;�ST������� ��JF��	���������	��H�JF� �����)FF�
intézkedésekkel, fenntart ex situ védelmi intézményeket [9.§] és intézkedik a
veszélyeztetett fajok visszatérése, visszatelepítése érdekében [9.§/c];

• �� ��������� ��� )		����*��I� *���	�F����� F���H��� ��������� ��� ��G����� G����������� *���
������ F���H��� �� �������� ����	
�	�� )F*���	�F����� R�1�ST�� �� ��	�����I� ���retek
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����������� R�2�ST�� �� 	�������� �	)������I������ R�:�ST�� �� ��������������	
��
�
J�������������������������������G�����R�;�STP

• környezeti hatásvizsgálat alá veti azokat a terveket és programokat, amelyek várhatóan
�F	���	������H����������FI��������)�F�����R�5�STP

• ���		�F� ����H��� �� ��JF��	� �F������ �� ���FI����� ���)�F��������� �FF����� �rületén is
����F
�����*F
����F���G��	���F���	����	���������������R�5�SU��TP

• ��F���	��	� F)�������� ��� �
������ )F���F�� �F�G��	� F���H��� �	������ )�������*��
más felek hozzáférését és mások ilyen forrásainak kutatásában azok részvételét, biztosítva
������IF��������I�*���	�����������������������������������F�R�8�STP���������F���H��
�� �������� ��� )		����*��I� *���	�F��� ���G�	����IF� )�	���� ��*	�FI����� ���� )F�
�������������	��������������R�9�S���<�STP

• beszámoló jelentést készít az egyezményben Részes Felek Konferenciája által
��*�������	�I� �
����������F� �����IF� ��� �	����������F�� ��F
��� ��� �
���	

rendelkezéseinek végrehajtása érdekében tett [26.§].

• teljesíti a Részes Felek Konferenciája által hozott határozatokat, például információs
���G�	�� )F�FFH����� ��� ���������� �.+D� &&U2��� �������JF��� �������������	��
�������� ��� )		����*��I� *���	�F���� �.+D� &&&U����� ����H��� ���FI����� �	�����
védelme (COP IV/4).

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

���'�
���	
��F�G��	�R1>�SU�T���FF�����%�����3F�� �	)�	������F�����F�F���I��	��
határozata alapján az átmeneti gazdaságú országok – köztük Magyarország – számára csak
�	��	����FF�F*��I����F���������)�F�������������G�	�J�
��������tására létrehozott alaphoz
��FI�*��������F���� �������*������������F�G��	�6��
��������� ���K���	�����	�����������L
ország – részesedhet többféle támogatásban.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

A Felek meghatározott, az ENSZ tagdíjak alapján számított arányban hozzájárulnak az
Egyezmény Titkárságának ügyviteli költségeihez, illetve önként hozzájárulhatnak
meghatározott feladatok ellátásához. E költségvetés Letéti Alapját az UNEP keretében
F�JF�	H���	� ��F���� '�FF��� �� )�F���� ��������� )F������	��� FF������� ��H���� �� #F���F��
Környezeti Alap (GEF) által kezelt pénzügyi keretet hoztak létre, amelyet a Részes Felek
Konferenciájának második ülésszaka 1995-ben véglegesített.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

���'�
���	
������	������FI����������	�����F�)��F�F���I���
����	
���)��������F
K� �� �������	� .�����	����	� �������� ����
�F������� �����	� K� 1>>>� ��	���� 1<��	
6�	���F��	��.�����	����
����	
���F����5����

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezmény végrehajtásának koordinálásával, ügyviteli feladatainak ellátásával az
'"/C�  ��	
���� D��������	��� �!"'D�� �����	� ������� 0��������� )��F�Fkozik. Az
Egyezmény külön pénzügyi-támogatási rendszerét a Globális Környezeti Alap (GEF)
���������
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(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

��� '�
���	
� �F�H������� 6��
��������� �������F� ��� '"/C�  ��	
��� ��� 3�F����
 �	)�	���������	��<<1���L	�����2��	���JF����������+������
�F����<<2��������1<��	
egyhangú határozattal (OGy-103, 1993) döntött az Egyez��	
� �����H������F�� �
ratifikációs okirat letétbe helyezésére 1994 februárjában került sor. Az Egyezményt az 1995.
évi LXXXI. törvénnyel hirdették ki.

'% #������������������������������	��������

Több intézkedés történt a biológiai sokféleség védelmére már az Egyezmény elfogadása
F��������GF����������JF���*�FI����	������F��H����������F
������)�jok védelme). Törvényi
�����F
�������� �����������F����F� ��IFI��<<9������(&&&�� �����	
�� �����	
��� ���F����F
��IFI��<<8������(&&&�������	
����F���	����������F��������������F����FP����������F����F���
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról; a halászatról és a horgászatról szóló törvények. A
fenntartható hasznosítás követelménye az érintett szakágazatokban érvényesül, az a
�����F������ Q������ ����N� ��� 	���	
��������� �F�G���� ����� �� ��F�������	
���
)		�������� ������� ��� �F��F�	��� ��F�������� F����� ���	ban csak a konkrét feladatok
következetes végrehajtásával lehetséges. Ezt szolgáló eszközök többek között az Agrár-
Környezetvédelmi Program és az ökológiai hálózat létrehozása (NATURA 2000).

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��� '�
���	
�	� F�H��� ��	����� )F������� �F��H������ ��� F�����H��� ��	���� �FF��
egyes már elfogadott programok végrehajtása folyamatban van. Folyamatban van a biológiai
sokféleség elemei azonosítási-értékelési program végrehajtása (“Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszer”). A biológiai sokféleséggel kapcsolatos feladatok megoldása
������	� �� *����������F�����IF� �	������� 1>U1>>��� �&&�� �5���  ����	
�	�F��� �FF��� �
���	
��� ���F����F� ��IFI� �<<8�� ���� (&&&�� �����	
����� ��)����	� ��� '�
���	
� ��F���	
alapuló eszközöket biztosít.

Az Egyezmény alapján elkészültek a nemzeti jelentések, emellett több tematikus jelentés
����JF�� �� %����� 3F��  �	)�	������ �������� �� ���FI����� ���)�F���� ���������F
kapcsolatos feladatokat tartalmaz a Nemzeti Környezetvédelmi Program, illetve ennek
természetvédelmi része, a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv. Elkészült az „ország-
��	�F��	
N� ��*����� ���FI����� ���)�F����*F
�����F� ��� �� ���FI����� ���)�F��������������F
szóló Nemzeti Stratégia és Cselekvési Terv szakmai anyaga.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

��� '�
���	
� 0���������	��� J�
���F�� ��F�����*�� ��� F�H��� ��	��	��� *��������F���
kötelezettséget Magyarország teljesítette, de eddig nem járult hozzá a Globális Környezeti
Alaphoz (de kedvezményezettként kaptunk az Egyezmény végrehajtásához támogatást).

'( "���������������������)��������������

A� ���FI����� ���)�F���� ���������� ��� )		����*��I� *���	��H������� ��	�����I� )F������� is
szerepelnek Magyarországnak több országgal kötött kétoldalú környezetvédelmi, illetve
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természetvédel��� ����
L� �
J��������������FF�G������	��  JF�	� ��� �FF� �F	�� �� 	����
ma�
��� �
J���������� �����	� �� 	���� )�F� �F��F� ����������� G���������� ��F
nek ered-
ményeképpen a hazai biomonitoring rendszert megalapozó felmérések készültek.

Az Egyezményhez az Európai Közösség is csatlakozott 1993-ban (93/626/EEC Tanácsi
Határozattal).

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Magyarország ��G���F�� (Nechay Gábor, KTM) alelnökként tagja volt 2000-ig az Egyez-
mény Tudományos, Technológiai és Technikai Tanácsadó Testülete elnökségének.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

X�<<9���<<9������(,������	
����������F����F������������F������IF����F���	�������������IF
X�<<9���<<9������(&,������	
���������F��������������F����F
X�<<9���<<9������(&&&������	
��������������F����F
#1995: 1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény ki*���������F
X�<<8���<<8������(&&&�������	
������	
������F����F
#�<<2���>2U�<<2��O&&�1<���+#A�*������6��
��� ������������������F���%�����B�	��I��	���<<1�

június 13-án aláírt ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezmény �����H������F
*2004: KvVM, 2004: A biológiai sokféleség nemzeti stratégiája és cselekvési terv. KvVM,

Budapest
*1995: Vida G., 1995:���)		����*��I�)�F���������������)���. Természetbúvár, 50/1, 26-27. o.
*1995:�(�	�� &��� �<<8�� 3FF������ 2>>>>>� 	��
����F��������P� �
������ ���F�� 	�G��

Természetbúvár, 50/5, 11-13. o.
*1995:�@������*
�(����<<8��$��FI��������)�F������������	��F*�������6��
�������gon.

WWF-füzetek, 8. szám
*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és

természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM,
Budapest

*1994: Tardy J. (szerk.), 1994: Természetvédelem’94. KTM, Budapest
*1994: ÖIFF, 1994: Természetvédelmi egyezmények - oktatási anyag. Ökológiai Intézet a

Fenn����*��I�3�F���������6����F���2��29����
*1994: Bándi Gy, Faragó T., Lakosné H. A., 1994: Nemzetközi környezetvédelmi és termé-

szetvédelmi egyezmények. KTM, Budapest, 39-41. o.
*1993: Bartha S. et aF����<<2��"��������������������������������������6��
���0���mány,

38/8, 983-1010. o.
*1992: Nechay G., Faragó T. (szerk.), 1992: Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Egyez-

��	
���$��FI�����/��)�F�����F�����'"/C� �	)�	����6��
���"�����$����������
Budapest

*1992: Nechay G. (szerk.), 1992: Földünkért (IUCN, UNEP, WWF “Caring for the Earth”
1991. évi kiadványának magyar változata), KTM, Budapest

*1992:�#
�F��� &�����F����<<1�������������������������	��G����������QC�F������IN��6���
kolc, kézirat



123

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON

14.a��B'#AC� ?"A,���$&+(4#&�&�$&C0+"/-#%4(

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

.�����	����
����	
�
a biológiai biztonságról

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 2000. január 29.
* helyszín: Montreal (Kanada)
* hatálybalépés: 2003. szeptember 11.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program (UNEP)
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 2000. május 24.
* csatlakozás: 2004. január 13. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 2004. április 12.
* közzététel/kihirdetés:

��� '�
���	
� �����	� �� ���FI����� �����	�����F� )��F�F���I� ��
����	
��� K� �
�������	�.�����	����	�������������
�F������������	�K�)��������F�1>>>����	����1<��	
Montrealban.

#% &���������

��B�
����	
���F�G������F��������

• *��
� �����F
����� ��� �F��� �	�����F��� �I���H����� �������� �����	������ )����F����
kezelését, felhasználását, különös tekintettel az országok közötti forgalomra;

• ��%�I��"
�F���������	���)���F������� F����
���������� F��	�� ����������F���)FF�
���F���������H���	������FI��������)�F��������������F���F���������������� )		����*��I
*���	��H������ ���	��� ������F	� *��������F� ����	�� �F����� ��� ����� ��������
���	�����������������������*��


• ����		
H����������	
�����������������GF����������������F������������
J����������
a biológiai biztonság növelése érdekében.

A3. Konkrét kötelezettségek

�� B�
����	
�� ������� ��	����� K� 	��������� �FF��� 	����� ���	�	� ����*����	�I� K
F�H����������F�����'������JF���F�)�	��������������������

• 'F�����	���F
�����F��������FF� F)�F
���	�������	
���� �����	��������������� ���	��
�F��� �	�����F��� �I���H����� �������� �GF�� �F�� *�F�� �������� F�F��� ���FFH�����
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��F���	�� ��� ��G����FI� ������� ��*���������� ���	� �FJF� ��	�� ���IF�� �	����
országába a szóban forgó szállítmányt.

• &	)������I�� �	������ �FF� �������	�� �$.@�� $����)�
� .F���	�� @������ ��F
� ���
könnyíti a genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos tudományos, technikai,
jogi, valamint a környezetre vonatkozó ismeretek cseréjét.

• ���	�����F����I���H����� ������	��
���F��	��F�	���FF����I���H���� ��	
�������
F�)�	��������FF��������H��������

• A közvetlen élelmezési és takarmányozási célra, illetve feldolgozásra szolgáló
�	�����F����I���H���������������	����H���	�F�	�������)F�J	��	���*��
����M�F��
módosított szervezetet tartalmazhat”.

• ����
����	
�����F��	�F����	��������������F����H��F��

• �� )�F����� ��F���	�� �� ���������� ���F���F��� )�F
�������	� F���� ����������� �	
���F��� ��
�����I��	������H�	���FF�����)FF������F
������	�����	
��*���������F��H������	�����
��
����	
������*��������	�

• A döntéshozatal folyamatába be kell vonni a nyilvánosságot, és a döntések eredményét is
*����)��*������FF��		�����������

• A kormányzati feladatok közé tartozik a szükséges jogi, igazgatási és egyéb intézkedések
��*�����F����B�
����	
������*�������������	���FF��)FF���*��I�����������F�F���

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

��� B�
����	
�� 	�� �����F���� �F
�	� �������� �	�F�������� ��F
�� ��F�mely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

A Felek meghatározott, az ENSZ tagdíjak alapján számított arányban hozzájárulnak az
Egyezmény Titkárságának ügyviteli költségeihez, illetve önként hozzájárulhatnak
meghatározott feladatok ellátásához. E költségvetés Letéti Alapját az UNEP keretében
F�JF�	H���	� ��F���� '�FF��� �� )�F���� ��������� )F������	��� FF������� ��H���� �� #F���F��
Környezeti Alap (GEF) által kezelt pénzügyi keretet is létrehoztak.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

�� B�
����	
�� ��	���*��I� ���JF�� �� %����� 3F�� ��F�F���I�����F
	�� F�)�	������
)F��������B�
����	
��������)�F���������������*������������	�F����
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��� F��� ��F�F���I��� 1>>5�� )������ ����	� ��JF�� ����� '��� ��F���	�  ����	
����
$��������� )��F�F������� �� B�
����	
��F� ��G���F����� ��������F� ��� ��� F��� ��F�F���I
F�����H�����F�

�� )F������� ������	�F�����F�� �� ����)�����I� F������H������F�� ��� J�
���F�� )F������
ellátásával a Biodiverzitás Egyezmény Titkársága foglalkozik.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

�� B�
����	
��� 1>>>�������� 15��	� H���� �F�� �����
��� ���	
�����F�����	���������
+������
�F�����B�
����	
�����<5U1>>2��&O��12���+#A�*����������F����H�������

'% #������������������������������	��������

�� B�
����	
�� ����*��������� �	��������� ��J�������� �� B�
����	
�� 	�������
F�����H����	�� ����������	� )��������F�6��
���������	�����	��*	�FI����� ����	
�����F
szóló 1998. évi XXVII. törvényt, ami a végrehajtásáról szóló rendeletekkel együtt biztosítja a
B�
����	
�� �F�G���� ��F��������	�� *����� �F��H������ ���� #�	������	�� �FF� ���	��	� �
����*��������������)F���F���F�����F������*�����)F���������	���������hajtása).

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

�� B�
����	
�� ��*������� ��� �� *����� ����*�������IF� ��IFI� �	�F�� F�����H���
folyamatban van.

7�	����� ���	
F� ��� �F����� L	�� M�����	�����	
�N� ���F�F��� ��� ��������� )F��teleinek
biztosítása; ezek többek között az alábbiak:

• F�����FF�*��	��������F������	)������I�����G�	�����$.@���$����)�
�.F���	��@�����

• ����FF������	����������)�F������G�����FF	�������

• ��	������	���FF�FF	�������������������F��F�����F������I�����IF�

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

2005. januárjától esedékes hozzájárulásunk a pénzügyi alapokhoz (2005-ben 4408 USD,
2006-ban 3774 USD).

'( "���������������������)��������������

�����FI����������	�����F�)��F�F���I���
����	
�*������'��IG��� ���������������F�������
2003-ban (2002/628/EK tanácsi Határozattal).
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B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

��B�
����	
��F�����H���������F)�����������F�I�����
�F���������	���<<8�1>>>��������G�
����F����IG�������I���I������"�*�
�#�������F��

�� ���FI����� �����	����IF� ��IFI� ��
����	
�� �������� ��� *��� ���������� ���G���
F	������	�� ������ ��F�� ���� $�F���� '���	� �6������������ $����*	�FI�����  ����I���G�	��
#���FF���

��%�����3F��F�����F�F���I��	���	������JF�����
������������.��GF��	��.�������
)F�FFH�����IF�� ��F
� �� B�
����	
�� �	�F�����	�� ��FI���)FF���� F���H���� ��� �� ��
	�� )FF�� ���� ��F����� ���F��FI� �
J����������� F���������� ��� �	�����	
�� ��*�	���
musokat dolgozza ki; e bizottság tagja Nechay Gábor.

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2003:�<5U1>>2� �&O�� 12���+#A� *��������� �� ���FI����� �����	����IF� ��IFI� .�����	�� B�
���
��	
�������H������F

#2003: Az Európai Parlament és a Tanács 1946/2003/EK rendelete a géntechnológiával
�I���H�������������������*�������	������	�������F���F
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15. NEMZETKÖZI BÁLNAVÉDELMI EGYEZMÉNY

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Nemzetközi egyezmény a bálnavadászat szabályozásáról
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1946. december 2.
* helyszín: Washington (Amerikai Egyesült Államok)
* hatálybalépés: 1948. július 1.
* szervezet: Nemzetközi bálnavadászati bizottság
* letéteményes: Amerikai Egyesült Államok
MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 2004. június 1.
* hatálybalépés: 2004. június 1.
* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

���'�
���	
���F���� *��
� ����F	������������)FF�� �����F
������ ����	�*�����	
����
delmet nyújtson az egyes bálnaállományoknak. Az Egyezmény végrehajtási szerve a Nemzet-
közi Bálnavadászati Bizottság (továbbiakban: Bizottság), amely tevékenységét kiterjesztve
már nemcsak a bálnavadászat kérdéskörét tárgyalja, hanem feladatai közé tartozik a cetek
�F�����������F��	��������H����������F������G���F�����F	����F�����JF���F���*�������

A3. Konkrét kötelezettségek

����	��������F���������������������	�	�%�����3�F���������

• meg kell tiltani a védett fajok és populációk – 1986. január 1-je óta valamennyi bálnafaj,
illetve populáció – egyedeinek zsákmányolását, egyes speciális, jól meghatározott
�����F���F�F���	����������	
�����F�IF���FF�����F��������F��F������	�����������P

• intézkedéseket kell tenni a Bizottság által elrendelt vadászati tilalom megvalósítására és
joghatósága alá tartozó személyek vagy hajók általi megszegésének büntetésére;

• ���	�F���������*��I������F�� ������I�����F
�����
�*��I���F��F������������F�����
�������������J	�������*�������	����������F�����������	���FF���$�����������

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek valamely – Magyar-
������������������	�)��F�FI�K����������G���	�������F��F�	���IF�F�����)F���������jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény végrehajtásának ügyviteli költségeit a Felek fedezik; a hozzájárulásokat
�����	�����	��������JF�������������JF��	�*�������������
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A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

��� ��	�� ���	������ ��JF�� ����������� JF��	�� �I���H��*������� �� ������ )�������
G�G�F���I���� ��	�����I��FF��F��P���*���������� �� ������	
��� ��F�IF�� �FF�� ��� ��F������
�F��F�F��*�����F	����		
������P�L�����*�������������*��	������'�
���	
����������F
és hatékonyabb végrehajtásával kapcsolatban, pl. speciális bálnavédelmi területeket jelöl-
hetnek ki, melyek mintegy géncentrumként biztosíthatják a fajok fennmaradását.

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezmény döntéshozó testülete a Bizottság.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezményhez hazánk 2004. június 1-jén csatlakozott. Az Egyezmény szövegének
közzététele folyamatban van.

'% #������������������������������	��������

��� '�
���	
� ��F���������� 6��
��������� ��� ���F�� )�	������L� ������	�� ���	���� �
bálnák állománya világörökségnek számít, és a védelem nem függhet kizárólag a tenger-
G�����F��	�F���������������	������F�

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

Hazánk a múltban sem rendelkezett bálnavadász-flottával, ill. a bálnahús fogyasztásának
nincsenek hagyományai, piaca, továbbá a Washingtoni Egyezmény (16.) alapján eddig sem
engedtük be az e fajokból készült termékeket az országba, ezért az Egyezmény végrehajtása
terén a Bizottság munkájában való részvételen kívül további konkrét feladatunk nincs.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

Az Egyezmény költségvetési keretéhez a Bizottság által meghatározott éves összeggel
�FF�*��������F	���������F�������	���������	�������JF������������������)��������

'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 2027/2004. (II. 5.) Kormányhatározat a Nemzetközi Bálnavadászati Egyezményhez
való csatlakozásról
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�9����,'/C=(A'C0'0'00�,�7+"�=(��-((�0��=/�"?,="A3�B+ 
NEMZETKÖZI KERESKEDELMÉNEK SZABÁLYOZÁSA

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'�
���	
�������F
����������	��F���FF�������	���	
)����
	�������������F����F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1973. március 3.
* helyszín: Washington (USA)
* hatálybalépés: 1975. július 1.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: Svájc
MAGYAR

* aláírás: --
* csatlakozás: 1985. május 29.
* hatálybalépés: 1985. augusztus 27.

* közzététel/kihirdetés: 2003. június 16. (korábban: 1986. szeptember 11.)

#% &���������

���'�
���	
���F���������������F���F��F�����F
������)������F�helyei�	������	�
��������� ���F��� '��� ����� �� )F�����FI� G���� ��� ��� �F�*F
� ��������	��� ������
�
J�����������F�F*������FI�H��	������'�
���	
�����F
��������J����������F�G��	
három függelékbe sorolja a hatálya alá tartozó közel 35.000 fajt. Az I. Függelékben a
közvetlenül a kipusztulás szélén álló szerepelnek, melyek vadonból származó egyedei
kereskedelmi forgalomba nem kerülhetnek. A II. Függelékbe azok a növények és állatok
tartoznak, amelyek esetében a kereskedelem – szigorú engedélyezési rendszerrel való –
szabályozására van szükség ahhoz, hogy ne jussanak az I. Függelékben felsorolt fajok
sorsára, míg a III. Függelék pedig azokat a fajokat sorolja fel, amelyek védelmére az egyes
országok nemzet�������H���������	���������F��FF	����*������*��

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény szerint minden Fél kötelezettséget vállal arra, hogy:

• Igazgatási Hatóságot jelöl ki, amely az engedélyezési munkát ellátja, valamint Tudo-
mányos Testületet jelöl ki, amely segíti a hatósági munkát;

• ���	�F���������������F������	�������F�������F������J	������FF�����F�������
G�F��	
��������F�H�����	�����)FF�	�F*F
������		��������	������@��I�����F�
�FF�����F*F
�������	�����G�	����F���H�P

• 	
�F��	��������������� &��� &&��� ��� &&&��3J��F���	� ���GF�� )����� )����F���IF�� ���'�
��
��	
�����*�������IF��������F���0����������������F	����	����������������������������	�
kénti jelentést tesz a jogalkotási, szabályozási és igazgatási intézke������FP
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• ��������������������F��	
�����'�
���	
��F	��������F������*�������IFP

• az Egyezmény végrehajtása érdekében saját jogszabályokat alkot, amelyek szigorúbbak is
F*�	�����	�����'�
���	
�F�H������

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely – Magyar-
������������������	�)��F�FI�K����������G���	�������F��F�	���IF�F�����)F���������jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

A Részes Felek Konferenciája két és félévenként tartott ülésszakain elfogadott költségve-
téshez a Felek hozzájárulásainak összegét az ENSZ-tagdíjak figyelembevételével állapítják
����$���	
���G�������������*���������	��	���*��������F������F���H�*����F����3F��

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

A Részes Felek Konferenciájának ülésszakain módosítják a Függelékeket, az állat- és
növényfajok állományának és kereskedelmi adatainak ismeretében, emellett újabb határoza-
������*��	������'�
���	
����������F����*�����	
��������*��������F���G���F����	�

A7. A nemzetközi szervezet

���'�
���	
� F�)���� ��	���*��I� ����� ��%����� 3F�� �	)�	������� ��F
� ���� ��
félévenként tart ülést. A végrehajtást az Állandó Bizottság, a „Növényekkel foglalkozó
���������N�� ��� M-FF������F� )��F�F���I� ���������N� ��� �� "������	�� $��������� ��H��� F��� �
)F������� ������	�F�����F�� ��� J�
���F�� )F������� FF�������F� �� #	)�	� ����F�� 0��������
foglalkozik az ENSZ Környezeti Programjának támogatásával.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

��� '�
���	
*�� 6��
��������� �<;8��	� ����F��������� ��� '�
���	
�� F������ ��
�<;9�� ���� �8�� ����L� �����	
���� �	�F��F� *�������� ���� �		��� ����*�������IF� �� 5U�<<>�
(XII.7.) KTM rendelet intézkedett. Az újbóli kihirdetésre a 2003. évi XXXII. törvénnyel
került sor. Erre a Függelékek többszöri változása, egyes fordítási hibák korrigálása és a
����*�����������	
�	�F������	��������F
�������������	��)F*���F��������������F����J�����
�������	
�L������I���H���������+������
�F���1>>5��	������;��	�)�������F�

���'!�*��� �����	�� ����F�������������F������	�����I������ségi joganyag átvételét.
Ez 2002-ben megtörtént és megjelent az Egyezmény hazai végrehajtásáról szóló új – az uniós
�����F
������F� ����*�	���	� F���� K� 1:�U1>>1�� �O&&�� 1>���  ����� �	�F��� �F
� �� �������
rendeletet hatályon kívül helyezte. Tekintettel arra, hogy az Egyezmény végrehajtását az EU-
ban rendeletek szabályozzák (ld. B5.), csatlakozásunkkor a teljes joganyag közvetlenül
*���F
��� F�G���6��
���������	� ����'		����)FF�	� ��J�������F�� �� ����*������� �	�F�
módosítására. Ennek során megtörtént azon szakaszok, mellékletek deregulációja, amelyeket
az EU rendeletei már szabályoztak (többek között az exportot, re-exportot és importot
szabályozó paragrafusok, illetve a fajok felsorolását és az engedélyformákat tartalmazó
mellékletek). A vhr-t módosító 283/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 2004. november 4-én lépett
hatályba.
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'% #������������������������������	��������

Magyarország az Egyezmény irányelveit, rendelkezéseit betartja, a rendelkezések meg-
�������F� �����	�� �����F��� ��F���� ��� �J	����� ��� &���������� @��I���� ��� 	���F
����
munkát ellátja. Magyarország aktívan részt vesz a veszélyeztetett fajok illegális kereskedel-
mének megakadáF
�������	���FF���������F��FF	�������	��'�����	
����)����JF���

• a Magyarországra, ��	�� )F���� G������ ���	
�FI� �����F�� ����	� �������� �*����� ����
����, díszállattartók, �	
������, állatkertek, bizományi és ajándéküzletek FF	������P

• ����������	����	�� ���	���� )����F���FF	������ ����'�
���	
��F��F� F�H��� 	���F
�
	�F�JF� ����I� ���	���� ���FFH���	
��� 	�� 	��*���� �� ��� ���������� �FF���� *�� ���
���JF���� ������ F)��F�F�������� �FF��� F����������� ��JF� ����� �� ��F��F� F���H��� �
�����������������������F�����)��H�����P

• ��� '�
���	
� 3J��F����	� ���GF�� 	�F�	�� ��*�	��� )����� ���F�� �� �����F�
káros hatásaitól: Magyarország az Egyezmény hatálya alá tartozó és hazai természetvé-
delmi oltalom alatt is álló fajok közül a természetvédelmi törvény alapján kereskedelmi
forgalomba egyet sem enged, kereskedelmi célú befogásukat nem engedélyez; az I. és II.
3J��F����	�)F����F�����*���	���	����F�)����FI�)��������JF���*I�����������������G�I��
és a kecsege kivételével valamennyi faj védett vagy fokozottan védett.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

Az Egyezmény végrehajtását az EU rendeletei számos ponton szigorúbban, részleteseb-
ben szabályozzák. A módosított 271/2002 (XII. 20.) Korm. rendelet az Egyezmény és az EU
rendeleteihez képest az alábbi kiegészítéseket tartalmazza:

• ��F	��������F��������H��F�����'!��	�F������FF��F���	�)F����F��)�������	�	
egyes példányá��������$��FF��F��	�)F����F���F����������������������)�F�����	���)����
�F��G�F��nyaira vonatkozóan;

• F�H��������F	�������F��)��������F����
����F�F����P

• ����	�����*��
����	
���� �FF�� ����������F��F���G���F����	�F������� ��	��F��
��	
������� ������	� FH��F��� ����������F��� �����F
���������� )FF������� ��	��� ���

termé������F��� �H������F� �L������ ���F���� ��*���������� ����� 	�� ��G*��� VG����
import vagy re-export engedélyt;

• kimondja, hogy természetvédelmi bírságot köteles fizetni, aki a rendelet, illetve az EU
�	�F����F��F�F�H������Fzettségének nem, vagy nem���)FF�	�����F���

���'�
���	
��F���I�I���	�����*�����)F������������&����������@��I������� �,6�"��
zetközi Természetvédelmi Egyezmények Osztálya, NTEO) látja el és jogosult a “CITES
engedélyek” kiállítására. Évente több mint 500 export, import és re-export engedély, valamint
58>>� �	
������� ����	
F���� ����������� �����F��� ��� '!� ����	
F��� ��JF� ���FFH��������� �	del-
kezések megszegésével az országba került vagy jogellenesen bir�����	����������F���FF���������
növényeket, ill. ezek részeit, származékait az Igazgatási Hatóság – együtt��ködve a nemzeti
park igazgatóságokkal, a VPOP-val, az ORFK-val és területi szerveikkel – lefoglalja, ill.
F���������������F���18�2>���������F�������FF	���	�	����	��J	���eljárás indult.

%	�������������F��	
� �������������� ���'�
���	
�F�H������IF�������I��������	
nagyszabású kampány került megrendezésre a KvVM, a WWF Magyarország és a REX
�F�GH���	
��������������F�������G�	
���F��������������)�����	��	�������������������
����������I����������������������������������	�����I�F�H������IF
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B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

��� '�
���	
� ��F���������� ����*�� ��� F�H��� ���� *��������F���� 6��
��������
rendszeresen befizeti; befizetési elmaradás nincs.

'( "���������������������)��������������

'��	� �� ��������	� ������	
L� 	�������� �
J���������� ��	��������� ���� ��� '��IG��
!	�I��	�����	�����I������F
������������FF������	������F	JF�*���F
����	�F���H�����F��
M��$����������I���H�����25<U1>>2U' ��	�F���1>>2��)������18����
������	��F��állat- és
	���	
)�����G�F��	
��	����� ��������������	���*�����F�	���)F)J����������FN��M��$��������
�;>;U1>>�U' � �	�F�� �1>>��� ���������� 2>��� �� ����	� �F�� �FF���� ��� 	�vényfajok számára
�����F�J�� �����F
������ �F��F� ������H����� ���F����F� ��IFI� 338/97/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról”, „A Tanács többször módosított
22;U<:U' � �	�F�� ��<<9�� ������ <��� �� ����	� �F�� állat- és növényfajok számára
kereskedelmük szabályozása által biztosított védel����FN�

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

��� '�
���	
� ����*�������� ��H��� �
��� �������� ��	�����������	���� ��� M-FF������F
)��F�F���I����������	��N���IG�������	�F�����G���F�������%������ ���F�	�� �,6��

B7. Hazai koordináció

Az Igazgatási Hatóság szerepét a KvVM NTEO, a hatósági ellen������� ��� 	
�F��	tar-
���������	����	���	�����G�����������I��������F����������'�
���	
�	�F�H������������
feladatokkal Tudományos Testület foglalkozik. Az Egyezmény hazai feladatainak végre-
hajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai álláspont képviseletéért a KvVM-é a koor-
��	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 283/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfoga-
������������F
����������	��F���FF�������	���	
)�����	�������������F����F�szóló
egyezmény végrehajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

#2003: 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a
����F
������ ����	� �F�� �FF���� ��� 	���	
)����� 	�������� �����F����F� ��IFI
�
���	
���*���������F

#2002: 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján
F)��������� �� ����F
������ ����	� �F�� �FF���� ��� 	���	
)����� 	�������� �����
�F����F���IFI��
���	
�����*�������IF

#1985:�2><1U�<;8��60�*��������� �� ����F
������ ����	� �F�� �FF���� ��� 	���	
)����� 	����
����������F����F���IFI�^��*�	���	���
���	
*�������	������F�������IF

*1995: Rodics K., 1995: Gyilkos üzlet. KTM Természetvédelmi Hivatal Tanulmánykötetei 5.
*1995:�%������  ��� �<<8�� ��Y��*�	���	�� '�
���	
�� 0������� ,�F����� �19U�>P� �� )���

F������0�mészet Világa, 126/10; A delfinek. Természet Világa, 126/12
*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-

védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest
*1994: ÖIFF, 1994: Természetvédelmi egyezmények - oktatási anyag. Ökológiai Intézet a

Fenn����*��I�3�F���������6����F���;��2����
*1989: Lakosné H. A. (sze������ �<;<��6��
��� �������F�� 	�������� �
���	
��� �����

szetvédelem. KVM, Budapest, 19-46. o.
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17. A VESZÉLYES HULLADÉKOK ORSZÁGHATÁROKON TÚLRA
/C-((\0-/-"� �=/�'(@'(A'C=/="' �'(('"�%C=/'

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra
���FFH����	������F*F
����	��FF	��������F

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1989. március 22.
* helyszín: Bázel (Svájc)
* hatálybalépés: 1992. május 5.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1989. március 22.
* csatlakozás: 1990. május 21. (jóváhagyással)
* hatálybalépés: 1992. május 5.

* közzététel/kihirdetés: 1996. július 12.

#% &���������

����'�
���	
���F���������*��
�������F
������
���*�FF��������		
������� F*��
F�������� �����	�	�� ����� ���	
���� 	�� ����F
����� ��F����� Gdig olyan meg-
)FF�� F���H���	
���FF��	����	�F���������F
��F*��F������FF����FF�����JF��	���	�
nak telepítve [4.§/2a,b]. További cél az e hulladékok kezelé����F��������I���		
�������
F�������		����������������	�G������������*������� F*��� F������������������FI
csökkentése. A Felek biztosítják, hogy e hulladékok országhatárokon túlra szállított mennyi-
������F*��� F�������F�
	���������F���������*���������������������������������
nyezetet ne veszélyeztessék [4.§/2d]. Minden Fél kizárja a veszélyes, illetve az egyéb hulladé-
kok exportálásának F*�������� �F
�	� ��� '�
���	
�	� %����� -FF����� ���
� ��F��F

gazdasági, politikai integrációs szervezethez tartozó Részes Államok csoportjába, mely tiltja a
hulladékimportot vagy ha oka van azt feltételezni, hogy az exportálandó hulladékot nem fog-
ják környezetvédelmi szempontból biztonságos módon kezelni [4.§/2e]; az utóbbi ok esetén
minden Fél megakadályozza e hulladékok importját is [4.§/2g].

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény értelmében minden Fél:

• ���������������0�����������K���*���F
��F�G����������*���*I	�G�	��FJF�K������IF���*�FF��
dékokról, amelyeket a nemzeti jogalkotás keretében veszélyesnek nyilvánítottak, ugyan-
csak tájékoztatást ad e hulladékoknak az országhatárokon túlra szállításakor alkal-
����	�I�����F��	
���F�R2�SU�TP
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• ha saját jogszabálya az ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok importját megtiltja, e
��	�����F� �� ������ 3F�� ������������� R5�SU��T�� ������������F���� ���
� 	�� 	�délyezi a
veszélyes hulladékok exportját olyan Részes Államokba, amelyek e hulladékok importját
tiltják [4.§/1b] vagy a szóban forgó hulladék importálásához nem járultak hozzá [4.§/1c];

• �*�FF�������������*�������	���� �����	�� ���FFH�����IF���)FF�� �	)������I����������� ��
érdekelt Államok rendelkezésére (V.”A”,V.”B” Mellékletek) [4.§/2f,7c];

• �� ����F
�� *�FF������� ���FF	�� ���FFH������ ��	���	�� ���	��� R5�SU2T�� �	����déseket
�������'�
���	
�F�H�����	�������	
�H��������F���������������tését��F	�������
�������F
���������J	�������F�H�I��	�������������[4.§/4];

• megtiltja a nemzeti joghatósága alá tartozó - külön felhatalmazással vagy engedéllyel
	�� �	�F���� �� ����F
�	�� ��� ������*�������	� ��� ����F
�� *�FF������� ���FFH�����
vagy ártalmatlanítását [4.§/7a] és megköveteli, hogy az országhatárokon túlra szállítandó
ilyen hulladékokat az általánosan elfogadott nemzetközi szabályoknak eleget téve
csomagolják és szállítsák [4.§/7b];

• intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a veszélyes hulladékok exportját csak akkor
lehessen engedélyezni, ha az exportáló Állam nem rendelkezik olyan feltételekkel, hogy
��� ������ *�FF������� ����F���F�	H������ �� ���	
��� ���F�� ���G�	����IF� ��)FF�	
lehessen elvégezni, vagy az importáló Államban a kérdéses hulladékra mint nyersanyagra
van szükség [4.§/9];

• amelynek területén veszélyes és egyéb hulladékok keletkeznek - kötelezettsége, hogy
megoldja az ilyen hulladékok környezetet nem károsító kezelését és elkerülje azoknak
����-FF������������	�����FFH������R5�SU�>TP

• Illetékes Hatóságot és Tájékoztatási Központot jelöl ki vagy hoz létre [5.§/1];

• ������H�����*��
�*�����������*�����������F�G������F
��*�FF����������FFH�����	���F�sít-
*��� �� ���������	� )��F�F���	��� ��)FF�	�� ������ ��� VG����FI� -FF��� ���F���� �
visszaszállítást és ezt sem az exportáló Állam, sem bármely Részes tranzit Állam nem
hátráltathatja [8.§];

• ��)FF�	� ���F��H����� 	����� ����F������� L���	� ��	��������� �� *�FF������� �FF��F��
���FFH����	�����F�������F�����J	�������F�R<�SU8T�

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

/�������FF����F�������	����
�����F��	�����F������������F
��*�FF���kok import-
�����6��
������������������������	���F
����*���	��H�I�F�����*���F*������F
��*�FF��
dékot importálni. A magyar álláspont szerint a veszélyes hulladékok nemzetközi forgalma a
��F����	���	���F������	������F�����	�I�����	��	����������������������������)���������F
��FI�����������������F���H�������	
���H��F���I��	���F��*�FF���������)FF�	�FF	�
������� )����F�����	��*���� ���	
�����F��F�� F�	
��� ��� F*����F�G���	� ��� �
�
államok azonos jogaival és kötelezettségeivel a magyar fél egyetértett e területen is, elis-
��������
���FF�����������	�����������JF�������	���*�FF����)����F������F����������

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

��� '�
���	
� 6�������� (����� �F�G��*��� �����	�� *��������F��� ��������� ��� '"/C
*��������F���� ���	
��*��� �����	
H���� �FF�GH����� ���� �� )�F���� ��������� ������������
���F��FI�0�*	������'�
J������������(������F�G������F���*������
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A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

A Felek Konferenciájának III. ülésszaka határozatot fogadott el az Egyezmény
módosításáról – „tiltó módosítás” –, amely azonnali hatállyal megtiltja az OECD és az EU
tagor������� �������� �� ����F
�� *�FF������� ����F���F�	H������ �����	�� VG�������� ��� �<<:�
������2������	���*���	��H�����������	��VG�����������&&&U����*����������*�����������������
� FF������L�����)�����I�*H��	�����	��*���F
����

1998-ban (IV/9. határozat) kiegészítették az Egyezmény I. mellékletét és új VIII. és IX.
mellékletet csatoltak az Egyezményhez. A VIII. melléklet az Egyezmény 1. cikk 1(a)§
alapján veszélyesnek tekintett hulladékok listáját tartalmazza, míg a IX. melléklet a nem
veszélyes hulladékokét.

�<<<��	��,U1<��*���������� B�
����	
��� )��������F� ��*�FF�������������*�����	� �LF��
�����	�� ���FFH�����IF� ��� ����F���F�	H�����IF� ���� �	
���� )FF�������F� ��� ������H�����F� �F��
17.a).

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezmény végrehajtásának koordinálásával, ügyviteli feladatainak ellátásával az
'F	������� �FF��� �� �!"'D� �����	� �������� 0��������� )��F�F������ Az Egyezmény
végrehajtását Technikai Munkacsoport és Intézményi-Jogi Munkacsoport segíti. Az
'�
���	
� ���G�'��IG���%���	�F��� ��G�	�����<<8��	�������������������D�zsonyban,
amely a régióban a végrehajtást technológia-átadással és oktatással segíti.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezményt Magyarország képviseletében a környezetvédelmi miniszter 1989.
március 22-én írta alá Genfben. A jóváhagyásról szóló okirat letétbe helyezése az ENSZ
3��������	�F��<<>��������1���	������	��������M��F�I��I���H���N��F����9�������)���F�����1>>5�
május 24., annak hatálybalépése Magyarország vonatkozásában 2004.augusztus 24.

'% #������������������������������	��������

���'�
���	
���F��������	���F��H������ �����*����� ��������F
�������H���������F��F�	��
jogi keretet adja a 101/1996.(VII.12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat
��F�G�� ���FFH����	��� FF	��������F� ��� ����F���F�	H�����IF� ��IFI�� $��F�	�� �<;<��������� 11�
	�G��	��F�H���'�
���	
���*���������F�

�� *�FF������� ������*�����	� ��� �����	�� ���FFH�����IF� �������� �	�F������� �����F���� �
2000. évi XLIII. törvény.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

6��
������������'�
���	
��F��F�F�H�����	�����)F����������		���*���F
���F�G���I����
gyakorlatban teljesíti. Az érvényes jogszabályok biztosítják a feladatok elvégzését. A
veszélyes hulladék export-import ügyekben az engedélyezés során figyelembe vesszük az



136

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON

'�
���	
� �	�F������P� ��� F�H��� ����������������� ��� '�
���	
� 0���������	��
megadtuk.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

��(������F�G*���6��
�����������	��	�� �F��H�������F�H��� )����������F����������
)�F����������������������I��F�G*���6��
����������
�H��	�����F��*�����

'( "���������������������)��������������

6��
��������� ������ ������� ����� ��� �����F��FL� �
J������������ ��H����nyújtási
megállapodásnak (Svájc, Dánia, Japán, USA, PHARE stb.), amelyek részben az Egyezmény
végrehajtására irányulnak.

Az egyezményhez az Európai Közösség is csatlakozott 1993-ban és végrehajtása érde-
kében határozott lépéseket tett eddig is (259/93/EGK Tanácsi rendelet alapján).

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Az Egyezmény Elnökségének egyik alelnöki tiszte a Részes Felek Konferenciája III.
JF�������	�����	�����F�G��	�K���������� ����������K�6��
����������� �FF��������������F
járó feladatokat Markó Csaba (KTM) látta el.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I�� )FF������ �7���FF��F����Az Egyezmény
szerinti Tájékoztatási Központ a KvVM Környezetvédelmi Hivatala; az Egyezmény szerinti
&FF�����@��I������+�������� ��	
������,H�J�
��3�)FJ�
F�����

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 120/2004. (IV.29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és
����		�	���)F�������	��*�FF�������FFH����)FJ�
F����F����FF	��������F

#1996:��>�U�<<9��,&&��1���  ����� �	�F�� �� ����F
�� *�FF������� ������*��������� ��F�G�
���FFH����	��� FF	��������F� ��� ����F���F�	H�����IF� ��IFI��$��F�	�� �<;<��������� 11�
	�G��	��F�H���'�
���	
���*���������F

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest

*1989:�(����	��@���������������<;<��6��
��� �������F��	���������
���	yek: környe-
zetvédelem. KVM, Budapest, 135-204. o.
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17.a��B'#AC� ?"A,��C��"A�#&
3'('(�//=#%�(�=/� -%0=%\0=/%�(

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

A veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének
FF	��������F���IFI��
���	
*����G���FI�I

)FF����������������H�������
����	
�
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1999. december 10.
* helyszín: Bázel (Svájc)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 2000. december 5.
* csatlakozás:
* hatálybalépés:

* közzététel/kihirdetés:

�� B�
����	
��� �� $��F�� '�
���	
� ��:��� %����� 3F�	�� 8�� JF���	� )�������� F�� �
����
�F�������B�������0�*	�����/������������@���6�	�����G�������	��<<2���	��������
meg.

1>>5�� ������ ������� �2� �FF��� H���� �F�� ��� �
� ���H���� ���� �� �����	���� �� 1>�
����)�����I�IF�� �����H�����F�� F)�������IF�� �I��*��
���IF� ���
� ����F�������IF� ��IFI� ������
F�����*F
�������������<��	�G�	�F�G�*���F
���

#% &���������

�� B�
����	
�� ��F��� �
� ��)��I� )FF�������� ��F���	�� �
� ��)FF�� ��� ���		�F�
kártérítési rendszer megteremtése a veszélyes és egyéb hulladékok országhatárokon túlra
�����	�� ���FFH�����IF�� ��F���	�� F*F
������F� ���	� �F������ ���������� �F����� �
hulladékok illegális szállításából származó eseteket is. [1. Cikk]

�� B�
����	
�� ����
�� *���F
�� ����F��	� ��*����������� �� ���FFH���� ��	�	� )������ K� �
*�FF����	��� �� ���FFH�I������� �����	�� *F
������F� ������ ��� VG����F���	�� 	�������
���FFH����	������G����F���	������������F*F
������K�)��
F������F����JF��R2��.���T�
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A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
������F��	� �����F�������� ����
���������	��� )���F����R1��.���T�K� �����
között a hagyományos kárfogalom kiszélesítése, a veszélyes és egyéb hulladék, a helyre-
�FFH����� ��� ��F���� �	��������� K� ��*������������� �����F
����� �� �������I� �����H�� R5�
.���T�� �FF��� ��������	� �F�G�FI� )FF�������� R8�� .���T�� ��F���	�� �����F���� �
� �G���F��
�����F
�� �� B�
����	
�� *���F
�� �F�� ������I�� �FF��� ��� �FIF� ������ *�FF������*��� �
����
kapcsolódó károkozás esetére [7. Cikk].

�� B�
����	
�� ����*������� ����	� R�>�� .���T�� �F
*�� �� 3F�� )���	����H����� �
szükséges jogalkotási, szabályozási és adminisztrációs intézkedéseket, érvényesülnie kell a
diszkrimináció-mentesség elvének [10. Cikk 3. bekezdés], azaz a dokumentum rendelkezéseit
	��������� F��*F
� ���
� ����I�������� *F
� �F�G��	� �����	�� *����	
��� ���JF�	�������
nélkül kell a Részes Felek között alkalmazni.

��� �������� ������� ���F�� )FF������ �	
���� ��������	
��� �FF�GH���� ��� �� G�	�J�
�
���F������H��������R�1��.���T������G�	�J�
��*��������������F���I�$��6FF��F����
�	���
�F	���� �� B�
����	
�� �F��F���*��I����	��� ��F������ ��� �����H�� )FF������ G�	�J�
�
*�������� �� *����� ���� �FF�GH���� ���� �� 6FF��F�� ���	��	�� ���JF�	������� �� ��F	���
VG����FI� ��� ��G����FI�� �FF��� �� *�FF����� F*F
���� ���G�������� �� ���FFH����� *�FF����
�		
����� �F�G��	� ����I������� �FFH�� )F� ��� ��*�� �	�F�� �� G�	�J�
�� )FF������ �F�I
korlátait.

�� ���� ��������� ���	� �����H�� )FF������� ��	*��I� ����F
� �������� ���F����
teszik valamely, a fizetésképtelenség esetére is a károsult számára kielégítést nyújtó pénzügyi
biztosíték alkalmazását [14. Cikk].

�� B�
����	
�� �����F���� �
� ���)		����I� �F����F��� R�9�� .���T�� �F
� �� )FF������
vonatkozó szabályok kidolgozásának támogatásán túllépve, elismeri az államok e téren
fennálló nemzetközi kötelezettségét.

��B�
����	
��	���/�������3F�������F��	��)F����������F���IFI��	�F�����R15�
Cikk 4. bekezdés a pont] – mely megteremti a kötelezettségek nem teljesítése („quasi non-
���GF��	�N�����	�������	���F������F*��������K��	�������I��	������H��������*��
��
hulladékok határon túlra szállításából származó problémák nem oldhatók meg az érdekelt
államok kiiktatásával.

����FH����F������F*�������������H��������*��
�)F��*��� F�
	���B�
����	
��	��
�F��H������������GF������I��	�������	�)��F�F�������FF�����)FF��ségének felidézését.

Az eljárási részben szabályozásra került az esetleges viták rendezésére hivatott illetékes
bíróságok [17. Cikk], a kapcsolódó eljárások [18. Cikk], az alkalmazandó jog [19. Cikk], az
H��F��� ��F���	��� F������� R1��� .���T�� ��F���	�� �� B�
����	
�� ��� ��� �FF����� �H�I���
jogának viszonya [20. Cikk].
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�� B�
����	
�� ��� ���� ������ �����F��FL� �FF��� ����	�F���� G�F����� ����� )FF������� ��
kártérítést szabályozó nemzetközi egyezmények viszonyáról korábban rendelkezik [11.
Cikk].

Kapcsolódik továbbá a dokumentumhoz a tranzit-országok listáját tartalmazó melléklet
[A. melléklet].

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

�� B�
����	
�� 	�� �����F���� �F
�	� �������� �	�F�������� ��F
�� ��F�mely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

����F�G�
���	
	��K���$��F��'�
���	
	��K� F�������
�6��������(������F�G���
��F���	����)�F�����������������������������F��FI�0�*	������'�
J������������(������F�G�

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

�� B�
����	
�� ����*������	��� ������	�F����� J�
���F�� )F������	��� FF�tása a Bázeli
'�
���	
��F����:���0���������	���)F���������F
������!"'D������	���������

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

�� B�
����	
��� 6��
��������� 1>>>�� ������ 8��	� H���� �F��� 6����H����	�� F��
készítése folyamatban van.

'% #������������������������������	��������

--

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

 --

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

�� 6�������� (����� �F�G*��� 6��
��������� �F��H��� ��� ���� �)������� ���F��������
'�FF��� *��������F�� �� )�F���� ����������� �������I� L	�� 0�*	����� �'�
J������������ (����
Alaphoz is. Magyarországnak nincs befizetési elmaradása.
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'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2000: 2308/2000. (XII.20.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra
���FFH����	��� ��� F*F
����	�� FF	��������F� ��IFI� $��F�� '�
���	
� �����
országai Konferenciája 5. ülésén, Bázelben, 1999. december 10-én elfogadott, a
����F
�� *�FF������� ������*�������	� �LF��� ���FFH�����IF� ��� F*F
������F� ���
�	
����)FF������F����������H�����F���IFI�B�
����	
���F�H�����IF
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�;���C�+%/C-#@�0-%+"�-00'%B'7�
KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATA

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'�
���	
����������*�����	��������
környezeti hatások vizsgálatáról

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1991. február 25.
* helyszín: Espoo (Finnország)
* hatálybalépés: 1997. szeptember 10.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1991. február 26.
* csatlakozás: 1997. július 11. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 1997. október 9.

* közzététel/kihirdetés: 1999. október 13.

#% &���������

���'�
���	
���F��� ���������*�����	� �������� �F	���� ������ ���	
���� *����������
F������ �����	����� FF	������� '		�� ������	� �� 3F�� �������� �� �������� �F��F�	��
�FF���)F���������H����F��

• jogi, közigazgatási és egyéb intézkedések kidolgozása és megvalósítása, amelyek
intézményesítik a környezeti hatásvizsgálati eljárást oly módon, hogy az eljárásban
F*�������F��	���	
�F��	�������������F��������'�
���	
� &&���FF��F��	����)FF�
tartalmú hatásvizsgálati dokumentáció készüljön el mindazon tervezett tevékenységekre,
��F
�����'�
���	
�&���FF��F���	����GF	��������*��I�	�������*�����	��������
�F	����*����������	���R1�S�1�T

• a kibocsátó félnek (azon országnak, ahol a tevékenységet tervezik) biztosítania kell, hogy
��� '�
���	
�	� )��F�F���	��� ��)FF�� ���	
���� *����������F����� ����	�� F
����	��� �� ����	
����	�� ��� 	���F
���� F����� ��F
�� ��� '�
���	
� &�
�FF��F���	����GF	���������*��I�	�������*�����	����������F	����*����������	���
Ugyancsak a kibocsátó félnek kell biztosítania, hogy az Egyezményben foglaltaknak
��)FF�	� ����H��� �� *�������F�� )F��� ����	� ������������ �*���� �� *������
������*�	����������������	
�����F�R1�S�2_5�T

• az érintett feleknek megbeszéléseket kell folytatniuk (ha bármelyikük kezdeményezi),
*��
� ��F��F
�� ��� &�� �FF��F��	� 	�� ���GF�� ������� ����	
���	�� F*��
������*�����	����������F	����*���������H�
����'�
���	
��F��F���*��I�����������
[2.§ 5.],
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• továbbá a kibocsátó félnek biztosítania kell, hogy az Egyezményben foglaltaknak
��)FF�	������*��I�	����	������JF��	��F��F�������	���F*������F�
	�������*��

�������*��	� ��*����������F���� F�������	�� ��� ��*�������F�� ������� F��������	��� �� �����
F����������F��
	F��F*�����������	����������F��R1�S�9�T�

• a Felek két- vagy sokoldalú egyezményekben biztosíthatják az Egyezményben foglalt
kötelezettségeik teljesítését [2.§ 8.].

A3. Konkrét kötelezettségek

Konkrét intézkedési kötelezettségek akkor adódnak, ha az adott Fél olyan tevékenység
����FI�H������ ������� ��F
	�� ������*�����	� �������� �F	���� ������ ���	
���� *�����
lehet, ekkor szükséges:

• ��*�������F��)�F�����H����R2��S���T���	)������I�������*�������F��)�F	����*����������F���
F������IF���������������	
�����F���������*��I��F	�������������	
����*�������IF�R2�
S�8�T����	��F����I��*������
�	������H����)�F������R2��S�:�T����*�������F��)�F����*��I�	
���	������JF��	��F��F���������	)����F������������F��������R2��S�;�TP

• ���	
����*����������F���������	����I�F����H������������JF������*�������F��)�F	�
[4. § 2.];

• ��	��F����I� �� ���	
���� *����������F���� �����	����I� F����H���� ���	� �� *�������F�
)�FFF� R8�� ST�� �� ����	
����� ��	�����I� ������ ��	����	� ����H������ �FF� �		�� �
hatásvizsgálatot, az észrevételeket és a konzultációkat [6.§ 1.], továbbá a döntést meg kell
�JF�	����*�������F��)�F	��R9��S�1�TP

• ha új információk merülnek fel a döntés után, amelyek módosíthatják a döntést,
����������	���FF���*�������F��)F��R9��S�2�TP

• ��	���������IFF	��������J�����������F�R:��S���T��������H���������IFF	�������F�G��	�R:�
§ 2.];

@�� ��� ������ 3�F� *�������F��� F*�� �� ��������I� )�F	�F� ������� ����	
���� *������	���
��������	���������������

• a kibocsátó fél értesítésére válasz [3. § 3.], illetve a kibocsátó fél kérésére információadás
�����*��I�	����	�������	
����F�R2��S�9�TP

• �����*��I�	����	������JF��	��F��F���������	)����F�����������������F�����JF�����
kibocsátó félnek [3.§ 8.];

• a megküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentáció szétosztása a hatóságoknak és a
lakosságnak [4. § 2.] és az illetékes hatóság véleményének megküldése a kibocsátó félnek
[4. § 2.];

• ha új információk merülnek fel a döntés után, amelyek módosíthatják a döntést, tájékoz-
tatni kell a kibocsátó felet [6. § 3.];

• ��	���������IFF	��������J�����������F�R:��S���T��������H���������IFF	�������F�G��	�R:�
§ 2.].
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A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény nem tartalmaz pénzügyi hozzájárulási kötelezettségeket a Felek számára.
A hozzájárulások önkéntesen történnek. A Részes Felek Találkozóin elfogadott munka-
programokban való részvétel költségeit az átalakuló gazdaságú országok számára az EGB-nél
e célra rendelkezésre álló alapból fedezik.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

Az egyezmény továbbfejlesztésének legfontosabb eredményei:

• a Felek szófiai találkozóján 2001-ben elfogadták az Egyezmény módosítását, ami a
nyilvánosság fogalmát az Aarhus-i egyezményben (21.) foglaltak szerint alkalmazza,
��F���	�� F*����� ����� ��� '#$�	� �H�JF�� ��������� �������� ��� ��� '�
���	
*�� ��FI
csatlakozást,

• �� 3F�� ������ �	��H�JF�� ��F�F���I����	� 1>>2���	� F)�������� ��� '�
���	
� ��
���
könyvét a stratégiai környezeti vizsgálatról (18.a).

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezmény döntéshozó szerve a Részes Felek Találkozója; a végrehajtás koor-
dinálását, az ügyviteli feladatokat az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság környezet-
védelemmel és településekkel foglalkozó részlege látja el.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Magyarország az Egyezményt 1991. február 26-án Espoo-ban (Finnország) írta alá, 1997-
ben ratifikálta, és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel hirdette ki.

'% #������������������������������	��������

1993-ban lépett hatályba az egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának átmeneti
szabályozásáról szóló jogszabály (86/1993. (VI. 3.) Korm. rendelet)) majd a környezet-
védelmi törvény (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól)
elfogadásával már törvényi szintre emelkedett a hatásvizsgálati szabályozás.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

���'�
���	
*����FI�����F�������������	��<<<��	����:1U�<<<���O&&��9��� ������	�
delet kiegészítette a környezeti hatásvizsgálat szabályozását az Egyezmény alkalmazásához
szükséges részletszabályokkal. Az egyezmény szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati
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eljárás részletes szabályait a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. ren-
delet tartalmazza.

�� �,6�������	�F�����F������	
������F������)FF�������������J�
�	����	������JF��
hatóságok vesznek részt a végrehajtásban.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

Magyarország évenként önkéntes hozzájárulás befizetésével segíti az Egyezmény
koordinációs, ügyviteli feladatainak ellátását.

'( "���������������������)��������������

6��
��������� ���������� �������FFF� ���
� �	)������I� ������F� ���� ������ �� 3F�� ��F�F�
kozóin elfogadott munkaterv végrehajtásában.

���������*�����	������������	
����*�������������F�����F���G���F�����'!�������Fmé-
nyeket az egyes köz- és magán beruházások környezeti hatásainak vizsgálatáról szóló
97/11/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv tartalmazza; ennek jogharmonizációja
megvalósult a 20/2001 (II. 14.) Korm. rendelettel.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2001: 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról
#1999: 148/1999. (X.13.) Korm. rendelet az országhatáron átterjed� környezeti hatások

vizsgálatáról szóló, Espoo-ban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyez-
mény kihirdetésér�l

#1999: 172/1999. (XII.6.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött
����	
�����������F���������F���G���F�����*��I�����F������ ����F��� �����F
���IF
szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

#1995: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
#1995: 152/1995. (XII.12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött

����	
�����������F���������F���G���F�����*��I�����F����������F��������F
���IF
#1993: 86/1993. (VI.4.) Korm. rendelet egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának

átmeneti szabályozásáról
*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-

védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest
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18.a. A STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
�
a stratégiai környezeti vizsgálatról

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 2003. május 21.
* helyszín: Kijev (Ukrajna)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 2003. május 21.
* csatlakozás:
* hatálybalépés:
* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

�� B�
����	
�� ��F��� �� )		����*��I� )�F����� ������	� �� ���	
��� ��� �������������
���	��� ���F�� ���F��F�� *��
� �� ����������� ���	
���� ������F��� ��)FF��� �� 	
�F��	�����
részvételét biztosító eljárásának létrehozásával hozzájáruljon a környezeti szempontok
)��
F��� ���F*�� �� ���	
���� ���*��I�	� �F	���� *������ �
����FI� ����� ��� G��������
���F��H����	�F���FF���F���H��������G�F��������������������F
�������F������	�F����

A3. Konkrét kötelezettségek

��3F��)�������F���������)F�������

• ����
����	
�����F������������F����	�F��������*������������������G��������
stratégiai környezeti vizsgálatára vonatkoznak. [4. cikk 1.]

• A stratégiai környezeti vizsgálat során környezeti jelentés készül. A jelentésnek
�F��F�	���	��� �������
�G����������������	���I��� ��*�����F�������������FI�H�����IF
���*��I��F	�������	
����*����������FF����	��H��	���FH�	����������F	���R:���������1�T

• A jelentés tényleges tartalmát mindig esetileg kell meghatározni, a IV. mellékletet is
figyelembe véve. A tartalom-meghatározásról konzultálni kell az érintett környezet-
védelmi és egészségügyi hatóságokkal, törekedni kell az érintett nyilvánosság bevo-
nására. [6. cikk]

• $�����H��	���FF����F	������)FF����	��������R:�������2�T
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• �����	
���� �F	�����F� ��� �� �������
�G������� ��������F� ��	��F��F	�� �FF� ��� ���	���
környezetvédelmi és egészségügyi hatóságokkal. [9. cikk]

• �� 	
�F��	������ �������F��� ��)FF�� ���G�	���	� ��� *�����	
�	� �FF� ������H��	��� \�
� �
�������
�G�����������������������	
���� �F	�������	�	�����������*����)��*����
kell tenni. Az érintett nyilvánosságot azonosítani kell, hogy részt vehessen a környezeti
vizsgálatban, illetve a tervezetekre és a jelentésre észrevételt tehessen. A nyilvánosság
részvételét megalapozó információk összeállításához az V. melléklet tartalmaz
javaslatokat [8. cikk]

• ������*������
���	
��F��F�	����	�F�����	�������)FF�	������	���FF��*��
��
	
�F��	������ �FF�� ��H������ ��G��	� �� *��I������IF� �������F�*��� �� ���	
������
�������	�� �FF�� F�������� ��� ����������� �FF� ������H��	�� �� ��
����	
��F
����)J�����	��������������
�����F�������
����	
���	�F�����	����)FF�	��	�
��*��� ����F
	� *����	
�� �� 	
�F��	������ �� ��
����	
�� �F��F� ������H����� ������
�FF��G�F���������� 	���������� F��I*F
��� �FF��� ����� ����F
	�F���������� ��JF���
tekintet nélkül gyakorolhatja. [9. cikk 2., 3., 6., 7.]

• @�� �� ���� ���
� G������� ����FI�H�����IF� ������*�����	� �������� �F	���� ���	
���
hatások várhatók, az érintett országot értesíteni kell. Az érintett ország jelzi, ha e
*�������IF� ��� �� ��J������ �	����������F� ��	��F��F	�� �H��	�� &F
	� ��	��F����I� ���	� �
felek megállapodnak arról is, hogy biztosítják az érintett ország nyilvánosságának és
hatóságainak részvételét. [10. cikk]

• �� ���� ���
� G������� F)����������� ��)FF�	� )��
F��� �FF� �		�� �� ���	
���
�F	����������������� �����������*���������F�������� �����	������ ���� �����F������
valamint a nyilvánosság, a hatóságok és az érintett ország észrevételeit. [11. cikk 1]

• A terv vagy program elfogadásáról tájékoztatást kell adni és a tervhez vagy programhoz
való hozzájutást biztosítani kell azzal az állásfoglalással együtt, amelyben összegezni kell
a környezeti szempontok beépülésének, a konzultációk során felmerült észrevételek
figyelembe vételének módját és a terv vagy program elfogadásának indokait. [11. cikk 2.]

• ���������
�G�����������FI�H����	��� �F	�������	
����*����������	������	���FF����
����	
�����*��I�����������	
�F��	��������������*����)��*������FF��		���R�1��cikk]

• A politikák és a jogalkotás területén arra kell törekedni, hogy a lehetséges mértékben a
környezeti szempontok integrálódjanak a javaslatok elkészítésébe. Az erre vonatkozó
gyakorlati intézkedéseket a részes felek határozzák meg ott, ahol az helyénvaló. [13. cikk]

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

��B�
����	
��	�������F����G�	�J�
��*��������F�������F�����������)F����������
A hozzájárulások önkéntesen történnek.
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A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

�� B�
����	
�*��� ��G���FI�I� �	�����	
�� �������	� �����	�� ��� '�G����� �
���	

�	�����	
�*�����	��GF��%�����3F��0�F�F���I�����F
� �
�	� �� B�
����	
�� �F�H�I�	��
��������������)F�	�����F�F���I���F����F��F�

�� B�
����	
��F� ��G���F����� ������	���I��� J�
���F�� )F��������� ��� '"/C� '��IG��
Gazdasági Bizottság környezetvédelemmel foglalkozó részlegén az Espoo-i egyezmény
titkársága látja el.

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

6��
��������� �� B�
����	
��� 1>>2�������� 1���	�� ����	� H���� �F��� �������H���� ��
��*�������F�����H����)�F
������	���	�

'% #������������������������������	��������

�� B�
����	
��	� )��F�F���� �F��H����	�� �F�G)F���F� �� ����� ��� G��������� ���
határozott körére vonatkozó stratégiai környezeti vizsgálat bevezetése.

�� B�
����	
�� �LF	
��I� ������� ������� ��� ��	�����I� ���F��� ���� �	�F�����
szinte szó szerint megfelelnek az Európai Unió hasonló célú irányelvének, a nyilvánosság
vonatkozásában pedig az Aarhus-i egyezmény idetartozó rendelkezéseinek. A csekély számú
F������ 	�� ��	�G���	�F��� �FF���� )��
F��� ���FJ�� ���F�*��I� ��� ���	
F�
jogharmonizációja során, ami 2004-ben a környezetvédelmi törvény módosításával és egy új
kormányrendelet megalkotásával megtörtént. (Az Aarhus-i egyezménynek Magyarország
%����� 3F�� H�
� ��� '�
���	
� �	�F������� � B�
����	
���F� )J���F	JF� ��� ����� �FF
hajtani.)

�� B�
����	
�� 	�� ���F��� ����� �� G�F������� ��� �� ��������F
��� ���F��������
vonatkozó rendelkezéseivel kapcsolatos szabályozás már van Magyarországon: a környezet-
���F��� �����	
	�� �� ������F���� F������F� ��IFI� �	�F������ ����� 	��
�	� ���F�� ����	
F)�����B�
����	
������
��*���F
����

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

A környezeti vizsgálati intézményrendszer bevezetéséért és továbbfejlesztéséért a KvVM,
��� �
�� ������F����� F)�F
���������� �� ���� ����H�������� )FF��� ������ �� )FF����� �
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�����������	
���� ������F���� )�F
������	� ������ ���	�� �� ���	
��� ���F������ )FF��
hatóságok is.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

--

'( "���������������������)��������������

A stratégiai környezeti vizsgálatok ügye az Európai Unióban is fontos kérdés és erre
vonatkozóan külön szabályozás készült. A 2001/42/EK irányelv 2004. július 21-én lépett
*���F
��������*��������F���B�
����	
�����F�������	
������F��	
�� ��� �F��JF	�����
'��IG���!	�I��������FF������F�H�������B�
����	
���

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

��� '�
���	
�� �FF��� �� B�
����	
�� ��	�����G�����	��� ��� �� ��	������	
meghatározott nemzetközi munkacsoportok munkájában Magyarország is részt vesz.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: …/2004.(…) Korm. rendelet egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról
#2001: 2001/42/EK tanácsi és parlamenti irányelv bizonyos tervek és programok környezetre

való hatásainak vizsgálatáról
X�<<<�� �5;U�<<<�� �O��2���  ����� �	�F�� ��� ������*�����	� �������� ���	
���� *������

������F����IF���IFI�'"/C�'#$��
���	
��'�G������
���	
����*���������F
#1995: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
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19. EGYEZMÉNY AZ IPARI BALESETEK
ORSZÁGHATÁROKON TÚLI HATÁSAIRÓL

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Egyezmény az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1992. március 17.
* helyszín: Helsinki (Finnország)
* hatálybalépés: 2000. április 19.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1992. március 18.
* csatlakozás: 1994. június 2. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 2000. április 19.
* közzététel/kihirdetés: 2001. július 13.

2004. év végéig 32 ország csatlakozott az Egyezményhez. Az Egyezmény Magyar-
országgal határos Részes Államai: Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovákia, Szlovénia.

#% &���������

����'�
���	
���F����������� �G���� ����	
�������������F��	�F��������	��
tér-
���������F
����������*�����	� �LF� ���������	
����*���������F��������� �G������F��
����F�����������������F������)F����JF���F���G���F����	�����������������	���	����
közi segítségnyújtás. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy kidolgozzák azokat a stra-
tégiákat, valamint jogszabályokat, amelyek csökkentik az ipari balesetek bekövetkezésének
veszélyét, növelik az ilyen balesetekkel és hatásaikkal szembeni védelmi képességet. A köte-
lezettségvállalás kiterjed az ipari balesetek, katasztrófák megF�zésére és bekövetkezésük
esetén az elhárításra, a káros hatások mérséklésére, valamint az információcserére.

Az Egyezmény minden olyan ipari tevékenység közvetlen vagy közvetett, azonnali vagy
���FF�����*�����	�����F�������������	��������F��������F
��������������������������
��������� ���	
���� �����F
� F����� ��� �F���F������ �H���� F������ ��F������ �����
vonatkozóan), valamint az épített környezetre. Az Egyezmény alapja: a potenciális és tény-
leges veszélyokozó teherviselésének elve. Az Egyezményben megfogalmazott célok sikeres
teljesülésének feltétele a szomszédos Részes Felek közötti kétoldalú információszolgáltatási
és egyeztetési feladatok teljesítése az Egyezmény követelményeivel összhangban.

���'�
���	
�����*������	���*�����)��������JF����	������������I)����F�������G���
biztonság fejlesztése és a környezetvédelem.

A3. Konkrét kötelezettségek

Az Egyezmény alapján az alábbi tájékoztatási és eljárási módok betartására a Részesek
kötelesek:
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• az Egyezmény céljaira kijelölni vagy létrehozni egy vagy több illetékes hatóságot, s a
Titkárságon keresztül tájé���������� ��	�� �� )	��� *��I���� ���F�F�����F� ��� �� �������
változásokról a többi Részes Felet;

• ��)FF�� ����F�������� �����F
������� ��zigazgatási és pénzügyi intézkedéseket tenni az
�G���� ��F���� ��F�������� ��� ������� ��FI� )l����JF���� ��� F*��H��������� ��)FF�
intézkedéseket tenni az ipari balesetek megF�������� �FF��� ��	������	�� ���IF�� *��
� �
veszélyes tevékenysé��� J��F����� ��������� �����	����� �	���������� ��
	�� ��
����	
H������	�����	
����������	���������������P

• azonosítani az országhatáron túli hatást okozni képes, joghatályuk alá tartozó tevékeny-
������� �� ��� '�
���	
� *���F
��F�G����� ������ ���� ��	� �FJF� ������H��	�� ���	
��
%������ ��������������� �� ��F���� ����F
�� ����	
������F� ��� ���	�� Fehetséges a
tervezett veszéF
������	
������FP

• ipari baleseti tájékoztatás céljá�IF�)�F
�������	����������G���F������I�G�	���� F���H�	��
��� �G���� ��F���� ������*�����	� �LF�� *�������IF� ���	���� 3F��F� ��)FF�� ���	��	
�����
���*��� ��� *�����	
� �������������� �	������ F���H�	��� �������� �� ��F���	��
segítségnyújtás cél���IF� ��� )�F
�������	� ������� ��G���F������I� G�	���� F���H�	��� ����
tekintettel, hogy az Egyezmény értelmében az esetlegesen határon túli hatást okozó ipari
baleset esetén – az érintett Részes kérése alapján – a Részesek segítséget nyújthatnak;

• ��)FF�� �	���������� �		�� ��� �G���� ��F���� ����JFt���� ��� F*��H���� ��F��H��� ���	�	
���������P�		��������	���%�����	���F�������JF������F����������FF�����H�	�J�
úgy, hogy e tervek kompatibilisek legyenek a szomszédos országok terveivel;

• ��� �G���� ��F���� ��F������ �� ����	F��� ��� ��� F*��ítás céljából fejleszteni a tudo-
��	
����������*	�FI������
J����������������	)������I�������*	�FI���������P

• ������H��	������G������F�����F��F����	������JF��	���F����������)FF�����������������
�� F*����� �FF� �		�� �������F��� �� ��	�����I� F���������	�� �FF�� �
	F�� *����)������ ��
elbírálást kell biztosítani a kapcsolatos közigazgatási és törvénykezési eljárásokban;

• a jogrendjük biztosította keretek között törekedni az új veszélyes tevékenységek létesítése
�������F��������	
������F	�����ódosításai esetén szabályozás létrehozására,

• a megtör��	���G������F����)��������IF��)F��F�������IF���� �����������F���IFI��	)�rmá-
ciókat tartalmazó adatbázist létesíteni.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely – Magyar-
������������������	�)��F�FI�K����������G���	�������F��F�	���IF�F�����)F���������jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezménnyel kapcsolatos ügyviteli feladatok költségeit az EGB költségvetésének
keretében fedezik. Néhány Részes Fél (Svájc, Németország, Olaszország, Hollandia) és az
EU éves önkéntes befizetéssel támogatja az átmeneti gazdaságú országokat.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

���F�LF�� �������� �F	������ ��		
������ )���GG	���/������	���� ��0iszán 2000.
február-márciusban történt cianid és nehézfém-szennyezés ráirányította a nemzetközi figyel-
��� �� *�����	� �������� ���	
���� *��ások megel�zéséért és a bekövetkezett károkért való
)FF�������������������g)FF�� ������������J���gességére, a jogérvényesítés hatékony-
ságának fokozására. Az Egyezmény és a „határvízi” egyezmény (4.) Részes Feleinek közös
konferenciáján hozott döntés szerint kidolgozták az ipari balesetek határokon átter����*����
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����IF����	���*��������	���������������������F��G�F����������)FF�������F������r���H�����F
��IFI���
����	
����5����

A7. A nemzetközi szervezet

Az Egyezmény végrehajtásának koordinálásával, ügyviteli feladatainak ellátásával az
'"/C�'#$������	���������	)��0���������)��F�F����������'�
���	
� F�)������	����
hozó testülete a Részes Felek Konferenciája, amely két évente ülésezik, munkáját az Egyez-
��	
�����*������	���FF	�������F�)��F�F���I���	�����G������H���

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Magyarország 1992. március 18-án írta alá az Egyezményt és 1994. június 2-án rati-
fikálta. Az Egyezmény 2000. április 19-én lépett hatályba; kihirdetésére 2001-ben került sor.

'% #������������������������������	��������

���'�
���	
�	��
� �F	�������6��
������������������ �����������������*���*���	�
FI�	���FF�F����*��
�����*���F
��F�G���F��������F��F�������		����	�F�������

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

• 1995-ben a 2408/1995 (XII. 20.) Kormány határozatban született döntés az Ipari Baleset-
��F������"����� ��G�	�� � ��G�	��� F���H������F�� ��F
� ��BM Országos Katasztró-
favédelmi F��������I�����+ 3����������	�������������'�
���	
�����hajtásában
közre����������# 6������ �,6�

• Az Egyezmény rendelkezéseit a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszé-
F
�� FF	��������F� ��IFI� <9U;1U' � 0�	����� &��	
F�� �/���� &&�� &��	
F��� )F��������F
párhuzamosan teljesítjük. Az Egyez��	
� �G���� ��F��� ��F������� )F����JF���� ��
végrehajtási szabályai az 1999-ben elfogadott katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetében
és a 2001 januárjában elfogadott végrehajtási kormányrendeletben jelentek meg.

• Az ipari baleseti riasztási-értesítési és kölcsönös segítségnyújtási feladatok ellátásának
biztosítására kapcsolattartó pont került kijelölésre, amit a BM OKF Diszpécser Szolgá-
F���	������JF����&G����$�F�����F���������3FJ�
F���3������F
�F���F�

• A veszélyes tevékenységeket az Egyezmény hatálybalépé����F� ����H����� ���� ��	� �FJF
kellett azonosítani. Az azonosításra a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
FF	���é����F���IFI�<9U;1U' ���	�����&��	
F����������J�������������������������	�
sági jelentések és elemzések benyúj���������������F����������	��rülhetett sor.

• A határos Részes Felek kicserélik egymás között megF�������)F����JF�����������F
hely-
zeti információikat. A Részesek a határmenti veszélyes üzemek ve���F
����� *�������
)��
F����������
�����JF������F�������	�����F�������������koztatási anyagainak
elkészítésekor, az engedélyezési eljárásokban új üzemek telepítésénél és a területrende-
zési eljárásokban. E feladatok teljesítése a kétoldalú katasztrófavédelmi és kölcsönös
segítségnyújtási egyezmények, a katasztrófavédelmi szervezetek közötti határmenti regio-
	�F��� �
J�����ödési egyezmények alapján, valamint a környezet és természetvédelmi
egyezmények vegyes bizottsá���	�����H������F� �����	�������������*������	��	� )���
megyék Katasztrófavédelmi Igazgatóságai a határmenti veszéF
��J��������F
����
hatásait fi�
F��� ������ �
���� �JF��� ���F��� ����	�� ��� F��������� �������������

http://www.b-m.hu/
http://www.b-m.hu/
http://www.b-m.hu/
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anyagainak elkészítésekor, az engedélyezési eljárásokban új üzemek telepítésénél és a
területrendezési eljárásokban.

• ����G������F����*�������	���������*�������IF����	���*�������eken okozott károkért
���F��G�F����������)FF�������F����������H�����F���IFI�B�
����	
���5���������������
kében számos jogharmonizációs, szabályozási és adminisztrációs intézkedést kell elvé-
gez	��������F���*F
	��� �,6�)FJ�
F�� ������������	��������������$6����# 6�

• ���'�
���	
�����*�������IF��F	�������FF�����H�	������F����F	�����1>>1���������
31-ig, a 2. jelentést 2004. január 31-ig kellett benyújtani.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

Magyarország közvetlen befizetéseket nem tervez, azonban „természetbeni támoga-
�����	�N���������'�
���	
���	�������	����GF��)F���������*����������FF�F���

'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

A Nemzeti Központ és az érintett minisztériumok támo��������F����������$���G��	���
ENSZ EGB Regionális Koordinációs Központja az Egyezmény hatálybalépéséig, ezt köve-
��	������G�	������	
��������%�����3F��"����� ��G�	������������������'�
�mény
hatálybalépése után dr. Popelyák Pál (BM OKF) a Nemzeti Központ igazgatója volt a Kon-
ferencia egyik elnökhelyettese, majd a Budapesten 2004 októberében megtartott 3. ülés-
szakon Kátai-Urbán Lajost választották meg az egyik elnökhelyettesnek.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak tárcaközi koordinációjáért, a nemzetközi kapcsolat-
tartásért a BM Országos Katasztrófa���F���3��������I������)FF����7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2001: 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai
Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló,
Helsinki�	���<<1�����������:��	��F��'�
���	
���*���������F

#2001: 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védeke�����F

#1999: �<<<������(OO&,�������	
�����������I)���FF	�������������	
H�����IF�����������F
���������F
���	
������F���G���F������LF
�����F����FF	�����������F

*2003: Kátai-Urbán L., 2003: A súlyos balesetek országhatáron túli hatásaival kapcsolatos
tevékenység. Ipari biztonsági kézikönyv (szerk. Bándi Gy.), KJK, 297-305. o.

*1999: Bándi Gy. (szerk.), 1999: „A Seveso II. direktíva hazai megvalósításának gazdasági,
szabályozási és igazgatási feltételrendszere”, Budapest, PPKE-JÁK

*1996: Faragó T. (szerk.), 1996: Környezetbiztonság: az ENSZ programjai és a hazai
feladatok. Budapest, 83. o.

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest
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20. AZ ENERGIATERMELÉS ÉS ENERGIAFELHASZNÁLÁS
KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

'	�����.*�����'�
���	
��B�
����	
�����	����*�����	
����IF
és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1994. december 17.
* helyszín: Lisszabon (Portugália)
* hatálybalépés: 1998. április 8.
* szervezet:
* letéteményes: Portugália
MAGYAR

* aláírás: 1995. február 27.
* csatlakozás: 1998. április 8. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 1998. július 7.

* közzététel/kihirdetés: 1999. március 31.

#% &���������

 Az energiatermelés, energiafelhasználás az a gazdasági ágazat, amely a legnagyobb
�������	� *��������F� �� 	�� ��L��FI� ��������� ��)�������� )F*���	�F���*��� ��� K� �
�JF�	����� ������ �	
����������������	� �����JF� K� �� ����szeti környezet terheléséhez. Az
���F� ���� ���	
���� *������� ���)�F��� ��� �� *F
�� �F	���������F� ����	� �� �F���F��
������	� �F	����� *��������� ����	��� !�
�	������ �� ��)FF�� 	����FF����� �
�������F������������� ����	
����� �
��� F��F�G������ ��J����F��� '�� ��I���	��� ��� ��
�JF�	��� �F	�������� *��
� ��� ���	���� 	����*�����I��� ��*	�FI������ ��	�����
nemzetközi kereskedelme napjainkra óriásira növekedett. Emiatt rendkívül fontos e területen
is a gazdasági és a környezeti szempontok összehangolása mind az egyes országokon belül,
��	����	���������
J�������������	���	�

Az Energia Charta Egyezmény olyan – az adott területen a kereskedelem és a
���*������� F����F���F����� F�H�I�K� 	�������� ���������� ��F
	�� *���F
�� ��� 	�������
ágazat��	�)�F
���������������������	
���������������'F���H���������G������F����IG��
országok piacgazdaságainak kialakulását, integrálódását a nemzetközi gazdasági életbe,
hangsúlyt helyezve ezen országoknál az energiahatékonyság növelésére és a fokozottabb
környezetvédelemre.

Az Egyezmény külön foglalkozik az energetika környezeti vonatkozásaival. Az Egyez-
��	
����F��������������������F�����)J����	�����������	
�����F����
���	
�
�'"/C� =�*��F����F�������  ���
���	
�� ������*�������	� �������� F�����		
�����F
szóló egyezmény) figyelembevételének fontosságát. Az Egyezmény külön rendelkezéseket
�����F���������	
�����F������������F��������������G������	��F������G����	������	
���
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���F�����F����������	
�H������������*��������	����F�����H�����	������	
����*������
értékelését, a környezetbarát technológiák kutatását, fejlesztését, elterjesztését, a megújuló
energiaforrások fejlesztését, felhasználását, az információáramlást, a közvélemény tájékoz-
tatását, a káros környezeti hatások megakadályozását, illetve felszámolását.

��B�
����	
��������I����	
�2���FF��F�����)����	���� ����F��	����	����haté-
��	
���� ��� ���	
�����F�� ���������F� )��F�F������ ��� F��F��F�	������ ��F��������� �
���������

• Q���F	�B�
����	
��G�F�������F�����FF�GH������������ &��	
��������F����F��F����	��
���*�����	
����� G��������� ����F������� ��������� �F��� ��� �
J���������� ��JF���� ��
������H��������
J������������������	�F������	
����������N�R��SU�TP

• Q��)		����*��I�)�F����	����)FF��	����*�����	
�����G�F�������F���H���N�R1�SU1�TP
Q�F
�	� ���)F���F�� ���F��H������ ��F
�� �� �
���I���� ��� �� )��
����I���� �� F*��
leggazdaságosabb, leghatékonyabb és környezetileg legmegbízhatóbb energiafelhasz-
nálásra ösztönzik ...” [2.§/2b].

• �� B�
����	
�� ��)���F������ ��� 	������������������ G�F������ �F�GF���� �� ����
szabályozási keretek, a rövid és hosszútávú nemzetközi stratégiák számára. A meg-
��FI�H���*��� ����)FF�� )�	�	��H�������� G�	�J�
�� �����	����� �I������ F*�������� ��
)F����������
���I���������)��
����I���������F*���F���������������������	
��védelmi
szempontból legbiztonságosabb energiafelhasználásra ösztönzi.

A3. Konkrét kötelezettségek

�� B�
����	
��	� )��F�F�� F�)�	������� �� �� ���	
�����F��� ��� ���	��� �� )Fadatok a
���������

• Q�� /������� 3F�� ������ 	����*�����	
����� G�F��������� ��F���	��� ���� ��F
�
F���H����� ������ �� ���	
���� ��F������ ��� *���	��� �F����� �J���������� ������ ��� 	�����
*�����	
����������	����)�	�	��H������	�����*�	���������������������������)����F������
a technológiaátadást.” [3.§]

• �� B�
����	
�� ������F������ ��� 	����� ��	�������L� ���	
�����F��� ���*������
nemzetközi finanszírozási kereteinek kialakítását, illetve a harmadik fél általi finan-
szírozás elterjesztését.

• �� B�
����	
�� ��	����� )F������	�� ����H���� *��
� Q������ ��� �
�� /������� 3F�� �����
���JF��	
��*�� F������	� �FF�� 	����*�����	
����� G����������� ��F���	��� ���� *�����
nak végre és ezeket rendszeresen aktualizálják.” [8.§/1]

• ��/�������3F�	��������H�����	����*�����	
����������������	�����	
����FF
létrehozniuk az energiahatékonysági politikák kidolgozása és végrehajtása érdekében.

���	����*�����	
�������H������FF����*�����B�
����	
������	������F����*�����	
���
���	
�����F��� ���G�	��IF� ��� ��)FF�� 	���������F������ L�
� ��*��� F�� *��
� ��
	�����	���������������F���������������F�H�����������	�������F
�����������F�
���*������F��F��H�*�������������	����*�����I�����������FF��GH�	������	
�����F��
célú követelmény teljesítéséhez szükséges költségeket.
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A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

���'�
���	
���FF����B�
����	
��	�������F�����F
�	����������	�F����������F
�
vala�F
� K� 6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����
feladatokat jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

���'�
���	
�-FF�	�I�0���������	��������������F�����*����/�������3F������F	��
hozzá: a költségviselés szabályait az Egyezmény “B” melléklete határozza meg.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

���'�
���	
�F�)������	���*��I��������.*����� �	)�	������F
�JF���������������
��	�������� ���'F	������� ��*����� ������ ��	���*��I� ��������	������� �FF��� �� /������
Felek feladatainak teljesítését Állandó Titkárság segíti. Az Egyezmény kimunkálásában
L���������G����FF�F�����'��IG���!	�I����#���������'�
J��������������3�F�������/�����
(OECD), illetve az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB).

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

���'�
���	
��� ��.*����� �	)�	����C��I����	
���� �FF����� B�
����	
���6��
���
ország 1995. február 27-én aláírta, 1998. április 8-án a 28/1998. (III. 18.) OGY határozat
alapján ratifikálta. Mindkét nemzetközi jogi eszköz hatályba lépett 1998. július 7-én, azok
kihirdetésére pedig az 1999. évi XXXV. törvénnyel került sor.

'% #������������������������������	��������

���'�
���	
���FF�����B�
����	
����F���������F�G��	����	����*�����	
�������H����
��� �� ��G���FI�I� ���	
�����F��� )F������� ���F����� ���	� ��)FF�� G���������
intézkedések kidolgozására és végrehajtására van szükség. Az energiahatékonyság javítása
érdekében már számos kezdeményezés és program született, amelyek alapján és végre-
*��������F�6��
���������F����������'�
���	
���FF�����B�
����	
�����	
��védelmet
������	�����F��������	��

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

6�	�����'�
���	
����	����B�
����	
��F�������	�����F��F�	���������������H������
	��������F� ����)J���� 	�������� �����F���� ��*	�FI������ ���	
�����F��� �
J���
�������*�����B�
����	
����F��������	��*���������*��������F�������	���*�����	�����
takarékossági, energiahatékonysági programok biztosítják, így jelenleg a Nemzeti Energia-
takarékossági Program.
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B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

Az Egyezmény pénzügyi alapjához, a Charta Titkárságának költségvetéséhez a magyar
)�F����F�H�������M����H���N��	�����	��)�����

'( "���������������������)��������������

Magyarország számos olyan nemzetközi programban, és két- vagy többoldalú együtt-
��������	��������������F
�������F	JF���G���FI�	������	��������	
����������*��
��� ��� ���IF� �������I� ����	
�� *��������F*��	��� ��� '�
���	
��F�� �FF��� �� B�
���
��	
���F� )����I� )F������� K� H�
� �� ���	
�����F��� )F������� K� ����*������*��� ���� '
nemzetközi programok többek között az Európai Unió, a Nemzetközi Energia Ügynökség
(IEA), az Energia Világtanács (WEC) keretében folynak.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

6��
��������� �� B�
����	
�� ����F������	��� �
��� �����	
���� ��� ���H�� �����
volt. E tevékenység elismeréseként az energiahatékonysággal és a kapcsolódó környezet-
védelmi kérdésekkel foglalkozó munkacsoport elnöke magyar szakember volt dr. Jászay
Tamás személyében (BME, ill. a GKM képviseletében). Jelenleg az említett munkacsoport
alelnöke dr. Jászay Tamás, a Tranzit Munkacsoport alelnöke pedig dr. Széphalmi Géza.

B7. Hazai koordináció

�� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F��������# 6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#1999: 1999. évi XXXV. törvény a az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya, az
Európai Energia Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény
tekintetében, valamint az Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti
��	����������IF���IFI�'	�����.*�����B�
����	
����*���������F

#1998: 28/1998. (III. 18.) OGY határozat az Európai Energia Charta Egyezmény, Döntések
az Energia Charta Egyezmény tekintetében, az Energiahatékonyságról és a
��G���FI�I����	
������	����������IF���IFI�'	�����.*�����B�
����	
�����F���	�
���'��IG���'	�����.*����� �	)�	����C��I����	
�������H������F

*1995: Faragó T., Lakosné H.A. (szerk.), 1995: Nemzetközi környezetvédelmi és természet-
védelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KTM, Budapest
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1���'#A'C6="A��C�&"3+%6-.&4@+C�,�(4�@+CC-3=%=/%�(
=/���0-%/�7�(6&�%=/C,=0'(%�(

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

 ��	
����J�
��	�����	)������I*�����FI�*����)������F�
��	
�F��	�����	�������	���*�����F��	������	���������F���F���

az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1998. június 25.
* helyszín: Aarhus (Dánia)
* hatálybalépés: 2001. október 30.
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1998. december 18.
* csatlakozás: 2001. július 3. (ratifikálással)
* hatálybalépés: 2001. október 30.

* közzététel/kihirdetés: 2001. december 4.

Az Egyezmény kidolgozását a pán-európai környezetvédelmi miniszterek harmadik,
Szófiában megrendezett konferenciáján határozták el 1995-ben. Az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottsága koordinálta (1996-1998 között) az egyezmény kidolgozását. A kormányzati
�F���������FF���������
�F�����	�K�F����	����	�����������������	���	�K��F��������F
)F��*��������������������IG������	
���������������	��
���G���F������

#% &���������

���'�
���	
� F�)���� ������ *��
� �����
������� ��� �	������ )��F�F��� �� �������	
��������
��	������������	������	�������������	���F���������������������F��Fme-
ket. Így az Egyezmény három pillére – a környezeti információhoz való jog, a környezeti
döntéshozatalban a vélemény-nyilvánítás joga és a jogorvoslat joga – együtt jóval hatéko-
nyabb, mint külön-külön. Az Egyezmény e három pillért alapelvekkel, definíciókkal, konkré-
tabb rendelkezésekkel egészítette ki, emellett a részvételre képesítéssel foglalkozó része arra
szolgál, hogy a közösségi részvétel rendszerének említett három pillérét a nyilvánosság tagjai
��	
F��	�*���	�F	�����������������������������������J�������	����)FF�	�

A3. Konkrét kötelezettségek

��� '�
���	
� ����	�� �F�G���� ���F��������	�� �� 	
�F��	������ �������� ������H��	�
szükséges: a környezeti információhoz jutást, a környezeti döntéshozatalban való részvételt,
környezeti ügyekben a jogorvoslatot. Az ezekre vonatkozó konkrét kötelezettségek:
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• A környezeti információhoz jutás joga passzív (kérelemre) és aktív (az állami szervek és
gazdálkodók kérelem nélkül) esetét különbözteti meg. Rendelkezik az érdekeltség
����	
H����	��� ��J�����F	������F�� ��� �	)������I� )�������IF�� ��� �	)������I� ���F��F�
������	��� *����������F�� ��� �	)������I���� ������*��I� ���H�����F� ��� ��� �	)������I�
���F��F������ ����������	��� �����F� �GF�� 	�� F����� �	)������I�� �LF� �F��F�	��� ���

�������F	������P��FF����������F���*������������F
���������������	)������I��

• ��� ���H�� �	)������I� ���F��F������ )������ ������� �FH��� �� ���	
��� �FF�G����IF� ���������
�	���������F� ����H���� �F	������ �� 	
�F��	���	� *����)��*��� F��������� ����������� �
környezetvédelmi jogszabályok szövegét, a nemzetközi környezetvédelmi kötelezett-
������� �� ������F����� ��� �� M��		
���	
��� ������������ ��� �������� 	
�F��	��������	N
(PRTR) foglalt információkat.

• A környezeti döntéshozatalban való részvételt mind az egyedi államigazgatási eljárá-
sokban (a tevékenységek listája, az érintettek értesítése, a véleményezési jog), mind a
	�����H�� ��	����� ��*�����F���	� ��� ����F������ F�����H�����	�� ������ G�F�������
ágazati programok megalkotásában) biztosítani szükséges.

• Az információs és részvételi jogosultságok és a környezethez való jogok megsértése
esetén a jogorvoslatot biztosítani kell.

• A részvételre képesítést általában és egyedi ügyekben is – környezeti információval,
F���������H�����F���������������JF�	��������	������������F�K�F���FF���H�	��

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

Az Egyezmény pénzügyi alapjaihoz való hozzájárulás önkéntes.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

��� '�
���	
� ����*������	��� ������������� ���� ������	�� ������)�F�������
������*���F
��F�G���F������)��H����������	���������F�H�I�)F���������	�����G����F���ho-
�����IF���	��������������������������������JF��	��������*����������F��F����������	�
ciái; szennyezés kibocsátási és átviteli nyilvántartások (PRTR); genetikailag módosított szer-
vezetek; az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés; elektronikus információ továbbítás. Az
Egyezmény [5.cikk 9.bek.] alapján a Szennyezéskibocsátási és -Átadási Nyilvántartás
�D%0%�� ��������� �JF�	� B�
����	
�� ����JF�� �1������ ��F
	�� ����F�������� �� %����
3F�� �	)�	�����	���F���JF���	�*����������F�

A7. A nemzetközi szervezet

���'�
���	
�F�)������	���*��I��������%�����3F�� �	)�	����������'�
���	

Titkársága az ENSZ EGB Környezetvédelmi és Emberi Településekkel foglalkozó osztá-
F
�	��������	���������
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(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az Egyezményt Magyarország 1998. december 18-án aláírta, majd 2001. július 3-án
��JF��F�����*F
������������H������������28U1>>����,&������+#A�*����������F�G��	�

'% #������������������������������	��������

Az Egyezmény hazai végrehajtásakor – tekintettel arra, hogy alkotmányos jogaink,
�����	
�	����)FF	�����'�
���	
���FF��	���F�H�����	���K�F�������	����
����F���
����	
�H����)F���F�	��������FF����H�	��

Az Egyezménnyel kapcsolatos feladatok megoldásának legfontosabb kerete a Nemzeti
 ��	
�����F��� D�������� �� 1>>2�1>>;� �������� ���������� ��IFI� " D�&&� ��� '�
���	

����*��������� ��	�����I� )���� )F��������� �� M ��	
������������� 	��F��N� ��� ����IG����
ramjában tartalmazza: egységes környezeti információrendszer országos hálózatának létreho-
����P����	
������	�����	���	�����F����������	���	��������H�����������������I������há-
lózat fejlesztése; integrált környezetértékelési rendszer kidolgozása; Nemzeti Biodiverzitás-
��	������I�%	��������������P� ��,H�� �����	
F�� ����*�������� �������I� ����	)��ma-
�������	��������F��H����P�������������
J�������������F��H�����������������nyezeti térinfor-
matikai rendszer létrehozására; az egyes ágazatok környezetterhelésének és ezek tendenciái-
nak meghatározása.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

�� �,6�������F������	
����������������F������������*������������	����������F��F
F�����H������������F
������������	��	���*�	F�G��	���������������F	���������szabá-
F
��	�F���������	�G��I����F��H������������F����������FFF������	�������
�����)I��������
�JF	���������������� 	
������ ����F������ ����	
�JF���*�� �F	���	� *��������F� �� ���
��	
���	�����I�������	���������+�������� ��	
�����F���0�	��������	
�������

A társadalmi részvétel és az információhoz való hozzájutás feltételeinek javítása érdeké-
ben kerültek kialakításra és szükséges még továbbfejleszteni többek között: a környezetvé-
�F���)FJ�
F�������	�����G����������	������F��F��������F��	������F
���������
��)F�
tételeit; a hazai és nemzetközi környezeti információáramlás számítógépes hátterét, az egy-
�������������������F��*��I��	��������	����������������������������)��I�������F�������
�����F�)F��F��������������G���	)������I���	������
���	��*�����JF����F��F�����	����F��
készítési, tervezési, szabályozási tevékenységnek, szükséges a nemzetközi adatszolgáltatási
kötelezettségek ellátásához és a nyilvánosság rendszeres és eseti tájékoztatásához.

1>>1�1>>2� ����	� �� �,6�����FI�H������ ���+��������(����		
��������6���*�FI���
*����� ��������F
����F� �F������������� ��� '!� �����H���	��� ��)FF�� �	)���������� ���sze-
���H������� �� )FJ�
F�������F� ������ �	�F�	� ��������� )F*���	�F��� F�������� ��� �
����
országos légszennyezettségi adatbázis. E rendszer segítségével a nyilvánosság rendszeres és
pon��������������������G���F����		
���������FF�G���IF��JF�	�����)������	��6������	
���
és természetvédelmi adatok hozzáférésére vonatkozóan fejlesztések történtek.

A társadalmi részvétel ösztönzését szolgáló intézkedések: a környezeti információkhoz
������ ���H����P� �� ����F� �������� ��� �� F�������� ���	���� ��� ���� ���	��� ��	����� F��
készítésébe; praktikus eszköztárak összeállítása (a háztartások környezeti teljesítményének
viszonyításához és ajánlások); civil szervezetek bevonása környezet- és természetvédelmi
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)F������� ����*���������� �����������J�� G�	�J�
�� ����������P� �� �������F�� ��G�H���
eszközrendszerének kialakítása (tájékoztatás, képzés).

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

--

'( "���������������������)��������������

Az Európai Közösség – maga is az Egyezmény aláíró fele – 2004 elejére kidolgozta és
���F������ ����
�F����� ��	
������� ��� M���*����� B�������F
��������N�� ��F
� ���� �F	���
hogy az Egyezmény legfontosabb elemei az EU-jog részét fogják képezni.

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

6��
��������	
��������	�������	
������������������H��	���������������'�
���	
�
F�����H��� ����
�F�����	P���	�������	
��������������������F�����$�	���#
�F�� �'(0'��
0I�*	��"��
�6����F	��� �FF�� ���� 3JF�G� /�	���� �'6(���� ���� �F	F�� ��� 1>>1�1>>9���� ����
szakra) az Egyezmény Jogkövetési Bizott����	���������������	
�����F�����������G���F��
bekapcsolód���� ���'�
���	
� �F��F�������� F���H������*�����6�	�����G����� ��F���	�� ��
elektronikus információ szolgáltatással, a géntechnológiailag módosított szervezetekkel
kapcsolatos nyil��	�������F�)��F�F���I�����������������ságok munkájába.

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2001: 2001.évi LXXXI törvény A környezeti ügyekben az információhoz való hozzá-
)������F�� �� 	
�F��	�����	��� �� ��	���*�����F��	� �����	�� �������F���F� ��� ��� ��������
szolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhus-ban, 1998. június 25-én elfoga-
�����'�
���	
���*���������F

#2001: 35/2001.(VI. 1.) OGY határozat a környezeti ügyekben az információhoz való hozzá-
)������F�� �� 	
�F��	�����	��� �� ��	���*�����F��	� �����	�� �������F���F� ��� ��� ��������
szolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhus-ban, 1998. június 25-én elfoga-
�����'�
���	
������H������F

#1995 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
#1995: Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény
X�<<1��������F
������������F����F����������������������	
�F��	�������IF���IFI��<<1�

évi LXIII. törvény
#1990: Az önkormányzatokról szóló1990. évi LXV. törvény
#1987: A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény
X�<::���������������F	������F�������F�����IF����G�	������IF���IFI��<::������&�������	

X�<::���������������F	������F�������F�����IF����G�	������IF���IFI������	
�����*������

rendelete, a 11/1977. (III. 30.) MT sz. rendelet
#1957: Az államigazgatás általános eljárási szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
*1995: Fülöp S., Péter J., 1995: Az Espoo-i egyezmény ratifikálásának feltételei a magyar

jogrendszerben. Tanulmány, Környezetvédelmi jogi tanácsadó szolgálat, Budapest
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21.a����/C'""A'C��"A�#� &$+./-0-/�=/�-0�7-/
NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERE

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

B�
����	
������		
���	
�����������������������
nyilvántartásáról (PRTR)

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 2003. május 21.
* helyszín: Kijev (Ukrajna)
* hatálybalépés:
* szervezet: ENSZ Európai Gazdasági Bizottság
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 2003. május 21.
* csatlakozás:
* hatálybalépés:

* közzététel/kihirdetés:

�� ���	
���� J�
��	� ��� �	)������I*��� ��FI� *����)������F�� �� 	
�F��	�����	��� �
��	���*�����F��	� �����	�� �������F���F� ��� ��� ����������F��F�����*��� ��FI� ���� ������H�����IF
��IFI� ���*����� '�
���	
� �1���� 8�� .���� <�� ������� �F�G��	� ����JF�� F� �� B�
����	
�
�D%0%� B�
����	
��� D�FF���	�� %F��� �	�� 0��	�)�� %�������� '		�� ����F�������� ��
'�
���	
�	� %����� 3F��  �	)�	�����	��� F��� JF��� �(������ 1>>1�� ���I��� 1��12��
döntésével támogatta.

�� B�
����	
��� 1>>2�� ������ 1��12�� �������  ����	� ���	����� ���	
�����F��
miniszteri konferencián 34 állam, illetve szervezet írta alá, köztük Magyarország és az
Európai Unió is.

�� ��
����	
�� �� ���	*������� ����F�������� ������� �����)���F���IF�� F)���dásról,
�I��*��
���IF� ���
� ����F�������IF� ��IFI� ���	*������� ����H����� F����� *F
������ �����	
lép hatályba.

#% &���������

�B�
����	
�� ��F��� ��� �	)������I�� 	
�F��	������ �������� ��FI� *����)��*������	�� �
������������F
�	���*�	����	����F���������������	�����		
���	
�������������������������
	
�F��	���������F���*�������F��D%0%��K��F	�B�
����	
���	�F������F�����*�	���	�K�
��F
� F���H��� �� 	
�F��	������ �������F��� �� ���	
�����F��� ��	���*�����F��	�� ��F���	�
*��������F������	
����		
������F�����*����������	����*�
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A3. Konkrét kötelezettségek

��B�
����	
����F�H�I���������FF�F�����*��
�F���*��	����
���	�	�����F�����������
��		
	�*����)��*���	
�F��	���������	���������F
����������)��������F���	�����F�H��

• ��		
����	
����������������IF����	��*��������	
���������

• ����		
����	
�������FF���*�FF����������������IF�

• �������))L����		
���)��������IF�

�� ��		
���	
��� ����������� ��� ������� 	
�F��	�������� �	����� �� �������� ����F�
ményeknek kell, hogy megfeleljen:

• pontforrások tekintetében legyen üzem specifikus

• foglalja magába a diffúz forrásokat is,

• �����JF��	
���F�)J���	������������	
�F��	�������F*��*�FF��������
���*�FF������	�F���
��		
����	
����		
���������	���

• �����F�����	� �	)������I�� ��	�� �� F������ �H��� ��� )�F���	�� ������ �����	�
kibocsátásról,

• �����F�����	��	)������I������		
����	
������
�*�FF��������������IF�

• ���F����G����������F	����	��F�G�F��	�

• *��F�������������������������F�����	�

• F�
	� F�������� )F*���	�FI������ �I��	� �������� �� 	
�F��	������ �������� F��*���
�F*��F��F����	�����L��	�����

• ��
� F*����� �� 	
�F��	������ �������F�� ��	�� �� 	
�F��	������� ���F��H������ ��	�� �		��
módosítása során,

• legyen strukturált, számítógépes adatbázis vagy több adatbázis összekapcsolása,
amelyeket arra illetékes hatóság kezel.

0������� )�	����� *��
� �� 	
�F��	�������� �	�����	� F���� ������� ����)�F� �I��	� ��
���*���� F�
	��� GF��� �����H��� ��� �
��F��� )�F������� *F
� ����	��� J���� ����	��
kibocsátási közegek, anyagok, hulladékok szerint, a források milyensége (pont, diffúz,)
szerint stb.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

�� B�
����	
�� 	�� �����F���� �F
�	� �������� �	�F�������� ��F
�� ��F�mely –
6��
����������� ��� ������	� )��F�FI� K� ���������G���	��� ��� �F��F�	���IF� F����� )F��������
jelentenének.
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��B�
����	
���������	���������F��	
���H��F�����	��������	
��������������	�
����		
���	
���F���������F��F��������J��������������	����	������F�H�I�	���F*�����J�
F����
����F�������������������F���*�����������

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

--

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--

A7. A nemzetközi szervezet

��B�
����	
��*���F
��F�G���������'"/C�'#$��������F�����������	��������D%0%
munkacsoport (UN-ECE Working Group on Pollutant Emission and Transfer Registers)
)��F�F��������B�
����	
��	�)��F�F��)F�������F�����H�����F�

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

�� B�
����	
��� 6��
��������� 1>>2�� ������ 1����	� �F�H���� ��  ����� G�	���IG��
 ��	
�����F���6�	�������0�F�F���I	��6����H����)�F
������	���	�

'% #������������������������������	��������

Magyarország jelenleg is rendelkezik adatszolgáltatási kötelezettségekkel. Egyik
F�)�	����������F������J	������'��IG���/�		
����	
���%�������F���*������IF��'D'%
- European Pollutant Emission Register) szóló 2000/479/EK számú Bizottsági határozatból
ered.

'�� ���F����� ���� �� ����FF����� ��������� *��
� �� <9U9�U' � &DD.� ���	
F�� *���F
�� �F�
������I�������F���*���������� �������	��	�����	
�����F��� ��������� ���F��F�����	��� ��
Európai Bizottságnak, mely azokat összegzi, és közzéteszi.

A PRTR adatbázis kiépítésével kapcsolatos kötelezettségünk az OECD tagságból és az
���*�����'�
���	
�F�H������IF����)�����

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

��B�
����	
������*��������F	F��	���F	������F�����F������������F�����F����
��������F
��	� F�H��� �����
������� ��� �������F��F������� ���F�������	�� )F*���	�F*��I�� �
������ D%0%� �	����� ���GH����*��� �� �������� ������ ���������� F���*�������� )���������	
pedig az EU tagállamokkal együtt kerülhet sor.
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��� '��IG��� $��������� �� D%0%� �	������ ����F� ��� ��� 'D'%�	�F� ���F���� �����
fokozatosan tervezi kiépíteni a már jelenleg jogszabályi kötelezettséggel bíró EPER
�	������F� ��� F���� 'D'%� *���������	� �F�G�FI� ����������� )����� ��� '!� K� ��� 		�
��)FF�	�6��
������������K��
�������D%0%�	�����	�	�����F
�����������F�G���
����	����JF�����������J������	�

• 2001-2003: felkészülés, módszertan és adatbázis kialakítása; az EPER határozat által
����H���� ��	����� ����F��	
�� �F��H���P� F��� �F	����� 1>>2�� �L	���� ��� 'D'%
���H��������	
��	���������F��������������	�����I����
����F	����F����JF������	
L�����
megtörtént;

• 1>>5�1>>9�� ��� F��� �F	����� ���F��� �����F��P� ��� 'D'%� �����H���� ��� L�
� 	����
„EPER+”-ra a hulladék transzferrel, a talajba és a felszín alatti vizekbe való kibocsá-
�������FP����'D'%UD%0%��	�����F���G���F�������������F
���F�����H���P

• 1>>:�1>>;�������������F	��������F���)FJF������F���P����M'D'%`N������H�����
���)��I
'D'%UD%0%� �	������ �� ��		
����	
����� F������	��� �����H�����F�� �� �J����������
és forráskategóriák kiterjesztésével.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

--

'( "���������������������)��������������

�F�����)	����	��
J��������������'!������	��

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

Az Egyezmény hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgyalásokon a hazai
�FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF�������7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

*2003:� �,6�� 1>>2�� 'F��� 	����� �F	���� ��� '��IG��� /�		
��� �	
��� %��������F�
http://eper-prtr.kvvm.hu

http://eper-prtr.kvvm.hu/
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22. VESZÉLYES VEGYI ANYAGOK
NEMZETKÖZI KERESKEDELMÉNEK SZABÁLYOZÁSA

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Rotterdami egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes
����F
���	
����������	���	
�������������	�����I�F����

tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárásról (Rotterdami Egyezmény)
NEMZETKÖZI

* elfogadás: 1998. szeptember 11.
* helyszín: Rotterdam (Hollandia)
* hatálybalépés: 2004. február 24.
* szervezet: UNEP és FAO
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 1999. szeptember 10.
* csatlakozás: 2000. október 31.(ratifikálással)
* hatálybalépés: 2004. február 24.

* közzététel/kihirdetés: 2004. szeptember 23.

#% &���������

�� ���	
���� )	
���� ����F
�� ������F����F� )��F�F���I� �<:1�� ���� �����*�F��
'"/C���	)�	����� �����	� ����*�	��F�� ��	��� �	��F�� ��� �� ����F
�� ��
�� �	
����
�����	��������F���������	������F�����F��		
�������������������������
������)F�FF�
az egyes országokban betiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagokat. Széles körben
felismerték, hogy az információcsere megszervezése nem halasztható.

��� '"/C� =FF������ ��� 6����������� /������ �3�+�� ��� ��  ��	
��védelmi
Program (UNEP) irányításával 1989-ben önkéntes alapon megszervezték a nemzetközi
kereskedelemben forgalmazott egyes különösen veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos
információcsere-rendszert, amelynek szabályait a Nemzetközi Magatartási Kódex (FAO,
2003) és a Londoni Irányelvek rögzítettek (UNEP, 1989). A nemzetközi programban
��������� ��������� F����� �������tatási kötelezettséget vállaltak (Prior Informed Consent,
PIC). A Londoni Irányelvekhez száz	�F� ����� ������� ����F��������� '�
���F��� ��F�� ��
F��F�G��������)�F
�������F��*��I������F��

!�
�	������ �
�� 	��
���� F��� ����	��� �� �������� ����� �� )F��JF�� ������������
ismeretében az információcsere-rendszer jogi alapokra helyezését sürgették. Több éves
F�����H��� ��	��� ���	� ����JF�� ��� ��F� )��F�F���I� �
���	
� ������� ��F
�
Rotterdamban 1998. szeptember 11-én fogadtak el.

����
���	
���F����*��
�F�����H������ )FF������������������������
J����������
���	
�FI� ��)��H������ ��3F��������� �
�� ����F
�� ��
����� 	�������� ����del-
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mére vonatkozóan az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a lehetséges károk-
kal szemben. Az egyezmény hozzájárul e vegyszerek környezetvédelmi szempontból meg-
)FF��*���	�F���*��������		
H������FF������F���G���F������	)������I��������	�F����
az importjukkal és exportjukkal kapcsolatos nemzeti döntéshozási eljárásról és a döntések
közreadásáról a Felek részére.

A3. Konkrét kötelezettségek

����
���	
�	�������3F����*���F
��F�G������G�	�����	�����������������0����������
���������*���F
��	�F����K�����
���	
�����
���F�����)J����K������F
��I��	�����������F�
(E kötelezettség nem vonatkozik azokra a Felekre, amelyek a módosított Londoni Irányelvek,
vagy a vonatkozó Nemzetközi Magatartási Kódex alapján már korábban adtak tájékoztatást
����F�����	�����������F��

A Titkárság a Egyezményben részletezett eljárás figyelembevételével a betiltott vagy
������L�	� ���F�������� ��
������ ��� �� 	��
�	� ������� 	���	
����� ������ F������ �FFH�
������ �FF��� ��� ����� ��� L�� ������� ���������	� ���H���� �� F����	� ���GF�� �	
����� ��
����H���	
�� VG������ ��� ��G������ ����	� �FF� �� 3F�	�� F��� �		�J�� ��� F����
tájékoztatási kötelezettségnek.

����
���	
� )��
F���������� )�F���� ������������ ��� ���	��� ��������L���������
körülményeit és sajátos szükségleteit, különösen a vegyszerkezeléssel kapcsolatos kapa-
�������� ���H����	�� ��J����������� ���*	�FI������������F�� G�	�J�
�� ��� �������� ��H����
	
L�������F�� �� 3F�� �������� �
J���������� F�����H������F��� ��� �
���	
� ���F���	
felmérik az egyes országok sajátos szükségleteit a tranzitszállításokra vonatkozó információ
tekintetében.

'F���H���� �� )�F��� ����������	� ��)�F������ ��
��	
�����F���� �I�����	�� ��
elterjesztését, beleértve a csomagolásra, feliratozásra és felhasználásra vonatkozó, az emberi
��������� ��� �� ���	
���� �H��F�� F���������� ���� �� 3F�� ����*�	��F���� �� �����F
�����
vegyi anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi, egészség- és környezetvédelmi stratégiáikat.

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az egyezmény nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek Magyarországra az
�F��F�	���IF�F����� )F��������� �F	�	�	������ �
���	
���
�	������ F*������� ��� �����
hogy ahhoz „regionális gazdasági integrációs szervezet” is csatlakozhasson. Ennek alapján az
Európai Közösség e nemzetközi jogi eszköz elfogadásával az egyezményben részes Fél lett,
���� 1>>5�� ������ ������ �����	� 6��
����������� ��� K� ��	�� L�� '!�����FF����� K� ��	� �
��	�����	� ��� )F��������� �I�� '�FF��� �� %����� 3F��  �	)�	����	��� JF��������	� ��
Európai Közösség tagállamai egyeztetett álláspontot képviselnek majd.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

�� G�	�J�
�� ��� ����������� �	������F� �� %����� 3F��  �	)�	�����	��� F��� JF�������
dönt majd.

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

--
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A7. A nemzetközi szervezet

Az egyezmény döntéshozó testülete a Részes Felek Konferenciája. E testület tevékeny-
ségét, az egyezmény végrehajtását az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP), valamint
���'"/C�=FF����J�
�����6������������/�������3�+����H���

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

Az egyezményt Magyarország 1999. szeptember 10-én aláírta, majd 2000. október 31-én
ratifikálta. Az egyezmény Magyarország számára is a nemzetközi hatálybalépéssel egy-
����F��1>>5��)������15��	�F�G���*���F
���

'% #������������������������������	��������

��(�	��	��&��	
F���M�	��	�����������	��N�F�H�������6��
����������<<>�I����F��H���
'		����)FF�	�������JF������M���F�F��	�����*��I���N��7���	����"����	�F����*����
�
7"��� ���F�F����� ��� ��F	������ ���� ��� �G���� ��
�� �	
������F�� �FF��� �� 	���	
����
szerekkel kapcsolatban.

Az EU-hoz való csatlakozásra való felkészülési folyamat keretében – a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján – 2000-ben kiadták az
������*���F
���' ��	�F�����*�������������JF����'J6�3,6� �6�#6��
J�����	�F��
az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények behozatalával és kivitelével
����)J������F	��������F������������������	��F�G�FI��I��*��
����F������IF��'J6�3,6�
KöM-GM, 2000).

���������������	�������������F��������������������1>>2���	��
�'/�.�6�3,6�
KvVM-GM együttes rendelet (ESzCsM-FVM-KvVM-GM, 2003), amely átültette az
�������	����F	��'!��	�F����������H����������������
��	
���F���������G�	���H�������
magyar hatóságok (DNA) adatait.

�� 6��
���  ����������� �F��� ���L� �������	��� ���G�	�����	� ��� '��IG��� !	�I	��� �
Rotterdami Egyezmény szabályait magában foglaló, az Európai Parlament és Tanács által
kiadott rendeletét (EC, 2003) kell nálunk is közvetlenül alkalmazni, ezért a korábbi magyar
�	�F�����)FF�	��I���H��	���FF��'��	���)�F
���F����F�G�����	����J�
�	�������F
az illetékes szervek évek óta az EU elvárásokkal összhangban végezték a munkát.

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

--

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

--

'( "���������������������)��������������

--
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B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

--

B7. Hazai koordináció

A hivatkozott ESzCsM-FVM-KvVM-GM együttes rendelet (ESzCsM-FVM-KvVM-GM,
2003) értelmében: „3�S���D&.�F�������F�G��	������	�����9 § (2) bekezdése szerinti bejelentési
kötelezettség teljesítése, ill. a 7 § (1) bekezdésben foglalt egyetértési jog gyakorlása az e
�	�F�� *���F
�� �F�� ������I� 	���	
����� ����� ��� �����	��F�� �	
����� ����	� ���F�F�
nemzeti hatóságként a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (a továbbiakban:
NTKSZ), az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb anyagok és készítmények esetében kijelölt
nemzeti hatóságként a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Kémiai
Biztonsági Intézet (a továbbiakban: (OKK-OKBI) feladata.”

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 266/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott
�
�� ����F
�� ��
�� �	
����� ��� G��������� F����� �������������	� �F�G�FI
�I��*��
����F�������IF���IFI�%���������'�
���	
���*���������F

#2003. EC, 2003: Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of Council
of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals. OJ L
63, 2003, p.1-26

#2003: ESzCsM-FVM-KvVM-GKM 28/2003 (V.20.) együttes rendelet a 46/2000 (XII. 29)
együttes rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 2003/54, 4692-4694

#2000: EüM-FVM-KöM-GM 46/2000 (XII.29.) együttes rendelet egyes veszélyes anyagok
�������F
������H���	
���*�����F���F���FF��������F��F�����)J������F	�������
F����� �������������	� �F�G�FI� �I��*��
���� �D&.�� F������IF�� 6��
���  ��F�	
�
2000/135, 9633-9639

*2003: FAO, 2003: International Code of Conduct, FAO, Rome
(http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code/P
M_Code.htm

*2000: UNEP, 2000: Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for
Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade.
UNEP/Chemicals/2000/2

*1989: UNEP, 1989: London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in
International Trade. UNEP, Geneva
(http://www.chem.unep.ch/ethics/english/longuien.htm)
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23. EGYEZMÉNY A KÖRNYEZETBEN TARTÓSAN MEGMARADÓ
/C'%,'/�/C'""A'C��"A�#+ %4(

�$� $ MRJL HV]N|] pV QHP]HWN|]L V]HUYH]HWpQHN I�EE MHOOHP]�L

#$ #��!����������

Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó
��������		
���	
�����IF

NEMZETKÖZI

* elfogadás: 2001. május 22.
* helyszín: Stockholm (Svédország)
* hatálybalépés: 2004. május 17.
* szervezet: ENSZ Környezeti Program
* letéteményes: '"/C�3�������

MAGYAR

* aláírás: 2001. május 23.
* csatlakozás:
* hatálybalépés:

* közzététel/kihirdetés:

#% &���������

�� ���	
���	� ����I��	� �������I� ������ ��		
���	
����� �D+D�� ����� �� �����
vegyületek, melyek a természetben akár���������������������*��I������F��JF�	���������
tékig ellenállnak a fotolitikus, biológiai és kémiai lebomlásnak. Felezési idejük a légkörben
két napnál, a vizekben két hónapnál, a talajban hat hónapnál nagyobb. Több fajtájuk halogé-
nezett, vízben kevé�������H���	� �IF��F�I�I��	
��������F���H��� ��H��������	���FI� )F*�F�
mozódásukat (bioakkumuláció). Ezen anyagok a légköri folyamatok során nagy távolságba
���FFH�I�*��	������F���� JFG�	��� /��� ���JFJ�� �� ����F��� *����L�����'�
���	
� ��F��� ��
emberi egészség és a környezet megóvása ezen anyagok káros hatásaitól ���F����
�zatossági
alapelv figyelembevételével. Kidolgozását az ENSZ Környezeti Programja kezdeményezte a
*���	FI�����
L�G�	���IG���B�
��könyv (1.f) globális szintre emelésével. Az Egyezmény a
B�
����	
��	� ����
�F�� �9� ��		
���	
��� ���JF� �1� �	
����� �����F
���� ���� ����	
��
���	���	���������������F��F���	��������������L��������F�������F��	
���H��F��

A3. Konkrét kötelezettségek

�� F�)�	������� ���F�������� ��� ���.�� �FF��F���	� )F����F�� ��		
���	
����
kibocsátásainak csökkentésére vagy megszüntetésére szolgáló intézkedések, melyek a vegyi
�	
����	����FI� ���	������ �
�������� ��� )F*���	�F������ ���FF���������	�� �����	�� ��������
tásokra, valamint az árukészletek és hulladékok kezelésére vonatkoznak. Az Egyezményben
����H�����F�G�������F�������������������

• Az Egyezmény az A., B., C. mellékletben felsorolt anyagokra, anyagcsoportokra helyezi
�� *�	��LF
�� K� �� �������� ���H���� F*�������F� K�� ��F
�� �
���������� )F*���nálására,
VG����F������ ��� ��G����F������� ��F���	�� ������������� �����	������ �JF�	����� ����
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F����������� H��F�����F���	������
�����F���������FIF��G���F�������	������F��
������H������'�
���	
��F	F���1���		
���	
�������	
�����G��������������

• �������FF��F��	��F		�������K�	�*�	
������FFF�K��F������J�����F����F�irány-
zott anyagok, úgy mint: aldrin, klórdán, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklór-benzol
(HCB), mirex, toxafén és poliklórozott-bifenilek (PCBs). Ezen szándékosan gyártott és
felhasznált vegyi anyagok tekintetében minden Fél köteles hatékony intézkedéseket hozni
������
������	������)F*���	�F���	���K�����	
��������F��F������	��K����J	�������

• ��$���FF��F��	��F	��������K�	�*�	
�F)����*��I���FF�F���������FFF�K��F	�������F��
tozással gyártható, illetve forgalmazható DDT.

• ������� $���FF��F���	� )F����F�� �	
����� ����� ���	
���H��F�� ����F���F�	H���� ���

külön engedélyezett felhasználás céljából importálhatók, illetve exportálhatók. Az export
azon államba engedélyezett, amely azt jóváhagyja és az Egyezménynek nem részes Fele.

• Amennyiben az Egyezmény máshogy nem rendelkezik, a fent részletezett követelmények
	�� ��	�����	��� �
� ��
�� �	
��� F������I������ ���	��� ���������	� ���
� �)�	���
mintaként felhasználandó mennyiségeire.

• 6�	�	�3�F���F
� �	�F����� 	���	
����� ������ ���
� �G���� ��
�� �	
������� ��	���
kozó egy vagy több szabályozási és felmérési tervvel, szabályozási intézkedéseket foga-
	����H�����	��F	F��*���	�F����	�F����	���	
��������������G������
���	
�����)F���
���� ��� ���	�L�� 	���	
����� ����� ��� �G���� ��
�� �	
����� �
������	��� ��� )F*���nálásának
��F�������F���IF���F
����7��FF��F�������������	�FH�����F����	��������mutatják.

• ��.���FF��F��	��F		��������FF���������	����������������		
���	
������L�

mint a dioxinok/furánok, a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) és a hexaklór-
�	��F���F
�� ������������	��� �����	������ F��*���� �����F�*��� �������FI�H�*��I
�	���������� �FF� �F��F���	��� ��F���	�� ��*���F
��� F�G���� ������ ���� ��	� �FJF� ����I�
tervet kell kidolgozni.

• További kötelezettség az alternatív vagy módosított anyagok, termékek és eljárások
fejlesztésének ösz��	��������*�F���)FF�	��H��F�����F��F������	���������F���

• ���	�)���������I����������L��)�����������	���F
����3�F�����	������J�������	���ke-
dé��� �����F��� �	����F����� ���F��� ��� F��*��� F������ ��*	����� �$�0�� �F��lma-
zásának ösztönzése, majd – az akciótervvel összhangban – megkövetelése. A C. melléklet
II. részében felsorolt kategóriákba tartozó új forrásokra vonatkozó BAT alkalmazásának
����F��	
��� �� F*��� F�*�������� �� �FF� ���	��� �� F�������� �� *���F
��� F�G���
������	��
����F��0�����������I����	����)FF�	���	�	�3�F� �����������F��� �
BAT és legjobb környezeti gyakorlat alkalmazásának ösztönzése.

Továbbá az árukészletek és hulladékok vonatkozásában annak biztosítására, hogy az A.-
B. mellékletben felsorolt vegyi anyagokból álló vagy azt tartalmazó árukészleteket és a hulla-
dékokat (beleértve a hulladékká váló termékeket és cikkeket, melyek az A.-C. mellékletekben
felsorolt vegyi anyagokból állnak, azokat tartalmazzák vagy azokkal szennyezettek) oly
módon kezeljék, hogy ezzel védjék az emberi egészséget és a környezetet, minden Fél:

• ��)FF�� ����������� ��F���� ��� ��� ��FI�H�� ��� ��� �F
	� �������F���� *���	�F����	� F���
termékek, illetve hulladékok azonosítására;

• ����������F���������	�������*�����	
�������	
���H��F���I��	���F��� �FF��������
fel nem használhatóakat hulladéknak tekinti;

• ��)FF�� �	����������*����������		��� ������	��*��
���� �F
	�*�FF�������K��F�
����� �� *�FF������� ��FI� �������� ��� ���������� K� ���	
���H��F�� �I��	� F�
	�
��F��������
���������FFH���������F�����FF�������F���F�	H���P�	�F�
	�	���F
�*��
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�F
�	�����F���F�	H��������F����F
���D+D����������	
�������L��afeldolgozására, rege-
nerálására, közvetlen újra felhasználására vagy alternatív felhasználására vezethet; vala-
��	�� �� 	�������� *�������	� ��� �����	�� ���FFH������ �� ��	�����I� 	�������� ����ályok,
szabványok és útmutatások figyelembe vétele nélkül ne történhessen meg; továbbá

• ��)��H��������������		
�����JF������	��H�������

6�	�	�3�F����F������*�������"�����&	���������0��������F���	�����'�
���	
��F
fakadó kötelezettségek teljesítés���F���������������F��		���*���F
���F�G���������	�

A4. Magyarországra is vonatkozó sajátos rendelkezések

Az Egyezmény nem tartalmaz olyan sajátos rendelkezéseket, amelyek valamely – Magyar-
������������������	�)��F�FI�K����������G���	�������F��F�	���IF�F�����)F���������jelentenének.

A5. Pénzügyi és támogatási rendszer

A Kormányközi Tárgyaló Bizottság az Egyezmény elfogadásakor döntött arról, hogy az
���	��� ���������	� �� #'3� *�������� FF��	�� �� G�	�J�
�� ��*�	������ ������������� ��
'�
���	
�*���F
��� F�G����� �����	� ��%�����3F�� �	)�	������ F��� JF�������	� �1>>8
��������	��)�����	�	����G�	�J�
����*�	������������������������F�

A6. A jogi eszköz továbbfejlesztése, szigorítása

���'!�*��������� ������� ���������F��������*�����B�
����	
�� &�&&&���FF��F��	�
(1.f.) és a jelen Egyezmény A-C. mellékleteinek módosítására. A javaslat további kilenc
��		
����	
���)F���F������	
�����F��

A7. A nemzetközi szervezet

���'�
���	
��F�����H��� ����	
�����0���
�FI�$�����������	��������IF��*��
��������
	��� ���������	� ��� !"'D� ,�
������ 0���������� �!"'D� .*����F��� F����� F� �� $��������
�����������)F������������'�
���	
�*���F
���F�G����������	���%�����3F�� �	)�	�����
F���JF�������	��1>>8�����������	����,���*���I�0���������)F�������IF��������*F
���F

(B) A jogi eszköz hazai elfogadása és végrehajtása

B1. Csatlakozás

A Kormány a 2115/2001. (V. 18.) határozatában döntött az Egyezmény Magyarország
�������F������	���F�H�����IF�����'�
���	
�����)���F����)�F
������	���	�

'% #������������������������������	��������

3�F
������	���	������J�����F����F����	
������	
����������H���	
������������ ����
talmazó hulladékok ártalmatlanításának; a kibocsátások további csökkentésének; valamint az
Egyezmény egyéb követelményeinek végrehajtását szolgáló intézkedési terv kidolgozása. A
POP kibocsátások szabályozása az EU keretében is fontos kérdés. A Tanács határozati javas-
F���� ��� '�
���	
	�� ��� '��IG���  �������� 	���	� �����	�� ����������F� ���� ����� ��
elfogadásra vár. A kibocsátásokkal kapcsolatos közösségi feladatokat végre kellett hajtani az
'!� ���*����	�����I� ����	�� �� ���*����	�����I� �F�G��������� ��<<;�1>>1�� ����	� �� ������
F)�������� B�
����	
�� F�H�����	��� �����������F	�� �� *����� �����F
������	�� �������
2004. május 20-án hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács 850/2004 rendelete a
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���	
���	� ����I��	��������I���������		
��� �	
�����IF���� ��:<U��:U'' � ���	
F�
�I���H�����IF����F���)FF���F�G���������H���������������	��������������F�*��

B3. A konkrét feladatok hazai végrehajtása

������JF��"�����&	���������0���	�����FF���F���	�����'�
���	
�����*������*��
szükséges további intézkedések és gazdasági feltételek pontos részleteit. A végrehajtás során
����
����		
���	
���������������I�����������������JF������F����)�F
�������������
�����	��� �� ���	
���� �
�� ������ ��*F���� �F	�	���6��
��������� ����������� ��G� �
#'3���F� K� ��� !"&7+� �������������F� K� ��� '�
���	
� ����*�������� ���F��FI� "����
Intézkedési Terv kidolgozására.

B4. Hozzájárulás a pénzügyi alapokhoz

--

'( "���������������������)��������������

--

B6. Magyar szerepvállalás a nemzetközi szervezetben

Részt vettünk az Egyezményt kidolgozó Kormányközi Tárgyaló Bizottság munkájában,
��F���	�����'�
���	
�����*��������F�)��F�F���I�����	�F���������������F�F���I��	�

B7. Hazai koordináció

�����F������ )F�������FF�����	���F���H����������	�1>>1������������IF����������
POP Tárcaközi Bizottság, amelyben valamennyi érintett szaktárca és intézmény szakemberei
�����	�� �
J���� �� B�
����	
�� hazai feladatainak végrehajtásáért, a nemzetközi tárgya-
lásokon ��*������FF��G�	����G���F�������� �,6�����������	���I��)FF����������������J�
��
��)�F����F��J�
�������������������	�������������H���������������F��7���FF��F���

(C) Jogforrások, hivatkozások

#2004: 16/2004. (X.8.) KvVM rendelet (ld. 1.f.)
#2004: 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (ld. 1.f.)
#2004: 43/2004. (IV.26.) ESzCsM-KvVM együttes rendelet (ld. 1.f.)
#2004: 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet (ld. 1.f.)
#2004: 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelet (ld. 1.f.)
#2002: 3/2002. (II.22.) KöM rendelet (ld. 1.f.)
#2001: 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet (ld. 1.f.)
#2001: 2115/2001. (V. 18.) Korm. határozat a környezetben tartósan megmaradó szerves

��		
���	
�����IF���IFI�/����*�F���'�
���	
��F�H�����IF
#2001: 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet (ld. 1.f.)
#2001: 12/2001. (V.4.) KöM-EüM együttes rendelet (ld. 1.f.)
#2001: 5/2001. (II.23.) KöM rendelet (ld. 1.f.)
#2001:�9U1>>����&��9��3,6��	�F����	���	
����������)����F�����*�����F�	������felhasz-

	�F���	���	���F
������F����F���	����	���	
�����������������F����IF������lásá-
ról és szállításáról.

#2000: 46/2000. (XII.29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet (ld. 1.f.)
#2000: 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet (ld. 1.f.)
#2000: 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet (ld. 1.f.)
#1990:���1U�<<>���O&&�12��� ������	�F��������������F��F������������	
�������������G���F�

�����������F���F���FF��F���*�����F��IF�
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B. melléklet

AZ EGYEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

#1961
����� pYL �� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D] (16= eOHOPH]pVL pV 0H]�JD]dasági Szervezete keretében 1951.

évi december 6. napján kötött NemzetN|]L 1|YpQ\YpGHOPL (J\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O

#1963
����� pYL �� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D Q\tOW WHQJHUU�O V]yOy *HQIEHQ ����� iSULOLV ���pQ DOitUW V]HU]�GpV

NLKLUGHWpVpU�O

#1964
����� pYL ��� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D SDUWL WHQJHUU�O pV D FVDWODNR]y |YH]HWU�O V]yOy *HQIEHQ �����

iSULOLV ���pQ DOitUW V]HU]�GpV NLKLUGHWpVpU�l

#1971
����� pYL �� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D] (XUySDL pV )|OGN|]L�WHQJHUL�PHOOpNL 1|YpQ\YpGHOPL 6]HUYH]HW

OpWHVtWpVpU�O 3iUL]VEDQ ����� iSULOLV ���iQ N|W|WW HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O �hatályon kívül - hk)

#1976
����� pYL ��� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D KXOODGpNNDO pV HJ\pE DQ\DJRNNDO YDOy WHQJHUV]HQQ\H]pV PHJHO��

]pVpU�O V]yOy HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O

#1978
����� pYL ��� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D N|UQ\H]HWPyGRVtWy HOMiUiVRN NDWRQDL YDJ\ EiUPHO\ PiV HOOHQ�

VpJHV V]iQGpN~ DONDOPD]iViQDN HOWLOWiViUyO V]yOy� D] (J\HV�OW 1HP]HWHN 6]HUYH]HWH N|]J\&�
lésének XXXI. ülésszakán, az 1976. évi december hó 10. napján elfogadott egyezmény kihir-
GHWpVpU�O

#1979
����� pYL ��� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D QHP]HWN|]L MHOHQW�VpJ& YDGYL]HNU�O� N�O|Q|VHQ PLQW D Yt]L�

PDGDUDN WDUWy]NRGiVL KHO\pU�O V]yOy� 5DPsarban, 1971. február 2-án elfogadott egyezmény
NLKLUGHWpVpU�O �KN� OG������ pYL ;/,,� WY�

#1981
56/1981. (XI.18.) MT rendelet a veszélyes hulladékok keletkezéséQHN HOOHQ�U]pVpU�O pV D]RN iUWDOPDW�

ODQtWiViYDO NDSFVRODWRV WHYpNHQ\VpJHNU�O �KN�

#1982
����� pYL �� V]iP~ W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D WHUPpV]HWYpGHOHPU�O �KN�
1/1982. (III.15.) számú OKTH rendelkezés a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról,

HJ\HGHLN pUWpNpU�O� D IRNR]RWWDQ YpGHWW EDUlangok körének megállapításáról, valamint egyes
védett állatfajokkal kapFVRODWRV NRUOiWR]iVRN pV WLODOPDN DOyOL IHOPHQWpVHNU�O �KN�

#1984
1984/7 V]� QHP]HWN|]L V]HU]�GpV D N�O�J\PLQLV]WHUW�O� $QWDUNWLV] 6]HU]�GpV �:DVKLQJWRQ� �����

december 1.). Magyar Közlöny, 22. szám, 1984. június 8. (k|]]pWpWHO D N�O�J\PLQLV]WHUW�O�
������ V]� QHP]HWN|]L V]HU]�GpV D] 2UV]iJRV .|UQ\H]HW� pV 7HUPpV]HWYpGHOPL +LYDWDO HOQ|NpW�O� D

QDJ\ WiYROViJUD MXWy� RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� OHYHJ�V]HQQ\Hzésre vonatkozó, Genfben,
1979. évi november hó 13. napján aláírt nemzetközi egyezmény. Magyar Közlöny, 22. szám,
����� M~QLXV �� �N|]]pWpWHO D] 2.7+ HOQ|NpW�O�

#1985
����� pYL ��� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D YLOiJ NXOWXUiOLV pV WHUPpV]HWL |U|NVpJpQHN YpGHOPpU�O V]yOy� D]

Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciá-
MiQDN �OpVV]DNiQ 3iUL]VEDQ� ����� QRYHPEHU ���iQ HOIRJDGRWW HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O
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���������� 07 KDWiUR]DW D YHV]pO\H]WHWHWW YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWközi kereskedel-
PpU�O V]yOy ZDVKLQJWRQL HJ\H]PpQ\KH] W|UWpQ� FVDWODNR]iVUyO

#1986
����� pYL �� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D %RQQEDQ� D] ����� pYL M~QLXV ��� QDSMiQ NHOW� D YiQGRUOy YDGRQ

pO� iOODWIDMRN YpGHOPpU�O V]yOy HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O
����� pYL ��� W|UYpQ\HUHM& UHQGHOHW D :DVKLQJWRQEDQ� ����� PiUcius 3. napján elfogadott, a veszélyez-

WHWHWW YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWN|]L NHUHVNHGHOPpU�O V]yOy HJ\H]PpQ\ NLKLUde-
WpVpU�O �KN� OG� ����� pYL ;;;,, WY��

�������� �9,���� 07 UHQGHOHW D OHYHJ� WLV]WDViJiQDN YpGHOPpU�O �KN�
������� �9,���� 2.7+ UHQGHONH]pV D OHYHJ� WLV]WDViJiQDN YpGHOPpU�O V]yOy �������� �9,���� 07

rendelet végrehajtásáról (hk; ld. 14/2001 KöM-EüM-FVM együttes rendelet)

#1987
�������� �9,,,���� 07 UHQGHOHW D %pFVEHQ� ����� V]HSWHPEHU ���iQ DOitUW� D QXNOHiULV EDOHVHWHNU�O

DGDQGy J\RUV pUWHVtWpVU�O V]yOy HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O
29/1987. (VIII.9.) MT rendelet a Bécsben, 1986. szeptember 26-án aláírt, a nukleáris baleset vagy

sugaras veszélyhelyzet esetén való segítVpJQ\~MWiVUyO V]yOy HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O
55/1987. (X.30.) MT rendelet az emberi környezetre veszélyt jeOHQW� HJ\HV DQ\DJRN N�OI|OGU�O W|UWpQ�

behozataláról (hk; ld. 120/2004 Korm. rendelet)

#1989
49/1989. (VI.5.) 07 UHQGHOHW D OHYHJ� WLV]WDViJiQDN YpGHOPpU�O V]yOy �������� �9,���� 07 UHQGHOHW

módosításáról (hk 105/2004 Korm. rendelettel)

#1990
31/1990. (II.16.) MT rendelet a sztratoszférikus ózonréteg védelPpU�O V]yOy� %pFVEHQ ����� PiUFLXV

22. napján aláírt egyezmény kihirdetéVpU�O
35/1990. (II.28.) MT rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban, 1987. szep-

WHPEHU ���iQ DOitUW -HJ\]�N|Q\Y NLKLUGHWpVpU�O
1990/7 V]� QHP]HWN|]L V]HU]�GpV D N|UQ\H]HWYpGHOPL PLQLV]WHUW�O� (J\H]PpQ\ D] HXUySDL YDGRQ pO�

Q|YpQ\HN� iOODWRN pV WHUPpV]HWHV pO�KHO\HLN YpGHOPpU�O� 0DJ\DU .|]O|Q\� ��� V]iP
(közzététel a környezetvéGHOPL PLQLV]WHUW�O�

5/1990. (XII.6.) 10 UHQGHOHW D OpJV]HQQ\H]� DQ\DJRNUyO� D OHYHJ�PLQ�VpJL KDWiUpUWpNHNU�O pV D
OpJV]HQQ\H]HWWVpJ PpUpVpU�O �KN� OG� ������� .|0�(�0�)90 UHQGHOHW�

4/1990. (XII.7.) KTM rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett
YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWN|]L NHUHVNHGHOPpU�O V]yOy HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O
szóló 1986. évi 15. tvr. végrehajtásáról (hk; 271/2002 Korm. rendelet)

#1991
28/1991. (IV. 30.) OGY határozat a Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról
141/1991. (XI. 2.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montreálban 1987. szep-

WHPEHU ��� QDSMiQ DOitUW -HJ\]�N|Q\Y NLegéV]tWpVpQHN NLKLUGHWpVpU�O

#1992
4/1992. (II. 19.) KTM rendelet a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értéké-

U�O� D IRNR]RWWDQ YpGHWW EDUODQJRN N|rének megállapításáról, valamint egyes védett állat-
fajokkal kapcsolatos korOiWR]iVRN pV WLODOPDN DOyOL IHOPHQWpVHNU�O V]yOy ������ �,,,�����
OKTH renGHONH]pV NLHJpV]tWpVpU�O �KN� OG� ������� .|0 UHQGHOHW�

13/1992. (V. 12.) KTM rendelet a sztratoszférikus ózonréteg véGHOPpU�O V]yOy QHP]HWN|]L HJ\H]�
mény végrehajtásáról (hk; 22/1993 KTM rendelet)

#1993
����� pYL ;/,,� W|UYpQ\ D QHP]HWN|]L MHOHQW�VpJ& YDGYL]HNU�O� N�O|nösen mint a vízimadarak

WDUWy]NRGiVL KHO\pU�O V]yOy� 5DPVDUEDQ� ����� IHEUXiU ��iQ HOIRJDGRWW (J\H]PpQ\ pV DQQDN
1982. december 3-án és 1987. május 28. - június 3. között elfogadott módosításai egységes
V]HUNH]HWEHQ W|UWpQ� NLKLUGHWpVpU�O

8/1993. (I. 30.) FM rendelet a vadgazdálkodásról és a vadászatról (hk; ld. 1996. évi LV. tv)



177

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON

12/1993. (III. 31.) KTM rendelet A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik
pUWpNpU�O� D IRNR]RWWDQ YpGHWW EDUODQJRN N|rének megállapításáról, valamint egyes védett
állatfajokkal kapcsolatos korOiWR]iVRN pV WLODOPDN DOyOL IHOPHQWpVHNU�O V]yOy ������� �,,,�����
OKTH rendelkezés módosításáról (hk; ld. 24/2001 KöM rendelet)

���������� �,9� ��� .RUP� KDWiUR]DW D] ����� pYL (16= .|UQ\H]HW pV )HMO�GpV 9LOiJNRQIHUHQcián
született megállapodásokból adódó feladatokról (hk)

�������� �,9� ��� .70 UHQGHOHW D 3HV]pUDGDFVL 7iMYpGHOPL .|U]HW OpWHVtWpVpU�O pV D WHUPpV]HWvédelmi
NH]HO� PHJQHYH]pVpU�O

86/1993. (VI. 4.) Korm. rendelet egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának átmeneti szabá-
lyozásáról (hk; ld. 152/1995 Korm. rendelet)

�������� �9,,� ���� .70 UHQGHOHW D V]WUDWRV]IpULNXV y]RQUpWHJ YpGHOPpU�O V]yOy QHP]HWN|]L HJ\H]�
mény végrehajtásáról (hk.; ld. 94/2003 Korm. rendelet)

���������� �;,,� ���� .RUP� KDWiUR]DW� /HYHJ�WLV]WDViJ�YpGHOPL ÈJD]DWN|]L ,QWp]NHGpVL 3URJUDP D
V~O\RVDQ YHV]pO\H]WHWHWW WpUVpJHN OHYHJ�PLQ�VpJpQHN MDYtWiViUyO D] ���������� pYHNEHQ �KN�

102/1993. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság részéU�O D 5LR GH -DQHLróban, 1992. június
���iQ DOitUW (16= eJKDMODWYiOWR]iVL .HUHWHJ\H]PpQ\ PHJHU�VtWpVpU�O

103/1993. �;,,� ���� 2*< KDW� D 0DJ\DU .|]WiUVDViJ UpV]pU�O D 5LR GH -DQHLUyEDQ� ����� M~QLXV ���iQ
DOitUW (16= %LROyJLDL 6RNIpOHVpJ (J\H]PpQ\ PHJHU�VtWpVpU�O

#1994
67/1994. (V. 4.) Korm. rendelet az egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának átmeneti sza-

bályozásáról szóló 86/1993. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról (hk; 105/2004 Korm. rendelet)
19/1994� �9,� ��� .70 UHQGHOHW D V]WUDWRV]IpULNXV y]RQUpWHJ YpGHOPpU�O V]yOy QHP]HWN|]L HJ\H]PpQ\ YpJ�

UHKDMWiViUyO LQWp]NHG� 22/1993. (VII.20.) KTM rendelet módosításáról (hk; 94/2003 Korm rendelet)
���������� �9,� ��� .RUP� KDWiUR]DW D KDWiURNDW iWOpS� Yt]IRO\iVRN pV QHP]HWN|]L WDYDN YpGHOPpU�O

és használatáról szóló Helsinkiben 1992. március 17-én elfogadott egyezményhez való
FVDWODNR]iV PHJHU�VtWpVpU�O

�������� �9,,,� ���� .70 UHQGHOHW D V]WUDWRV]IpULNXV y]RQUpWHJ YpGHOPpU�O V]yOy QHP]HWN|]L HJ\H]�
PpQ\ YpJUHKDMWiViUyO LQWp]NHG�� D �������� �9,���� .70 UHQGHOHWWHO PyGRVtWRWW ��������
(VII. 20.) KTM rendelet módosításáról (hk; ld. 94/2003 Korm. rendelet)

����� 1HP]HWN|]L V]HU]�GpV D N|UQ\H]HWYpGHOPL PLQLV]WHUW�O� 0HJiOODSRGiV D] HXUySDL GHQHYpUIDMRN
SRSXOiFLyLQDN PHJ�U]pVpU�O� 0DJ\DU .|]O|Q\� ����� ��� V]iP �N|]]pWpWHO D N|UQ\H]HWvédel-
PL PLQLV]WHUW�O�

#1995
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LXXXI. törvény a Biológiai Sokféleség Egyezmény kiKLUGHWpVpU�O
1995. évi LXXXII. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kiKLUGHWpVpU�O
67/1995. (VI. 13.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szep-

WHPEHU ��� QDSMiQ DOitUW -HJ\]�N|Q\Y PyGRVtWiVDLQDN NLKLUGHWpVpU�O
9/1995. (VIII. 31) KTM rendelet a motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor

NHOHWNH]� V]pQKLGURJpQ HPLVV]Ly NRUOitozásáról
218/1995. (X. 13.) KE határozata nem]HWN|]L HJ\H]PpQ\ PHJHU�VtWpVpU�O �D QDJ\ WiYROViJUD MXWy�

RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� OpJV]HQQ\H]pVU�O V]yOy (*% (J\H]PpQ\KH] NDSFVROyGy ³$]
illékony szerves vegyületek kibocsáWiViQDN NRUOiWR]iViYDO´ IRJODONR]y -HJ\]�N|Q\Y�

2318/1995. (X. 24.) Korm. határozat a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együtt-
P&N|GpVU�O V]yOy (J\H]PpQ\ MyYihagyásáról (hk 2166/2001 Korm. határozattal)

152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek
N|UpU�O pV D] H]]HO NDSFVRODWRV KDWyViJL HOMiUiV UpV]OHWHV V]DEiO\DLUyO �KN� ������� .RUP� rendelet)

#1996
����� pYL /,,,� WY� D WHUPpV]HW YpGHOPpU�O
����� pYL /,9� W|UYpQ\ D] HUG�U�O pV D] HUG� YpGHOPpU�O
����� pYL /9� W|UYpQ\ D YDG YpGHOPpU�O� D YDGJD]GiONRGiVUyO� YDODPLQW D YDGiV]DWUyO
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#1998
28/1998. (III. 18.) OGY határozat az Európai Energia Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta

Egyezmény tekintetében, az Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatko-
]iVRNUyO V]yOy (QHUJLD &KDUWD -HJ\]�N|Q\Y� YDODPLQW D] (XUySDL (QHUJLD &KDUWD .RQIHUHQFLD
=iUyRNPiQ\D PHJHU�VtWpVpU�O

22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet az 50 MWth pV D] HQQpO QDJ\REE K�WHOMHVtWPpQ\& W�]HO�berende-
]pVHN OpJV]HQQ\H]� DQ\DJDLQDN NLERFViWiVL KDWiUpUWpNHLU�O �KN� OG�������� .Y90 UHQGHOHW�

���������� �;,,� ���� .RUP� KDWiUR]DW D QDJ\ WiYROViJUD MXWy� RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� OpJszennye-
]pV PpUVpNOpVpUH LUiQ\XOy ����� pYL (J\H]PpQ\ -HJ\]�könyvéKH] W|UWpQ� FVDWlakozásról a
N|UQ\H]HWEHQ WDUWyVDQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]�anyagok légköri kibocsátásának
csökkentése tárgyában (hk; ld. 2241/2003 Korm. határozat)

#1999
1999. évi XXXV. törvény a az Európai Energia Charta Konferencia Záróokmánya, az Európai Ener-

gia Charta Egyezmény, Döntések az Energia Charta Egyezmény tekintetében, valamint az
Energiahatékonyságról és a kapcsolódó környezeti vonatkozásokról szóló Energia Charta
-HJ\]�N|Q\Y NLKLUGHWpVpU�O

����� pYL /;;,9� W|UYpQ\ D NDWDV]WUyIiN HOOHQL YpGHNH]pV LUiQ\tWiViUyO� V]HUYH]HWpU�O pV D YHV]pO\HV
DQ\DJRNNDO NDSFVRODWRV V~O\RV EDOHVHWHN HOOHQL YpGHNH]pVU�O

6/1999. (III. 31.) NKÖM rendelet a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottságáról
47/1999. (VI. 3.) OGY határozat �$] HOVLYDWDJRVRGiV HOOHQL N�]GHOHPU�O D V~O\RV DV]iOO\DO pV�YDJ\

elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára" ENSZ Egyezményhez
való csatlakozásról

148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet az országhatáron átterjed� környezeti hatások vizsgálatáról szóló,
Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetésér�l

166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési
eljárásokról

172/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek
N|UpU�O pV D] H]]HO NDSFVRODWRV KDWyViJL HOMiUiV UpV]OHWHV V]DEiO\DLUyO V]yOy ��������� �;,,�
12.) Korm. rendelet módosításáról (hk 105/2004 Korm. rendelettel)

���������� �;,,� ��� .RUP� KDWiUR]DW D QDJ\ WiYROViJUD MXWy� RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� OHYHJ��
V]HQQ\H]pVU�O V]yOy ����� pYL *HQIL (J\H]PpQ\KH] NDSFVROyGy� Ä$ VDYDVRGiV� D] HXWUR�
IL]iFLy pV D WDODMN|]HOL y]RQ FV|NNHQWpVpU�O´ V]yOy -HJ\]�N|Q\Y DOitUiViUyO

#2000
������� �,,� ���� *0 UHQGHOHW D JpSMiUP&�KDMWyDQ\DJRN PLQ�VpJL N|YHWHOPpQ\HLU�O
74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együtt-

P&N|GpVU�O V]yOy (J\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O
2118/2000. (V. 31.) Korm. határozat a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottságban (ICPDR) való

PDJ\DU NpSYLVHOHWU�O� pV D] (J\H]PpQ\EHQ YDOy UpV]YpWHO DODSYHW� IHOWpWHOHLQHN EL]WRVtWiViUyO
��������� �9,,� ��� .RUP UHQGHOHW D KDWiURNDW iWOpS� Yt]IRO\iVRN pV QHP]HWN|]L WDYDN YpGHOPpU�O pV

KDV]QiODWiUyO V]yOy +HOVLQNLEHQ ����� PiUFLXV ���pQ HOIRJDGRWW HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, ill. veszélyes

készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos

egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
46/2000. (XII. 29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes

NpV]tWPpQ\HN EHKR]DWDOiYDO� NLYLWHOpYHO |VV]HI�JJ� EHMHOHQWpVL pV HO�]HWHV WiMpNR]WDWiVRQ
alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról

#2001
2001. évi LXXXI. törvény A N|UQ\H]HWL �J\HNEHQ D] LQIRUPiFLyKR] YDOy KR]]iIpUpVU�O� D Q\LOYi�

QRVViJQDN D G|QWpVKR]DWDOEDQ W|UWpQ� UpV]YpWHOpU�O pV D] LJD]ViJV]ROJiOWDWiVKR] YDOy MRJ
EL]WRVtWiViUyO V]yOy� $DUKXVEDQ� ����� M~QLXV ���pQ HOIRJDGRWW (J\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról
21/2001. �,,� ���� .RUP� UHQGHOHW D OHYHJ� YpGHOPpYHO NDSFVRODWRV HJ\HV V]DEiO\RNUyO
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5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a PCB-k és PCT-k, és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének
részletes szabályairól.

10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület
kibocsátásának korlátozásáról

���������� �,9� ���� .RUP� KDWiUR]DW D +DWiURNDW ÈWOpS� 9t]IRO\iVRN pV 1HP]HWN|]L 7DYDN 9pGHO�
PpU�O pV +DV]QiODWiUyO V]yOy +HOVLQNL (J\H]PpQ\KH] NDSFVROyGy 9t] pV (JpV]VpJ -HJ\]��
könyv aláírásának utólagos jóváhagyásáról (hk; ld. 1067/2004 Korm. határozat)

�������� �9� ��� .|0�(�0 HJ\�WWHV UHQGHOHW D YHJ\L DQ\DJRN NRFNi]DWiQDN EHFVOpVpU�O pV D NRFNi]DW
FV|NNHQWpVpU�O

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és szigorúan védett növény- és állatfajokról
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértéNHNU�O� D KHO\KH]

N|W|WW OpJV]HQQ\H]� SRQWIRUUiVRN NLERFViWiVL KDWiUpUWpNHLU�O
���������� �9� ���� .RUP� KDWiUR]DW D N|UQ\H]HWEHQ WDUWyVDQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]�anyagok-

ról szóló Stockholmi Egyezmény aláírásáról
�������� �9,� ��� 2*< KDWiUR]DW D N|UQ\H]HWL �J\HNEHQ D] LQIRUPiFLyKR] YDOy KR]]iIpUpVU�O� D Q\LO�

váQRVViJQDN D G|QWpVKR]DWDOEDQ W|UWpQ� UpV]YpWHOpU�O pV D] LJD]ViJszolgáltatáshoz való jog
EL]WRVtWiViUyO V]yOy� $DUKXV�EDQ� ����� M~QLXV ���pQ HOIRJDGRWW (J\H]PpQ\ PHJHU�VtWpVpU�O

120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a leveg� YpGHOPpYHO NDSFVRODWRV HJ\HV V]DEilyokról szóló
21/2001. (II.14.) Korm. rendelet módosításáról

128/2001. (VII. 13.) Kormányrendelet az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Bizottsága kere-
tében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992.
PiUFLXV ���pQ NHOW (J\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes
szabályairól

#2002
������� �,,� ���� .|0 UHQGHOHW D KXOODGpNRN pJHWpVpQHN P&V]DNL N|YHWHOPpQ\HLU�O� P&N|GpVL IHOWp�

WHOHLU�O pV D KXOODGpNpJHWpV WHFKQROyJLDL NLERFViWiVL KDWiUpUWpNHLU�O�
2101/2002. �,9� ���� .RUP� KDWiUR]DW D .LRWyL -HJ\]�N|Q\YK|] W|UWpQ� FVDWODNR]iVUyO
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes

szabályairól
49/2002. (VII. 19.) OGY határozat az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek

.RQIHUHQFLiMiQDN ����� pYL KDUPDGLN �OpVV]DNiQ HOIRJDGRWW .LRWyL -HJ\]�N|Q\YK|] W|UWpQ�
csatlakozásról

55/2002. (IX. 13.) OGY határozat a] DIULNDL�HXUi]VLDL YiQGRUOy Yt]LPDGDUDN YpGHOPpU�O V]yOy� Hágában,
1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz való csatlakozásról

271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszé-
O\H]WHWHWW YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWN|]L NHUHVNHGHOPpU�O V]yOy HJ\H]PpQ\
végrehajtásáról

274/2002. �;,,� ���� .RUP� UHQGHOHW D OHYHJ� YpGHOPpYHO NDSFVRODWRV HJ\HV V]DEilyokról szóló
���������,,����� .RUP� UHQGHOHW pV D IHOV]tQL YL]HN PLQ�VpJH YpGHOPpQHN HJ\HV V]DEiO\DLUyO
szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet módosításáról

#2003
����� pYL ;;;,,,� W|UYpQ\ D] DIULNDL�HXUi]VLDL YiQGRUOy Yt]LPDGDUDN YpGHOPpU�O V]yOy� +iJiEDQ�

����� M~QLXV ���iQ DOitUW QHP]HWN|]L PHJiOODSRGiV NLKLUGHWpVpU�O
2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett

YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWN|]L NHUHVNHGHOPpU�O V]yOy HJ\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O
����� pYL &9,,� W|UYpQ\ �$ VLYDWDJRVRGiV HOOHQL N�]GHOHPU�O D V~O\RV DV]iOO\DO pV�YDJ\ VLYDtagoso-

dással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára" ENSZ Egyezmény kihirdeWpVpU�O
7/2003. (V. 16.) .Y90�*.0 HJ\�WWHV UHQGHOHW D] HJ\HV OHYHJ�V]HQQ\H]� DQ\DJRN |VV]kibocsátási

KDWiUpUWpNHLU�O
28/2003. (V. 20.) ESzCsM-FVM-KvVM-GKM együttes rendelet a 46/2000 (XII. 29) együttes

rendelet módosításáról
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2105/2003. (V. 30.) Korm. határozat az ENSZ EGB keretében készült, az ipari balesetek határon túli
KDWiVDLEyO HUHG�HQ D KDWiUYL]HNHQ RNR]RWW NiURN PLDWWL SROJiUL MRJL IHOHO�VVpJU�O V]yOy
-HJ\]�N|Q\Y DOitUiViUyO

���������� �9� ���� .RUP� KDWiUR]DW D .iUSiWRN YpGHOPpU�O pV IHQQWDUWKDWy IHMOHV]WpVpU�O V]yOy
keretegyezmény aláírásáról

2143/2003. (VII. 1.) Korm. határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterMHG� OHYHJ��
V]HQQ\H]pVU�O V]yOy ����� pYL *HQIL (J\H]PpQ\KH] NDSFVROyGy� D N|UQ\Hzetben tartósan
PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]� DQ\DJRN �323� OpJN|UL NLERFViWiViQDN FV|NNHQWpVpU�O V]yOy�
$DUKXVEDQ� ����� M~QLXV ���pQ HOIRJDGRWW -HJ\]�N|Q\YYHO NDScsolatos egyes feladatokról

94/2003. (VII. 2.) Kormányrendelet az ózonréteget károsító anyagokról
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MWth pV DQQiO QDJ\REE QpYOHJHV EHPHQ� K�WHOMHVtWPpQ\&

W�]HO�EHUHQGH]pVHN P&N|GpVL IHOWpWHOHLU�O pV OpJV]HQQ\H]� DQ\DJDLQDN NLERFViWiVL KDWiUpUWpNHLU�O
94/2003. �,;� ���� 2*< KDWiUR]DW D ELROyJLDL EL]WRQViJUyO V]yOy &DUWDJHQD -HJ\]�N|Q\Y PHJHU�VtWpVpU�O
132/2003. �;,,� ���� 2*< KDWiUR]DW D ��������� N|]|WWL LG�V]DNUD V]yOy 1HP]HWL .|UQ\H]HWvédelmi

Programról

#2004
2027/2004. (II. 5.) Kormányhatározat a Nemzetközi Bálnavadászati Egyezményhez való csatlakozásról
4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekU�O� D

KHO\KH] N|W|WW OpJV]HQQ\H]� SRQWIRUUiVRN NLERFViWiVL KDWiUpUWpNHLU�O V]yOy �������� �9� ���
KöM-EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

31/2004. �,9� ���� 2*< KDWiUR]DW D] LSDUL EDOHVHWHN KDWiURNRQ iWWHUMHG� KDWiVDLEyO HUHG�HQ D KDWiU�
YL]HNHQ RNR]RWW NiURNpUW YLVHOW SROJiUL MRJL IHOHO�VVpJU�O pV NiUWpUtWpVU�O V]yOy� .LMHYEHQ�
����� PiMXV ���pQ DOitUW -HJ\]�N|Q\Y PHJHU�VtWpVpU�O

43/2004. (IV. 26.) ESzCsM-KvVM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 41/2000. (XII. 20.) EüM-
KöM együttes rendelet módosításáról

33/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcso-
latos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.)
EüM rendelet módosításáról

120/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé
W|UWpQ� KXOODGpNV]iOOtWiV IHO�J\HOHWpU�O pV HOOHQ�U]pVpU�O

89/2004. (V.15.) )90 UHQGHOHW D Q|YpQ\YpG� V]HUHN IRUJDORPED KR]DWDOiQDN pV IHOKDV]nálásának
HQJHGpO\H]pVpU�O� YDODPLQW D Q|YpQ\YpG� V]HUHN FVRPDJROiViUyO� MHO|OpVpU�O� WiUROiViUyO pV
szállításáról

2118/2004. �9� ���� .RUPiQ\KDWiUR]DW D .iUSiWRN YpGHOPpU�O pV IHQQWDUWKDWy IHMOHV]WpVpU�O V]yOy
Keretegyezmény jóváhagyásáról

266/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes
YHJ\L DQ\DJRN pV SHV]WLFLGHN HO�]HWHV WiMpNR]WDWiVRQ DODSXOy MyYiKDJ\iVL HOMiUiViUyO V]yOy
5RWWHUGDPL (J\H]PpQ\ NLKLUGHWpVpU�O

16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berende-
zésekben való alkalmazásának korlátozásáról

17/2004. (X. 18.) .Y90 UHQGHOHW D] �� 0: pV D] DQQiO QDJ\REE QpYOHJHV EHPHQ� K�WHOMHVtWPpQ\&
W�]HO�berende]pVHN P&N|GpVL IHOWpWHOHLU�O pV OpJV]HQQ\H]� DQ\DJDLQDN NLERFViWiVL KDWiU�
pUWpNHLU�O V]yOy �������� �9,,����� .Y90 UHQGHOHW PyGRVtWiVD

283/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyez-
WHWHWW YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWN|]L NHUHVNHGHOPpU�O V]yOy HJ\H]PpQ\ YpJUH�
hajtásáról szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

305/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987.
V]HSWHPEHU ���iQ DOitUW -HJ\]�N|Q\Y NLKLUGHWpVpU�O
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C. melléklet

AZ EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE

(Az alábbiakban tételesen felsoroljuk mindazon legalább részben környezetvédelmi vonatkozású egyezményeket, az azokat
NLHJpV]tW� MHJ\]�N|Q\YHNHW� PHJiOODSRGiVRNDW� DPHO\HNQHN EL]RQ\RV PpUtékben vannak magyarországi vonatkozásai; a
PDJ\DU FVDWODNR]iV D PHJHU�VtW� YDJ\ MyYiKDJ\y YDJ\ FVDWODNR]iVL RNLUDW OHWpWbe helyezését jelenti. Lezárva: 2004. október)

#��	�������������������+����������������������������������������������

,�������	������

(J\H]PpQ\ D QDJ\ WiYROViJUD MXWy� RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� OHYHJ�V]HQQ\H]pVU�O .......... ............<1>
(Convention on Long-range Transboundary Air Pollution)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1979, 1983
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1979, 1980

* -HJ\]�N|Q\Y D OHYHJ�V]HQQ\H]� DQ\DJRN QDJ\ távolságra való eljutásának megfigyelésére
és értékelésére kidolgozott HXUySDL HJ\�WWP&N|GpVL program hosszútávú finanszírozásáról......<1a>
(Protocol to the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution on Long-term
Financing of the Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range
Transmission of Air Pollutants in Europe (EMEP))
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1984, 1988
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1985, 1985

* -HJ\]�N|Q\Y D NpQNLERFViWiVRN YDJ\ D]RN RUV]iJKDWiURNRQ YDOy iWiUDPOiViQDN
legalább 30 %�NDO W|UWpQ� FV|NNHQWpVpU�O......................................... .............................. ..........<1b>
(Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions or Their Transboundary Fluxes
by at least 30 per cent)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Helsinki ...................... 1985, 1987
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1985, 1986

* -HJ\]�N|Q\Y a nitrogén-oxidok kibocsátásának vagy azok országhatárokon való
átáramlásának szabályozásáról ........................................................ .............................. .......... <1c>
(Protocol Concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their Transboundary Fluxes)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Szófia.......................... 1988, 1991
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1989, 1991

* -HJ\]�Nönyv az illékony szerves vegyületek kibocsátásának és azok országhatárokon
való átáramlásának korlátozásáról ................................................... .............................. ..........<1d>
(Protocol Concerning the Control of Emission of Volatile Organic Compounds
or Their Transboundary Fluxes)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1991, 1997
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1991, 1995

* -HJ\]�N|Q\Y D NpQNLERFViWiVRN WRYiEEL FV|NNHQWpVpU�O ................... .............................. .......... <1e>
(Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Oslo ............................ 1994, 1998
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1994, 2002

* -HJ\]�N|Q\Y D PDUDGDQGy V]HUYHV V]HQQ\H]� DQ\DJRN NLERFViWiViQDN V]DEiO\R]iViUyO ...........<1f>
(Protocol on the Control of Emissions of the Persistent Organic Pollutants)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Aarhus ........................ 1998, 2003
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1998, 2004

* -HJ\]�N|Q\Y D QHKp]IpPHN NLERFViWiViQDN V]DEiO\R]iViUyO ............ .............................. ..........<1g>
(Protocol on the Reduction of Emissions of Heavy Metals)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ .................................... 1998, 2003
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1998, ____

* -HJ\]�N|Q\Y D VDYDVRGiV� D] HXWURIL]iFLy pV D WDODM N|]HOL y]RQ FV|NNHQWpVpU�O ............. ..........<1h>
(Protocol on the Abate Acidifacion, Eutrophication and Ground-level Ozone)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Göteborg..................... 1999, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1999, ____

(J\H]PpQ\ D] y]RQUpWHJ YpGHOPpU�O ...................................................... .............................. ............<2>
(Convention for the Protection of the Ozone Layer)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bécs ............................ 1985, 1988
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1988

* -HJ\]�N|Q\Y D] y]RQUpWHJHW OHERQWy DQ\DJRNUyO............................... .............................. ..........<2a>
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(Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Montreál ..................... 1987, 1989
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1989

* A Montreali -HJ\]�N|Q\Y Londoni Módosítása................................. .............................. ..........<2b>
(London Amendment to the Montreal Protocol)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1990, 1992
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1993, 1994

* A Montreali -HJ\]�N|Q\Y Koppenhágai Módosítása ........................ .............................. ..........<2b>
(Copenhagen Amendment to the Montreal Protocol)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Koppenhága................ 1992, 1994
magyar aláírás, csatlakozás (ratifikálás) ................................................................... .................................... 1994, 1994

* A Montreali -HJ\]�N|Q\Y Montreali Módosítása.............................. .............................. ..........<2b>
(Montreal Amendment to the Montreal Protocol)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Montreal ..................... 1997, 1999
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1999, 1999

* A Montreali -HJ\]�N|Q\Y Pekingi Módosítása.................................. .............................. ..........<2b>
(Pekinese Amendment to the Montreal Protocol)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Peking......................... 1999, 2002
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2002, 2002

ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény............................................... .............................. ............<3>
(UN Framework Convention on Climate Change)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ New York ................... 1992, 1994
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1992, 1994

* .LRWyL -HJ\]�N|Q\Y ............................................................................ .............................. ..........<3a>
(Kyoto Protocol)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Kiotó........................... 1997, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           2002

Vízi környezet
(J\H]PpQ\ D WHQJHUHN RODMV]HQQ\H]pVpQHN PHJHO�]pVpUH

nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1954, 1958
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

(J\H]PpQ\ D Q\tOW WHQJHUHNU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1958, 1962
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1961

(J\H]PpQ\ D Q\tOW WHQJHUHNHQ IRO\WDWRWW KDOiV]DWUyO pV D WHQJHUL pO�YLOiJ PHJ�U]pVpU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1958, 1966
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

(J\H]PpQ\ D Q\tOWWHQJHUL RODMV]HQQ\H]pV HVHWpQ W|UWpQ� EHDYDWNR]iVUyO
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Brüsszel ...................... 1969, 1975
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

* -HJ\]�N|Q\Y D] RODMWyO N�O|QE|]� DQ\DJJDO YDOy Q\tOWWHQJHUL V]HQQ\H]pV HVHWpQ W|UWpQ�
beavatkozásról
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1973, 1983
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

(J\H]PpQ\ D KXOODGpNNDO pV HJ\pE DQ\DJRNNDO YDOy WHQJHUV]HQQ\H]pV PHJHO�]pVpU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1972, 1975
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1976

1HP]HWN|]L HJ\H]PpQ\ D KDMyNUyO V]iUPD]y V]HQQ\H]pV PHJHO�]pVpU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1973, 1983
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1983

* -HJ\]�N|Q\Y
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1978, 1983
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1985

ENSZ egyezmény a tengerjogról
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Montego Bay .............. 1982, 1994
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1985

(J\H]PpQ\ D )HNHWH�WHQJHU V]HQQ\H]pV HOOHQL YpGHOPpU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bukarest...................... 1982
magyar aláírás, csatlakozás ......................................................................................

(J\H]PpQ\ D] RUV]iJKDWiURNDW iWOpS� Yt]IRO\iVRN pV QHP]HWN|]L WDYDN
YpGHOPpU�O pV KDV]QiODWiUyO .............................................................. .............................. ............<4>
(Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Helsinki ...................... 1992, 1996
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1992, 1994

* -HJ\]�N|Q\Y D Yt]U�O pV D] HJpV]VpJU�O ............................................. .............................. ..........<4a>



183

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON

(Protocol on Water and Health)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ .................................... 1999, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1999, 2001

* -HJ\]�N|Q\Y D SROJiUL MRJL IHOHO�VVpJU�O pV NiUWpUtWpVU�O ................. .............................. ..........<4b>
(Protocol on civil liability and compensation for damage caused
by the transboundary effects of industrial accidents)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ .................................... 2003, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2003, ____

(J\H]PpQ\ D] HJ\�WWP&N|GpVU�O D 'XQD YpGHOPpUH pV IHQQWDUWKDWy KDV]QiODWiUD .............. ............<5>
(Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Szófia.......................... 1994, 1998
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1994, 1995

Egyezmény a nemzetközi vízfolyások nem hajózási célú használatainak jogáról.................. ............<6>
(Convention on the Law of the Non-navigational uses of Transboundary Watercources)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ New York ................... 1997, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1999, 2000

Felszín, táj, térség
$QWDUNWLV] 6]HU]�GpV

nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Washington................. 1959, 1961
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1984

* -HJ\]�N|Q\Y D N|UQ\H]HWYpGHOHPU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Madrid ........................ 1991, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1991

(J\H]PpQ\ D] DQWDUNWLV]L IyNiN YpGHOPpU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1972, 1978
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

(J\H]PpQ\ D] DQWDUNWLV]L WHQJHUL pO�YLOiJ YpGHOPpU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Canberra ..................... 1980, 1982
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

(J\H]PpQ\ D] DQWDUNWLV]L iVYiQ\NLQFVHNNHO NDSFVRODWRV WHYpNHQ\VpJHNU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Wellington .................. 1988, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

(16= HJ\H]PpQ\ D VLYDWDJRVRGiV HOOHQL N�]GHOHPU�O D V~O\RV DV]iOO\DO pV�YDJ\
elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára.............................. ............<7>
(United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries
Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Párizs .......................... 1994, 1996
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1999

Európai Táj Egyezmény.......................................................................... .............................. ............<8>
(European Landscape Convention)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Firenze ........................ 2000, 2004
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           ____

.HUHWHJ\H]PpQ\ D .iUSiWRN YpGHOPpU�O pV IHQQWDUWKDWy IHMOHV]WpVpU�O . .............................. ............<9>
(Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ .................................... 2003
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2003, ____

Kontinentális talapzat
Egyezmény a kontinentális talapzatról

nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1958, 1964
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

-�����	

6]HU]�GpV D] iOODPRN WHYpNHQ\VpJpW V]DEiO\R]y HOYHNU�O D YLOiJ&U NXWDWiVD pV
fel használása terén, beleértve a Holdat és más égitesWHNHW �9LOiJ&U 6]HU]�GpV�

nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1967, 1967
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1967

Megállapodás az államok által a Holdon és más égitesteken folytatott tevékenység
V]DEiO\R]iViUyO �+ROG 6]HU]�GpV�

nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ New York ................... 1979, 1984
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................
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A természeti környezet védelmével foglalkozó egyezmények

(J\H]PpQ\ D] (XUySDL pV )|OGN|]L�WHQJHUL�PHOOpNL 1|YpQ\YpGHOPL 6]HUYH]HW OpWHVtWpVpU�O
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Párizs .......................... 1951, 1953
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1960

Nemzetközi növényvédelmi egyezmény
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Róma .......................... 1951, 1952
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1960

Egyezmény a dunai halászatról
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bukarest...................... 1958, 1958
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1961

(J\H]PpQ\ D QHP]HWN|]L MHOHQW�VpJ& YL]HV WHU�OHWHNU�O N�O|Q|VHQ�
PLQW Yt]LPDGDUDN pO�KHO\pU�O ............................................................ .............................. ..........<10>
(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Ramsar........................ 1971, 1975
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1979

* 3iUL]VL -HJ\]�N|Q\Y
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Párizs .......................... 1982, 1986
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1986

* Reginai Módosítás
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Regina......................... 1987, 1994
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1990

(J\H]PpQ\ D YLOiJ NXOWXUiOLV pV WHUPpV]HWL |U|NVpJpQHN YpGHOPpU�O ..... .............................. ..........<11>
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Párizs .......................... 1972, 1975
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1985

(J\H]PpQ\ D YiQGRUOy YDGRQ pO� iOODWIDMRN YpGHOPpU�O ........................ .............................. ..........<12>
(Convention on the Conservation of  Migratory Species of Wild Animals)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bonn ........................... 1979, 1983
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1983

* 0HJiOODSRGiV D] HXUySDL GHQHYpUIDMRN SRSXOiFLyLQDN PHJ�U]pVpU�O ............................. ........<12a>
(Agreement on the Conservation of populations of European Bats)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1991, 1994
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1994

* Megállapodás az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarakról ........... .............................. ........<12a>
(Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Hága............................ 1995, 1999
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           2002

* (J\HWpUWpVL PHPRUDQGXP D YpNRQ\FV�U& SyOLQJ YpGHOPpU�O ............ .............................. ........<12a>
(Memorandum of Understanding Concernig Conservation Measures for the Slenderbilled Curlew)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ .................................... 1994
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

* (J\HWpUWpVL PHPRUDQGXP D N|]pS�HXUySDL W~]RNSRSXOiFLyN YpGHOPpU�O......................... ........<12a>
(Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of
the Middle-European population of the Great Bustard)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ .................................... 2000
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

* (J\HWpUWpVL PHPRUDQGXP D FVtNRVIHM& QiGLSRV]WiD YpGHOPpU�O ....... .............................. ........<12a>
(Memorandum of Understanding Concernig Conservation Measures for the Aquatic Warbler)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ .................................... 2003
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

(J\H]PpQ\ D] HXUySDL YDGRQ pO� Q|YpQ\HN� iOODWRN pV WHUPpV]HWHV pO�KHO\HN YpGHOPpU�O ... ..........<13>
(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bern ............................ 1979, 1982
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1989

(J\H]PpQ\ D ELROyJLDL VRNIpOHVpJU�O...................................................... .............................. ..........<14>
(Convention on biological diversity)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Rio de Janeiro ............. 1992, 1993
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1992, 1994

* -HJ\]�N|Q\Y D ELROyJLDL EL]WRQViJUyO................................................ .............................. ........<14a>
(Protocol on biological safety)
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nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Cartagena/Montreal .... 2000, 2003
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2000, 2003

(J\H]PpQ\ D] pOHOPH]pVL pV PH]�JD]GDViJL FpO~ Q|YpQ\L JpQIRUUiVRNUyO
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Róma .......................... 2001, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           2003

Nemzetközi egyezmény a bálnavadászat szabályozásáról ...................... .............................. ..........<15>
(International convention for the regulation of whaling)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Washington................. 1946, 1948
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           2004

.�������������	����������!����������������������������	��

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1957, 1968
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1979

/pJN|UL� NR]PLNXV pV Yt] DODWWL QXNOHiULV NtVpUOHWHNHW WLOWy V]HU]�GpV
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Moszkva ..................... 1963, 1963
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1963

Egyezmény a nukleáris és más tömegpusztító fegyvereknek a tenger- és óceánfenéken, és az óceáni
altalajban való elhelyezésének tilalmáról
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1971, 1972
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1971

(J\H]PpQ\ D EDNWHRUROyJLDL �ELROyJLDL� pV PpUJH]� IHJ\YHUHN IHMOHV]WpVpQHN�
HO�iOOtWiViQDN pV NpV]OHWH]pVpQHN WLODOPiUyO� LOOHWYH D]RN PHJVHPPLVtWpVpU�O

nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ London........................ 1972, 1975
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1972

(J\H]PpQ\ D YHV]pO\H]WHWHWW YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWN|]L NHUHVNHGHOPpU�O .. ..........<16>
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Washington................. 1973, 1975
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1985

Megállapodás egy Nemzetközi Energia Programról (a Nemzetközi Energia Ügynökség keretében)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Párizs .......................... 1974, 1976
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

Egyezmény a környezetmódosító eljárások katonai vagy bármely más ellenséges szándékú
alkalmazásának eltiltásáról
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1977, 1978
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1978

Nemzetközi vasúti áruszállítási egyezmény - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti
fuvarozásáról szóló szabályzat

nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bern ............................ 1980, 1986
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1982

Nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1983, 1985
magyar aláírás, csatlakozás ......................................................................................

Nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról, 1994
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Genf ............................ 1994, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................

Egyezmény a nukleáris balesetekre vonatkozó korai tájékoztatásról
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bécs ............................ 1986, 1986
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1987

Segélynyújtási egyezmény nukleáris baleset vagy radiológiai vészhelyzet esetére
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bécs ............................ 1986, 1987
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... ....................................           1987

Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra
V]iOOtWiViQDN pV HOKHO\H]pVpQHN HOOHQ�U]pVpU�O.................................. .............................. ..........<17>
(Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bázel ........................... 1989, 1992
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1989, 1990

* -HJ\]�N|Q\Y D YHV]pO\HV KXOODGpNRN RUV]iJKDWiURNRQ W~OUD V]iOOtWiViEyO pV
HOKHO\H]pVpE�O HUHG� DQ\DJL IHOHO�VVpJU�O pV NiUWpUtWpVU�O ............... .............................. ........<17a>
(Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting
from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bázel ........................... 1999, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2000
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(J\H]PpQ\ D] RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� N|UQ\H]HWL KDWiVRN YL]VJiODWiUyO......................... ..........<18>
(Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Espoo.......................... 1991, 1997
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1991, 1997

* -HJ\]�N|Q\Y D VWUDWpJLDL N|UQ\Hzeti vizsgálatról .............................. .............................. ........<18a>
(Protocol on strategic environmental assessment)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Kijev ........................... 2003, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2003, ____

Egyezmény az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól ............. .............................. ..........<19>
(Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Helsinki ...................... 1992, 2000
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1992, 1994

* -HJ\]�N|Q\Y D SROJiUL MRJL IHOHO�VVpJU�O pV NiUWpUtWpVU�O ................. .............................. ........<04b>
(Protocol on civil liability and compensation for damage caused
by the transboundary effects of industrial accidents)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ .................................... 2003, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2003

Energia Charta Egyezmény .................................................................... .............................. ..........<20>
(Energy Charter Treaty)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Lisszabon.................... 1994, 1998
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1995, 1998

* -HJ\]�N|Q\Y D] HQHUJLDKDWpNRQ\ViJUyO pV D NDSFVROyGy N|UQ\H]HWL YRQDWNR]iVRNUyO
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Lisszabon.................... 1994, 1998
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1995, 1998

(J\H]PpQ\ D NLpJHWW I&W�HOHPHN NH]HOpVpQHN EL]WRQViJiUyO pV
a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Bécs ............................ 1997, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1997, 1997

(J\H]PpQ\ D] LQIRUPiFLyNKR] YDOy KR]]iIpUpVU�O� G|QWpVKR]DWDOEDQ YDOy WiUVDGDOPL
UpV]YpWHOU�O pV D] LJD]ViJV]ROJiOWDWiVKR] YDOy KR]]iIpUpVU�O N|UQ\H]HWL �J\HNEHQ ......... ..........<21>
(Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making
and Access to Justice in Environmental Matters)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Aarhus ........................ 1998, 2001
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1998, 2001

* -HJ\]�N|Q\Y D V]HQQ\H]�DQ\DJ NLERFViWiV pV iWDGiV Q\LOYiQWDUWiVL UHQGV]HUU�O ............ ........<21a>
(Protocol on pollutant release and transfer registers)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Kijev ........................... 2003, ____
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2003, ____

Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és
Q|YpQ\YpG� V]HUHN HO�]HWHV WiMpNR]WDWiVRQ DODSXOy HJ\HWpUWpVL HOMiUiViUyO .................... ..........<22>
(Convention for the Application of the Prior Informed Consent Procedure
for Certain Hazardous Chemicals and International Trade)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Rotterdam ................... 1998, 2004
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 1999, 2000

(J\H]PpQ\ D N|UQ\H]HWEHQ WDUWyVDQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]�DQ\DJRNUyO .................. ..........<23>
(Convention on Persistent Organic Pollutants)
nemzetközi elfogadás, hatálybalépés........................................................................ Stockholm................... 2001, 2004
magyar aláírás, csatlakozás ...................................................................................... .................................... 2001, ____
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KOORDINÁTORAI

(J\H]PpQ\ �(�� -HJ\]�N|Q\Y �-� .....................................................................................Végrehajtás és részvétel koordinálása#

1. (� D QDJ\ WiYROViJUD MXWy� RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� OHYHJ�V]HQQ\H]pVU�O ............... KvVM: Kun Gabriella / GKM, TkB+

1.a. -� D OHYHJ�V]HQQ\H]� DQ\DJRN QDJ\ WiYROViJUD YDOy HOMXWiViQDN PHJILJ\HOpVpUH .............................KvVM: Kun Gabriella
1.b. J. a kénkibocsátások vagy azok országhatárokon való átáramlásának.. ............................... KvVM: Kun Gabriella / TkB+

1.c. J. a nitrogén-oxidok kibocsátásának vagy azok országhatárokon való átáramlásának.. ....................KvVM: Kun Gabriella
1.d. J. az illékony szerves vegyületek kibocsátásának.. .......................................KvVM: Lotz Tamás, Draskovitsné Temesi Éva
1.e. -� D NpQNLERFViWiVRN WRYiEEL FV|NNHQWpVpU�O ......................................................................... KvVM: Kun Gabriella, TkB+

1.f. -� D N|UQ\H]HWEHQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]� DQ\DJRN NLERFViWiViQDN �� ............ KvVM: Kovács Gábor Attila / TkB+

1.g. -� D QHKp]IpPHN NLERFViWiViQDN FV|NNHQWpVpU�O ......................................................... KvVM: Kovács Gábor Attila / TkB+

1.h. -� D VDYDVRGiV� D] HXWURIL]iFLy pV D WDODM N|]HOL y]RQ FV|NNHQWpVpU�O .......................... KvVM: Kovács Gábor Attila / TkB+

2. (� D] y]RQUpWHJ YpGHOPpU�O......................................................................................................KvVM: Tóth Róbert / GKM
2.a. J. az ózonréteget lebontó anyagokról .......................................................................................KvVM: Tóth Róbert / GKM
2.b. Módosítások.............................................................................................................................KvVM: Tóth Róbert / GKM

3. ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény .................................................................. KvVM: Faragó Tibor / GKM, FVM
3.a. .LRWyL -HJ\]�N|Q\Y ................................................................................................................ KvVM: Faragó Tibor / TkB+

4. (� D] RUV]iJKDWiURNDW iWOpS� Yt]IRO\iVRN pV QHP]HWN|]L WDYDN YpGHOPpU�O�� ......................... KvVM: M. Galambos Mária
4.a. -� D Yt]U�O pV D] HJpV]VpJU�O ......................................................................................... KvVM: M. Galambos Mária / EüM
4.b. -� D SROJiUL MRJL IHOHO�VVpJU�O pV NiUWpUtWpVU�O ................................................................................... KvVM: Sallai Adrienn

5. (� D] HJ\�WWP&N|GpVU�O D 'XQD YpGHOPpUH pV IHQQWDrtható használatára ................................ KvVM: M. Galambos Mária

6. E. a nemzetközi vízfolyások nem hajózási célú használatainak .. KüM: Prandler Árpád, Baller Barbara/KvVM: Sallai A.

7. (16= HJ\H]PpQ\ D VLYDWDJRVRGiV HOOHQL N�]GHOHPU�O�� ..................................................... KvVM: Kulauzov Dóra / FVM

8. Európai táj egyezmény..........................................................................................................KvVM: Fiskus Olga / NKÖM

9. .HUHWHJ\H]PpQ\ D .iUSiWRN YpGHOPpU�O pV D IHQQWDUWKDWy IHMO�GpVU�O .....KvVM: Pomázi István, Kissné Árokháti Zsuzsa

10. (� D QHP]HWN|]L MHOHQW�VpJ& YL]HV WHU�OHWHNU�O�� ........................................KvVM: Schmidt András, Böhm András / FVM

11. E� D YLOiJ �� |U|NVpJpQHN YpGHOPpU�O ............................KvVM: Tardy János (term.), NKÖM: Pintér Tamás (kult.) / TkB+

12. (� D YiQGRUOy YDGRQ pO� iOODWIDMRN YpGHOPpU�O.........................................................................KvVM: Práger Anna / FVM
12.a. Megállapodások és memorandumok........................................................................... KvVM: Czirák Zoltán, Práger Anna

13. E. az eurySDL YDGRQ pO� Q|YpQ\HN� iOODWRN pV WHUPpV]HWHV pO�KHO\HN YpGHOPpU�O ..................KvVM: Czirák Zoltán / FVM

14. (� D ELROyJLDL VRNIpOHVpJU�O..........................................................................KvVM: Rodics Katalin, Greguss Ditta / FVM
14.a. J. a biológiai biztonságról ...........................................................................................................KvVM: Homoki Hajnalka

15. Nemzetközi egyezmény a bálnavadászat szabályozásáról .............................................................. KvVM: Rodics Katalin

16. (� D YHV]pO\H]WHWHWW YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWN|]L�� ...........KvVM: Rodics Katalin, Körösi Levente / VPOP

17. E. a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának...................................................... KvVM: Kelemen József
17.a. -� D YHV]pO\HV KXOODGpNRN RUV]iJKDWiURNRQ W~OUD V]iOOtWiViEyO pV HOKHO\H]pVpE�O�� .......................... KvVM: Sallai Adrienn

18. (� D] RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� N|UQ\H]HWL KDWiVRN YL]VJiODWiUyO ..................................................... KvVM: Radnai Anna
18.a. J. a stratégiai környezeti vizsgálatról ................................................................................................. KvVM: Radnai Anna

19. E. az ipari balesetek országhatárokon túli hatásairól .................................. BM-OKF: Kátai Urbán Lajos /  KvVM, GKM

20. (QHUJLD &KDUWD (J\H]PpQ\ pV MHJ\]�N|Q\Y ......................................................................................... GKM: Poós Miklós

21. (� D] LQIRUPiFLyNKR] YDOy KR]]iIpUpVU�O�� ....................................................................... KvVM: Bakonyiné Moser Judit
21.a. J. a szeQQ\H]�DQ\DJ NLERFViWiV pV iWDGiV Q\LOYiQWDUWiVL UHQGV]HUU�O ..............................................KvVM: Horváth Balázs

22. E. a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott ..  ... EüM: Adamis Zoltán, FVM: Ocskó Zoltán / KvVM: Kozák Kristóf

23. (� D N|UQ\H]HWEHQ WDUWyVDQ PHJPDUDGy V]HUYHV V]HQQ\H]�Dnyagokról.................................. KvVM: Kovács Gábor Attila

________________
*D NRRUGLQiFLypUW HOV� KHO\HQ IHOHO�V WiUFiW DOiK~]iVVDO MHO|OM�N
+TkB - Tárcaközi Bizottság
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RÖVIDÍTÉSEK

,GHJHQ YDJ\ PDJ\DU Q\HOY& HOQHYH]pVHN DODSMiQ KDV]QiOW U|YLGtWpVHN�

CITES ..............EgyezPpQ\ D YHV]pO\H]WHWHWW YDGRQ pO� iOODW� pV Q|YpQ\IDMRN QHP]HWN|]L
NHUHVNHGHOPpU�O

COP .................Részes Felek Konferenciája
EMEP ..............$ OHYHJ�V]HQQ\H]� DQ\DJRN QDJ\ WiYROViJUD YDOy HOMXWiViQDN PHJILgyelésére és

pUWpNHOpVpUH NLGROJR]RWW HXUySDL HJ\�WWP&N|GpVL SURJUDP
ENSZ ...............Egyesült Nemzetek Szervezete
ENSZ EGB ......ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága
EU....................Európai Unió
FAO .................eOHOPH]pV�J\L pV 0H]�JD]GDViJL 6]HUYH]HW
FFB ..................)HQQWDUWKDWy )HMO�GpV %L]RWWViJ �(16=�
GEF..................Globális Környezeti Alap
ICID.................Nemzetközi Öntözési és Vízrendezési Szövetség
IDNDR.............Természeti Katasztrófák Mérséklésének Nemzetközi Évtizede
IEA...................Nemzetközi Energia Ügynökség
IUCN ...............Természetvédelmi Világszövetség
LRTAP ............$ QDJ\ WiYROViJUD MXWy� RUV]iJKDWiURNRQ iWWHUMHG� OHYHJ�V]HQQ\H]pV� LOO�

az azzal foglalkozó egyezmény
OECD ..............GazdasiJL )HMOHV]WpVL pV (J\�WWP&N|GpVL 6]HUYH]HW
PIC...................HO�]HWHV WiMpNR]WDWiVL N|WHOH]HWWVpJ
POP..................PDUDGDQGy V]HUYHV V]HQQ\H]�DQ\DJRN
UNDP ..............ENSZ Fejlesztési Program
UNEP...............ENSZ Környezeti Program
UNFCCC .........ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény
UNIDO ............ENSZ Iparfejlesztési Szervezet
WEC ................Energia Világtanács

Hazai minisztériumok, intézmények:

BM...................Belügyminisztérium
EüM .................Egészségügyi Minisztérium
FVM ................)|OGP&YHOpV�J\L pV 9LGpNIHMOHV]WpVL 0LQLV]WpULXP
GKM................Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
KGI ..................Környezetgazdálkodási Intézet
KHVM.............Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
KöM, KTM......Környezetvédelmi Minisztérium, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
KÜM................Külügyminisztérium
KVM................Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium
KvVM..............Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
OKTH ..............Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal
OMFB..............2UV]iJRV 0&V]DNL )HMOHV]WpVL %L]RWWViJ
OMSZ ..............Országos Meteorológiai Szolgálat
OTvH...............Országos Természetvédelmi Hivatal
PM ...................Pénzügyminisztérium
VPOP...............9iP� pV 3pQ]�J\�UVpJ 2UV]iJRV 3DUDQFVQRNViJD


