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Jogszabályok

2008. évi XXII.
törvény

a Londonban, 1976. november 19-én kelt,
a tengeri követelésekkel összefüggõ felelõsség

korlátozásáról szóló 1976. évi egyezmény
és a Londonban, 1996. május 2-án kelt,

az egyezmény módosításáról szóló
1996. évi jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

(kivonatos közlés)

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad
a Londonban, 1976. november 19-én kelt, a tengeri köve-
telésekkel összefüggõ felelõsség korlátozásáról szóló
1976. évi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) és
a Londonban, 1996. május 2-án kelt, az egyezmény módo-
sításáról szóló 1996. évi jegyzõkönyv (a továbbiakban:
Jegyzõkönyv) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel
kihirdeti.

3. § Az Országgyûlés a Jegyzõkönyvet e törvénnyel
kihirdeti.

4. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:**

„1976. ÉVI EGYEZMÉNY
A TENGERI KÖVETELÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÕ

FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSÁRÓL

Az ebben az Egyezményben részes államok,

felismerve, hogy kívánatos lenne megállapodás útján
egységes szabályokat megállapítani a tengeri követelések-
kel összefüggõ felelõsség korlátozására,

úgy döntöttek, hogy e célból Egyezményt kötnek és az
alábbiakban állapodtak meg:

I. FEJEZET

KORLÁTOZÁS JOGA

1. cikk

A felelõsség korlátozására jogosult személyek

1. A jelen Egyezmény szerinti hajótulajdonosok és ha-
jómentõk a jelen Egyezmény rendelkezéseivel összhang-

ban, a 2. cikkben szabályozott követelések vonatkozásá-
ban korlátozhatják felelõsségüket.

2. A „hajótulajdonos” a tengerjáró hajó tulajdonosát,
bérlõjét, üzemviteléért felelõs személyt, illetve üzemben
tartóját jelenti.

3. A hajómentõ jelentése minden olyan személy, aki
a mentési mûveletekkel közvetlen összefüggésben nyújt
szolgáltatásokat. A mentési mûveletek magukban foglal-
ják a 2. cikk 1. d), e) és f) bekezdésében hivatkozott mûve-
leteket is.

4. Amennyiben bármely olyan személlyel szemben,
akinek cselekményeiért, gondatlanságáért vagy mulasztá-
sáért a hajótulajdonos, illetve a hajómentõ felelõsséggel
tartozik, a 2. cikkben meghatározott valamely követelés
merül fel, akkor e személy a jelen Egyezmény által biztosí-
tott módon jogosult a felelõssége korlátozására.

5. A jelen Egyezmény alapján a hajótulajdonos felelõs-
sége magában foglalja a magával a hajóval szemben peres
eljárásban érvényesített felelõsséget is.

6. A korlátozás hatálya alá esõ követelésekért felelõs-
séget vállaló biztosító – a jelen Egyezmény szabályai értel-
mében – ugyanolyan, a jelen Egyezmény által biztosított
mértékû kedvezményekre jogosult, mint maga a biztosí-
tott.

7. A felelõsség korlátozására irányuló cselekmény nem
minõsül a felelõsség beismerésének.

2. cikk

Korlátozás hatálya alá esõ követelések

1. A 3. és a 4. cikk értelmében az alábbi követelések – a
felelõsség bármely alapon álljon is fenn – a felelõsség kor-
látozásának hatálya alá esnek:

a) a hajón vagy a hajó üzemben tartásával közvetlen
összefüggésben, illetve a mentési mûveletek során bekö-
vetkezõ haláleset, személyi sérülés vagy dolgok elveszése,
vagy sérülése révén keletkezõ, valamely vagyontárgyban
bekövetkezõ kárral (ideértve a kikötõi létesítményekben,
a kikötõmedencében és víziutakban, illetve a navigációs
eszközökben okozott károkat) kapcsolatos követelések,
valamint az azokból eredõ veszteségek;

b) áruk, utasok vagy poggyászuk késedelmes szállítá-
sából eredõ veszteségekkel kapcsolatos követelések;

c) a szerzõdésen kívüli jogok megsértésébõl eredõ, a
hajó üzemben tartásával, illetve a mentési mûveletekkel
közvetlen összefüggésben lévõ, egyéb veszteségekkel
kapcsolatos követelések;

d) elsüllyedt, hajótörést szenvedett, partra vetõdött,
illetve elhagyott hajó kiemelésével, eltávolításával, meg-
semmisítésével vagy ártalmatlanításával kapcsolatos kö-
vetelések, ideértve mindazt, ami az ilyen hajón található;
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e) a hajó rakományának eltávolításával, megsemmisí-
tésével, illetve ártalmatlanításával kapcsolatos követe-
lések;

f) az adott személy felelõsségi körébe tartozó veszteség
elhárítása, illetve minimalizálása érdekében tett intézkedé-
sek tekintetében felelõsséggel tartozó személyen kívüli
egyéb személy által támasztott követelések tekintetében a
jelen Egyezménnyel összhangban korlátozható a felelõsség,
valamint az ilyen intézkedések okozta további veszteség.

2. Az 1. bekezdésben foglalt követelések a felelõsség
korlátozásának hatálya alá esnek, akár szerzõdéses, akár
más egyéb módon történõ jogorvoslat vagy kártalanítás
képezi az alapjukat. Azonban az 1. bekezdés d), e) és
f) pontjaiban szabályozott/említett követelések azon mér-
tékig nem esnek a felelõsség korlátozásának hatálya alá,
amely mértékben azok a felelõs személlyel összefüggés-
ben a szerzõdéses díjazással kapcsolatosak.

3. cikk

Korlátozásból kizárt követelések

A jelen Egyezmény szabályai nem vonatkoznak az aláb-
biakra:

a) mentéssel összefüggõ követelések, illetve a közös
hajókárral kapcsolatos elszámolások;

b) az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos
polgári jogi felelõsségrõl szóló, 1969. november 29-én
kelt nemzetközi egyezmény értelmezése szerinti, illetve
annak bármely, hatályban lévõ módosítása, illetve jegyzõ-
könyve szerinti olajszennyezéssel okozott kárral kapcsola-
tos követelések;

c) a nukleáris károkért viselt felelõsség korlátozását
szabályozó, illetve tiltó bármely nemzetközi egyezmény
vagy nemzeti jogszabály hatálya alá esõ követelések;

d) az atomhajó tulajdonosával szemben nukleáris kár-
okozás okán támasztott követelések;

e) a hajótulajdonos, illetve a hajómentõ személyzete
– akiknek feladatköre kapcsolódik a hajóhoz, illetve
a mentési mûveletekhez – által támasztott követelések, be-
leértve örököseik, eltartottjaik, valamint az egyéb igény-
jogosultak követeléseit is, amennyiben a hajótulajdonos,
illetve hajómentõ és a személyzet között érvényben lévõ
munkaszerzõdésre irányadó jog értelmében a hajótulajdo-
nos, illetve hajómentõ nem jogosult az ilyen követelések-
kel kapcsolatos felelõssége korlátozására, továbbá, ha az
adott jogszabály értelmében a hajótulajdonos, illetve hajó-
mentõ e felelõssége csakis a 6. cikkben szereplõ összegnél
nagyobb összegre korlátozható.

4. cikk

Magatartást kizáró korlátozás

A felelõs személy nem jogosult felelõssége korlátozá-
sára, amennyiben bebizonyosodik, hogy a kárt szándéko-

san vagy gondatlanul és annak tudatában elkövetett maga-
tartása vagy mulasztása okozta, hogy a kár bekövetkezhet.

5. cikk

Viszontkereset

Ha a jelen Egyezmény szabályai értelmében a felelõs-
ség korlátozására jogosult személy ugyanazon esemény
kapcsán követeléssel él a felperessel szemben, akkor a vo-
natkozó igények egymással szembeni beszámítására kerül
sor és a jelen Egyezmény rendelkezései csupán a fennma-
radó egyenleg tekintetében irányadóak, amennyiben van
ilyen.

II. FEJEZET

FELELÕSSÉGI KORLÁTOK

6. cikk

Általános korlátozások

1. A 7. cikkben foglaltaktól eltérõ, valamely határozott
eseménnyel kapcsolatos követelés felelõsségi korlátai az
alábbiak alapján kerülnek meghatározásra:

a) halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos
követelések esetén,

(i) a legfeljebb 500 tonna ûrtartalmú hajók esetében
333.000 elszámolási egység,

(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó ûrtartalmú hajók ese-
tében az (i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott
értékekkel növelt összege:

501–3000 tonna ûrtartalom között tonnánként 500 el-
számolási egység;

3001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
333 elszámolási egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
250 elszámolási egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 167 elszámolási egység,
b) bármely egyéb követelés esetében,
(i) a legfeljebb 500 tonna ûrtartalmú hajók esetében

167 000 elszámolási egység,
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó ûrtartalmú hajók ese-

tében az (i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott
értékekkel növelt összege:

501–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként 167 el-
számolási egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
125 elszámolási egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 83 elszámolási egység.

2. Amennyiben az 1. a) pont szerint kalkulált összeg
nem elégséges a követelések teljes körû rendezésére, ak-
kor az 1. a) pontban szereplõ követelések rendezetlen há-



nyadának kifizetésére az 1. b) pont alapján kerül sor és az
ilyen rendezetlen egyenleg az 1. b) pontban említett köve-
telésekkel egy rangsorba kerül.

3. A 2. bekezdésben foglalt, halálesettel, illetve szemé-
lyi sérüléssel kapcsolatos kártérítési jogosultság sérelme
nélkül, a részes állam nemzeti joga azonban úgy is rendel-
kezhet, hogy a kikötõi eszközökben, a kikötõmedencék-
ben és víziutakban, illetve a navigációs berendezésekben
okozott károkkal kapcsolatos követelések érvényesítése az
adott törvény értelmében elõnyt élvez az 1. b) pontban sze-
replõ egyéb követelésekkel szemben.

4. A nem hajóról mûködõ, illetve a kizárólag a mentés
célpontjának minõsülõ hajón mûködõ hajómentõ felelõs-
ségének korlátai 1500 tonna ûrtartalom alapján kerülnek
kiszámításra.

5. A jelen Egyezmény céljára a hajó ûrtartalma a hajók
köbözésérõl szóló 1969. évi nemzetközi egyezmény
I. mellékletében szereplõ felmérési szabályok szerint szá-
mított bruttó ûrtartalom.

7. cikk

Az utasok követeléseinek korlátozása

1. A hajó utasai életének elvesztésébõl vagy személyi
sérülésébõl fakadó követelések szempontjából a hajótulaj-
donos felelõsségének korlátja 46,666 elszámolási egység
szorozva a hajó bizonyítványa szerint a hajó által szállít-
ható személyek számával, de legfeljebb 25 millió elszámo-
lási egység.

2. E cikk tekintetében a „hajó utasainak halálesettel
vagy személyi sérüléssel kapcsolatosan felmerülõ követe-
lésén” az adott hajón utazó bármely személy által vagy
nevében támasztott követelés értendõ:

a) személyszállításra irányuló szerzõdés keretében,
illetve

b) aki – a fuvarozó hozzájárulásával – árufuvarozási
szerzõdés alapján szállított jármûvet vagy élõállatokat
kísér.

8. cikk

Elszámolási egység

1. A 6. és 7. cikkben hivatkozott elszámolási egység
a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott különleges
lehívási jog. A 6. és 7. cikkben jelzett összegek átváltásra
kerülnek azon állam nemzeti valutájára, amelyben a korlá-
tozást alkalmazni kívánják. Ehhez az adott valuta azon a
napon érvényes értékét kell figyelembe venni, amikor a
korlátozási alapot létrehozták, a kifizetést eszközölték,
illetve azon kezességet vállalták, ami – az adott állam jog-

szabályai értelmében – egyenértékû a fizetéssel. A részes
állam – amely a Nemzetközi Valutaalap tagja – nemzeti
valutája különleges lehívási jog (SDR) szerinti értékének
kiszámítása a Nemzetközi Valutaalap által az adott napon
a mûveletek és tranzakciók tekintetében érvényesített érté-
kelési módszere alapján történik. Azon részes állam eseté-
ben, amely nem tagja a Nemzetközi Valutaalapnak, a nem-
zeti valuta különleges lehívási jog (SDR) szerinti értéké-
nek kiszámítása az adott részes állam által meghatározott
módon történik.

2. Mindemellett azok az országok, amelyek nem tagjai
a Nemzetközi Valutaalapnak és amelyek esetében az 1. be-
kezdés alkalmazása a nemzeti jog szerint nem engedélye-
zett, az aláírás idõpontjában a megerõsítés, az elfogadás
vagy a jóváhagyás vonatkozásában fenntartások nélkül,
illetve a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás idõpont-
jában, illetve ezeket követõen bármikor kijelenthetik,
hogy a jelen Egyezmény szerinti felelõsségkorlátozást
területükön az alábbiak szerint állapítják meg:

a) a 6. cikk 1. a) bekezdése esetében a következõ
összegben:

(i) legfeljebb 500 tonna ûrtartalmú hajók esetében
5 millió monetáris egység,

(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az
(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

501–3000 tonna ûrtartalom között tonnánként 7500 mo-
netáris egység;

3001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
5000 monetáris egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
3750 monetáris egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 2500 monetáris egység; és
b) a 6. cikk 1. b) bekezdése esetében a következõ

összegben:
(i) legfeljebb 500 tonna ûrtartalmú hajók esetében

2,5 millió monetáris egység,
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó ûrtartalmú hajók ese-

tében az (i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott
értékekkel növelt összege:

501–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
2500 monetáris egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
1850 monetáris egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 1250 monetáris egység; és
c) a 7. cikk 1. bekezdése esetében 700 000 monetáris

egység szorozva a hajó bizonyítványa szerint engedélye-
zett utaslétszámmal, ez azonban nem haladhatja meg a
375 millió monetáris egységet.

A 6. cikk 2. és 3. bekezdései a jelen bekezdés a) és
b) pontjaira ennek megfelelõen alkalmazandóak.

3. A 2. bekezdésben hivatkozott monetáris egység hat-
vanöt és fél milligramm 0,900 finomságú aranynak felel
meg. A 2. bekezdésben hivatkozott összegek nemzeti va-
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lutára történõ átváltása az érintett állam jogszabályai sze-
rint történik.

4. Az 1. bekezdés utolsó mondatában említett számítás-
nak, illetve a 3. bekezdésben hivatkozott átváltásnak olyan
módon kell történnie, hogy az a lehetõség szerint a 6. és
7. cikkben hivatkozott összegeknek megfelelõ, ugyanazon
valódi értéket fejezze ki az adott részes állam nemzeti va-
lutájában, mint elszámolási egységben. A részes államok
az 1. bekezdés szerinti kalkuláció módját, illetve a 3. be-
kezdés szerinti konvertálás eredményét – az adott esettõl
függõen – az aláírás idõpontjában, a megerõsítés, az elfo-
gadás vagy a jóváhagyás vonatkozásában fenntartások
nélkül kötelesek kommunikálni, illetve akkor, amikor a
16. cikkben hivatkozott okiratot letétbe helyezik, vagy
amikor bármely változás következik be.

9. cikk

A követelések egyesítése

1. A 6. cikk szerint meghatározott felelõsségi korlát
bármely adott eset kapcsán felmerülõ, összes követelésre
vonatkozik:

a) az 1. cikk 2. bekezdésében említett azon személlyel
vagy személyekkel szemben, valamint bármely olyan sze-
méllyel szemben, akinek cselekedetéért, gondatlanságáért,
illetve mulasztásáért e személy vagy személyek felelõsek;
vagy

b) az adott hajóról mentést végzõ hajó hajótulajdonosá-
val, valamint az ilyen hajóról mûködõ hajómentõvel vagy
hajómentõkkel, továbbá minden olyan személlyel szem-
ben, akinek cselekedetéért, gondatlanságáért, illetve mu-
lasztásáért e személy vagy személyek felelõsek; vagy

c) a nem hajóról mûködõ, illetve a kizárólag a mentés
célpontjának minõsülõ hajóról mûködõ hajómentõvel
vagy hajómentõkkel, továbbá minden olyan személlyel
szemben, akinek cselekedetéért, gondatlanságáért, illetve
mulasztásáért e személy vagy személyek felelõsek.

2. A 7. cikkben meghatározott korlátozott felelõsség az
1. cikk 2. bekezdésében említett személy vagy személyek
ellen adott esetben felmerülõ aggregát követelésre vonat-
kozik a 7. cikkben hivatkozott hajó tekintetében, illetve
minden olyan személy vonatkozásában, akinek cselekede-
téért, gondatlanságáért, illetve mulasztásáért e személy
vagy személyek felelõsek.

10. cikk

Felelõsség korlátozása korlátozási alap
létrehozása nélkül

1. A felelõsség korlátozására sor kerülhet annak ellené-
re is, hogy a 11. cikkben említett korlátozási alap létreho-

zására nem került sor. Ugyanakkor a részes állam saját bel-
sõ joga úgy is rendelkezhet, hogy amennyiben bírósága
elõtt korlátozás hatálya alá esõ követelés érvényesítésére
irányuló perre kerül sor, a felelõsségviselõ személy csakis
akkor jogosult felelõssége korlátozására hivatkozni, ha
a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelõen korláto-
zási alap létesítésére került sor, illetve ha ilyen alap létesí-
tésére kerül sor akkor, amikor a felelõsség korlátozására
hivatkoznak.

2. Amennyiben a korlátozott felelõsségviselésre korlá-
tozási alap létesítése nélkül kerül sor, akkor a 12. cikkben
hivatkozott rendelkezések az irányadók.

3. A jelen cikk szabályaival kapcsolatosan felmerülõ
eljárási kérdések eldöntésére azon részes állam nemzeti jo-
ga alapján kerül sor, ahol a peres eljárást elindították.

III. FEJEZET

A KORLÁTOZÁSI ALAP

11. cikk

Az alap létrehozása

1. Bármely, állítólagos felelõsséget viselõ személy
létesíthet alapot azon részes állam bíróságán vagy bármely
más illetékes hatóságánál, amely államban a korlátozás
hatálya alá esõ követelés kapcsán a jogi eljárás megindult.
Az alapot a 6. és 7. cikkben meghatározott összegre kell
létrehozni, annak a követelésnek megfelelõen, amelyért az
adott személy felelõs lehet, megemelve a felelõsségválla-
lás összegét az esemény bekövetkezésének idõpontjától az
alap létesítése idõpontjáig bezárólag felmerülõ kamatok-
kal. Az így létesített alap kizárólag azon követelések ren-
dezésére használható fel, amelyek vonatkozásában a fele-
lõsség korlátozása felmerül.

2. Alap létesíthetõ akár az összeg letétbe helyezésével,
akár az alap létesítése szerinti részes állam jogszabályai
értelmében elfogadható, illetve a bíróság vagy más illeté-
kes hatóság által megfelelõnek tekintett garanciavállalás
formájában.

3. Az 1. a), b), illetve c) bekezdésekben vagy a 9. cikk
2. bekezdésében szereplõ bármely személy, illetve annak
biztosítója által létesített alapot úgy kell tekinteni, mintha
azt az 1. a), b), illetve c) bekezdésekben, illetve a 2. bekez-
désben említett összes személy hozta volna létre.

12. cikk

Az alap felosztása

1. A 6. és 7. cikk 1., 2. és 3. bekezdésének rendelkezé-
sei értelmében az alap felosztása az igényjogosultak között



az alappal szemben megállapított követelésük arányában
történik.

2. Amennyiben az alap felosztását megelõzõen a fele-
lõs személy vagy annak biztosítója már rendezte az alappal
szemben fennálló követelést, akkor az adott személy a ki-
fizetett összeg erejéig jogátruházással olyan jogokat sze-
rez, mint amelyeket a már kártérítésben részesült személy
a jelen Egyezmény értelmében élvezett volna.

3. A 2. bekezdés szerinti jogátruházás folytán szerzett
jogot az esetlegesen már kifizetésre került kártérítési
összeg kapcsán említett személyeken kívül egyéb szemé-
lyek is gyakorolhatják, azonban kizárólag az irányadó
nemzeti jogszabályok által engedélyezett jogátruházás
mértékéig.

4. Amennyiben a felelõs vagy bármely más személy
megállapítja, hogy kénytelen lehet egy késõbbi idõpont-
ban kifizetni a részleges vagy teljes kártérítési összeget
azon összeg tekintetében, amelyet az adott személy a 2. és
3. bekezdés értelmében jogátruházással szerzett jogként
élvezett volna, ha az alap felosztását megelõzõen a kártérí-
tésre sor került volna, akkor az alap létesítése szerinti
állam bírósága vagy más illetékes hatósága elrendelheti a
megfelelõ összeg ideiglenes tartalékolását, annak érdeké-
ben, hogy az adott személy az alappal szembeni követelé-
sét egy késõbbi idõpontban érvényesíteni tudja.

13. cikk

További keresetindítás tilalma

1. Amennyiben a 11. cikk értelmében korlátozási alap
jött létre, akkor az alappal szemben követeléssel fellépõ
személyek számára tilos e követelés érvényesítése az ala-
pot létrehozó személy – illetve azon személy, akinek a ja-
vára az alapot létrehozták – egyéb vagyonával szemben.

2. Azt követõen, hogy a 11. cikk szerinti korlátozási
alap létrejött, az alap kedvezményezettjének hajója vagy
bármely más tulajdona – ami az alappal szembeni követe-
lés érvényesítése céljából az adott részes állam joghatósá-
ga alatt lefoglalásra, illetve zár alá vételre került –, illetve
a kifizetett biztosíték az adott állam bíróságának vagy más
illetékes hatóságának rendelkezése alapján feloldható. Ezt
a feloldást azonban a korlátozási alap létrejöttekor min-
denkor el kell rendelni:

a) abban a kikötõben, ahol az eseményre sor került,
illetve, ha az nem a kikötõben történt, akkor a fizetési fel-
szólítás után következõ elsõ kikötõben; vagy

b) haláleset vagy személyi sérülés tekintetében a part-
raszállás kikötõjében; vagy

c) rakományban keletkezett kár tekintetében a kirakási
kikötõben; vagy

d) azon államban, ahol a zár alá vételre sor került.

3. Az 1. és 2. bekezdésben szereplõ szabályok csak
akkor irányadóak, ha a korlátozási alappal szembeni köve-

telést a felperes azt megelõzõen nyújtja be, hogy a bíróság
nyilvántartásba vette volna az alapot, de az alap az adott
követelés rendezése tekintetében már tényleges rendelke-
zésre áll.

14. cikk

Irányadó jog

A jelen fejezet rendelkezései alapján a korlátozási alap
létesítésére és felosztására vonatkozó szabályok, valamint
az azokkal összefüggõ összes eljárási szabály tekintetében
az alap létesítése szerinti részes állam jogszabályai az
irányadók.

IV. FEJEZET

ALKALMAZÁSI KÖR

15. cikk

1. A jelen Egyezmény az irányadó, ha bármely, az
1. cikkben hivatkozott személy valamelyik részes állam
bírósága elõtt felelõsségének korlátozása kapcsán, illetve
az adott állam joghatósága alatt lévõ, lefoglalt hajó vagy
más vagyontárgy zár alá vételének feloldása, továbbá a
letett biztosíték kifizetése iránt indít keresetet. Mindazon-
által, mindegyik részes állam részben vagy egészben ki-
zárhat a jelen Egyezmény alkalmazásának hatályából az
1. cikkben hivatkozott bármely olyan személyt, aki abban
az idõpontban, amikor az Egyezmény szabályainak alkal-
mazása az adott bíróság elõtt felmerül, nem rendelkezik
lakóhellyel, illetve vállalati székhellyel az adott államban,
illetve ha az a hajó, amellyel kapcsolatosan a korlátozási
jog felmerül vagy amelynek zár alóli feloldását kérik a fen-
ti idõpontban, az Egyezmény valamely másik részes álla-
mának lobogója alatt van bejegyezve.

2. A részes állam saját nemzeti joga különleges rendel-
kezései révén szabályozhatja a felelõsség korlátozásának
azon rendszerét, ami olyan hajókra vonatkozik, amelyek:

a) az adott ország jogszabályai értelmében belvízi
hajózásra használatos hajók;

b) 300 tonnánál kisebb hajók.
A jelen bekezdés szerinti lehetõséget alkalmazó részes

állam köteles tájékoztatni a letéteményest a nemzeti jog-
szabályai értelmében elfogadott felelõsségi korlátozásról,
illetve arról a tényrõl, hogy ilyen korlátozás nem áll fenn.

3. A részes állam saját nemzeti joga különleges rendel-
kezései útján szabályozhatja a felelõsség korlátozásának
azon rendszerét, ami olyan kártérítési igényekre vonatko-
zik, amelyek esetében valamely másik részes állam állam-
polgárainak érdekei semmi esetben sem játszanak szerepet.

4. A részes állam bíróságai nem alkalmazhatják a jelen
Egyezményt olyan hajók esetében, amelyek megépítésére,
átalakítására, illetve alkalmazására fúróhajóként kerül sor:
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a) amennyiben az adott állam nemzeti jogszabályai
a 6. cikkben egyébként szereplõ felelõsségnél nagyobb fo-
kú felelõsséget írnak elõ; illetve

b) ha e hajók tekintetében az adott állam a felelõsségi
rendszert szabályozó valamely nemzetközi egyezmény
részes felévé vált.

Abban az esetben, ha az a) albekezdés az irányadó,
akkor arról a részes állam köteles megfelelõen tájékoztatni
a letéteményest.

5. A jelen Egyezmény szabályai nem vonatkoznak az
alábbiakra:

a) légpárnás jármûvek;
b) a tengerfenék természeti erõforrásai, illetve a tengeri

olajlelõhelyek feltérképezése, illetve kiaknázása céljából
épített mesterséges szigetek (platformok).

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Aláírás, megerõsítés, csatlakozás

1. A jelen Egyezmény aláírásra minden állam részére
1977. február 1. és 1977. december 31. között a Kormány-
közi Tengerészeti Konzultációs Szervezet (a továbbiakban
„a Szervezet”) székhelyén áll nyitva, illetve ahhoz ezen
idõszakot követõen is csatlakozni lehet.

2. A jelen Egyezmény szempontjából minden állam a
következõk alapján válik részes állammá:

a) a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás vonatko-
zásában fenntartás nélküli aláírás; vagy

b) megerõsítés, elfogadás, illetve jóváhagyástól függõ
aláírás, amelyet megerõsítés, elfogadás, illetve jóváhagyás
követ; vagy

c) csatlakozás.

3. A megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlako-
zás az ezen értelemben elkészített, hivatalos okiratnak a
Szervezet Fõtitkáránál (a továbbiakban „a Fõtitkár”) törté-
nõ letétbe helyezésével válik hatályossá.

17. cikk

Hatálybalépés

1. Az Egyezmény azon hónap elsõ napján lép hatályba,
amely egy évvel az után a nap után következik, hogy vagy
tizenkét állam megerõsítésre, elfogadásra, illetve jóváha-
gyásra vonatkozó fenntartás nélkül aláírta azt, vagy letétbe

helyezte a ratifikációra, elfogadásra, jóváhagyásra vagy
csatlakozásra vonatkozó okiratot.

2. Azon állam esetében, amely a jelen Egyezmény
tekintetében megerõsítésrõl, elfogadásról, jóváhagyásról,
illetve csatlakozásról szóló okiratot úgy helyez letétbe,
illetve megerõsítésre, elfogadásra, illetve jóváhagyásra
vonatkozó fenntartás nélkül az Egyezményt úgy írja alá,
hogy teljesítette a hatálybalépéssel kapcsolatos követel-
ményeket, de a hatálybalépés még nem következett be, a
megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlakozás,
illetve a megerõsítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra
vonatkozó fenntartás nélküli aláírás azon a napon lép ha-
tályba, amikor az Egyezmény hatályba lép, illetve annak a
hónapnak az elsõ napján, amely hónap kilencven nappal
követi az aláírás vagy az okirat letétbe helyezésének nap-
ját, attól függõen, hogy melyik a késõbbi idõpont.

3. Bármely, a jelen Egyezményhez ezt követõen csatla-
kozó állam esetében az Egyezmény hatálybalépése az
adott állam okiratának letétbe helyezése napjától számított
kilencven nap leteltét követõ hónap elsõ napja.

4. A jelen Egyezményt megerõsítõ, elfogadó vagy jó-
váhagyó, továbbá az ahhoz csatlakozó államok közötti
kapcsolatok tekintetében a jelen Egyezmény felváltja és
megszünteti az 1957. október 10-én Brüsszelben kelt, a
tengeri hajók tulajdonosai felelõsségének korlátozásáról
szóló nemzetközi egyezményt, illetve az 1924. augusztus
25-én Brüsszelben kelt, a tengeri hajók tulajdonosai fele-
lõsségének korlátozásával kapcsolatos egyes szabályok
egységesítésérõl szóló nemzetközi egyezményt.

18. cikk

Fenntartások

1. Aláíráskor, illetve a megerõsítés, elfogadás, jóváha-
gyás vagy csatlakozás alkalmával bármely állam fenntart-
hatja a jogot arra, hogy a 2. cikk 1. d) és e) bekezdéseinek
alkalmazását kizárja. A jelen Egyezmény lényegi rendel-
kezései tekintetében egyéb korlátozások nem alkalmazha-
tóak.

2. Az aláíráskor tett fenntartásokat a megerõsítés, elfo-
gadás vagy jóváhagyás alkalmával is meg kell erõsíteni.

3. Bármelyik állam, amelyik a jelen Egyezmény tekin-
tetében fenntartással élt, a Fõtitkárnak címzett értesítés
útján bármikor visszavonhatja azt. A visszavonás az érte-
sítés kézhezvétele napján lép hatályba. Amennyiben az
értesítés szerint a fenntartás visszavonása az abban megha-
tározott napon lép hatályba és ez a nap az értesítésnek a
Fõtitkár általi kézhezvétele napjához képest egy késõbbi
idõpontra esik, akkor a visszavonás ebben a késõbbi idõ-
pontban lép hatályba.



19. cikk

Felmondás

1. A jelen Egyezményt bármelyik részes állam bármi-
kor felmondhatja, egy évvel azt a napot követõen, amelyen
az adott fél szempontjából az Egyezmény hatályba lépett.

2. A felmondás a Fõtitkárnál letétbe helyezésre kerülõ
okirat útján történik.

3. A felmondás az okirat letétbe helyezése napját köve-
tõ egy év elteltét követõ hónap elsõ napján lép hatályba,
illetve az okiratban esetlegesen meghatározott valamely
hosszabb idõszak után.

20. cikk

Felülvizsgálat és módosítás

1. A jelen Egyezmény felülvizsgálata vagy módosítása
céljából a Szervezet konferenciát hívhat össze.

2. A jelen Egyezmény részes államai legkevesebb egy-
harmada kérésére a Szervezet felülvizsgálat vagy módosí-
tás céljából köteles konferenciát összehívni.

3. A jelen Egyezmény módosítása hatálybalépését kö-
vetõen bármely letétbe helyezett, ratifikációról, elfogadás-
ról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló okiratot úgy
kell tekinteni, hogy az a módosított Egyezményre vonat-
kozik, kivéve, ha az okirat errõl másképp rendelkezik.

21. cikk

Az elszámolási egység, illetve a monetáris egység
összegkorlátainak felülvizsgálata

1. A 20. cikkben foglalt rendelkezések ellenére a csu-
pán a 6., 7. és 8. cikk 2. bekezdésében meghatározott
összegek módosítását, illetve a 8. cikk 1. és 2. bekezdésé-
ben foglalt egyik vagy mindkét egység helyettesítését cél-
zó konferenciát a Szervezetnek a jelen cikk 2. és 3. bekez-
désében foglaltak szerint kell összehívnia. Az összegek
módosítására kizárólag az értékükben bekövetkezett jelen-
tõs változás miatt kerülhet sor.

2. A részes államok legkevesebb egynegyedének kéré-
sére a Szervezet köteles ilyen konferenciát összehívni.

3. Az összegek módosítására, illetve az egységek más
elszámolási egységekkel való helyettesítésére irányuló
döntést a konferencián jelen lévõ és szavazó részes álla-
mok kétharmados többséggel hozhatják meg.

4. Bármely, az Egyezmény kapcsán megerõsítésrõl,
elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló
okiratot letétbe helyezõ állam a módosítás hatálybalépését

követõen az Egyezményt a módosítás szerint köteles alkal-
mazni.

22. cikk

Letéteményes

1. A jelen Egyezményt a Fõtitkárnál letétbe kell he-
lyezni.

2. A Fõtitkár köteles:
a) továbbítani a jelen Egyezmény hivatalos eredeti pél-

dányait mindazon államok számára, amelyek meghívást
kaptak a tengerhajózás során felmerülõ követelésekkel
kapcsolatos felelõsségvállalás korlátozásáról szóló konfe-
renciára, továbbá a jelen Egyezményhez csatlakozó bár-
mely további állam számára;

b) értesíteni a jelen Egyezményt aláíró, illetve az ahhoz
csatlakozott államokat az alábbiakról:

(i) minden egyes új aláírás, okirat letétbe helyezés és
abban foglalt fenntartás, valamint ezek idõpontja;

(ii) a jelen Egyezmény, illetve az azzal összefüggõ bár-
mely módosítás hatálybalépésének idõpontja;

(iii) a jelen Egyezmény felmondása és a felmondás
hatálybalépésének idõpontja;

(iv) a 20. vagy 21. cikk értelmében elfogadott bármely
módosítás;

(v) a jelen Egyezmény bármely cikkével kapcsolatos
kommunikáció.

3. A jelen Egyezmény hatálybalépésekor a Fõtitkár an-
nak egy hivatalos, eredeti példányát – az Egyesült Nemze-
tek Alapszabálya 102. cikkének értelmében – nyilvántar-
tásba vétel és közzététel céljából eljuttatja az Egyesült
Nemzetek Titkárságához.

23. cikk

Nyelvek

A jelen Egyezmény 1-1 eredeti angol, francia, orosz és
spanyol nyelvû példányban készült, mindegyik szöveg
egyaránt hiteles.

Kelt Londonban, az ezerkilencszázhetvenhatodik év
november havának tizenkilencedik napján.

Ennek hiteléül, az erre kellõen felhatalmazott alulírot-
tak a jelen Egyezményt aláírták.

[Az aláírások elhagyva]”

5. § A Jegyzõkönyv hiteles angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:*
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„1996. ÉVI JEGYZÕKÖNYV
A TENGERI KÖVETELÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÕ

FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
1976. ÉVI EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A jelen Jegyzõkönyv részesei,

figyelembe véve, hogy kívánatos az 1976. november
19-én, Londonban kelt, tengeri követelésekkel összefüggõ
felelõsség korlátozásáról szóló egyezménynek a növelt
összegû kompenzáció biztosítása, illetve a felelõsségkor-
látozási összegek egyszerûsített felülvizsgálati eljárásának
megálllapítása céljából való módosítása,

megállapodtak az alábbiakban:

1. cikk

A jelen Jegyzõkönyv alkalmazásában:
1. „Egyezmény” a tengeri követelésekkel összefüggõ

felelõsség korlátozásáról szóló 1976. évi egyezmény.

2. „Szervezet” a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

3. „Fõtitkár” a Szervezet Fõtitkára.

2. cikk

Az Egyezmény 3. cikkének a) pontja helyébe a követke-
zõ szöveg lép:

a) mentéssel összefüggõ követelések, illetve a közös
hajókárral kapcsolatos elszámolások; beleértve – ha ez
alkalmazható – bármely, a módosított mentésrõl szóló
1989. évi nemzetközi egyezmény 14. cikke szerinti külön-
leges kártalanítással összefüggõ követelést, illetve a közös
hajókárral kapcsolatosan felmerülõ hozzájárulást;

3. cikk

Az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

1. Az egy és ugyanazon esemény kapcsán keletkezett, a
7. cikkben foglaltaktól eltérõ követeléseknél a felelõsség
korlátai az alábbiak alapján kerülnek meghatározásra:

a) halálesettel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos
követelések esetén,

(i) a legfeljebb 2000 tonna ûrtartalmú hajók esetében
2 millió elszámolási egység,

(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az
(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

2001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
800 elszámolási egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
600 elszámolási egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 400 elszámolási egység,
b) bármely egyéb követelés esetén,
(i) a legfeljebb 2000 tonna ûrtartalmú hajók esetében

1 millió elszámolási egység,
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az

(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

2001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
400 elszámolási egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
300 elszámolási egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 200 elszámolási egység.

4. cikk

Az Egyezmény 7. cikkének 1. bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

1. A hajó utasainak halála vagy személyi sérülése kö-
vetkeztében az egy és ugyanazon esemény kapcsán kelet-
kezett követelések esetén, az e hajó tulajdonosát terhelõ
kártérítési felelõsség felsõ korlátja 175 000 elszámolási
egység, szorozva a hajó bizonyítványa szerint engedélye-
zett utaslétszámmal.

5. cikk

Az Egyezmény 8. cikkének 2. bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

2. Mindamellett, azok az országok, amelyek nem tagjai
a Nemzetközi Valutaalapnak és amelyek nemzeti joga nem
teszi lehetõvé az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések
alkalmazását, a megerõsítés, az elfogadás vagy a jóváha-
gyás vonatkozásában fenntartások nélküli aláírás idõpont-
jában, illetve a megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy
csatlakozás idõpontjában, illetve ezeket követõen bármi-
kor, kijelenthetik, hogy a jelen Egyezmény szerinti fele-
lõsségkorlátozást területükön az alábbiak szerint állapítják
meg:

a) a 6. cikk 1. a) bekezdése esetében
(i) a legfeljebb 2000 tonna ûrtartalmú hajók esetében

30 millió monetáris egység;
(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az

(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

2001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
12 000 monetáris egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
9000 monetáris egység; valamint



70 000 tonna felett tonnánként 6000 monetáris egység;
valamint

b) a 6. cikk 1. b) pontja esetében

(i) a legfeljebb 2000 tonna ûrtartalmú hajók esetében
15 millió monetáris egység;

(ii) a fenti ûrtartalmat meghaladó hajók esetében az
(i) bekezdés szerinti összeg alább meghatározott értékek-
kel növelt összege:

2001–30 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
6000 monetáris egység;

30 001–70 000 tonna ûrtartalom között tonnánként
4500 monetáris egység; valamint

70 000 tonna felett tonnánként 3000 monetáris egység;
valamint

c) a 7. cikk 1. bekezdése esetében, 2 625 000 monetáris
egység szorozva a hajó bizonyítványa szerint engedélye-
zett utaslétszámmal.

A 6. cikk 2. és 3. bekezdése a jelen bekezdés a) és
b) pontjára ennek megfelelõen alkalmazandóak.

6. cikk

Az Egyezmény 15. cikke a következõ 3bis bekezdéssel
egészül ki:

3bis A 7. cikk 1. bekezdésében megállapított felelõs-
ségi korlátok ellenére, adott részes állam a nemzeti joga
specifikus rendelkezései révén szabályozhatja az adott ha-
jó utasainak halála vagy személyi sérülése esetén felmerü-
lõ követelésekre alkalmazandó felelõsségi rendszert, felté-
ve, hogy a felelõsségi korlát összege nem kevesebb
a 7. cikk 1. bekezdésében foglaltaknál. Amennyiben a ré-
szes állam él az e bekezdés szerinti lehetõséggel, köteles
tájékoztatni a Fõtitkárt az elfogadott felelõsségi korlátok-
ról, illetve arról is, ha nem került sor azok megállapítására.

7. cikk

Az Egyezmény 18. cikkének 1. bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

1. Az aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy
csatlakozás idõpontjában, illetve azt követõen bármikor,
bármely állam fenntarthatja magának a jogot:

a) a 2. cikk 1. d) és e) pontja alkalmazásának kizárására;

b) a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával
kapcsolatos felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló 1996. évi
nemzetközi egyezmény, annak bármely módosítása vagy
jegyzõkönyve hatálya alá esõ követelések kizárására.

A jelen Egyezmény érdemi rendelkezései tekintetében
egyéb fenntartások nem alkalmazhatóak.

8. cikk

A felelõsségi korlátok módosítása

1. Ha a jelen Jegyzõkönyvben részes államok legalább
fele, de minden esetben legalább hat állam kéri, a Fõtitkár
a jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyezmény 6. cikké-
nek 1. bekezdésében, 7. cikkének 1. bekezdésében vagy
8. cikkének 1. bekezdésében megállapított felelõsségi kor-
látok módosítására vonatkozó javaslatokat a Szervezet va-
lamennyi tagjához, illetve az összes szerzõdõ államhoz
eljuttatja.

2. Bármely, a fentiek szerint körözött módosítási javas-
latot be kell terjeszteni a Szervezet Jogi Bizottságához (Jo-
gi Bizottság) megvizsgálásra legalább 6 hónappal azt kö-
vetõen, hogy az körözésre került.

3. A jelen Jegyzõkönyv szerint módosított Egyezmény-
ben részes valamennyi Szerzõdõ Állam, függetlenül attól,
hogy tagja-e a Szervezetnek, jogosult a Jogi Bizottságnak
a módosítások megvitatására és elfogadására vonatkozó
eljárásaiban való részvételre.

4. A módosításokat a 3. bekezdéssel összhangban bõví-
tett Jogi Bizottságban jelen lévõ és szavazó, a jelen Jegy-
zõkönyv által módosított Egyezményben részes Szerzõdõ
Államok kétharmados többségének kell elfogadni, feltéve,
hogy a szavazáson a jelen Jegyzõkönyv által módosított
Egyezményben részes Szerzõdõ Államok legalább fele je-
len van.

5. A felelõsségi korlátok módosítását célzó javaslatra
vonatkozó eljárás keretében a Jogi Bizottság köteles figye-
lembe venni az incidensekkel kapcsolatos tapasztalatokat
és különösen az azok következtében keletkezõ károk
összegét, a monetáris értékekben bekövetkezõ változáso-
kat és a javasolt módosítás biztosítási költségekre gyako-
rolt hatását.

6. a) Nem vehetõ figyelembe a felelõsségi korlátok
jelen cikk szerinti módosítása, a jelen Jegyzõkönyv alá-
írásra történõ bocsátása napjától számítva kevesebb, mint
öt éven belül vagy a jelen cikk értelmében bevezetett
korábbi módosítás hatálybalépésétõl számítva kevesebb,
mint öt éven belül.

b) Egyetlen felelõsségi korlát sem növelhetõ olyan
mértékben, hogy annak összege elérje a jelen Jegyzõ-
könyvvel módosított Egyezményben meghatározott fele-
lõsségi korlátok a jelen Jegyzõkönyv aláírásra bocsátásá-
nak napjától kezdve évi hat százalékkal növelt összegét
(a számítás során a növelt összegeket kell figyelembe
venni).

c) Egyetlen felelõsségi korlát sem növelhetõ olyan
mértékben, hogy annak összege elérje a jelen Jegyzõ-
könyv által módosított Egyezményben lefektetett felelõs-
ségi korlát háromszorosát.
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7. A Szervezet köteles bármely, a 4. bekezdéssel össz-
hangban megszavazott módosításról értesíteni a Szerzõdõ
Államokat. A módosítást az értesítést követõ 18 hónapos
idõszak végétõl kezdve tekintik elfogadottnak, kivéve, ha
ez alatt az idõszak alatt a Szerzõdõ Államok legalább ne-
gyede a módosítás jóváhagyásakor tájékoztatta a Fõtitkár-
ságot arról, hogy nem fogadja el a módosítást. Utóbbi eset-
ben a módosítást elutasítják és az nem lép hatályba.

8. A 7. bekezdéssel összhangban elfogadottnak tekin-
tett módosítás az elfogadást követõen 18 hónappal lép
hatályba.

9. A módosítás valamennyi Szerzõdõ Államra nézve
kötelezõ erejû, kivéve azokat, amelyek a 12. cikk 1. és
2. bekezdésével összhangban a jelen Jegyzõkönyvet a
módosítás hatálybalépése elõtt legalább hat hónappal fel-
mondják. Az ilyen jellegû felmondás a módosítás hatály-
balépésétõl hatályos.

10. Amennyiben egy adott módosítás jóváhagyásra
került, azonban az elfogadására rendelkezésre álló 18 hó-
napos idõszak még nem járt le, akkor a szerzõdést az ezen
idõszak során aláíró újonnan szerzõdõ országra nézve a
módosítás – amennyiben az hatályba lép – kötelezõ erejû.
A 7. bekezdéssel összhangban elfogadott módosítás köte-
lezõ erejû a hivatkozott idõtartamot követõen Szerzõdõ
Állammá váló államra nézve. A jelen bekezdés szerinti
esetekben, az adott államot a módosítás annak hatálybalé-
pésének idõpontjától, illetve a jelen Jegyzõkönyvnek az
érintett állam tekintetében való hatálybalépésének idõ-
pontjától kezdve köti, ha ez késõbbi idõpontban történik.

9. cikk

1. Az Egyezményt és a Jegyzõkönyvet, a jelen Jegyzõ-
könyv résztvevõi körében, egy okmányként kell értel-
mezni.

2. Az ebben a Jegyzõkönyvben részes azon államra,
amely az Egyezménynek nem részese, az Egyezmény jelen
Jegyzõkönyvvel módosított rendelkezései kötelezõ érvé-
nyûek a Jegyzõkönyvben részes más államokkal kapcsola-
tos viszonyában, de nem vonatkoznak rá az Egyezmény
rendelkezései a csak az Egyezményben részes államokkal
kapcsolatos viszonyában.

3. A jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyezmény
kizárólag azokra a követelésekre alkalmazható, amelyek a
jelen Jegyzõkönyv, az azt aláíró egyes országokra vonat-
kozó hatálybalépése után keletkeztek.

4. Jelen Jegyzõkönyvben foglaltak nem érintik azon
államnak, amely mind az Egyezménynek, mind a Jegyzõ-
könyvnek részese, olyan állammal szembeni kötelezettsé-
geit, amely az Egyezménynek részese, de a Jegyzõkönyv-
nek nem.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
és csatlakozás

1. A jelen Jegyzõkönyv valamennyi tagállam részére a
Szervezet székhelyén 1996. október 1. és 1997. szeptem-
ber 30. között áll aláírásra nyitva.

2. Bármely ország kifejezheti hozzájárulását ahhoz,
hogy a jelen Jegyzõkönyv rá nézve kötelezõ hatályú
legyen, az alábbiak útján:

a) a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás vonatko-
zásában fenntartás nélküli aláírás; vagy

b) a megerõsítésre, elfogadásra, illetve jóváhagyásra
vonatkozó fenntartással való aláírás, amelyet megerõsítés,
elfogadás, illetve jóváhagyás követ; vagy

c) csatlakozás.

3. A megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás vagy csatlako-
zás az arról szóló okiratnak a Fõtitkárnál történõ letétbe
helyezésével valósul meg.

4. A jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyezményre
vonatkozó módosítás hatálybalépését követõen letétbe he-
lyezett, megerõsítést, elfogadást, jóváhagyást vagy csatla-
kozást tanúsító bármely okirat az azzal módosított Egyez-
ményre vonatkozik, a módosításnak megfelelõen.

11. cikk

Hatálybalépés

1. A jelen Jegyzõkönyv attól a naptól számított kilenc-
ven napon belül lép hatályba, amelyen tíz ország kifejezte
hozzájárulását ahhoz, hogy a jelen Jegyzõkönyv rá nézve
kötelezõ hatályú legyen.

2. Bármely a jelen Jegyzõkönyv kötelezõ hatályához
való hozzájárulását kifejezõ ország vonatkozásában, az
1. bekezdésben a hatálybalépésre vonatkozó feltételek tel-
jesülése esetén, a jelen Jegyzõkönyv a hozzájárulás kifeje-
zésének napját követõ kilencvenedik napon lép hatályba.

12. cikk

Felmondás

1. A jelen Jegyzõkönyvet bármely részes állam az adott
államra vonatkozó hatálybalépési határidõ után bármikor
felmondhatja.

2. A felmondás a Fõtitkárnál letétbe helyezésre kerülõ,
felmondást tanúsító okirat útján történik.



3. A felmondás a Fõtitkárnál történõ letétbe helyezést
követõ 12 hónap vagy a felmondásról szóló okiratban
meghatározott ennél hosszabb idõ elteltét követõen lép ha-
tályba.

4. A jelen Jegyzõkönyvben részes államok vonatkozá-
sában az Egyezmény bármely fél általi, annak 19. cikkével
összhangban történõ felmondása semmilyen esetben sem
értelmezhetõ a jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyez-
mény felmondásaként.

13. cikk

Felülvizsgálat és módosítás

1. A Szervezet a jelen Jegyzõkönyv felülvizsgálata
vagy módosítása céljából konferenciát hívhat össze.

2. A Szervezet a Szerzõdõ Államok legalább harmadá-
nak kérésére összehívja a Szerzõdõ Államoknak a jelen
Jegyzõkönyv felülvizsgálatára vagy módosítására irá-
nyuló konferenciáját.

14. cikk

Letéteményes

1. A jelen Jegyzõkönyv és bármely a 8. cikk értelmében
megszavazott módosítás a Fõtitkárnál kerül letétbe helye-
zésre.

2. A Fõtitkár:
a) tájékoztatja a jelen Jegyzõkönyvet aláírt vagy ahhoz

csatlakozott valamennyi államot:
(i) valamennyi új aláírásról vagy újonnan letétbe helye-

zett okiratról, azok keltének feltüntetésével;
(ii) a jelen Jegyzõkönyv által módosított Egyezmény

8. cikke 2. bekezdése értelmében, illetve az Egyezmény
8. cikk 4. bekezdése értelmében tett nyilatkozatról és érte-
sítésrõl;

(iii) a jelen Jegyzõkönyv hatálybalépésének napjáról;
(iv) bármely, felelõsségi korlátokra vonatkozó, a

8. cikk 1. bekezdése alapján elfogadott módosítási javas-
latról;

(v) bármely, a 8. cikk 4. bekezdésével összhangban
megszavazott módosításról;

(vi) bármely a 8. cikk 7. bekezdése értelmében elfoga-
dottnak tekintett módosításról, azok a hivatkozott cikk
8. és 9. bekezdésével összhangban történõ hatálybalépése
dátumáról;

(vii) a jelen Jegyzõkönyv felmondására vonatkozó ok-
irat letétbe helyezésérõl, a letétbe helyezés és a hatálybalé-
pés dátumáról;

b) a jelen Jegyzõkönyv hitelesített, hû másolatait eljut-
tatja az aláíró országokhoz és a jelen Jegyzõkönyvhöz
csatlakozó országokhoz.

3. A jelen Jegyzõkönyv hatálybalépésekor a Fõtitkár
köteles a Jegyzõkönyv szövegét – az Egyesült Nemzetek
Alapokmánya 102. cikkének értelmében – az Egyesült
Nemzetek Titkárságához nyilvántartásba vétel és közzété-
tel céljára megküldeni.

15. cikk

Nyelvek

A jelen Jegyzõkönyv egy eredeti példányban arab,
kínai, angol, francia, orosz és spanyol nyelven készült;
mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

Készült Londonban, az ezerkilencszázkilencvenhatodik
év május hó második napján.

Fentiek hiteléül, az illetékes kormányok által erre kel-
lõen felhatalmazott alulírottak a jelen Jegyzõkönyvet alá-
írták.

[Az aláírások elhagyva]”

6. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

(2) E törvény 2. §-a és 4. §-a az Egyezmény 17. cikké-
ben meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) E törvény 3. §-a és 5. §-a a Jegyzõkönyv 11. cikké-
ben meghatározott idõpontban lép hatályba.

(4) E törvény 2. §-ának és 4. §-ának hatálybalépésével
egyidejûleg hatályát veszti a tengeri hajók tulajdonosainak
felelõsségére vonatkozólag az 1924. évi augusztus hó
25. napján Brüsszelben kelt egyezmény becikkelyezése
tárgyában címû 1931. évi IV. törvény. Ez a rendelkezés
a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(5) Az Egyezmény, a Jegyzõkönyv, illetve e törvény
2–5. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért
felelõs miniszter annak ismertté válását követõen a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi hatá-
rozatával állapítja meg.

(6) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2008. évi XXIII.
törvény

a Londonban, 1996. május 3-án kelt,
a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával

kapcsolatos felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló
1996. évi nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl*

(kivonatos közlés)

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
Londonban, 1996. május 3-án kelt, a veszélyes és ártalmas
anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelõsségrõl és
kártérítésrõl szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ hatályának elismeré-
sére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § Az Egyezmény hiteles angol nyelvû szövege és an-
nak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:**

„1996. évi Nemzetközi Egyezmény
a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával

kapcsolatos felelõsségrõl és kártérítésrõl

Az ebben az egyezményben részes államok

tudatában a veszélyes és ártalmas anyagoknak az egész
világra kiterjedõ tengeri szállításából fakadó veszélyeknek,

meggyõzõdve annak szükségességérõl, hogy az ilyen
anyagok tengeri szállításával kapcsolatos balesetekbõl
származó károkért a kárt szenvedett személyek megfelelõ,
azonnali és hatékony kártérítésben részesüljenek,

attól az óhajtól vezérelve, hogy az ilyen károkkal kapcso-
latos kártérítéssel és felelõsséggel összefüggésben egységes
nemzetközi szabályokat és eljárásokat fogadjanak el,

figyelembe véve, hogy a veszélyes és ártalmas anyagok
tengeri szállítása miatt keletkezett károk gazdasági követ-
kezményeit a szállítási ágazatnak és a rakománnyal kap-
csolatos érintett feleknek közösen kell viselniük,

a következõkben állapodtak meg:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározások

1. cikk

A jelen Egyezmény alkalmazásában:

1. ,,Hajó”: bármilyen tetszõleges fajtájú tengeri hajó és
tengeri úszólétesítmény.

2. ,,Személy”: bármely természetes személy vagy tár-
sulás, állami vagy magánszervezet – akár társas vállalko-
zás, akár nem – az Államot vagy annak alkotó intézmé-
nyeit is beleértve.

3. ,,Tulajdonos”: a hajó tulajdonosaként lajstromba
vett, illetve lajstromozás hiányában a hajót birtokló sze-
mély vagy személyek. Egy állam tulajdonában levõ, és
egy, az érintett államban a hajó üzemben tartójaként be-
jegyzett vállalkozás által üzemben tartott hajó esetében
azonban a „tulajdonos” az említett vállalkozás.

4. ,,Átvevõ”: egyrészt
a) az a személy, aki fizikailag átveszi a járulékalapot

képezõ, a részes állam kikötõiben vagy termináljaiban ki-
rakodott rakományt; feltéve, hogy ha az átvétel idõpontjá-
ban a rakományt fizikailag átvevõ személy bármelyik ré-
szes állam joghatósága alá tartozó másik személy ügynö-
keként jár el, akkor a megbízót kell az átvevõnek tekinteni,
amennyiben az ügynök a megbízó kilétét a HNS Alap tu-
domására hozza; másrészt

b) azon személy a részes állam területén, aki az érintett
részes állam nemzeti jogszabályainak megfelelõen a ré-
szes állam kikötõiben és termináljaiban kirakott, a járulék-
alapot képezõ rakomány átvevõjének minõsül, feltéve,
hogy a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint átvett, a
járulékalapot képezõ rakomány egésze alapvetõen meg-
egyezik azzal, amely az a) pont szerint került volna átvé-
telre.

5. ,,Veszélyes és ártalmas anyagok” (HNS):
a) bármely, az alábbi (i)–(vii) pontban említett, hajón

szállított vegyi anyag, anyag és árucikk:
(i) a hajókról történõ szennyezés megelõzésérõl szóló,

az egyezményhez kapcsolódó 1978. évi jegyzõkönyvvel
módosított 1973. évi nemzetközi egyezmény I. mellékleté-
nek I. függelékében felsorolt, ömlesztve szállított olajok;

(ii) a hajókról történõ szennyezés megelõzésérõl szóló,
az egyezményhez kapcsolódó 1978. évi jegyzõkönyvvel
módosított 1973. évi nemzetközi egyezmény (a módosítá-
sok szerint) II. mellékletének II. függelékében említett,
ömlesztve szállított veszélyes folyékony anyagok, és az
említett II. melléklet 34. szabályával összhangban ideigle-
nesen az A, B, C vagy D szennyezési kategóriába sorolt
anyagok és keverékek;

(iii) az 1983. évi, a veszélyes vegyi anyagokat ömleszt-
ve szállító hajók építésére és berendezéseire vonatkozó
módosított nemzetközi szabályzat 17. fejezetében felso-
rolt, ömlesztve szállított veszélyes folyékony anyagok, va-
lamint olyan veszélyes termékek, amelyeknél a szállítás-
hoz az elõzetes megfelelõségi feltételeket a hatóság és az
érintett kikötõi igazgatás a szabályzat 1.1.3 bekezdésével
összhangban határozta meg;

(iv) a Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe és
módosításai által meghatározott, csomagolt veszélyes és
káros vegyi anyagok, anyagok és árucikkek;

(v) az 1983. évi, a nagy mennyiségû folyékony gázokat
ömlesztve szállító hajók építésére és berendezéseire vo-

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. május 26-i ülésnapján fogadta el.
** Az Egyezmény angol nyelvû szövege a Magyar Közlöny 2008. évi 84.

számában jelent meg.



natkozó módosított nemzetközi szabályzat 19. fejezetében
felsorolt folyékony gázok, valamint olyan veszélyes ter-
mékek, amelyeknél a szállításhoz az elõzetes megfelelõsé-
gi feltételeket a hatóság és az érintett kikötõi igazgatás a
szabályzat 1.1.6 bekezdésével összhangban határozta
meg;

(vi) ömlesztve szállított folyékony vegyi anyagok, ame-
lyeknek a (zárt edényes teszttel mért) lobbanáspontja nem
haladja meg a 60 °C-t;

(vii) a Szilárd ömlesztett rakományok biztonságos keze-
lésére vonatkozó szabályzat és módosításai B. melléklete
szerinti, kémiai veszélyeket jelentõ szilárd ömlesztett
anyagok olyan mértékben, amilyen mértékben ezen anya-
gokra a csomagolt formában történõ szállításuk esetén a
veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti szabályzata ren-
delkezéseit kell alkalmazni; és

b) a fenti a) pont (i)–(iii) alpontjában, illetve (v)–(vii)
alpontjában említett anyagok ömlesztett szállítása utáni
maradványok.

6. ,,Kár”:
a) a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajón

vagy azon kívül az ezen anyagok által okozott halál vagy
személyi sérülés;

b) a veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajón kí-
vül az ezen anyagok által okozott vagyoni veszteség vagy
kár;

c) veszteség vagy kár a veszélyes és ártalmas anyagok
által okozott környezeti szennyezés következtében, azzal a
megkötéssel, hogy a környezet károsításáért fizetett kárté-
rítés, az ilyen károsításból fakadó elmaradt nyereségtõl el-
tekintve, a ténylegesen megkezdett vagy tervezett indokolt
helyreállító intézkedések költségeire korlátozódik; és

d) a megelõzõ intézkedések, valamint a megelõzõ in-
tézkedések által okozott további veszteségek vagy károk
költségei.

Ha az ésszerûség keretein belül nem lehetséges elkülö-
níteni a veszélyes és ártalmas anyagok által okozott kárt az
egyéb tényezõk által okozottól, akkor az összes kárt úgy
kell tekinteni, hogy azt a veszélyes és káros anyag okozta,
kivéve, ha és olyan mértékben, amilyen mértékben az
egyéb tényezõk által okozott kár megfelel a 4. cikk 3. be-
kezdésében említett kártípusnak.

E bekezdésben az „amelyet ezen anyagok okoztak” ki-
fejezés az anyagok veszélyes vagy káros természete által
okozottat jelenti.

7. ,,Megelõzõ intézkedések”: bármely olyan ésszerû
intézkedés, amelyet bármely személy egy baleset bekövet-
kezte után tesz a kár megelõzése vagy minimálisra csök-
kentése érdekében.

8. ,,Baleset”: olyan esemény vagy azonos eredetû ese-
ménysorozat, amely kárt okoz vagy súlyos és azonnali kár-
okozás veszélyét idézi elõ.

9. ,,Tengeri szállítás”: azon idõponttól kezdõdõ idõ-
szak, amikor a veszélyes és ártalmas anyagok berakodás-
kor belépnek a hajó berendezésének bármely részébe, és

amely addig az idõpontig tart, amikor jelenlétük a kirako-
dáskor megszûnik a hajó berendezéseinek bármely részé-
ben. Ha hajóberendezések használatára nem kerül sor, ak-
kor az idõszak akkor kezdõdik és végzõdik, amikor a ve-
szélyes és káros anyag áthalad a hajó korlátján.

10. ,,Járulékalapot képezõ rakomány”: bármilyen ve-
szélyes és káros anyag, amelyet rakományként a tengeren
szállítanak a részes államok területén található valamely
kikötõbe vagy terminálba, és az érintett államban ki is ra-
kodnak. Azon tranzitrakományt, amelyet közvetlenül,
vagy egy kikötõn vagy terminálon keresztül, egyik hajóról
a másikra részben vagy egészben továbbítanak az eredeti
berakodási kikötõbõl vagy terminálból a rendeltetési kikö-
tõbe vagy terminálba, csak a végsõ rendeltetési helyen tör-
ténõ átvétel szempontjából kell a járulékalapot képezõ ra-
kománynak tekinteni.

11. ,,HNS Alap”: a veszélyes és ártalmas anyagok
13. cikk szerint létrehozott nemzetközi alapja.

12. ,,Elszámolási egység”: a Nemzetközi Valutaalap
által meghatározott különleges lehívási jog (SDR).

13. Egy lajstromozott hajóval kapcsolatban a „hajót
lajstromozó állam”: a hajót lajstromba vevõ állam, egy
nem lajstromozott hajóval kapcsolatban pedig azon állam,
amelynek lobogója alatt a hajó hajózni jogosult.

14. „Terminál”: bármely, vízi szállítással érkezett ve-
szélyes és ártalmas anyagok tárolására szolgáló telephely,
beleértve bármilyen tengeri elhelyezkedésû és az ilyen te-
lephellyel csõvezetékkel vagy más módon összekapcsolt
létesítményt.

15. „Igazgató”: a HNS Alap Igazgatója.

16. „Szervezet”: a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet.

17. „Fõtitkár”: a Szervezet Fõtitkára.

Mellékletek

2. cikk

Ezen egyezmény mellékletei szerves részét képezik az
egyezménynek.

Alkalmazási kör

3. cikk

Ezen egyezményt kizárólag a következõkre kell alkal-
mazni:

a) bármilyen kárra, amelyet egy részes állam területén
okoztak, beleértve a parti tengert is;

b) a környezet szennyezésével egy részes állam nem-
zetközi joggal összhangban létrehozott kizárólagos gazda-
sági övezetében, vagy ha a részes állam nem hozott létre
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ilyen övezetet, akkor az érintett állam parti tengerén kívü-
li, azokkal szomszédos olyan területen okozott kárra, mely
területet az érintett állam a nemzetközi joggal összhang-
ban határozta meg, és amelynek a kiterjedése nem na-
gyobb 200 tengeri mérföldnél azon partvonalaktól számít-
va, amelyektõl parti tengere szélességét mérik;

c) a környezet szennyezése általi káron kívüli egyéb
kárra, amelyet bármely állam területén kívül – beleértve a
parti tengert is – okoztak, ha ezt a kárt egy részes államnál
lajstromozott hajón, vagy lajstromozatlan hajó esetén, va-
lamely részes állam lobogójának használatára jogosult ha-
jón szállított anyag okozta; és

d) megelõzõ intézkedésekre, amikor ilyeneket fogana-
tosítanak.

4. cikk

1. Az áruk és személyek szállítására vonatkozó szerzõ-
désekbõl fakadó követelések kivételével ezen egyezményt
a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításából faka-
dó károkkal kapcsolatos követelésekre kell alkalmazni.

2. Ezen egyezmény nem alkalmazható olyan mérték-
ben, amilyen mértékben rendelkezései nem egyeztethetõk
össze a dolgozók kártalanításával vagy a társadalombizto-
sítási rendszerekkel kapcsolatos, vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel.

3. Ezen egyezményt nem kell alkalmazni a követke-
zõkre:

a) az 1969. évi, olajszennyezéssel okozott károkkal
kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló nemzetközi
egyezményben és annak módosításaiban meghatározott
szennyezési kár, függetlenül attól, hogy a vonatkozó
egyezmény értelmében kell-e kártérítést fizetni azzal kap-
csolatban; és

b) a Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexé-
ben és annak módosításaiban, vagy a Szilárd ömlesztett ra-
kományok biztonságos kezelésére vonatkozó szabályzat
és annak módosításai B. mellékletében szereplõ 7. osztá-
lyú radioaktív anyag által okozott kár.

4. Az 5. bekezdés rendelkezéseinek kivételével ezen
egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatók olyan hadi-
hajókra, haditengerészeti kisegítõ és egyéb hajókra, ame-
lyeket egy állam birtokol és üzemeltet, és amelyeket az
adott idõpontban csak kormányzati, nem kereskedelmi
szolgálatban használnak.

5. Egy részes állam határozhat úgy, hogy ezen egyez-
ményt alkalmazza hadihajóira és a 4. bekezdésben leírt
egyéb hajóira, amely esetben errõl tájékoztatja a Fõtitkárt,
meghatározva az egyezmény ilyen alkalmazásának feltéte-
leit.

6. Egy részes állam tulajdonában levõ és kereskedelmi
célokra használt hajók tekintetében minden állam perelhe-
tõ a 38. cikkben megadott joghatóság alatt, és lemond min-
den olyan védekezésrõl, amely szuverén állami jogállásán
alapul.

5. cikk

1. Egy állam ezen egyezmény megerõsítésekor, elfoga-
dásakor, jóváhagyásakor vagy az ahhoz való csatlakozás-
kor, illetve azt követõen bármikor úgy nyilatkozhat, hogy
ezen egyezmény nem vonatkozik az olyan hajókra:

a) amelyek bruttó ûrtartalma nem haladja meg a
200 tonnát; és

b) amelyek csak csomagolt formában szállítanak ve-
szélyes és ártalmas anyagokat; és

c) amíg azokat az érintett állam kikötõi vagy létesítmé-
nyei közötti hajóutakon használják.

2. Ha két szomszédos állam megállapodik, hogy ez az
egyezmény nem vonatkozik olyan hajókra sem, amelyeket
az 1. bekezdés a) és b) pontja szabályoz, amíg azokat az
érintett államok kikötõi vagy létesítményei közötti hajó-
utakon használják, úgy az érintett államok kinyilváníthat-
ják, hogy az 1. bekezdés értelmében kinyilvánított mente-
sítés ezen egyezmény alkalmazása alól az e bekezdésben
említett hajókra is vonatkozik.

3. Bármely állam, amely az 1. vagy 2. bekezdés szerinti
nyilatkozatott tett, bármikor visszavonhatja ezen nyilatkozatot.

4. Az 1. és a 2. bekezdés szerint tett nyilatkozatot és a
nyilatkozat 3. bekezdés szerinti visszavonását letétbe kell
helyezni a Fõtitkárnál, aki a hatálybalépés után arról tájé-
koztatja az Igazgatót.

5. Ha egy állam az 1. vagy a 2. bekezdés szerinti nyilat-
kozatot tett, és azt nem vonta vissza, úgy az említett bekez-
dés által szabályozott hajókon szállított veszélyes és ártal-
mas anyagok nem tekinthetõk a 18. cikk, 20. cikk, 21. cikk
5. bekezdés és a 43. cikk alkalmazása szempontjából járu-
lékalapot képezõ rakománynak.

6. A HNS Alap nem köteles kártérítést fizetni az olyan
hajóval szállított anyagok által okozott kárért, amelyre az
egyezmény az 1. vagy a 2. bekezdés szerint tett nyilatkozat
értelmében nem alkalmazható, amennyiben:

a) az 1. cikk 6. bekezdésének a), b) vagy c) pontjában
meghatározott kár okozásának helye:

(i) azon állam területe, beleértve annak parti tengerét is,
amely a nyilatkozatot tette, vagy szomszédos államok ese-
tén kettejük közül azé, amelyik a 2. bekezdés szerinti nyi-
latkozatot tette; vagy

(ii) az (i) alpontban említett állam vagy államok 3. cikk
b) pontjában említett kizárólagos gazdasági övezete vagy
területe;

b) a kár az ilyen kár megelõzésére vagy minimálisra
csökkentésére hozott intézkedéseket is magában foglalja.

A részes államok feladatai

6. cikk

Minden egyes részes állam gondoskodik arról, hogy az
ezen egyezménybõl fakadó kötelezettségeit teljesítse, és
megfelelõ intézkedéseket hoz a jogszabályai szerint, bele-
értve a szankciók életbe léptetését is, amennyiben azt
szükségesnek ítéli, az ilyen kötelezettségek tényleges tel-
jesítése érdekében.



II. Fejezet

FELELÕSSÉG

A tulajdonos felelõssége

7. cikk

1. A 2. és 3. bekezdés rendelkezéseinek kivételével a
baleset bekövetkezésének idõpontja szerinti tulajdonos fe-
lelõs bármely veszélyes és káros anyag által, azoknak a ha-
jón történõ tengeri szállításával kapcsolatban okozott ká-
rért azzal a megkötéssel, hogy ha egy baleset azonos ere-
detû események sorozatából áll, akkor a felelõsség az elsõ
ilyen esemény bekövetkezésének idõpontja szerinti tulaj-
donost terheli.

2. Nem terheli felelõsség a tulajdonost, ha az bizonyít-
ja, hogy:

a) a kárt háborús cselekmények, zavargások, polgárhá-
ború, felkelés vagy kivételes, elkerülhetetlen és elhárítha-
tatlan jellegû természeti jelenség okozta; vagy

b) a kárt teljes egészében harmadik fél károkozási szán-
dékkal elkövetett cselekménye vagy hanyagsága okozta;
vagy

c) a kárt teljes egészében valamely kormány vagy más
olyan hatóság hanyagsága vagy más jogtalan cselekménye
okozta, amely a jelzõfények és egyéb navigációs segédesz-
közök karbantartásáért felel; vagy

d) a szállító vagy más személy nem adott tájékoztatást a
szállított anyagok veszélyes és káros természetérõl, és ez

(i) okozta a kárt, részben vagy egészben; vagy
(ii) arra indította a tulajdonost, hogy ne kössön biztosí-

tást a 12. cikkel összhangban;
feltéve, hogy sem a tulajdonos, sem alkalmazottai vagy
ügynökei nem tudtak, és az ésszerûség keretein belül nem
is tudhattak volna a szállított anyagok veszélyes és káros
természetérõl.

3. Ha a tulajdonos bizonyítja, hogy a kár részben vagy
egészben olyan cselekmény vagy mulasztás miatt követke-
zett be, amelyet a kárt elszenvedõ személy károkozási
szándékkal követett el, vagy pedig a kárt az érintett sze-
mély mulasztása okozta, akkor a tulajdonos részben vagy
egészben mentesülhet az ilyen személlyel szembeni fele-
lõssége alól.

4. Kártérítés iránti követelés csak ezen egyezmény
alapján támasztható a tulajdonossal szemben.

5. A 6. bekezdés szerint ezen egyezmény értelmében
vagy más módon kártérítés iránti követeléssel nem lehet
fellépni

a) a tulajdonos alkalmazottai és megbízottai vagy a le-
génység tagjai ellen;

b) a révkalauz vagy bármely más személy ellen, aki
anélkül, hogy a legénység tagja lenne, szolgáltatást végez
a hajó számára;

c) a hajó bérlõje (bárhogy is legyen meghatározva, be-
leértve a hajót személyzet nélkül bérlõt is), kezelõje vagy
üzemben tartója ellen;

d) bármely, a tulajdonos beleegyezésével vagy egy ille-
tékes állami hatóság utasításai szerint hajómentési munká-
latokat végzõ személy ellen;

e) bármely megelõzõ intézkedéseket foganatosító sze-
mély ellen; és

f) a c), d) és e) pontban említett személyek alkalmazot-
tai vagy megbízottai ellen;
kivéve, ha a kárt az õ olyan személyes cselekményük vagy
mulasztásuk okozta, amelyet ilyen kár okozásának szándé-
kával vagy gondatlanságból és annak tudatában követtek
el, hogy valószínûleg ilyen kár következik be.

6. Ezen egyezmény egyetlen rendelkezése sem csorbít-
ja a tulajdonos bármely fennálló visszkereseti jogát bár-
mely harmadik féllel szemben, beleértve többek között a
kárt okozó anyag fuvaroztatóját vagy átvevõjét, vagy az
5. bekezdésben megjelölt személyeket.

Két vagy több hajót érintõ balesetek

8. cikk

1. Amikor kár származik két vagy több olyan hajót
érintõ balesetbõl, amely hajók mindegyike veszélyes és
káros anyagot szállít, úgy mindegyik tulajdonost felelõs-
ség terheli, hacsak a 7. cikk értelmében nem mentesül aló-
la. A tulajdonosok közösen és egyetemlegesen felelnek
minden olyan kárért, amely ésszerû módon nem osztható
meg.

2. A tulajdonosok azonban jogosultak a 9. cikk értel-
mében rájuk vonatkozó felelõsségi korlátozások alkalma-
zására.

3. Ezen cikk egyetlen rendelkezése sem csorbítja a tu-
lajdonosok bármelyikének bármely más tulajdonossal
szemben fennálló visszkereseti jogát.

A felelõsség korlátozása

9. cikk

1. Egy hajó tulajdonosa bármely esetben jogosult a kö-
vetkezõk szerint számított teljes összegre korlátozni az
ezen egyezmény értelmében fennálló felelõsségét:

a) 10 millió elszámolási egység 2000 ûrtartalomegy-
ségnél nem nagyobb hajó esetében; és

b) ennél nagyobb ûrtartalmú hajó esetén, az a) pontban
említett összegen felül a következõ összeg:

2001 és 50 000 ûrtartalomegység között minden ûrtarta-
lomegységre 1500 elszámolási egység;

50 000 ûrtartalomegység felett ûrtartalomegységenként
360 elszámolási egység;
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azzal a megkötéssel azonban, hogy ez a teljes összeg sem-
mi esetre sem haladhatja meg a 100 millió elszámolási
egységet.

2. A tulajdonos nem jogosult korlátozni a felelõsséget
ezen egyezmény értelmében, ha bizonyítást nyer, hogy a
kár a tulajdonos olyan személyes cselekedete vagy mu-
lasztása miatt következett be, amelyet ilyen kár okozásá-
nak szándékával követett el, vagy pedig hanyagságból és
annak tudatában, hogy valószínûleg ilyen kár következik
be.

3. A tulajdonos az 1. bekezdésben elrendelt korlátozás
igénybevétele céljából alapot képez az 1. bekezdéssel
összhangban meghatározott felelõsségi korlát teljes össze-
gére azon részes államok egyikének bíróságánál vagy más
illetékes hatóságánál, amelyben a 38. cikk értelmében ke-
resetet indítottak, vagy ha kereset indítására nem került
sor, akkor azon részes államok egyikének bíróságánál
vagy más illetékes hatóságánál, amelyben a 38. cikk értel-
mében keresetet indíthatnak. Az alap létrehozható egy-
részt az összeg letétbe helyezésével, másrészt bankgaran-
cia vagy egyéb garancia biztosításával, amely elfogadható
azon részes állam törvényei szerint, ahol az alapot létre-
hozzák, és amelyet a bíróság vagy más illetékes hatóság
elégségesnek ítél.

4. A 11. cikk rendelkezései alapján az alapot az igény-
lõk között a megállapított követeléseik összegeinek ará-
nyában kell felosztani.

5. Ha az alap felosztása elõtt a tulajdonos vagy a tulaj-
donos bármely alkalmazottja vagy meghatalmazottja vagy
bármely, a tulajdonosnak biztosítást vagy más pénzügyi
biztosítékot nyújtó személy a szóban forgó eset eredmé-
nyeként kártérítést fizetett, úgy az érintett személy az álta-
la kifizetett összegig jogátruházás révén megszerzi azokat
a jogokat, amelyekkel az így kártalanított személy rendel-
kezett volna ezen egyezmény alapján.

6. Az 5. bekezdés rendelkezései szerinti jogátruházás
jogát az ott említett személyeken kívül más személy is
gyakorolhatja bármilyen kártérítési összeg tekintetében,
amelyet az érintett személy esetleg kifizetett, de csak olyan
mértékben, amilyen mértékben az ilyen jogátruházás a vo-
natkozó nemzeti jogszabályok szerint megengedett.

7. Ha a tulajdonosok vagy más személyek megállapít-
ják, hogy egy késõbbi idõpontban részben vagy egészben
bármely olyan kártérítési összeg kifizetésére kényszerül-
hetnek, amelyre vonatkozóan az 5. vagy 6. cikk értelmé-
ben rendelkezhettek volna a jogátruházás jogával,
amennyiben a kártérítést az alap felosztása elõtt fizették
volna ki, úgy azon állam bírósága vagy más illetékes ható-
sága, ahol az alapot létrehozták, elrendelheti megfelelõ
nagyságú összeg feltételes elkülönítését annak érdekében,
hogy az ilyen személy az említett késõbbi idõpontban ér-
vényesíthesse követelését az alappal szemben.

8. A tulajdonos részérõl a kár megelõzése vagy mini-
málisra csökkentése érdekében az ésszerûség keretein be-
lül felmerült költségeket vagy a tulajdonos által önként
meghozott indokolt áldozatokat az alappal szembeni más
követelésekkel egyenrangúnak kell tekinteni.

9. a) Az 1. bekezdésben említett összegeket a nemzeti
pénznemnek a 3. bekezdésben említett alap létesítésének
napján a Különleges Lehívási Joggal (SDR) szemben
megállapított értéke alapján kell nemzeti pénznemre átvál-
tani. A Különleges Lehívási Jog (SDR) szempontjából egy
olyan részes állam nemzeti pénznemének értékét, amely
részes állam tagja a Nemzetközi Valutaalapnak, a Nemzet-
közi Valutaalap által az adott napon a tranzakciói és mûve-
letei során alkalmazott értékelési módszer szerint kell ki-
számítani. Azon részes állam esetében, amely nem tagja a
Nemzetközi Valutaalapnak, a nemzeti valuta Különleges
Lehívási Jogok (SDR) szerinti értékének kiszámítása az
adott részes állam által meghatározott módon történik.

b) Mindazonáltal egy olyan részes állam, amely nem
tagja a Nemzetközi Valutaalapnak, és amelynek törvényei
nem engedik meg a 9. bekezdés a) pontja rendelkezései-
nek alkalmazását, ezen egyezmény megerõsítésekor, elfo-
gadásakor, jóváhagyásakor vagy az ahhoz való csatlako-
záskor vagy azt követõen bármikor kinyilváníthatja, hogy
a 9. bekezdés a) pontjában említett elszámolási egység
15 arany frankkal egyenértékû. Az e bekezdésben említett
arany frank hatvanöt és fél milligramm kilencszáz ezredes
finomságú aranynak felel meg. Az arany frank nemzeti
pénznemre történõ átváltása az érintett állam törvényei
szerint történik.

c) A 9. bekezdés a) pontjának utolsó mondatában emlí-
tett kiszámítás, illetve a 9. bekezdés b) pontjában hivatko-
zott átváltás olyan módon történik, hogy a részes állam
nemzeti pénznemében kifejezett 1. bekezdés szerinti
összegek lehetõség szerint ugyanakkora valódi értéket fe-
jezzenek ki, mint amekkorát a 9. bekezdés a) pontja elsõ
két mondatának alkalmazása eredményezne. A részes álla-
mok a körülményektõl függõen a 9. bekezdés a) pontja
szerinti számítási módról vagy a 9. bekezdés b) pontja sze-
rinti átváltás eredményérõl tájékoztatják a Fõtitkárt, ami-
kor letétbe helyezik az ezen egyezményt megerõsítõ, elfo-
gadó, jóváhagyó vagy az ahhoz való csatlakozásról szóló
okiratot, és valahányszor az említettek valamelyike meg-
változik.

10. E cikk alkalmazásában a hajó ûrtartalma a hajók kö-
bözésérõl szóló 1969. évi nemzetközi egyezmény I. mel-
lékletében szereplõ felmérési szabályok szerint számított
bruttó ûrtartalom.

11. A pénzügyi biztosítékot nyújtó biztosító vagy más
személy jogosult alapot létrehozni e cikk rendelkezései
szerint, ugyanolyan feltételekkel és ugyanolyan következ-
ménnyel, mintha azt a tulajdonos hozta volna létre. Az
ilyen alap akkor is létrehozható, ha a 2. bekezdés rendelke-
zései értelmében a tulajdonos nem jogosult a felelõsség



korlátozására, de létesítése ebben az esetben nem csorbítja
az igényjogosultak jogait a tulajdonossal szemben.

10. cikk

1. Ha a tulajdonos egy baleset után a 9. cikkel össz-
hangban alapot hozott létre, és jogosult a felelõsség korlá-
tozására:

a) az adott balesetbõl fakadó kár miatti igénnyel fellé-
põ személyek egyike sem jogosult semmilyen jog gyakor-
lására a tulajdonos bármilyen vagyonával szemben az
adott követeléssel kapcsolatban; és

b) bármely részes állam bíróságának vagy illetékes ha-
tóságának el kell rendelnie azon hajók vagy a tulajdonos
tulajdonát képezõ más vagyontárgy zárlatának feloldását,
amelyet az adott balesetbõl fakadó kártérítési követeléssel
kapcsolatban foglaltak le, és hasonlóképpen fel kell szaba-
dítania az ilyen lefoglalás elkerülése érdekében nyújtott
óvadékot vagy más egyéb biztosítékot is.

2. Az elõbbiek azonban csak akkor alkalmazhatók, ha
az igényjogosult elérési joggal rendelkezik az alapot keze-
lõ bírósághoz, és az alap ténylegesen elérhetõ a követelés
tekintetében.

Halálozás és sérülés

11. cikk

A halállal vagy személyi sérüléssel kapcsolatos követe-
lések elsõbbséget élveznek más követelésekkel szemben,
kivéve, ha az ilyen követelések teljes összege meghaladja
a 9. cikk 1. bekezdésével összhangban megállapított teljes
összeg kétharmadát.

A tulajdonos kötelezõ biztosítása

12. cikk

1. Egy részes államban lajstromozott és ténylegesen
veszélyes és ártalmas anyagokat szállító hajó tulajdonosá-
nak biztosítással vagy más pénzügyi biztosítékkal, úgy-
mint bank vagy más hasonló pénzintézet garanciájával kell
rendelkeznie a 9. cikk 1. bekezdésében elõírt a felelõsség
korlátjainak alkalmazásával megállapított összegekre,
hogy fedezze az ezen egyezménybõl fakadó kártérítési fe-
lelõsségét.

2. Egy, az egyezmény rendelkezéseivel összhangban
álló biztosítás vagy más pénzügyi biztosíték érvényességét
igazoló kötelezõ biztosításról szóló igazolást kell kibocsá-
tani minden hajó részére, miután egy részes állam illetékes
hatósága megállapította, hogy az 1. bekezdés követelmé-

nyei teljesültek. E kötelezõ biztosításról szóló igazolás az
I. mellékletben meghatározott minta szerinti formátumú,
és a következõ részletes adatokat tartalmazza:

a) a hajó neve, azonosító száma vagy betûjele és lajst-
romozási kikötõje;

b) a tulajdonos neve és fõ telephelye;
c) a hajó IMO azonosítószáma;
d) a biztosíték típusa és idõtartama;
e) a biztosító vagy más, biztosítékot nyújtó személy ne-

ve és fõ telephelye, és a körülményektõl függõen az a te-
lephely, ahol a biztosítást vagy a biztosítékot létesítették;
és

f) az igazolás érvényességi ideje, amely nem lehet
hosszabb a biztosítás vagy más biztosíték érvényességi
idejénél.

3. A kötelezõ biztosításról szóló igazolás a kibocsátó
állam hivatalos nyelvén vagy nyelvein készül. Ha a hasz-
nált nyelv nem angol, nem francia és nem spanyol, akkor a
szövegnek tartalmaznia kell a fenti nyelvek egyikére törté-
nõ fordítást is.

4. A kötelezõ biztosításról szóló igazolást a hajón kell
tartani és egy példányt azon hatóságoknál kell letétbe he-
lyezni, amelyek nyilvántartják a hajó lajtromozását vagy,
ha a hajó nincs lajstromozva valamely részes államban,
úgy az igazolást kibocsátó vagy tanúsító állam hatósá-
gánál.

5. Egy biztosítás vagy más pénzügyi biztosíték nem
elégíti ki e cikk követelményeit, ha a 2. bekezdés szerinti
igazolásban meghatározott biztosítás vagy biztosíték érvé-
nyességi idejének leteltén kívüli egyéb okok miatt is meg-
szûnhet, mielõtt a megszûnésérõl a 4. bekezdésben emlí-
tett hatóságoknak küldött értesítés dátumától számított há-
rom hónap eltelne, kivéve, ha a kötelezõ biztosításról
szóló igazolást az említett idõszakban adták át az érintett
hatóságoknak vagy ekkor bocsátottak ki új igazolást. Az
elõbbi rendelkezéseket hasonlóképpen alkalmazni kell
bármely olyan módosításra, amelynek eredményeként a
biztosítás vagy a biztosíték többé nem felel meg az e cikk-
ben szereplõ követelményeknek.

6. A hajót lajstromozó állam az e cikkben szereplõ ren-
delkezéseknek megfelelõen meghatározza a kötelezõ biz-
tosításról szóló igazolás kibocsátásának és érvényességé-
nek feltételeit.

7. Egy részes állam hatáskörében a 2. bekezdéssel össz-
hangban kiadott vagy tanúsított kötelezõ biztosításról
szóló igazolást a többi részes állam ezen egyezmény alkal-
mazásában elfogadja és úgy tekinti, hogy az általa kibo-
csátott vagy tanúsított kötelezõ biztosításról szóló igazo-
lással azonos érvényességgel bír még akkor is, ha olyan
hajó tekintetében bocsátották ki vagy tanúsították, amely
az érintett részes államban nincs lajstromba véve. Egy ré-
szes állam bármikor konzultációt kérhet a kibocsátó vagy
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tanúsító állammal, amennyiben úgy véli, hogy a kötelezõ
biztosításról szóló igazolásban megnevezett biztosító vagy
garanciavállaló pénzügyileg nem képes teljesíteni az
egyezmény által támasztott kötelezettségeket.

8. Kártérítés iránti követeléseket közvetlenül a biztosí-
tóhoz vagy a tulajdonos kártérítési felelõsségére pénzügyi
biztosítékot nyújtó egyéb személyhez lehet intézni. Ilyen
esetben az alperes, még akkor is, ha a tulajdonos nem jogo-
sult a felelõsség korlátozására, alkalmazhatja a felelõsség
korlátozását az 1. bekezdésben leírtak szerint. Az alperes
ezen felül felhasználhatja mindazon védekezési lehetõsé-
geket (a tulajdonos csõdjét vagy felszámolását kivéve),
amelyek felhasználására a tulajdonos jogosult lett volna.
Ezen felül az alperes védekezhet azzal is, hogy a kárt a tu-
lajdonos szándékos kötelességmulasztása okozta, de az al-
peres nem folyamodhat más olyan védekezéshez, amelyre
az alperes a tulajdonos által az alperes ellen indított eljá-
rásban esetleg jogosult lehetne. Az alperes minden esetben
jogosult követelni a tulajdonos bevonását az eljárásba.

9. A biztosítás vagy az 1. bekezdéssel összhangban biz-
tosított egyéb pénzügyi biztosíték révén biztosított bármi-
lyen összeg kizárólag azon követelések kielégítésére áll
rendelkezésre, amelyek ezen egyezménybõl fakadnak.

10. Egy részes állam nem engedélyezheti a lobogója
alatt hajózó olyan hajónak, amelyre e cikket kell alkalmaz-
ni, hogy kereskedelmi tevékenységet végezzen, kivéve, ha
a 2. vagy 12. bekezdés szerinti igazolást kibocsátották.

11. Az e cikkben foglalt rendelkezések szerint minden
részes állam nemzeti jogszabályai szerint gondoskodik ar-
ról, hogy az 1. bekezdésben meghatározott összegekre biz-
tosítás vagy más biztosíték legyen érvényben bármely
olyan hajó tekintetében, függetlenül annak lajstromozási
helyétõl, amely kiköt vagy kihajózik egy területén levõ ki-
kötõbõl, vagy amely a parti tengerén elhelyezkedõ tengeri
létesítményhez érkezik vagy onnan távozik.

12. Ha egy részes állam tulajdonában levõ hajó tekinte-
tében nem gondoskodtak biztosításról vagy más pénzügyi
biztosítékról, akkor e cikknek az erre vonatkozó rendelke-
zései nem alkalmazhatók az ilyen hajóra, de a hajónak ma-
gával kell vinnie egy kötelezõ biztosításról szóló igazolást,
amelyet a hajót lajstromozó állam megfelelõ hatóságai ál-
lítottak ki, és amely kijelenti, hogy a hajó tulajdonosa az
érintett állam, és hogy a hajó kártérítési felelõsségére az
1. bekezdéssel összhangban elõírt korláton belül van fede-
zet. Az ilyen kötelezõ biztosításról szóló igazolás lehetõ-
ség szerint pontosan követi a 2. bekezdésben elõírt mintát.

III. Fejezet

A VESZÉLYES ÉS ÁRTALMAS ANYAGOK
NEMZETKÖZI ALAPJA (HNS ALAP) ÁLTALI

KÁRTÉRÍTÉS

A HNS Alap létrehozása

13. cikk

1. A veszélyes és ártalmas anyagok nemzetközi alapja
(HNS Alap) a következõ célokkal jön létre:

a) veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával
kapcsolatos kár miatti kárpótlás biztosítása, amennyiben a
II. fejezetben elõírt védelem nem elégséges vagy nem elér-
hetõ; és

b) a 15. cikkben felsorolt kapcsolódó feladatok végre-
hajtása.

2. A HNS Alapot minden részes államban jogi sze-
mélyként ismerik el, amely képes az érintett állam jogsza-
bályai szerint jogok és kötelezettségek vállalására, és arra,
hogy az érintett állam bíróságai elõtt jogi eljárásokban
részt vegyen. Minden részes állam a HNS Alap jogi képvi-
selõjeként ismeri el az Igazgatót.

Kártérítés

14. cikk

1. A 13. cikk 1. bekezdésének a) pontja szerinti felada-
tának való megfelelés érdekében a HNS Alap kártérítést fi-
zet minden olyan személynek, aki kárt szenved, ha az ilyen
személy a II. fejezet feltételei szerint nem képes teljes és
elégséges kártérítést kapni a kárért:

a) mert a II. fejezet értelmében a kárért nem állapítható
meg felelõsség;

b) mert a kárért a II. fejezet értelmében felelõsséggel
tartozó tulajdonos pénzügyileg képtelen teljes mértékben
megfelelni az ezen egyezménybõl fakadó kötelezettségek-
nek, és a II. fejezet szerint esetleg nyújtott pénzügyi bizto-
síték nem nyújt fedezetet vagy nem elégséges a kár miatti
kártérítési követelések kielégítésére; a tulajdonos akkor te-
kinthetõ pénzügyileg alkalmatlannak e kötelezettségek
teljesítésére, illetve egy pénzbeli biztosíték akkor tekint-
hetõ elégtelennek, ha a kárt szenvedõ személy nem volt
képes teljes mértékben hozzájutni a II. fejezet értelmében
esedékes kártérítési összeghez, miután minden ésszerû lé-
pést megtett a rendelkezésre álló jogorvoslatok igénybevé-
telére;

c) mert a kár meghaladja a tulajdonos II. fejezet szerinti
felelõsségét.



2. A tulajdonos részérõl önként, a kár megelõzése vagy
minimálisra csökkentése érdekében az ésszerûség határain
belül felmerült költségek vagy indokoltan meghozott áldo-
zatok e cikk alkalmazásában kárnak minõsülnek.

3. A HNS Alapot nem terheli kötelezettség az elõzõ be-
kezdés szerint, ha:

a) bizonyítja, hogy a kárt háború, zavargások, polgár-
háború vagy felkelés okozta, vagy pedig olyan veszélyes
és ártalmas anyagok okozták, amelyek hadihajóból vagy
más olyan hajóból szivárogtak ki vagy lettek kiürítve,
amely egy állam tulajdonát képezi vagy amelyet egy állam
üzemeltet és amelyet a baleset idõpontjában csak kor-
mányzati, nem kereskedelmi szolgálatban használtak;
vagy

b) az igénylõ nem tudja bizonyítani, hogy ésszerû való-
színûsége van annak, hogy a kárt egy vagy több hajót érin-
tõ baleset okozta.

4. Ha a HNS Alap bizonyítja, hogy a kár részben vagy
egészben olyan cselekmény vagy mulasztás miatt követke-
zett be, amelyet a kárt elszenvedõ személy károkozási
szándékkal követett el, vagy pedig a kárt az érintett sze-
mély hanyagsága okozta, akkor a HNS Alap részben vagy
egészben mentesülhet az ilyen személlyel szembeni fele-
lõssége alól. A HNS Alap minden esetben mentesül az
ilyen felelõsség alól, amennyiben a 7. cikk 3. bekezdése
értelmében a tulajdonos is mentesülhetett volna. A HNS
Alap számára azonban a megelõzõ intézkedések tekinteté-
ben nem áll fenn ilyen mentesség.

5. a) Ha a b) pont másként nem rendelkezik, a HNS
Alap által e cikk értelmében fizetett kártérítés teljes össze-
ge az egyes balesetek tekintetében korlátozott oly módon,
hogy az adott teljes összeg és a II. fejezet alapján az ezen
egyezmény 3. cikkében meghatározott alkalmazási körbe
tartozó kárért ténylegesen kifizetett kártérítés összege ne
haladja meg a 250 millió elszámolási egységet.

b) A HNS Alap által e cikk értelmében kivételes, elke-
rülhetetlen és elháríthatatlan jellegû természeti jelenség ál-
tal okozott kárért fizetett kártérítés teljes összege nem ha-
ladhatja meg a 250 millió elszámolási egységet.

c) A 9. cikk 3. bekezdésével összhangban létesített ala-
pon felgyûlt kamatot, ha van ilyen, nem lehet figyelembe
venni a HNS Alap által e cikk értelmében fizetendõ legma-
gasabb kártérítés kiszámításakor.

d) Az e cikkben említett összegeket nemzeti pénznem-
re kell átváltani, a nemzeti pénznemnek a Különleges Le-
hívási Joghoz viszonyított, a HNS Alap Közgyûlése által
az elsõ kártérítés kifizetési napjáról hozott határozat nap-
ján fennálló értéke alapján.

6. Ha a HNS Alappal szemben fennálló követelések
összege meghaladja az 5. bekezdés értelmében kifizetendõ
kártérítés összegét, akkor a rendelkezésre álló összeget
úgy kell felosztani, hogy a megállapított követelések és az
igénylõk által a jelen egyezmény alapján ténylegesen fel-
vett kártérítések összegei közötti arány ugyanakkora le-
gyen minden egyes igénylõ esetében. A halálozással vagy
személyi sérüléssel kapcsolatos követelések elsõbbséget

élveznek más követelésekkel szemben, kivéve, ha az ilyen
követelések teljes összege meghaladja az 5. cikkel össz-
hangban megállapított teljes összeg kétharmadát.

7. A HNS Alap Közgyûlése határozhat úgy, hogy kivé-
teles esetekben ezen egyezménnyel összhangban a kártérí-
tés akkor is kifizethetõ, ha a tulajdonos nem hozott létre a
II. fejezet szerinti alapot. Ilyen esetekben az 5. bekezdés
d) pontját kell ennek megfelelõen alkalmazni.

A HNS Alap kapcsolódó feladatai

15. cikk

A 13. cikk 1. bekezdésének a) pontja szerinti funkciójá-
nak ellátása érdekében a HNS Alap feladatai a követke-
zõk:

a) mérlegeli a HNS Alappal szemben támasztott köve-
teléseket;

b) minden naptári évre költségvetési becslést készít a
következõkre vonatkozóan:

Kiadások:
(i) az Alap igazgatásának tárgyévi költségei és kiadá-

sai, valamint az elõzõ években folytatott tevékenységgel
kapcsolatos hiány; és

(ii) a HNS Alap által a tárgyévben teljesítendõ kifizeté-
sek;

Bevételek:
(iii) az elõzõ évek tevékenységeibõl eredõ többlet, bele-

értve a kamatokat is;
(iv) az év során befizetendõ kezdeti hozzájárulások;
(v) éves hozzájárulások, ha a költségvetés egyensúlyá-

hoz szükségesek; és
(vi) bármely egyéb bevétel;
c) bármely részes állam kérésére szükség szerint köz-

benjár, hogy az érintett államot segítse olyan személyzet,
anyag és szolgáltatás azonnali biztosításában, amelyekre
szükség lehet ahhoz, hogy intézkedéseket hozzon olyan
balesetek következtében fellépõ károk megelõzése vagy
enyhítése érdekében, amely balesetek tekintetében a HNS
Alapot ezen egyezmény alapján felszólíthatják kártérítés
fizetésére; és

d) a belsõ rendeletekben meghatározott feltételek mel-
lett hitelkonstrukciókat biztosít olyan balesetekbõl fakadó
károk elleni megelõzõ intézkedések meghozatala érdeké-
ben, amely balesetek tekintetében a HNS Alapot ezen
egyezmény alapján felszólíthatják kártérítés fizetésére.

Hozzájárulásokra vonatkozó általános rendelkezések

16. cikk

1. A HNS Alap általános számlával rendelkezik, amely
rovatokra osztható.
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2. A HNS Alap a 19. cikk 3. és 4. bekezdése szerint el-
különített számlákkal rendelkezik a következõk tekinteté-
ben:

a) olaj, az 1. cikk 5. bekezdése a) pontja (i) alpontjának
meghatározása szerint (olajszámla);

b) cseppfolyósított, könnyû szénhidrogénekbõl álló, fõ
összetevõként metánt tartalmazó földgázok (LNG)
(LNG-számla); és

c) cseppfolyósított, könnyû szénhidrogénekbõl álló, fõ
összetevõként propánt és butánt tartalmazó földgázok
(LPG) (LPG-számla).

3. A HNS Alapba kezdeti hozzájárulást és szükség sze-
rint éves hozzájárulást kell fizetni.

4. A HNS Alaphoz való hozzájárulásokat a 18. cikk
szerint az általános számlára, a 19. cikk szerint az elkülö-
nített számlákra, a 20. cikk vagy a 21. cikk 5. bekezdése
szerint pedig vagy az általános számlára vagy az elkülöní-
tett számlákra kell teljesíteni. A 19. cikk 6. bekezdésére is
figyelemmel, az általános számla az általános számla által
fedezett veszélyes és ártalmas anyagok által okozott kár
miatti kárpótlásra szolgál, és egy elkülönített számlának
kell rendelkezésre állnia az elkülönített számla által fede-
zett veszélyes és ártalmas anyagok által okozott kár miatti
kárpótláshoz.

5. A 18. cikk, a 19. cikk 1. bekezdése a) pontjának (i) és
(ii) alpontja, valamint az 1. bekezdés c) pontja, továbbá a
20. cikk és a 21. cikk 5. bekezdésének alkalmazásában, ha
egy adott típusú, a járulékalapot képezõ rakomány
mennyisége, amelyet egy naptári évben bármely személy
egy részes állam területén átvett, megnövelve az ugyan-
ilyen típusú olyan árumennyiségekkel, amelyeket ugyan-
azon részes államban egy vagy több társult személy átvett,
meghaladja a vonatkozó pontokban meghatározott határ-
értéket, akkor az ilyen személynek hozzájárulást kell fizet-
nie az általa átvett tényleges mennyiség tekintetében, füg-
getlenül attól, hogy az átvett mennyiség nem haladta meg a
vonatkozó határértéket.

6. A „társult személy” kifejezés bármilyen leányválla-
latot vagy közösen ellenõrzött jogi személyt jelent. Azt a
kérdést, hogy egy személy megfelel-e ezen meghatározás-
nak, az érintett állam nemzeti jogszabályai alapján kell el-
dönteni.

Az éves hozzájárulásokra vonatkozó általános
rendelkezések

17. cikk

1. Az általános számlára és az egyes elkülönített szám-
lákra fizetett éves hozzájárulások kirovására aszerint kerül
sor, ahogyan az az érintett számláról való kifizetésekhez
szükséges.

2. A 18. és 19. cikk, valamint a 21. cikk 5. bekezdése
szerint fizetendõ éves hozzájárulásokat a Közgyûlés hatá-
rozza meg, és számításuk e cikkeknek megfelelõen a járu-
lékalapot képezõ rakomány átvett egységei, vagy a
19. cikk 1. bekezdésének b) pontjában említett rakomá-
nyok tekintetében az elõzõ naptári év vagy a Közgyûlés
határozata szerinti másik év során kirakott egységei alap-
ján történik.

3. A Közgyûlés határozza meg az általános számla és
az egyes elkülönített számlák esetében kirovásra kerülõ
éves hozzájárulások teljes összegét. E határozatot köve-
tõen az Igazgató az egyes részes államok tekintetében
számlánként kiszámítja a 18. cikk, a 19. cikk 1. bekezdése
és a 21. cikk 5. bekezdése szerint hozzájárulások fizetésére
köteles minden egyes személy éves hozzájárulásának tel-
jes összegét, az érintett személy tekintetében az elõzõ nap-
tári év vagy a Közgyûlés határozata szerinti másik év során
jelentett, járulékalapot képezõ rakomány egyes egységeire
meghatározott rögzített összeg alapján. Az általános szám-
la esetében a járulékalapot képezõ rakomány egységeire
rovatonként meghatározott fent említett rögzített összeget
ezen egyezmény II. mellékletének rendelkezései szerint
kell kiszámítani. Az egyes elkülönített számlákhoz a járu-
lékalapot képezõ rakomány egységeire meghatározott, a
fentiekben említett rögzített összeget úgy kell kiszámítani,
hogy a vonatkozó számla esetében érvényesítendõ teljes
éves hozzájárulást el kell osztani a számlához hozzájáruló
rakomány teljes mennyiségével.

4. A Közgyûlés az igazgatási költségekre vonatkozóan
is kiróhat éves hozzájárulást, és határozhat az ilyen költsé-
geknek az általános számla rovatai és az elkülönített szám-
lák közötti felosztásáról.

5. Az arra vonatkozó becslés alapján, hogy az egyes
érintett anyagok milyen mértékben járultak hozzá a kár-
hoz, a Közgyûlés határoz az olyan, két vagy több anyag ál-
tal okozott károk miatti kártérítésekre kifizetett összegek-
nek az érintett számlák és rovatok közötti megosztásáról
is, mely anyagok különbözõ számlákhoz vagy rovatokba
tartoznak.

Éves hozzájárulások az általános számlához

18. cikk

1. A 16. cikk 5. bekezdése értelmében az egyes részes
államok tekintetében éves hozzájárulást kell teljesítenie az
általános számlához minden olyan személynek, aki az
adott államban az elõzõ naptári évben, vagy a Közgyûlés
által esetleg meghatározott más évben összességében
20 000 tonnát meghaladó mennyiséget vett át a járulékala-
pot képezõ, a 19. cikk 1. bekezdésében említett körbe nem
sorolható, a következõ rovatokba tartozó anyagokból:

a) az 1. cikk 5. bekezdése a) pontjának (vii) alpontjá-
ban említett szilárd ömlesztett anyagok;



b) a 2. bekezdésben említett anyagok; és
c) egyéb anyagok.

2. Az általános számlára éves hozzájárulást kötelesek
fizetni azok a személyek is, akiknek a 19. cikk 1. bekezdé-
sével összhangban fizetési kötelezettségük lett volna vala-
mely elkülönített számlára, ha annak alkalmazását a
19. cikkel összhangban nem halasztották volna el vagy
nem függesztették volna fel. Az egyes elkülönített szám-
lák, amelyek alkalmazását a 19. cikk értelmében elhalasz-
tották vagy felfüggesztették, külön rovatot képeznek az ál-
talános számlán belül.

Éves hozzájárulások az elkülönített számlákhoz

19. cikk

1. A 16. cikk 5. bekezdése értelmében az elkülönített
számlákra az egyes részes államok tekintetében éves hoz-
zájárulásokat kell fizetni:

a) az olajszámla esetében,
(i) bármely olyan személynek, aki az olajszennyezéssel

okozott károk megtérítésére létesítendõ nemzetközi alap
létrehozásáról szóló, 1971. évi nemzetközi egyezmény és
módosításai 1. cikke 3. bekezdésének meghatározása sze-
rinti, járulékalapot képezõ olajból 150 000 tonnát megha-
ladó teljes mennyiséget vett át az érintett államban az elõ-
zõ naptári évben vagy a Közgyûlés által esetleg meghatá-
rozott más évben, és aki köteles vagy köteles lenne hozzá-
járulást fizetni a nemzetközi olajszennyezési kártérítési
alapba az említett egyezmény 10. cikkével összhangban;
és

(ii) bármely olyan személynek, aki a hajókról történõ
szennyezés megelõzésérõl szóló – az 1978. évi jegyzõ-
könyvvel és annak módosításaival módosított – nemzetkö-
zi egyezmény I. mellékletének I. függelékében felsorolt,
ömlesztve szállított egyéb olajokból 20 000 tonnát megha-
ladó teljes mennyiséget vett át az érintett államban az elõ-
zõ naptári évben vagy a Közgyûlés által esetleg meghatá-
rozott más évben;

b) az LNG-számla esetében bármely olyan személy-
nek, aki az elõzõ naptári évben vagy a Közgyûlés által
esetleg meghatározott más évben, az érintett állam kikötõ-
jében vagy termináljában kirakodott LNG rakomány tulaj-
donjogát közvetlenül a kirakodás elõtt birtokolta;

c) az LPG-számla esetében bármely olyan személynek,
aki az elõzõ naptári évben vagy a Közgyûlés által esetleg
meghatározott más évben az érintett államban 20 000 ton-
nát meghaladó mennyiségû LPG-t vett át.

2. A 3. bekezdés értelmében a fenti 1. bekezdésben em-
lített elkülönített számlák az általános számlával egy idõ-
ben lépnek hatályba.

3. A 16. cikk 2. bekezdésében említett elkülönített
számlák alkalmazásának kezdetét el kell halasztani mind-
addig, amíg az elõzõ naptári évben vagy a Közgyûlés által

esetleg meghatározott más évben a járulékalapot képezõ
rakományok mennyiségei a vonatkozó számla tekinteté-
ben meghaladják a következõ határértékeket:

a) 350 millió tonna járulékalapot képezõ rakomány az
olajszámla esetében;

b) 20 millió tonna járulékalapot képezõ rakomány az
LNG-számla esetében;

c) 15 millió tonna járulékalapot képezõ rakomány az
LPG-számla esetében.

4. A Közgyûlés felfüggesztheti egy elkülönített számla
alkalmazását, ha

a) az érintett számla tekintetében a járulékalapot képe-
zõ rakomány mennyiségei az elõzõ naptári év során a
3. bekezdésben meghatározott vonatkozó határérték alá
estek vissza; vagy

b) hat hónap eltelt attól a naptól számítva, amikor a
hozzájárulások esedékessé váltak, és a vonatkozó számlá-
ra be nem fizetett hozzájárulások teljes összege meghalad-
ja a számla tekintetében az 1. bekezdéssel összhangban ki-
rótt legutolsó összeg tíz százalékát.

5. A Közgyûlés elrendelheti a 4. bekezdéssel összhang-
ban felfüggesztett elkülönített számlák újbóli alkalmazá-
sát.

6. Minden olyan személynek, aki egy olyan elkülöní-
tett számlára lenne köteles hozzájárulást fizetni, amelynek
alkalmazását a 3. bekezdéssel összhangban elhalasztották
vagy a 4. bekezdéssel összhangban felfüggesztették, az
említett elkülönített számla tekintetében esedékes hozzá-
járulásokat az általános számlára kell befizetnie. A jövõ-
beli hozzájárulások kiszámításához az elhalasztott vagy
felfüggesztett alkalmazású elkülönített számla az általános
számlán belül új rovatot képez, és arra a II. mellékletben
meghatározott HNS pontrendszer vonatkozik.

Kezdeti hozzájárulások

20. cikk

1. Az egyes részes államok tekintetében kezdeti hozzá-
járulásokat kell teljesíteni olyan összegben, amelyet a
16. cikk 5. bekezdésével, a 18. és 19. cikkel, valamint a
21. cikk 5. bekezdésével összhangban hozzájárulás fizeté-
sére köteles egyes személyekre vonatkozóan olyan rögzí-
tett összeg alapján kell kiszámolni, amely az általános
számlára és az elkülönített számlákra nézve azonos nagy-
ságú, valamint a járulékalapot képezõ, az ezen egyez-
ménynek az érintett államban történõ hatálybalépésének
évét megelõzõ naptári évben átvett, illetve LNG esetében
az érintett államban kirakodott rakomány minden egyes
egységére meghatározott.

2. Az 1. bekezdésben említett, az általános számlán be-
lüli különbözõ rovatokra, illetve az egyes elkülönített
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számlákra vonatkozó rögzített összeget és az egységeket a
Közgyûlés határozza meg.

3. Kezdeti hozzájárulást kell fizetni három hónapon be-
lül azon dátumot követõen, amikor a HNS Alap számlákat
bocsát ki az egyes részes államok tekintetében azon sze-
mélyek részére, akik az 1. bekezdéssel összhangban hoz-
zájárulások fizetésére kötelezettek.

Jelentések

21. cikk

1. Az egyes részes államok gondoskodnak arról, hogy a
18. és 19. cikk értelmében, vagy ezen cikk 5. bekezdése
alapján hozzájárulás fizetésére kötelezett személyek sze-
repeljenek egy, az Igazgató által ezen cikk rendelkezései
szerint létrehozott és naprakész állapotban tartott jegyzé-
ken.

2. Az 1. bekezdésben meghatározott célokra az egyes
részes államok a HNS Alap belsõ szabályzatában megálla-
pított idõpontban és módon az Igazgató tudomására hoz-
zák a 18. és 19. cikk, vagy ezen cikk 5. bekezdése értelmé-
ben az adott állam tekintetében hozzájárulás fizetésére kö-
telezett minden személy nevét és címét, valamint a járulék-
alapot képezõ rakomány azon mennyiségeire vonatkozó
adatokat, amelyek miatt az említett személyek hozzájáru-
lást kötelesek fizetni az elõzõ naptári évre vonatkozóan.

3. Annak érdekében, hogy bármely idõpontban meg le-
hessen bizonyosodni a 18. és 19. cikkel vagy ezen cikk
5. bekezdésével összhangban hozzájárulás fizetésére köte-
lezett személyek kilétérõl, és meg lehessen határozni,
hogy a körülményektõl függõen ezen személyek mekkora
mennyiségû rakomány alapján fizetik a hozzájárulást, a
jegyzék az ellenkezõ bizonyításig a benne foglalt tények
bizonyítéka.

4. Ha valamely részes állam nem teljesíti azon kötele-
zettségét, hogy az Igazgató tudomására hozza a 2. bekez-
désben említett információkat, és ez a HNS Alap számára
pénzügyi veszteséget eredményez, akkor ezen részes ál-
lam köteles kártalanítani a HNS Alapot az ilyen vesztesé-
gért. A Közgyûlés az Igazgató ajánlására határozatot hoz
arról, hogy az adott részes állam köteles-e ilyen kártérítést
fizetni.

5. Egy részes államnak egyik kikötõjébõl vagy termi-
náljából ugyanazon állam egy másik kikötõjébe vagy ter-
mináljába szállított és ott kirakott, járulékalapot képezõ ra-
komány tekintetében a részes államoknak jelentést nyújt-
hatnak be a HNS Alaphoz, számlánként részletezve a járu-
lékalapot képezõ rakomány összes átvételére kiterjedõen a
teljes éves mennyiséget, beleértve minden olyan mennyi-
séget, amelyre nézve a 16. cikk 5. bekezdése alapján hoz-
zájárulásokat kell fizetni. A részes állam a jelentés benyúj-
tásakor vagy:

a) értesíti a HNS Alapot, hogy az érintett állam a tárgy-
évre vonatkozóan egy összegben fizeti ki a HNS Alapnak
az egyes számlákra vonatkozó teljes összeget; vagy

b) utasítja a HNS Alapot, hogy az egyes számlákkal
kapcsolatos teljes összegeket rója ki oly módon, hogy az
egyes átvevõk, vagy LNG esetében az adott részes állam
joghatóságán belül kirakodó egyes jogosultak részére ki-
számlázza az általuk fizetendõ összeget. Ezen személyeket
az érintett állam nemzeti jogszabályai alapján kell megha-
tározni.

A hozzájárulások fizetésének elmulasztása

22. cikk

1. A 18., 19. és 20. cikk vagy a 21. cikk 5. bekezdése
szerint esedékes bármely hozzájárulás összegére és a hát-
ralékos hozzájárulások összegére a HNS Alap belsõ sza-
bályzata szerint meghatározott mértékû kamatot számíta-
nak fel, feltéve, hogy eltérõ körülmények esetén eltérõ ka-
matlábakat alkalmazhatnak.

2. Ha egy olyan személy, aki a 18., 19. és 20. cikk vagy
a 21. cikk 5. bekezdése alapján hozzájárulást köteles fizet-
ni, részben vagy egészben nem teljesíti ilyen kötelezettsé-
gét, ezért hátralékos tartozása van, akkor az Igazgató a
HNS Alap nevében minden indokolt intézkedést – beleért-
ve a bírósági eljárást is – meghoz az ilyen személlyel
szemben az esedékes összeg behajtása érdekében. Azon-
ban ha a szerzõdésszegõ hozzájáruló személy nyilvánva-
lóan fizetésképtelen vagy a körülmények ezt más módon
indokolttá teszik, úgy a Közgyûlés az Igazgató ajánlására
úgy határozhat, hogy a hozzájáruló fél ellen nem indíta-
nak, illetve nem folytatnak eljárást.

A részes államok opcionális hozzájárulás-fizetési
kötelezettsége

23. cikk

1. A 21. cikk 5. bekezdésének sérelme nélkül egy ré-
szes állam a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy a csat-
lakozásról szóló okirat letétbe helyezésekor vagy azt köve-
tõen bármikor nyilatkozhat úgy, hogy felelõsséget vállal
azon kötelezettségekre, amelyeket ezen egyezmény ró
mindazon személyekre, akik a 18., 19. és 20. cikk vagy a
21. cikk 5. bekezdése értelmében hozzájárulást kötelesek
fizetni az adott állam területén átvett vagy kirakodott ve-
szélyes és ártalmas anyagok miatt. Az ilyen nyilatkozat
írásos formában készül és meghatározza, mely kötelezett-
ségek vállalására került sor.

2. Ha az 1. bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére
ezen egyezmény 46. cikk szerinti hatálybalépése elõtt ke-
rül sor, akkor azt letétbe kell helyezni a Fõtitkárnál, aki



ezen egyezmény hatálybalépése után a nyilatkozatról tájé-
koztatja az Igazgatót.

3. Az 1. bekezdés szerinti olyan nyilatkozatot, amely-
nek megtételére ezen egyezmény hatálybalépése után ke-
rül sor, az Igazgatónál kell letétbe helyezni.

4. Az ezen cikkel összhangban tett nyilatkozatot az il-
letõ állam visszavonhatja az Igazgatónak küldött ilyen ér-
telmû írásos értesítéssel. Az ilyen értesítés három hónap-
pal azt követõen lép hatályba, hogy azt az Igazgató meg-
kapta.

5. Minden olyan állam, amelyet egy az ezen cikkel
összhangban tett nyilatkozat kötelez, köteles lemondani
minden olyan mentességrõl, amely egyébként megilletné a
nyilatkozatban meghatározott bármely kötelezettség te-
kintetében, egy illetékes bíróságnál ellene indított eljárás-
ban.

Szervezet és igazgatás

24. cikk

A HNS Alap Közgyûléssel és egy Igazgató által vezetett
Titkársággal rendelkezik.

Közgyûlés

25. cikk

A Közgyûlés minden, az ezen egyezményben részes ál-
lamból áll.

26. cikk

A Közgyûlés feladatai a következõk:
a) minden rendes ülésszakon a Közgyûlés elnökének és

két alelnöknek a megválasztása, akik hivatalukat a követ-
kezõ rendes ülésig töltik be;

b) saját eljárási szabályainak meghatározása a jelen
egyezmény rendelkezései alapján;

c) belsõ és pénzügyi szabályok kidolgozása, alkalma-
zása és folyamatos felülvizsgálata a HNS Alapnak a
13. cikk 1. bekezdés a) pontjában meghatározott céljával
összefüggésben, és a HNS Alap 15. cikkben felsorolt, ez-
zel összefüggõ feladataival kapcsolatban;

d) az Igazgató kinevezése és szükség szerint intézkedés
más ilyen személyek kinevezésérõl, valamint az Igazgató
és más személyek feladatainak meghatározása;

e) a 15. cikk b) pontjával összhangban elkészített éves
költségvetés elfogadása;

f) szükség szerint az Igazgató ajánlásainak megfontolá-
sa és jóváhagyása a járulékalapot képezõ rakomány meg-
határozásának tartalmi köre tekintetében;

g) könyvvizsgálók kinevezése és a HNS Alap számvi-
teli elszámolásainak jóváhagyása;

h) a HNS Alappal szembeni követelések rendezésének
jóváhagyása, határozathozatal a 14. cikk szerint rendelke-
zésre álló kártérítési összeg felosztásáról az igénylõk kö-
zött, és azon feltételek meghatározása, amelyek szerint a
követelésekkel kapcsolatban feltételes kifizetéseket kell
teljesíteni annak érdekében, hogy a káreset áldozatait a le-
hetõ leggyorsabban kártalanítsák;

i) egy kártérítési igényeket kezelõ bizottság felállítása
legalább 7, de nem több mint 15 taggal, valamint bármely
olyan, ennek alárendelt ideiglenes vagy állandó testület
létrehozása, amelyet a Közgyûlés szükségesnek ítél, az
említett bizottság mûködési szabályainak meghatározása,
valamint a rábízott feladatok elvégzéséhez szükséges ha-
táskör biztosítása; az említett testület tagjainak kinevezé-
sekor a Közgyûlés törekszik a földrajzi szempontból ki-
egyensúlyozott kiválasztásra és a részes államok megfele-
lõ képviseletének biztosítására; a Közgyûlés eljárási sza-
bályait értelemszerûen alkalmazni kell az alárendelt testü-
let munkájára is;

j) annak meghatározása, hogy az egyezményben nem
részes államok közül, a Szervezet társult tagjai közül, illet-
ve a kormányközi és nem kormányközi nemzetközi szer-
vezetek közül melyek számára engedélyezett, hogy szava-
zati jog nélkül részt vegyenek a Közgyûlés és az alárendelt
testületek ülésein;

k) utasítások adása a HNS Alap igazgatásával kapcso-
latban az Igazgató és az alárendelt testületek részére;

l) az egyezmény és saját döntései megfelelõ végrehaj-
tásának felügyelete;

m) ötévente az egyezmény végrehajtásának felülvizs-
gálata, különös tekintettel a díjszámítási rendszer mûködé-
sére és a belföldi kereskedelem hozzájárulási mechaniz-
musára; és

n) olyan egyéb funkciók ellátása, amelyeket ezen
egyezmény alapján ruháznak rá vagy amelyek egyébként
szükségesek a HNS Alap megfelelõ mûködéséhez.

27. cikk

1. A Közgyûlés rendes üléseit naptári évente egyszer
tartja, s azt az Igazgató hívja össze.

2. A Közgyûlés rendkívüli üléseit az Igazgató hívja
össze a Közgyûlés tagjai legalább egyharmadának a kéré-
sére, illetve összehívhatja a saját kezdeményezésére is a
Közgyûlés Elnökével folytatott konzultáció után. Az Igaz-
gató a tagokat legalább 30 nappal korábban értesíti az
ilyen ülésekrõl.

28. cikk

A Közgyûlés üléseinek határozatképességéhez a tagok
többségének jelenléte szükséges.
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Titkárság

29. cikk

1. A Titkárság az Igazgatóból és a HNS Alap igazgatá-
sához szükséges szakemberekbõl áll.

2. Az Igazgató a HNS Alap jogi képviselõje.

30. cikk

1. Az Igazgató a HNS Alap legfõbb irányító tisztviselõ-
je. A Közgyûlés által adott utasítások szerint az Igazgató
elvégzi azon feladatokat, amelyeket ezen egyezmény, a
HNS Alap belsõ szabályzata és a Közgyûlés ráruház.

2. Az Igazgató kötelessége különösen:
a) a HNS Alap igazgatásához szükséges személyek ki-

nevezése;
b) a HNS Alap vagyonának megfelelõ kezelését bizto-

sító indokolt intézkedések meghozatala;
c) az ezen egyezmény hatálya alatt esedékes hozzájáru-

lások beszedése, betartva különösen a 22. cikk 2. bekezdé-
sének rendelkezéseit;

d) a HNS Alappal szembeni követelések kezeléséhez
és a HNS Alap egyéb funkcióinak ellátásához szükséges
mértékben jogi, pénzügyi és egyéb szakértõk alkalmazása;

e) minden indokolt intézkedés meghozatala a HNS
Alappal szembeni követelések kezelésére a HNS Alap bel-
sõ szabályzatában meghatározott korlátok és feltételek be-
tartása mellett, beleértve a követeléseknek a Közgyûlés
elõzetes jóváhagyása nélküli végleges rendezését is, ahol
e szabályok így rendelkeznek;

f) az egyes naptári évekre vonatkozó pénzügyi beszá-
molók és költségvetés-tervezetek elkészítése és a Közgyû-
lésnek történõ benyújtása;

g) a Közgyûlés elnökével konzultálva a HNS Alap elõ-
zõ naptári évi tevékenységeire vonatkozó jelentés elkészí-
tése és közzététele; és

h) olyan dokumentumok és információk készítése,
gyûjtése és terjesztése, amelyekre a Közgyûlés és az alá-
rendelt testületek munkájához szükség lehet.

31. cikk

Kötelességeik ellátása során az Igazgató, valamint az
Igazgató által kijelölt alkalmazottak és szakértõk nem fo-
lyamodhatnak utasításokért egyetlen kormányzathoz vagy
a HNS Alapon kívüli hatósághoz sem, és nem fogadhatnak
el utasításokat ilyen szervektõl. Tartózkodniuk kell min-
den olyan cselekedettõl, amely hátrányos színben tüntetné
fel nemzetközi tisztviselõi beosztásukat. Minden részes ál-
lam a maga részérõl kötelezettséget vállal az Igazgató és az
általa kijelölt munkatársak és szakértõk feladatai kizáróla-

gos nemzetközi jellegének tiszteletben tartására, és arra,
hogy nem törekszik befolyásolni õket kötelességük végzé-
se során.

Pénzügyek

32. cikk

1. Minden részes állam viseli a Közgyûlésben részt ve-
võ saját küldöttsége és az alárendelt testületekben dolgozó
képviselõinek fizetését, valamint utazási és egyéb költsé-
geit.

2. A HNS Alap mûködése során felmerült minden
egyéb költséget a HNS Alap visel.

Szavazás

33. cikk

A Közgyûlésen történõ szavazás szabályai a követke-
zõk:

a) minden tag egy szavazattal rendelkezik;
b) ha a 34. cikk másként nem rendelkezik, a Közgyûlés

határozatait a jelen levõ és szavazó tagok többségi szava-
zatával kell meghozni;

c) azoknál a határozatoknál, amelyeknél kétharmados
többségre van szükség, a jelen levõ tagok kétharmados
szavazattöbbsége szükséges; és

d) e cikk alkalmazásában a „jelen levõ tagok” kifejezés
„az ülésen a szavazás idõpontjában jelen levõ tagokat” je-
lenti, és a „jelen levõ és szavazó tagok” kifejezés pedig a
„jelen levõ és igennel vagy nemmel szavazó tagokat” je-
lenti. A szavazástól tartózkodó tagok nem tekinthetõk sza-
vazónak.

34. cikk

A Közgyûlés következõ határozataihoz van szükség
kétharmados többségre:

a) a 19. cikk 4. vagy 5. bekezdése szerinti határozat egy
elkülönített számla alkalmazásának felfüggesztésérõl
vagy újraindításáról;

b) a 22. cikk 2. bekezdése szerinti határozat egy hozzá-
járuló fél elleni kereset megindításának vagy folytatásának
elvetésérõl;

c) az Igazgatónak a 26. cikk d) pontja szerinti kinevezé-
se;

d) az alárendelt testületeknek a 26. cikk (i) pontja sze-
rinti létrehozása, és az azzal kapcsolatos ügyek; és

e) az 51. cikk 1. bekezdése szerinti döntés ezen egyez-
mény hatályban maradásáról.



Adómentességek és devizaszabályok

35. cikk

1. A HNS Alap, annak vagyona, bevétele, beleértve a
hozzájárulásokat is, és funkcióinak a 13. cikk 1. bekezdé-
sében leírtak szerinti gyakorlásához szükséges más eszkö-
zök minden részes államban mentességet élveznek a köz-
vetlen adóztatás alól.

2. Ha a HNS Alap jelentõs ingó és ingatlan tulajdont
vásárol, vagy olyan szolgáltatásokat vesz igénybe, ame-
lyekre szüksége van hivatalos tevékenységei gyakorlásá-
hoz a 13. cikk 1. bekezdésében felsorolt célok elérése ér-
dekében, és e vásárlásoknak a költségei közvetlen adót
vagy forgalmi adót tartalmaznak, akkor a részes államok
kormányai – ha ez lehetséges – megfelelõ intézkedéseket
hoznak az ilyen illetékek és adók elengedésére vagy
visszafizetésére. Az így megszerzett áruk ellenérték fejé-
ben vagy ingyenesen nem adhatók tovább, kivéve, ha erre
a mentességet vagy visszafizetést biztosító vagy támogató
kormány által jóváhagyott feltételek szerint kerül sor.

3. Az olyan illetékek, adók vagy díjak tekintetében,
amelyek pusztán közüzemi szolgáltatások megfizetését je-
lentik, nem lehet mentességben megállapodni.

4. A HNS Alap mentességet élvez minden vám, adó és
egyéb, az általa vagy nevében saját hivatalos használatára
behozott vagy kivitt árucikkekre kirótt hasonló adók alól.
Az így behozott árucikkek nem ruházhatók át sem ellen-
szolgáltatás fejében, sem ingyenesen azon ország terüle-
tén, amelyre azokat behozták, kivéve, ha az az érintett or-
szág kormánya által elfogadott feltételek mellett történik.

5. A HNS Alaphoz hozzájáruló személyekre, valamint
a HNS Alapból kártérítésben részesülõ áldozatokra és tu-
lajdonosokra azon állam pénzügyi jogszabályai érvénye-
sek, ahol adózási kötelezettségük van, és e szempontból
semmilyen különleges mentességben vagy más elõnyben
nem részesülnek.

6. A devizára vagy az átutalásokra vonatkozó jelenlegi
és jövõbeli szabályozásoktól függetlenül a részes államok
engedélyezik minden hozzájárulás átutalását és kifizetését
a HNS Alap számára, illetve a HNS Alap által teljesített
bármilyen kártérítés korlátozás nélküli átutalását és kifize-
tését.

Az információk bizalmas jellege

36. cikk

Az ezen egyezmény alkalmazásában az egyes hozzájá-
rulókkal kapcsolatosan szolgáltatott információk nem
hozhatók más tudomására a HNS Alapon kívül, kivéve
amilyen mértékben erre szigorúan a HNS Alap feladatai
elvégzésének lehetõvé tétele érdekében szükség lehet, be-

leértve a jogi eljárások megindítását és az azok elleni vé-
dekezést.

IV. Fejezet

KÖVETELÉSEK ÉS KERESETEK

Elévülés

37. cikk

1. A II. fejezet szerinti kártérítéshez való jog megszû-
nik, kivéve, ha az említett fejezet szerint keresetet indíta-
nak három éven belül azon nap után, amikor a kárt szenve-
dõ személy értesült a kárról és a tulajdonos kilétérõl, vagy
ezekrõl ésszerûen elvárhatóan értesülnie kellett volna.

2. A III. fejezet szerinti kártérítéshez való jog megszû-
nik, kivéve, ha az említett fejezet szerint keresetet indíta-
nak vagy a 39. cikk 7. bekezdése szerint értesítést külde-
nek három éven belül azon nap után, amikor a kárt szenve-
dõ személy értesült a kárról vagy ésszerûen elvárhatóan ér-
tesülnie kellett volna róla.

3. A kárt okozó baleset bekövetkeztének napját követõ
10 év eltelte után azonban már semmilyen esetben sem in-
dítható kereset.

4. Ha a baleset események sorozatából áll, úgy a 3. be-
kezdésben említett 10 éves idõszak az utolsó ilyen ese-
mény napjától kezdõdik.

Joghatóság a tulajdonos elleni kereset szempontjából

38. cikk

1. Ha egy baleset kárt okozott egy vagy több részes ál-
lam területén, beleértve a parti tengerét is, vagy egy, a
3. cikk b) pontjában említett térségben, illetve megelõzõ
intézkedéseket tettek a károk megelõzésére vagy minimá-
lisra csökkentésére egy vagy több részes állam területén,
beleértve a parti tengerét is, vagy az említett térséget, úgy
csak ezen érintett részes államok bíróságain lehet kártérí-
tés iránti keresetet indítani a tulajdonos vagy más egyéb
olyan személy ellen, aki pénzügyi biztosítékot nyújt a tu-
lajdonos felelõsségére.

2. Ha egy baleset kizárólag valamely állam területén
kívül okozott kárt, beleértve a parti tengerét is, és ezen
egyezmény alkalmazásának a 3. cikk c) pontjában megha-
tározott feltételei teljesültek, vagy pedig az ilyen kár meg-
elõzésére vagy minimálisra csökkentésére megelõzõ intéz-
kedéseket tettek, úgy a tulajdonos vagy más, a tulajdonos
felelõsségére pénzügyi biztosítékot nyújtó személy ellen
csak a következõ bíróságokon lehet kártérítési keresetet
indítani:
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a) azon részes állam bíróságán, ahol a hajó lajstromoz-
va van, vagy lajstromozatlan hajó esetén azon államnak a
bíróságán, amelynek lobogója alatt a hajó hajózni jogo-
sult; vagy

b) azon részes állam bíróságán, ahol a tulajdonos szo-
kásos tartózkodási helye vagy ahol a tulajdonos gazdasági
tevékenységének székhelye található; vagy

c) azon részes állam bíróságán, ahol a 9. cikk 3. bekez-
désével összhangban alapot hoztak létre.

3. Az 1. és 2. bekezdés szerint indított keresetrõl éssze-
rû módon értesíteni kell az alperest.

4. Minden részes állam gondoskodik arról, hogy bíró-
ságainak joghatósága kiterjedjen az ezen egyezmény alap-
ján indított kártérítési keresetek elbírálására.

5. Miután a tulajdonos vagy a biztosító vagy más, a
12. cikkel összhangban pénzügyi biztosítékot nyújtó sze-
mély alapot hozott létre a 9. cikk szerint, azon állam bíró-
ságai, amelyben az alapot létrehozták, kizárólagos jogha-
tósággal rendelkeznek az alap kiutalásával és felosztásával
kapcsolatos valamennyi ügy eldöntésére.

Joghatóság a HNS Alap ellen vagy a HNS Alap által
indított kereset tekintetében

39. cikk

1. E cikk következõ rendelkezései szerint a HNS Alap
elleni bármilyen kártérítési kereset a 14. cikk értelmében
csak olyan bíróságon indítható, amely a 38. cikk szerinti
joghatósággal rendelkezik az adott baleset által okozott
kárért felelõs tulajdonos elleni keresetek tekintetében,
vagy egy olyan részes állam bíróságán, amely illetékes lett
volna, ha a tulajdonost terhelné a felelõsség.

2. Amennyiben a veszélyes és ártalmas anyagokat szál-
lító hajót, amely a balesetet okozta, nem azonosították,
úgy a 38. cikk 1. bekezdésének rendelkezéseit kell érte-
lemszerûen alkalmazni a HNS Alap elleni keresetekre.

3. Minden részes állam gondoskodik arról, hogy bíró-
ságai joghatósággal rendelkezzenek az 1. bekezdésben
említett, a HNS Alappal szembeni keresetek elbírálására.

4. Ha egy bíróságon kártérítési keresetet indítottak a tu-
lajdonos vagy a tulajdonos részére garanciát biztosító sze-
mély ellen, akkor az érintett bíróság kizárólagos jogható-
sággal rendelkezik a HNS Alap ellen a 14. cikk rendelke-
zései szerint ugyanezen kár tekintetében indított minden
kereset szempontjából.

5. Minden részes állam gondoskodik arról, hogy a HNS
Alapnak joga legyen beavatkozó félként bekapcsolódni
minden olyan jogi eljárásba, amelyet ezen egyezménnyel
összhangban az érintett állam egy illetékes bíróságán indí-
tottak a tulajdonos vagy a tulajdonos részére garanciát biz-
tosító személy ellen.

6. Ha a 7. bekezdés másként nem rendelkezik, a HNS
Alapra nézve nem jelent kötelezettséget az az ítélet vagy
határozat, amely olyan eljárás során született, amelyben az
Alap nem járt el, és az olyan egyezség sem, amelyben az
Alap nem vett részt.

7. Az 5. bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül, ha
ezen egyezmény értelmében egy tulajdonos vagy a tulaj-
donos részére garanciát nyújtó személy ellen kártérítési
keresetet indítanak egy részes állam illetékes bíróságán,
akkor az eljárásban részt vevõ felek mindegyike jogosult
az érintett állam nemzeti jogszabályai alapján értesíteni a
HNS Alapot az eljárásról. Ha ilyen értesítésre az érintett
bíróság által alkalmazott törvények által megkívánt alaki-
ságokkal összhangban, olyan idõben és oly módon került
sor, hogy a HNS Alap ténylegesen olyan helyzetben volt,
amely lehetõvé tette tényleges közremûködését az eljárás-
ban, úgy a bíróság által egy ilyen eljárás során hozott bár-
milyen ítélet, miután az ítélethozatal helye szerinti állam-
ban jogerõre emelkedett és végrehajthatóvá vált, kötelezõ
erejû lesz a HNS Alapra nézve abban az értelemben, hogy
a kérdéses ítélet tényállását és megállapításait a HNS Alap
még akkor sem vitathatja, ha ténylegesen nem kapcsoló-
dott be az eljárásba.

Elismerés és végrehajtás

40. cikk

1. A 38. cikkel összhangban joghatósággal rendelkezõ
valamennyi bíróság által hozott ítéletet, amely az ítéletho-
zatal helye szerinti államban végrehajtható és ellene ren-
des jogorvoslati lehetõség már nem áll fenn, minden részes
állam elismeri, kivéve ha:

a) az ítélet csalás eredményeként született; vagy

b) az alperest az ésszerûen elvárható módon nem értesí-
tették és részére nem biztosítottak megfelelõ lehetõséget
álláspontja elõterjesztésére.

2. Az 1. bekezdés értelmében elismert ítélet minden ré-
szes államban végrehajtható, amint az érintett államban
szükséges alakiságok teljesültek. Az alakiságok nem te-
szik lehetõvé az ügy érdemi újratárgyalását.

3. A 14. cikk 6. bekezdésében említett felosztásra vo-
natkozó határozattól függõen a 39. cikk 1. és 3. bekezdésé-
vel összhangban joghatósággal rendelkezõ valamely bíró-
ság által a HNS Alap ellen hozott ítéletet, miután az az íté-
lethozatal helye szerinti államban végrehajthatóvá és ren-
des jogorvoslati úton meg nem támadhatóvá vált, minden
részes államban elismerik és végrehajthatónak tekintik.



Jogátruházás és visszkereset

41. cikk

1. A HNS Alap az általa a 14. cikk 1. bekezdésével
összhangban kifizetett bármely kártérítési összeg tekinte-
tében jogátruházás útján megszerzi azon jogokat, amelye-
ket a kártalanított személy esetleg a tulajdonossal vagy a
tulajdonos számára garanciát biztosító személlyel szem-
ben élvezett.

2. Ezen egyezmény rendelkezései nem sértik a HNS
Alap visszkereseti vagy jogátruházási jogát bármely sze-
méllyel szemben, beleértve a 7. cikk 2. bekezdésének
d) pontjában említett személyeket is, az elõzõ bekezdésben
említettek kivételével, amennyiben azok korlátozhatják a
felelõsségüket. A HNS Alap ilyen személlyel szemben
fennálló jogátruházási joga semmilyen esetben sem kevés-
bé elõnyös, mint amely azon személy biztosítóját illeti
meg, akinek a kártérítést kifizették.

3. A HNS Alappal szemben esetleg fennálló bármely
egyéb jogátruházási vagy visszkereseti jog sérelme nélkül
egy részes állam vagy annak valamely szerve, amely a
nemzeti jogszabályokkal összhangban kártérítést fizetett,
jogátruházás révén megszerzi azon jogokat, amelyeket az
így kártalanított személy élvezett volna ezen egyezmény-
bõl eredõen.

Helyettesítési záradék

42. cikk

Ezen egyezmény minden olyan egyezmény helyébe lép,
amely ezen egyezmény aláírásra bocsátásának napján ha-
tályos volt vagy aláírás, megerõsítés, illetve csatlakozás
elõtt állt, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben az
adott egyezmény ellentétes ezen egyezménnyel; e cikk
azonban semmiképpen nem befolyásolja a részes államok-
nak az ezen egyezményben nem részes államokkal szem-
ben az említett egyéb egyezményekbõl fakadó kötelezett-
ségeit.

V. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

A járulékalapot képzõ rakományra vonatkozó
információk

43. cikk

A 45. cikk 3. bekezdésében említett okirat letétbe helye-
zésekor, és azután évente, amíg ezen egyezmény az adott
államban hatályba nem lép, az érintett állam köteles adato-
kat szolgáltatni a Fõtitkár részére az elõzõ naptári év során

az illetõ államban átvett, illetve LNG esetében az illetõ ál-
lamban kirakott, a járulékalapot képezõ rakomány jelentõs
mennyiségeirõl az általános számlán és az egyes elkülöní-
tett számlákon kezelt tételek szerinti bontásban.

A Közgyûlés elsõ ülésszaka

44. cikk

A Közgyûlés elsõ ülésszakát a Fõtitkár hívja össze. Ezt
az ülést ezen egyezmény hatálybalépése után a lehetõ leg-
hamarabb, de legkésõbb 30 nappal a hatálybalépés után
meg kell tartani.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Aláírás, megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás
és csatlakozás

45. cikk

1. Ez az egyezmény a Szervezet székhelyén 1996. ok-
tóber 1. és 1997. szeptember 30. között áll aláírásra nyitva,
és ezután csatlakozásra marad nyitva.

2. Az államok a következõképpen nyilváníthatják ki,
hogy az egyezményt magukra nézve kötelezõ erejûnek fo-
gadják el:

a) megerõsítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra vo-
natkozó fenntartás nélküli aláírással; vagy

b) megerõsítéstõl, elfogadástól vagy jóváhagyástól
függõ aláírással, amelyet megerõsítés, elfogadás vagy jó-
váhagyás követ; vagy

c) csatlakozással.

3. A megerõsítésre, elfogadásra, jóváhagyásra vagy
csatlakozásra egy ilyen értelmû okiratnak a Fõtitkárnál
történõ letétbe helyezésével kerül sor.

Hatálybalépés

46. cikk

1. Ez az egyezmény 18 hónappal azon napot követõen
lép hatályba, amelyen az alábbi feltételek teljesülnek:

a) legalább 12 állam, beleértve négy, egyenként leg-
alább 2 millió bruttó tonnatartalom felett rendelkezõ álla-
mot, kinyilvánítja beleegyezését, hogy magára nézve köte-
lezõnek ismeri el, és

b) a Fõtitkár a 43. cikkel összhangban tájékoztatást ka-
pott arról, hogy az érintett államokban azon személyek,
akik a 18. cikk 1. bekezdésének a) és c) pontja szerint köte-
lesek lennének hozzájárulást fizetni, az elõzõ naptári év

188 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



3. szám KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 189

során legalább 40 millió tonna összmennyiségû, az általá-
nos számlához hozzájáruló rakományt vettek át.

2. Olyan állam esetében, amely azt követõen nyilvánít-
ja ki beleegyezését, hogy ezen egyezményt kötelezõ erejû-
nek ismeri el, miután a hatálybalépés feltételei teljesültek,
az ilyen beleegyezés három hónappal a beleegyezés ki-
nyilvánítását követõen, vagy azon a napon lép hatályba,
amikor ezen egyezmény az 1. bekezdéssel összhangban
hatályba lép, attól függõen, hogy a kettõ közül melyikre
kerül késõbb sor.

Felülvizsgálat és módosítás

47. cikk

1. A Szervezet konferenciát hívhat össze ezen egyez-
mény felülvizsgálata vagy módosítása céljából.

2. A Fõtitkár hat részes állam vagy a részes államok
egyharmadának kérésére – attól függõen, hogy melyik
szám a nagyobb – összehívja a részes államok konferen-
ciáját az egyezmény felülvizsgálata vagy módosítása cél-
jából.

3. Az egyezmény kötelezõ erejét elismerõ olyan bele-
egyezést, amelyet ezen egyezmény módosítása hatálybalé-
pésének napja után nyilvánítottak ki, úgy kell tekinteni,
hogy az a módosított egyezményre vonatkozik.

A határértékek módosítása

48. cikk

1. A 47. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, az
e cikkben szereplõ különleges eljárás kizárólag a 9. cikk
1. bekezdésében és a 14. cikk 5. bekezdésében megállapí-
tott határértékek módosítására alkalmazható.

2. A részes államok legalább felének, de minimum hat
részes állam kérésére a 9. cikk 1. bekezdésében és a
14. cikk 5. bekezdésében meghatározott határértékek mó-
dosítására irányuló javaslatot a Fõtitkár megküldi a Szer-
vezet összes tagjának és az összes Szerzõdõ Államnak.

3. Bármely a fentiek szerint javasolt és köröztetett mó-
dosító javaslatot legalább 6 hónappal a köröztetés után vé-
leményezésre be kell nyújtani a Szervezet Jogi Bizottságá-
hoz (Jogi Bizottság).

4. Minden Szerzõdõ Állam, akár tagja a Szervezetnek,
akár nem, jogosult részt venni a Jogi Bizottság által a mó-
dosítások megtárgyalása és elfogadása céljából lefolyta-
tott eljárásokban.

5. A módosításokat a 4. bekezdés rendelkezései szerint
kibõvített Jogi Bizottságban jelen levõ és szavazó Szerzõ-
dõ Államok kétharmados többségével kell elfogadni, azzal
a feltétellel, hogy a Szerzõdõ Államoknak legalább a fele
jelen legyen a szavazás idõpontjában.

6. A határértékek módosítását célzó javaslatra vonat-
kozó eljárás keretében a Jogi Bizottság köteles figyelembe
venni a balesetek tapasztalatait és különösen az azok kö-
vetkeztében keletkezõ károk összegét, valamint a monetá-
ris értékekben bekövetkezõ változásokat és a javasolt mó-
dosítás biztosítási költségekre gyakorolt hatását. Figye-
lembe veszi még a 9. cikk 1. bekezdésében és a 14. cikk
5. bekezdésében meghatározott határértékek közötti vi-
szonyt is.

7. a) Nem vehetõ figyelembe a határértékek jelen cikk
szerinti módosítása, a jelen Jegyzõkönyv aláírásra bocsá-
tása napjától számítva öt éven belül vagy a jelen cikk értel-
mében bevezetett korábbi módosítás hatálybalépésétõl
számított öt éven belül.

b) Egyik határérték sem növelhetõ úgy, hogy az ezen
egyezményben meghatározott, az ezen egyezmény alá-
írásra történõ megnyitásának napjától számított, kamatos
kamatszámítási módszerrel évi hat százalékkal megnö-
velt valamely határértéknek megfelelõ összeget megha-
ladja.

c) Egyik határérték sem növelhetõ úgy, hogy megha-
ladja az ezen egyezményben meghatározott határérték há-
romszorosát.

8. Az 5. bekezdéssel összhangban elfogadott módosí-
tásról a Szervezet értesíti az összes Szerzõdõ Államot. A
módosítást az értesítést követõ 18 hónapos idõszak végétõl
kezdve tekintik elfogadottnak, kivéve, ha ez alatt az idõ-
szak alatt azon államoknak legalább a negyede, amely ál-
lamok a módosítás elfogadásának idõpontjában Szerzõdõ
Államok voltak, tájékoztatta a Fõtitkárt arról, hogy nem
fogadja el a módosítást. Ez esetben a módosítást elutasít-
ják és az nem lép hatályba.

9. A 8. bekezdéssel összhangban elfogadottnak tekin-
tett módosítás az elfogadást követõen 18 hónappal lép ha-
tályba.

10. A módosítás valamennyi szerzõdõ országra nézve
kötelezõ erejû, kivéve azokat, amelyek a 49. cikk 1. és
2. bekezdésével összhangban a jelen egyezményt a módo-
sítás hatálybalépése elõtt legalább hat hónappal felmond-
ják. Az ilyen jellegû felmondás a módosítás hatálybalépé-
sétõl hatályos.

11. Amennyiben egy adott módosítás megszavazásra
került, azonban az elfogadására rendelkezésre álló 18 hó-
napos idõszak még nem járt le, akkor a szerzõdést az ezen
idõszak során aláíró újonnan szerzõdõ országra nézve a
módosítás – amennyiben az hatályba lép – kötelezõ erejû.
A 8. bekezdéssel összhangban elfogadott módosítás köte-
lezõ érvényû a hivatkozott idõtartamot követõen aláíró új
szerzõdõ országra nézve. A jelen bekezdés szerinti esetek-



ben adott államra nézve adott módosítás annak hatálybalé-
pésekor válik kötelezõ erejûvé, illetve akkor, amikor jelen
egyezmény az érintett államra vonatkozóan hatályba lép,
amennyiben ez utóbbi a késõbbi idõpont.

Felmondás

49. cikk

1. A jelen egyezményt bármely Szerzõdõ Fél a rá vo-
natkozó hatálybalépési határidõ után bármikor felmond-
hatja.

2. A felmondás a Fõtitkárnál letétbe helyezésre kerülõ,
felmondást tanúsító okirat útján történik.

3. A felmondás az okiratnak a Fõtitkárnál történõ letét-
be helyezését követõ 12 hónapon belül vagy a felmondás-
ról szóló okiratban meghatározott idõtartamon belül lép
hatályba.

4. Függetlenül attól, hogy egy részes állam e cikk alap-
ján az egyezményt felmondja, ezen egyezmény rendelke-
zései a 18. és 19. cikk, vagy a 21. cikk 5. bekezdése szerinti
hozzájárulásra vonatkozó fizetési kötelezettségekkel kap-
csolatban továbbra is érvényben maradnak az olyan kárté-
rítési kifizetések tekintetében, amelyekrõl a Közgyûlés a
felmondás életbe lépését megelõzõen bekövetkezett vala-
mely balesettel kapcsolatban határoz.

A Közgyûlés rendkívüli ülésszakai

50. cikk

1. Egy olyan felmondó okirat letétbe helyezését követõ
90 napon belül, amelynek hatására valamely részes állam
véleménye szerint jelentõs mértékben emelkedni fog a
többi részes állam tekintetében a fizetendõ hozzájárulás
szintje, e részes állam felkérheti az Igazgatót, hogy hívja
össze a Közgyûlés rendkívüli ülésszakát. Az Igazgató a
Közgyûlést úgy hívja össze, hogy az ülésszakra a kérés be-
érkezésétõl számított legalább 60 napos idõszak letelte
után kerüljön sor.

2. Az Igazgató kezdeményezheti a Közgyûlés rendkí-
vüli ülésszakának összehívását úgy, hogy az ülésszakra
bármely felmondó okirat letétbe helyezését követõ 60 na-
pos idõszakon belül kerüljön sor, amennyiben az Igazgató
úgy ítéli meg, hogy a kérdéses felmondás hatására jelentõs
mértékben emelkedni fog a többi részes állam részérõl fi-
zetendõ hozzájárulás szintje.

3. Ha a Közgyûlés az 1. vagy 2. bekezdés szerint össze-
hívott valamely rendkívüli ülésen úgy határoz, hogy a fel-
mondás hatására jelentõs mértékben emelkedni fog a többi
részes állam tekintetében a fizetendõ hozzájárulás szintje,
akkor ezen részes államok bármelyike a felmondás hatály-

balépésének napjánál legalább 120 nappal korábban
ugyanerre a napra esõ hatállyal felmondhatja ezen egyez-
ményt.

Megszûnés

51. cikk

1. Ez az egyezmény megszûnik:
a) azon a napon, amikor a részes államok száma hat alá

csökken; vagy
b) 12 hónappal azon nap után, amelyen a 21. cikkel

összhangban az Igazgató tudomására kellett hozni az elõzõ
naptári évre vonatkozó adatokat, amennyiben az adatok
alapján a részes államoknál az elõzõ naptári évben átvett, a
18. cikk 1. bekezdésének a) és c) pontja szerint az általá-
nos számlához tartozó, a járulékalapot képezõ rakomány
teljes mennyisége 30 millió tonnánál kevesebb volt.

A b) ponttól eltérõen, ha a 18. cikk 1. bekezdésének
a) és c) pontjával összhangban az általános számlához tar-
tozó, a járulékalapot képezõ, a részes államok által az elõ-
zõ naptári évben átvett rakomány teljes mennyisége
30 millió tonnánál kevesebb, de 25 millió tonnánál több
volt, úgy a Közgyûlés – amennyiben úgy ítéli, hogy ez
rendkívüli körülményeknek volt betudható és valószínû-
leg nem ismétlõdik meg – a fent említett 12 hónapos idõ-
szak letelte elõtt úgy határozhat, hogy az egyezmény
továbbra is hatályban marad. A Közgyûlés azonban nem
hozhat ilyen határozatot kettõnél több egymást követõ év-
ben.

2. Azon államok, amelyeket ez az egyezmény köt, az
egyezmény hatályának megszûnését megelõzõ napon fel-
jogosítják a HNS Alapot arra, hogy funkcióit az 52. cikk-
ben leírtak szerint tovább gyakorolja, és kizárólag e tekin-
tetben az egyezmény rájuk nézve továbbra is kötelezõ
marad.

A HNS Alap felszámolása

52. cikk

1. Ha ezen egyezmény hatálya megszûnik, a HNS Alap
mindazonáltal:

a) teljesíti kötelezettségeit az ezen egyezmény megszû-
nését megelõzõen bekövetkezett balesetek tekintetében; és

b) jogosult gyakorolni a hozzájárulásokhoz való jogát
olyan mértékben, amilyen mértékben e hozzájárulások
szükségesek az a) pont szerinti kötelezettségek teljesítésé-
hez, beleértve a HNS Alap e célokhoz szükséges igazgatá-
sának költségeit is.

2. A Közgyûlés minden indokolt intézkedést megtesz a
HNS Alap felszámolásának végrehajtása érdekében, bele-
értve az esetleg visszamaradó vagyon méltányos felosztá-
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sát azon személyek között, akik hozzájárultak a HNS
Alaphoz.

3. E cikk alkalmazásában a HNS Alap jogi személy
marad.

Letéteményes

53. cikk

1. Ezen egyezményt és a 48. cikk értelmében elfogadott
valamennyi módosítását a Fõtitkárnál kell letétbe helyezni.

2. A Fõtitkár köteles:
a) a jelen egyezményt aláíró vagy ahhoz csatlakozott

valamennyi államot, és a Szervezet összes tagját tájékoz-
tatni a következõkrõl:

(i) valamennyi új aláírásról, vagy újonnan letétbe he-
lyezett megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy a csatlako-
zásról szóló okiratról, és azok dátumáról;

(ii) ezen egyezmény hatálybalépésének dátumáról;
(iii) minden olyan javaslatról, amely a 48. cikk 2. bekez-

désével összhangban a kártérítési összeg tekintetében
meghatározott értékhatárok módosítására irányul;

(iv) bármely, a 48. cikk 5. bekezdésével összhangban el-
fogadott módosításról;

(v) bármely a 48. cikk 8. bekezdése értelmében elfoga-
dottnak tekintett módosításról, és ezen módosításoknak a
hivatkozott cikk 9. és 10. bekezdésével összhangban törté-
nõ hatálybalépése dátumáról;

(vi) az ezen egyezményt felmondó bármely okirat letét-
be helyezésérõl, annak beérkezési dátumáról, valamint a
felmondás hatálybalépésének idõpontjáról; és

(vii) minden olyan közlésrõl, amelyet ezen egyezmény
valamelyik cikke ír elõ; és

b) ezen egyezmény hiteles másolatait eljuttatja minden
olyan államnak, amely aláírta ezen egyezményt vagy ah-
hoz csatlakozott.

3. A jelen egyezmény hatálybalépésekor annak egy hi-
teles másolati példányát a letéteményes – az Egyesült
Nemzetek Alapokmánya 102. cikkének értelmében – nyil-
vántartásba vétel és közzététel céljából eljuttatja az Egye-
sült Nemzetek Fõtitkárához.

Nyelvek

54. cikk

A jelen Egyezmény arab, kínai, angol, francia, orosz és
spanyol nyelven készült; mindegyik szöveg egyaránt hite-
les.

Készült Londonban, az ezerkilencszázkilencvenhatodik
év május hó harmadik napján.

Ennek hiteléül, a kormányaik részérõl erre kellõen fel-
hatalmazott alulírottak a jelen egyezményt aláírták.

[az aláírások elhagyva]



I. Melléklet

Igazolás
a biztosításról vagy a veszélyes és ártalmas anyagokkal okozott kárért viselt felelõsség

egyéb pénzügyi biztosítékáról

Kiállítva a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos
felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény 12. cikkében foglalt

rendelkezéseknek megfelelõen

A hajó neve
A hajó megkülönböztetõ

száma vagy betûjele
IMO hajóazonosító szám Lajstromozási kikötõ

A hajólajstromba bejegyzett
tulajdonos neve és székhelye

Ezennel igazoljuk, hogy a fent nevezett hajó rendelkezik a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcso-
latos felelõsségrõl és kártérítésrõl szóló 1996. évi nemzetközi egyezmény 12. cikkében foglalt követelményeket kielégí-
tõ biztosítási kötvénnyel, illetve egyéb pénzügyi biztosítékkal.

A biztosíték neme .............................................................................................................................................................

A biztosíték érvényessége .................................................................................................................................................

A biztosító biztosító(k) és/vagy garanciát nyújtó(k) megnevezése és címe........................................................................

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

Megnevezés .......................................................................................................................................................................

Cím ....................................................................................................................................................................................

Ez az igazolás ................................................................................................................................................ -ig érvényes

Kiállította, illetve tanúsította .............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... Kormánya
(az állam teljes megnevezése)

......................................... .............................................
(hely) (dátum)

.......................................................................
(az igazolást kiállító,

illetve tanúsító tisztviselõ aláírása
és beosztása)

Megjegyzések:

1. Igény esetén az állam megjelölése tartalmazhat az igazolást kibocsátó állam illetékes hatóságára való utalást.

2. Ha a szükséges biztosíték teljes összegét egynél több forrás garantálja, akkor az egyes források által biztosított
összeget elkülönítetten kell feltüntetni.

3. Ha a biztosíték több formában áll rendelkezésre, akkor az egyes formákat fel kell sorolni.

4. ,,A biztosíték érvényessége” rovatban fel kell tüntetni a biztosíték érvényességének kezdõ idõpontját.

5. A biztosító(k) és/vagy a garanciát nyújtó(k) „Címe” rovatban meg kell jelölni a biztosító(k) és/vagy a garanciát
nyújtó(k) gazdasági tevékenységének székhelyét. Adott esetben a biztosítás vagy az egyéb biztosíték létesítésének he-
lyét kell megjelölni.
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II. Melléklet

Az általános számlára érkezõ éves hozzájárulások kiszámításának szabályai

1. szabály

1. A 17. cikk 3. bekezdésében említett rögzített összeget minden egyes rovatra vonatkozóan e szabályokkal össz-
hangban kell megállapítani.

2. Ha az általános számla egynél több rovatára kell hozzájárulásokat számítani, akkor egy külön rögzített összeget
kell kiszámítani a járulékalapot képezõ rakomány egységeire – szükség szerint – a következõ rovatok mindegyikénél:

a) az 1. cikk 5. bekezdése a) pontjának (vii) alpontjában említett szilárd ömlesztett anyagok;

b) kõolaj, ha az olajszámla alkalmazását elhalasztották vagy felfüggesztették;

c) LNG, ha az LNG-számla alkalmazását elhalasztották vagy felfüggesztették;

d) LPG, ha az LPG-számla alkalmazását elhalasztották vagy felfüggesztették;

e) egyéb anyagok.

2. szabály

1. A járulékalapot képezõ rakomány egységenkénti rögzített összegét minden egyes rovatnál a HNS pontonkénti díj
és az adott rovattényezõ szorzataként kell kiszámítani.

2. A pontonkénti HNS díj az általános számlára beszedendõ teljes éves hozzájárulások és az összes rovatra összesített
HNS pontszám hányadosa.

3. Az egyes rovatok teljes HNS pontszáma a járulékalapot képezõ rakomány adott rovatba sorolt teljes, metrikus ton-
nában mért mennyisége és a megfelelõ rovattényezõ szorzata.

4. Az adott rovattényezõt e szabály értelmében a tárgyévben és az azt megelõzõ kilenc évben az adott rovatra jellem-
zõ követelés/mennyiség hányadosok súlyozott számtani középértéke határozza meg.

5. A 6. bekezdés rendelkezéseinek kivételével az említett évek mindegyikére a következõképpen kell kiszámítani a
követelés/mennyiség hányadost:

a) megalapozott követelések, a követelés pénznemébõl az adott baleset napján érvényes árfolyam segítségével átszá-
molt elszámolási egységekben mérve, az olyan anyagok által okozott károk tekintetében, amelyekre vonatkozóan a
HNS Alap részére hozzájárulások esedékesek a tárgyévre; osztva

b) a járulékalapot képezõ rakomány tárgyévi mennyiségével.

6. Olyan esetekben, amikor az 5. bekezdés a) és b) pontja által elõírt információk nem állnak rendelkezésre, a követ-
kezõ értékeket kell használni a hiányzó évekre vonatkozó követelés/mennyiség hányadosok helyett:

a) az 1. cikk 5. bekezdése a) pontjának (vii) alpontjában említett szilárd ömlesztett anyagok 0
b) olaj, ha az olajszámla alkalmazását elhalasztották 0
c) LNG, ha az LNG-számla alkalmazását elhalasztották 0
d) LPG, ha az LPG-számla alkalmazását elhalasztották 0
e) más anyagok 0,0001

7. A 10 év számtani középértékét csökkenõ lineáris skála szerint kell súlyozni úgy, hogy a tárgyév súlytényezõje 10,
a tárgyévet megelõzõ év súlytényezõje 9, az azt megelõzõ évé 8 stb. legyen, míg a tizedik év súlytényezõje 1.

8. Ha egy elkülönített számla alkalmazását felfüggesztették, a vonatkozó rovattényezõt e szabály azon rendelkezései
szerint kell kiszámítani, amelyeket a Közgyûlés megfelelõnek ítél.”
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4. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép ha-
tályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a az Egyezmény 46. cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazza a kül-
politikáért felelõs minisztert, hogy a csatlakozási okirat le-
tétbe helyezésekor a következõ nyilatkozatot tegye:

„Az Egyezmény hatálya alá tartozó ügyekre vonatkozó
ítéleteket, ha azokat az Európai Unió valamely tagállamá-
nak – a Magyar Köztársaság és a Dán Királyság kivételé-
vel – bírósága hozza meg, el kell ismerni és végre kell haj-
tani a Magyar Köztársaságban a tárgyra vonatkozó belsõ
közösségi szabályok szerint.”

(4) Az Egyezmény, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatály-
balépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs minisz-
ter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(5) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

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

2008. évi XXV.
törvény

az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény módosításáról*

1. § Az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Einfotv.) 12. §-át
megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A jogszabályok és más jogi aktusok nyilvánossága”

2. § Az Einfotv. 12. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„12. § (1) A Magyar Közlönyt a kormányzati portálon
történõ, olyan elektronikus dokumentumként való közzé-
tétellel kell kiadni, amelyet a Magyar Közlöny felelõs
szerkesztõje a minõsített elektronikus aláírásával és a köz-
zététel idõpontjában olyan szolgáltató által kiadott idõbé-
lyegzõvel lát el, amely e szolgáltatást minõsített szolgálta-
tóként nyújtja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus alá-
írás ellenõrzéséhez a felelõs szerkesztõ és a helyettesítésé-
re jogosult személy aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok
a kormányzati portálnak a Magyar Közlöny közzétételére
szolgáló oldalán érhetõek el.

(3) A Magyar Közlöny tartalmazza a helyi önkormány-
zat képviselõ-testülete által alkotott rendeletek kivételével
a jogszabályokat, az Alkotmánybíróság azon határozatait
és végzéseit, amelyeknek a Magyar Közlönyben való köz-
zétételét jogszabály vagy az Alkotmánybíróság elrendelte,
az Országgyûlés határozatait, a jogegységi határozatokat,
az Országos Választási Bizottság állásfoglalásait, továbbá
a 12/A. § szerinti mellékleteket.

(4) A Magyar Közlöny közzétett számai a honlapról
nem távolíthatóak el, azok archiválására az elektronikus
archiválásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

(5) A szerkesztõ a Magyar Közlöny oldalhû másolatát
papíron megküldi a köztársasági elnöknek, az Országgyû-
lés elnökének, az Alkotmánybíróság elnökének, a Legfel-
sõbb Bíróság elnökének, az Országos Széchényi Könyv-
tárnak és az Országgyûlési Könyvtárnak.

(6) A Magyar Közlöny oldalhû másolata papíron, illetve
digitális adathordozón is terjeszthetõ azzal, hogy ha az
(1) bekezdés szerint közzétett és a papíron, illetve digitális
adathordozón terjesztett változat szövege egymástól eltér,
az (1) bekezdés szerint közzétett változat szövegét kell hi-
telesnek tekinteni.

(7) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv kérelem-
re, igazgatási szolgáltatási díj ellenében a Magyar Köz-
lönyrõl vagy annak egy részérõl papírra oldalhû másolatot
készít.”

3. § Az Einfotv. a következõ új 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A Határozatok Tárát és a Hivatalos Értesí-

tõt a Magyar Közlöny mellékleteként történõ közzététel-
lel, a 12. § alkalmazásával kell kiadni.

(2) A Határozatok Tára tartalmazza – a minõsített adatot
tartalmazó, valamint az érintetteknek közvetlenül megkül-
dött határozatok kivételével – a köztársasági elnök, a Kor-
mány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizott-
ság határozatait, valamint a miniszterek azon határozatait,
amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály
elrendeli vagy a miniszter kezdeményezi.

(3) A Hivatalos Értesítõ tartalmazza a jogalkotásról
szóló törvény szerinti utasítások és jogi iránymutatások
szövegét, valamint azokat a közleményeket, amelyeknek
a Magyar Közlönyben, illetve más hivatalos lapban való
közzétételét jogszabály elrendeli vagy miniszter, illetve a
közzététel kezdeményezésére jogszabály által kötelezett
személy kezdeményezi.

(4) A (3) bekezdést a 12. § (3) bekezdésében és a 12/A. §
(2) bekezdésében meghatározott jogi aktusokra, valamint
a Közbeszerzési Értesítõben, a Cégközlönyben és a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában közzétenni
rendelt közleményekre nem kell alkalmazni.”

4. § Az Einfotv. 13. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, a § a következõ új (2)–(4) bekezdés-
sel egészül ki, egyben a jelenlegi (2) bekezdés számozása
(5) bekezdésre változik:

„(1) A 12–12/A. §-ban nem említett hivatalos lapokat a
minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és a kor-
mányhivatal a honlapján történõ közzététellel adja ki.
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* A törvényt az Országgyûlés a 2008. május 19-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lapban
olyan közlemény tehetõ közzé, amely a Magyar Közlöny-
ben megjelent.

(3) Egy központi államigazgatási szerv az (1) bekezdés
alapján egy hivatalos lapot adhat ki.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lap
oldalhû másolata nyomtatott formában akkor terjeszthetõ, ha
a tárgyévet megelõzõ év június 30-án a lap a központi költ-
ségvetéshez tartozó szerveken kívüli elõfizetõinek száma a
külön jogszabályban meghatározott számot meghaladja.”

5. § Az Einfotv. a következõ új 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) A Törvények és Rendeletek Hivatalos

Gyûjteményét és a Hatályos Jogszabályok Gyûjteményét
azok szerkesztõjének legalább fokozott biztonságú elekt-
ronikus aláírásával ellátott, elektronikus dokumentumként
a kormányzati portálon való közzététellel kell kiadni.

(2) A Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyûjteménye
és a Hatályos Jogszabályok Gyûjteménye digitális adat-
hordozón is terjeszthetõ.”

6. § (1) Az Einfotv. 22. § (1) bekezdése a következõ új
c) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben álla-
pítsa meg)

„c) a 12. § (7) bekezdése szerinti másolatot készítõ szerv
kijelölését.”

(2) Az Einfotv. 22. § (2) bekezdése a következõ új
e)–f) pontokkal egészül ki:

(Felhatalmazást kap)
„e) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy az

elõfizetõknek a 13. § (4) bekezdése szerinti számát rende-
letben állapítsa meg,

f) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy a
12. § (7) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgál-
tatási díjat rendeletben állapítsa meg.”

7. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meg-
határozott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép
hatályba.

(2) E törvény 1–2. §-a, – a (3) bekezdésben meghatáro-
zott kivétellel – 3. §-a, 5–6. §-a, 7. § (4)–(5) bekezdése és
8. § (5) bekezdése 2008. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az Einfotv.-nek az e törvény 3. §-ával megállapított
12/A. § (1) bekezdésében a „Határozatok Tárát és a” szö-
vegrész, 12/A. § (2) bekezdése, 12/A. § (4) bekezdésében
az „és a 12/A. § (2) bekezdésében” szövegrész, valamint a
4. § és a 8. § (3) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Magyar Közlöny 2008. december 31-ig az Einfotv.
e törvény 2. §-ával megállapított 12. § (3) bekezdésében
meghatározottakon túl tartalmazza a Kormánynak a Magyar
Közlönyben közzétenni rendelt határozatait és jogi iránymu-
tatásait, valamint a személyi kérdésekben hozott döntéseket,
ideértve a köztársasági elnök és a Kormány által adományo-
zott kitüntetéseket is; azokra, valamint a Határozatok Tárá-

ban 2008. december 31-ig megjelent közleményekre az
Einfotv. 12/A. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.

(5) A Magyar Közlöny 1998. január 1-jétõl kezdõdõen,
de 2008. július 1-jét megelõzõen kiadott számait, valamint
a Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyûjteményének
2003. január 1-jét követõen, de 2008. július 1-jét megelõ-
zõen kiadott számait a Magyar Közlöny 2008. július 1-jén
hivatalban levõ felelõs szerkesztõjének a minõsített elekt-
ronikus aláírásával ellátott elektronikus dokumentumként
2008. július 31-ig a kormányzati portálon közzé kell tenni.

(6) Felhatalmazást kap a Miniszterelnöki Hivatalt veze-
tõ miniszter, hogy rendeletben szabályozza a hivatalos la-
pokkal és a hivatalos jogszabálygyûjteményekkel össze-
függõ adatbázisok felhasználói jogainak a Magyar Köz-
löny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
részérõl a Miniszterelnöki Hivatalnak való átengedését.

8. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
1972. évi V. törvény 19. §-a a következõ új (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) Az ügyészség hivatalos lapja az Ügyészségi Köz-
löny, amelynek kiadását, tartalmát és megjelenését a leg-
fõbb ügyész utasítással szabályozza.”

(2) A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továb-
biakban: Jat.) 57. § (4) bekezdésében és 58. § (4) bekezdé-
sében az „a Minisztertanács Titkársága” szövegrész helyé-
be az „a feladatkörrel rendelkezõ miniszter által kijelölt
személy” szöveg, 58. § (2) bekezdésében az „a Miniszter-
tanács Titkárságának a vezetõje” szövegrész és az 59. §
(3) bekezdésében az „a Minisztertanács Titkársága vezetõ-
jének az” szövegrész helyébe az „a Határozatok Tára szer-
kesztõje” szöveg, 60. §-ában az „Az igazságügyminiszter
és a Minisztertanács Titkárságának a vezetõje” szövegrész
helyébe az „A Kormány által kijelölt szerv vagy személy”
szöveg lép.

(3) A Jat. 59. §-át megelõzõ alcímben a „minisztérium
és az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a „mi-
nisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és a kor-
mányhivatal” szöveg, 59. § (1) bekezdésében a „miniszté-
rium és az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a
„minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv és – kü-
lön törvény rendelkezése alapján – a kormányhivatal” szö-
veg, 59. § (2) bekezdésében az „a minisztérium, az orszá-
gos hatáskörû szerv, illetõleg az általuk irányított vagy fel-
ügyelt szerv” szövegrész helyébe az „a minisztérium, az
autonóm államigazgatási szerv, a kormányhivatal, illetve a
miniszter által irányított központi államigazgatási szerv”
szöveg, 59. § (3) bekezdésében a „minisztérium, illetõleg
az országos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a „mi-
nisztérium, az autonóm államigazgatási szerv vagy a kor-
mányhivatal” szöveg lép.

(4) Az Einfotv. 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „korlá-
tozástól mentesen, díjmentesen” szövegrész helyébe a
„korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díj-
mentesen” szöveg, 17. § (3) bekezdésében a „határozatok
anonimizált” szövegrész helyébe a „határozatoknak az Or-



szágos Igazságszolgáltatási Tanács által meghatározott el-
járásban a bíróság által anonimizált” szöveg lép.

(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 65. §-a a következõ új (5) bekez-
déssel egészül ki:

„(5) A Hivatalos Értesítõben központi államigazgatási
szervenkénti bontásban havonta közzé kell tenni a Minisz-
terelnöki Hivatalban és a minisztériumokban köztisztviselõi
jogviszony létesítésérõl és megszüntetésérõl, vezetõi megbí-
zás adásáról és visszavonásáról, címadományozásról és cím
visszavonásáról, illetve berendelésrõl, vezénylésrõl, vala-
mint azok megszüntetésérõl szóló közleményeket.”

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

A Kormány
153/2008. (VI. 6.) Korm.

rendelete
a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér

rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes
közigazgatási hatósági ügyek

kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-a
(5) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, ame-
lyek alapját a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid
távú fejlesztése projekthez tartozó beruházások képezik.

(2) Az egyes beruházások megvalósításával összefüggõ
hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat az 1. melléklet
állapítja meg.

(3) Abban az esetben, ha az 1. mellékletben meghatározott
ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály alapján az adott
ügyben szakhatóság közremûködése szükséges, a szakható-
ságként közremûködõ szervet a 2. melléklet határozza meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljá-
rásokban kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyek, az azokhoz tartozó egyes építmények,
az építmények engedélyezési eljárásai,

az egyes eljárások lefolytatására kijelölt elsõ- és másodfokú engedélyezõ hatóságok

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekt

Építmény Azonosító Szükséges engedély
Elsõfokú engedélyezõ

hatóság
Másodfokú engedélyezõ

hatóság

1. A 2A és 2B terminál
közötti összekötõ
épület építése

Budapest, XVIII. kerület
156755 hrsz.,
Vecsés 072/50 hrsz.,
Vecsés 072/3 hrsz.

építésügyi hatósági
engedély

Közép-magyarországi
Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egy-
séges környezeti
engedélyezési eljárás-
ról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm.
rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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Építmény Azonosító Szükséges engedély
Elsõfokú engedélyezõ

hatóság
Másodfokú engedélyezõ

hatóság

2. 2A terminálból kiin-
duló 1 új pillér építése

Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyek

Közép-magyarországi
Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környe-
zetvédelmi, Termé-
szetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egy-
séges környezeti
engedélyezési eljá-
rásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. 2B terminálból kiin-
duló 1 új pillér építése

Budapest, XVIII. ker.
156755 hrsz.

építésügyi hatósági
engedélyek

Közép-magyarországi
Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egy-
séges környezeti
engedélyezési eljá-
rásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. Terminálépület-tá-
voli és -közeli repü-
lõgép-állóhelyek
átszervezése és új
repülõgép-állóhe-
lyek kialakítása a 2.
utasforgalmi mûsza-
ki elõtéren (apron)

Budapest, XVIII. ker.
156757 hrsz., 156756
hrsz.,
156755 hrsz., 156754
hrsz., 156753 hrsz.,
156742 hrsz., 156741
hrsz., 156740 hrsz.,
156739 hrsz., 156738
hrsz., Vecsés 072/3 hrsz.,
072/50 hrsz., 072/53 hrsz.

létesítési engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hi-
vatala

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egy-
séges környezeti
engedélyezési eljá-
rásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm.
rendelet 5. §
(2) bekezdése
dc) pontja szerinti
határozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség
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Építmény Azonosító Szükséges engedély
Elsõfokú engedélyezõ

hatóság
Másodfokú engedélyezõ

hatóság

5. repülõgép-állások át-
szervezése és bõvíté-
se az 1. utasforgalmi
mûszaki elõtéren
(apron)

Budapest XVIII. ker.
156716 hrsz., 156717 hrsz.,
156719 hrsz., 156731 hrsz.,
156732 hrsz., 156733 hrsz.,
156734 hrsz., 156735 hrsz.,
156736 hrsz., 156737 hrsz.,
156738 hrsz., 156739 hrsz.

létesítési engedélyek Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hi-
vatala

vízjogi engedély Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egy-
séges környezeti
engedélyezési eljá-
rásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdése dc)
pontja szerinti hatá-
rozat vagy
környezetvédelmi
engedély

Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. melléklet a 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

Közlekedés:
– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-

gyarországi Regionális Igazgatósága
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
központi szerve

Földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet:
– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) Budapesti Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határrendészet Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Országos Rendõr-fõkapitányság
– tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,
szervezete

honvédelmi miniszter

Földmûvelésügy:
– talajvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

– erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kö-
zép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi Regionális
Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának el-
nöke

Nagyfeszültségû elektromos vezeték,
nyomástartó berendezés, gáz- vagy
olajellátó rendszer, éghetõ folyadékok
és olvadék tartályai

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
központi szerve

2. Létesítési engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Rendészet:
– tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

– határrendészet Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Országos Rendõr-fõkapitányság
Környezetvédelem:
– táj- és természetvédelem,
– környezetvédelem

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Fõfelügyelõség

Országos Meteorológiai Szolgálat környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Földmûvelésügy:
– talajvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

– erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

Honvédelem:
– honvédelem Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,

szervezete
honvédelmi miniszter

– az állami repülés biztonsága Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának el-
nöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat Közép-magyarországi Regionális
Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Építésügy Közép-magyarországi Regionális Közigazga-
tási Hivatal

építésügyért felelõs miniszter

3. Vízjogi engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Közlekedés:
– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-

gyarországi Regionális Igazgatósága
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

– légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatala

Földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Rendészet:
– rendõrség:

a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) Budapesti Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határrendészet Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Országos Rendõr-fõkapitányság
Tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem Honvédelmi Minisztérium illetékes szerve,
szervezete

honvédelmi miniszter
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Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Földmûvelésügy:
– talajvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

– erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kö-
zép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat Közép-magyarországi Regionális Inté-
zete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának el-
nöke

Mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
központi szerve

4. Elõzetes vizsgálati eljárás és környezetvédelmi engedélyezési eljárás

Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

Környezet- és település-egészségügy Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi Regionális
Intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Helyi környezet- és természetvédelem érintett települési önkormányzat jegyzõje Közép-magyarországi Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

Nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóság

Országos Atomenergia Hivatal fõ-
igazgatója

Földmûvelésügy:
– erdõvédelem
– talajvédelem

Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
központja

Kulturális örökségvédelem Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Kö-
zép-Magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke

Földtani közeg, ásványi nyersanyag
védelme

Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Lakosság életének védelme Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazga-
tósága

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság

Építési elõírásokkal való összhang Közép-magyarországi Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

építésügyért felelõs miniszter

Településrendezési elõírásokkal való össz-
hang

Közép-magyarországi Regionális Közigaz-
gatási Hivatal

önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter

Területrendezési elvekkel való összhang az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium hatáskörrel rendelkezõ szakál-
lamtitkára

önkormányzati és területfejlesztési minisz-
ter

Nagyfeszültségû elektromos vezeték, nyo-
mástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó
rendszer, éghetõ folyadékok és olvadék
tartályai

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hi-
vatal
Budapesti Mérésügyi és Mûszaki Bizton-
sági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hi-
vatal központi szerve

Közlekedés:
– közút Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-ma-

gyarországi Regionális Igazgatósága
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– vasút, hajózás Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

– légiközlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközle-
kedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala
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A Kormány
156/2008. (VI. 6.) Korm.

rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a vasúti
közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Vtv.) 88. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV.
törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában, a személyi jöve-
delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában és 40. § (3) bekezdésében meg-
határozott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet
alkotja:

1. §

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. rendelet a következõ új 6/A. §-sal és az
azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A vasúti igazgatási szerv kijelölése

6/A. § (1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a Ha-
tóságot jelöli ki.

(2) A vasúti igazgatási szerv hatáskörébe utalt ügyek-
ben a Központi Hivatal jár el.

(3) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII.
törvény 69. § (1) bekezdését a Hatóságnak azokra a ható-
sági ügyeire kell alkalmazni, amelynek során vasúti igaz-
gatási szervként jár el.

(4) A Hatóság mint vasúti igazgatási szerv független a
vasúti társaságoktól és a Vasúti Pályakapacitás-elosztó
Szervezettõl.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) az adómentes természetbeni juttatásnak minõsülõ, fo-

gyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési és pos-
tai kedvezményekrõl szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm.
rendelet 2. § b) pontjában az „és a Magyar Vasúti Hivatal”
szövegrész,

b) a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III.
1.95. pontjában az „és a Magyar Vasúti Hivatal” szöveg-
rész,

c) a Magyar Vasúti Hivatalról szóló 275/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet,

d) a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja.

(3) A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkal-
mazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2006.
(I. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar
Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész he-
lyébe a „vasúti igazgatási szerv” szöveg, 1. § (3) bekezdé-
sében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „vasúti igazga-
tási szerv” szöveg, 3. § (3) bekezdésében a „Hivatalnak”
szövegrész helyébe a „vasúti igazgatási szervnek” szöveg,
3. § (4) bekezdésében az „a Hivatalnak a Magyar Állam-
kincstár által vezetett 10032000-00289256-00000000 szá-
mú számlájára” szövegrész helyébe az „a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett számlára” szöveg lép, valamint hatá-
lyát veszti a 3. § (4) bekezdés második mondata.

(4) A Magyar Vasúti Hivatal elnökének vezetõi megbí-
zását (kinevezését) a Magyar Vasúti Hivatalt e rendelet ha-
tálybalépését megelõzõ napon irányító miniszter – átszer-
vezésre való tekintettel, a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
31. § (11) és (15) bekezdésére is tekintettel – visszavonja.

(5) A Magyar Vasúti Hivatal jogutódja – a Ktv. 14. §
(1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából
is – a Nemzeti Közlekedési Hatóság.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
158/2008. (VI. 10.) Korm.

rendelete
a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti

jármûvek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 1., 5. és 8. alpontjában,
valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdése b) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva – a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jár-
mûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XlI. 20.) MT
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1)–(2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szerveze-
tekre [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény (Ptk.) 685. §-ának c) pontja] terjed ki, amelyek

a) a Magyar Köztársaság területén belföldi vagy nem-
zetközi forgalomban – ideértve az átmenõ forgalmat is –
közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, illetõleg a



Magyar Köztársaság területén közúti jármûvet (a továb-
biakban: jármû) tartanak üzemben;

b) a Magyar Köztársaság területén kívül magyar ható-
sági engedéllyel és jelzéssel ellátott jármûvel közúti áru-
szállítást vagy személyszállítást végeznek;

c) a külön jogszabályban meghatározott C1, C1+E, C,
C+E, illetve D1, D1+E, D, D+E kategóriában érvénye-
sített vezetõi engedéllyel vezethetõ gépkocsival közúti
áru- vagy személyszállítást végeznek, a 11. § (1) bekez-
dése és az 1. számú melléklet rendelkezései tekintetében.

(2) A rendelet alkalmazásában közúti közlekedési szol-
gáltatás: jármûvel üzletszerûen [díj ellenében (ellenérték
fejében), gazdasági tevékenységként] végzett személy-
szállítás, áruszállítás, bérvontatás és autómentés, ideértve
a jármû gépjármûvezetõvel együtt történõ rendelkezésre
bocsátását is.”

2. §

Az R. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az

esetben kezdhetõ meg, ha a szolgáltatást végzõ a 2. §
(1) bekezdésében megjelölt tevékenységre az engedélyt
megszerezte, illetõleg a 2. § (2) bekezdésében elõírt beje-
lentési kötelezettségének eleget tett, továbbá a 2. § (1) be-
kezdésének c) pontjában foglalt tevékenységhez használt,
engedélyezett jármûvet (jármûveket) külön jogszabályban
meghatározott színû hatósági jelzéssel (a továbbiakban:
különleges rendszámtábla) látták el. Különleges rend-
számtáblával a 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában
foglalt tevékenységekhez használt jármû is ellátható.”

3. §

Az R. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A nemzetközi szerzõdések szerint engedélyköteles
személyszállítási tevékenységet végzõ autóbuszok járati
engedélyeit a nemzetközi szerzõdésekben meghatározott
keretek között az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága adja
ki. Az engedélyt – a másik szerzõdõ fél illetékes hatósá-
gának egyidejû értesítésével – az NKH Kiemelt Ügyek
Igazgatósága határozattal visszavonja, ha az engedélyes az
engedély kiadásának feltételeit már nem teljesíti, illetve
súlyosan vagy ismételten megsérti az engedélyezett tevé-
kenység végzésére vonatkozó elõírásokat.”

4. §

(1) Az R. 23. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Autóbuszmenetlevélként a 2. számú melléklet
A) pontjában meghatározott vagy olyan okmány használ-
ható, amely legalább a következõ adatokat tartalmazza:

a) a személyszállítás jellege (szerzõdéses, különjárati,
rendelkezésre bocsátás),

b) az üzemben tartó és – amennyiben van ilyen – a meg-
rendelõ (szerzõdõ fél) megnevezése és címe,

c) a jármû rendszáma és a gépjármûvezetõ (gépjármû-
vezetõk) neve,

d) a jármû kiállításának helye és ideje,
e) az útvonal az indulások, megállások, érkezések

helyének és idejének, a szállított utasok számának, a kilo-
méteróra állásának, valamint a megtett kilométer-teljesít-
ménynek a feltüntetésével.

(3) Fuvarlevélként a 2. számú melléklet B) pontjában
meghatározott vagy olyan okmány használható, amely
legalább a következõ adatokat tartalmazza:

a) a szállítás jellege (fuvarozás, rendelkezésre bocsá-
tás, bérvontatás, autómentés),

b) az üzemben tartó és a fuvaroztató megnevezése,
címe,

c) a jármû rendszáma és a gépjármûvezetõ (gépjármû-
vezetõk) neve,

d) az árura vonatkozó adatok [az áru megnevezése,
mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes áruknál a Ve-
szélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Euró-
pai megállapodás (ADR) szerinti adatok], illetõleg a von-
tatott vagy szállított jármûre vonatkozó adatok (tulajdonos
vagy üzembentartó megnevezése, címe, jármû rend-
száma),

e) az áru átvételének és kiszolgáltatásának helye, ideje,
f) az útvonal az indulás, a megállások (fel- és lerako-

dás), az érkezés helyének és idejének, a kilométeróra állá-
sának, valamint a – rakománnyal vagy rakomány nélkül –
megtett kilométer-teljesítménynek a feltüntetésével.”

(2) Az R. 23. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetekben me-
netlevélként a 2. számú melléklet A), illetõleg C) pontja
szerinti vagy olyan okmány használható, amely legalább a
következõ adatokat tartalmazza:

a) az üzemben tartó megnevezése, székhelye és a gép-
jármûvezetõ neve,

b) a jármû rendszáma, telephelye,
c) a rakományra vonatkozó (a szállítmány megnevezé-

se, mennyisége, származása, a csomagolás módja, veszé-
lyes áruknál az ADR szerinti adatok), illetõleg a szállított
személyek számára vonatkozó adatok az indulás, a megál-
lások és az érkezés helyének és idejének, a kilométeróra
állásának, valamint a megtett kilométer-teljesítménynek a
feltüntetésével.”

(3) Az R. 23. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Az (1) és (4) bekezdésben meghatározott tevékeny-
ségre elrendelt okmány szigorú számadásúnak minõsül,
azt eseményszerûen kell vezetni. A gépjármû használatba
adásának igazolására az e rendeletben említett menetlevél
és fuvarlevél abban az esetben alkalmazható, ha az tartal-
mazza a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
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21/A. §-ának (4) bekezdése szerinti adatokat is. A mente-
sülés igazolásához szükséges adatokat az üzemben tartó
utólag is rájegyezheti a fuvarlevélre, illetve menetlevélre.”

(4) Az R. 23. §-ának (14) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(14) A (2)–(4) bekezdésben meghatározott okmányt az
üzemben tartó vagy írásbeli felhatalmazása alapján a jár-
mû vezetõje állítja ki, aki köteles azt a szállítás során ese-
ményszerûen vezetni és aláírásával hitelesíteni. Közúti
közlekedési szolgáltatás esetén a megrendelõ, illetõleg
a fuvaroztató az okmányon igazolja az elvégzett teljesít-
ményt, árufuvarozásnál az áru átvételét is.”

5. §

(1) Az R. 1. számú melléklete A. része II. fejezetének
3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Az 1. pontban meghatározott nemzetközi autóbu-
szos szolgáltatói képesítés

a) 2003. szeptember 10-e elõtt megszerzett képesítés
esetében 2008. szeptember 10-éig,

b) 2003. szeptember 9-ét követõen megszerzett képe-
sítés esetében a megszerzésétõl számított 5 évig
érvényes, amely a B. részben meghatározott képesítéssel
hosszabbítható meg.”

(2) Az R. 1. számú melléklete A. részének II. fejezete
a következõ 4. ponttal egészül ki:

„4. A 2. pontban meghatározott nemzetközi árufuvaro-
zói szolgáltató képesítés

a) 2004. szeptember 10-e elõtt megszerzett képesítés
esetében 2009. szeptember 10-éig,

b) 2004. szeptember 9-ét követõen megszerzett képesí-
tés esetében a megszerzésétõl számított 5 évig
érvényes, amely a B. részben meghatározott képesítéssel
hosszabbítható meg.”

6. §

(1) Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
II. részének 13–15. pontja.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
160/2008. (VI. 18.) Korm.

rendelete
a vasúti társaságok kötelezõ baleseti kárfedezeti

képességének biztosításáról szóló
271/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény 88. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felha-
talmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a
következõket rendeli el:

1. §

A vasúti társaságok kötelezõ baleseti kárfedezeti képes-
ségének biztosításáról szóló 271/2007. (X. 19.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következõ (4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(4) A vasúti igazgatási szerv a katasztrófa-balesetekre
vonatkozó fedezeti összeghatárok kiszámításához alkal-
mazandó módszertan érvényes változatát a honlapján
folyamatosan közzéteszi. A vasúti igazgatási szerv a mód-
szertan módosítását legalább 90 nappal érvénybe lépése
elõtt teszi közzé.”

2. §

A Rendelet 11. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„11. § Az e rendelet hatálybalépésekor mûködési enge-
déllyel rendelkezõ vasúti társaság 2008. július 1. napjáig
az általános vasúti balesetek, 2009. július 1. napjáig a ka-
tasztrófa-balesetek vonatkozásában köteles a kárfedezeti
képességének meglétét az e rendelet által elõírt módon iga-
zolni a vasúti igazgatási szerv részére. A vasúti társaság
e kötelezettségének teljesítéséig köteles a kárfedezeti
képességét legalább a mûködési engedélye iránti kérelmé-
ben vagy a vasúti igazgatási szerv részére késõbbi idõ-
pontban igazolt szinten fenntartani. A vasúti igazgatási
szerv a 4. § (4) bekezdésében meghatározott számítási
módszertant 2008. december 31. napjáig készíti el.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök



A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
6/2008. (VI. 18.) KHEM

rendelete
a villamosenergia-rendszer irányításával,

mûködésével és használatával összefüggõ egyes
adatszolgáltatásokról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 170. § (2) bekezdés 5., 7. és 11. pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energia-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008.
(V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Ez a rendelet az adatszolgáltatásra kötelezettek,
a felhasználók, valamint a Magyar Energia Hivatal (a to-
vábbiakban: Hivatal) rendszeres adatszolgáltatási kötele-
zettségére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

(2) Ez a rendelet szabályozza
a) a villamosenergia-rendszer folyamatos és biztonsá-

gos üzemvitele és elszámolása szempontjából szükséges
mûszaki és gazdasági adatszolgáltatásokat, amelyek tartal-
mazzák

aa) az adatszolgáltatásra kötelezettek között egymás-
nak, valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek és a fel-
használók között szolgáltatott adatokat,

ab) az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók
által a Hivatal részére szolgáltatott adatokat;

b) a termelõk, a kereskedõk, valamint az egyetemes
szolgáltatók (a továbbiakban együtt: a villamos energia
eladója) által értékesített villamos energia elsõdleges ener-
giaforrások szerinti megoszlásával kapcsolatos,

ba) a felhasználó és
bb) a Hivatal

részére nyújtandó adatszolgáltatást;
c) a Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét

ellátó társadalmi szervezetek, valamint a felhasználói
érdekek képviseletét ellátó egyéb szervezetek részére
nyújtandó adatszolgáltatásokat;

d) a Hivatal honlapján közzétételre kerülõ adatok körét.

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók
az e rendeletben foglaltakon túlmenõen is megállapodhat-
nak kölcsönös adatszolgáltatásban.

2. §

(1) Az e rendeletben használt fogalmakat a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiak-
ban: VET) 3. §-a, és a VET felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában adatszolgáltatásra köte-
lezettek: a VET 152. §-a szerint az engedélyesek, a nem
engedélyköteles villamosenergia-ipari tevékenységek
végzõi, az integrált villamosenergia-ipari vállalkozások,
valamint az engedélyesek által a VET 94. §-a alapján
kiszervezett tevékenységet végzõ személyek.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek egymás közötti,
valamint az adatszolgáltatásra kötelezettek
és a felhasználók közötti adatszolgáltatás

3. §

(1) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók
számára az egymással történõ elszámolásokhoz szük-
séges, az átviteli rendszerirányító mérõrendszerébõl szár-
mazó adatokat át kell adni.

(2) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati
engedélyes a jogszabályokban és az elosztói szabályzat-
ban meghatározott mérési adatokat két évre visszamenõ-
leg köteles a felhasználók részére térítésmentesen biztosí-
tani. Ha az adatok két éven túl is az átviteli rendszerirányí-
tó és az elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak,
köteles azokat térítésmentesen a felhasználók rendelkezé-
sére bocsátani. Az átviteli rendszerirányító és az elosztó
hálózati engedélyes a mérési adatokra vonatkozó tájékoz-
tatást a felhasználó külön kérése esetén írásban, a kérés be-
érkezésétõl számított 8 napon belül köteles megadni.

Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók által
a Hivatal részére történõ rendszeres adatszolgáltatás

4. §

(1) Az engedélyesek a Hivatal részére – a VET
158–159. §-ában meghatározott feladatai ellátásához –
rendszeres adatszolgáltatás keretében különösen a követ-
kezõ – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat
kötelesek megadni:

a) a tulajdonosi szerkezetre vonatkozó adatokat,
b) a villamos energia termelésével, szállításával, érté-

kesítésével, kereskedelmével, valamint a hõenergia terme-
lésével és értékesítésével összefüggõ mennyiségi, idõbeli,
ár és érték adatokat,

c) az engedélyes tevékenységgel kapcsolatos gazdál-
kodási adatokat, különös tekintettel a hatósági árszabályo-
zás alá esõ, a jelentõs piaci erõfölény megállapításához
szükséges adatokra és más tevékenységeknek a verseny-
piaci tevékenységektõl való szétválasztásával kapcsolatos
adatokra,

d) az engedélyes tevékenység végzéséhez szükséges
berendezések mûszaki adatait,

204 KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



3. szám KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ 205

e) a villamos- és hõenergia-termelésre felhasznált ener-
giahordozók mennyiségi, idõbeli, ár és érték adatait, vala-
mint az energiahordozók készletadatait,

f) a villamosenergia-rendszer üzemeltetésével össze-
függõ mennyiségi, elszámolási és teljesítõképesség adato-
kat,

g) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)
117. § (4) bekezdésében foglaltak alapján készített – az
üzemzavarokra, a szolgáltatás operatív minõségi mutatói-
ra és a felhasználói elégedettségre vonatkozó – ajánlásban
meghatározott, az engedélyesek tevékenységét értékelõ
mutatókat,

h) a foglalkoztatással, különösen a saját és az engedé-
lyes tevékenység kiszervezése esetén az engedélyes tevé-
kenységet végzõ szakszemélyzettel és a tevékenységek
szétválasztásával kapcsolatos adatokat,

i) a hálózatfejlesztési adatokat.

(2) Az átviteli rendszerirányító az 1. számú melléklet
a), d) és g) pontja szerinti adatokat – szállítási feltételek
hiánya miatt meghiúsult szerzõdés esetén – a Hivatal
részére köteles megadni.

(3) Az adatszolgáltatásra kötelezettek, valamint a fel-
használók villamos energia rendszerhez kapcsolódó tevé-
kenységei körében a Hivatal – jogszabályban meghatáro-
zott adatkörben – további adatszolgáltatás kérésére jogo-
sult.

(4) A villamosenergia-ellátási szabályzatok szerint
gyûjtött egyedi és feldolgozott rendszerszintû adatokat az
átviteli rendszerirányító a Hivatal részére és igénye szerint
folyamatosan megadja vagy rendelkezésére tartja.

(5) Az adatszolgáltatásra kötelezettek és a felhasználók
az adatokat a Hivatal által elõírt tartalommal és formában
kötelesek megadni, elsõdlegesen elektronikus úton a
Hivatal által rendelkezésre bocsátott elektronikus ügyinté-
zési portálon vagy rendszer-rendszer kapcsolaton keresz-
tül.

(6) A havi gyakorisággal bekért adatok szolgáltatását
abban az esetben is teljesíteni kell, ha az értékek mérésé-
nek gyakorisága nem esik egybe az adatkérés gyakoriságá-
val. Ilyen esetben szezonálisan becsült értékek megadásá-
val kell az adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Az engedélyesek társaságuk
a) elõzetes éves mérleg és eredmény-kimutatását a

tárgyévet követõ év február 20-ig,
b) éves auditált beszámolóját (mérleg, eredmény-

kimutatás, kiegészítõ melléklet), üzleti jelentését, konszo-
lidált mérlegét, eredmény-kimutatását, a VET 105. §
(2) bekezdése alapján elkészített, az engedélyköteles tevé-
kenységeket elkülönítve tartalmazó mérleggel és ered-
mény-kimutatással együtt, legkésõbb a cégbíróságon tör-
ténõ letétbe helyezéssel egy idõben
kötelesek a Hivatal részére elektronikus formában is meg-
küldeni.

(8) A Vhr. 102. § (3) bekezdése alapján az engedélyesek
kötelesek információt beszerezni és szolgáltatni – a Hiva-
tal részére az (1) bekezdésben meghatározott adatok szol-
gáltatásakor – az integrált vállalkozáson belül a nem az en-
gedélyes társaság által végzett támogató vagy kiszervezett
engedélyes tevékenységek ráfordításairól és költségeirõl.

(9) A háztartási méretû kiserõmû – mint a felhasználót
ellátó elosztó hálózati engedélyes – február 28-ig évente
jelentést küld a Hivatalnak a háztartási méretû kiserõ-
mûvek számáról, fajtájáról (fotoelektromos, biogáz, bio-
massza, szél stb.), beépített teljesítményrõl, a hálózatra
adott és onnan vételezett villamos energia mennyiségérõl.

5. §

(1) A 100 kV vagy annál nagyobb feszültségszintû táv-
vezetéken a Magyar Köztársaság országhatárán keresztül
történõ villamosenergia-szállításokat a villamosenergia-
kereskedõ a Hivatal részére köteles bejelenteni, ha

a) olyan, legalább egyéves idõtartamra szóló villamos-
energia-szállítási szerzõdést kötött, amely

aa) a Magyar Köztársaság területén belül történõ szál-
lításra vonatkozik, és

ab) a szállítás kiinduló pontja vagy rendeltetési helye
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes valamely állam területén van, és

ac) a szállítás az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes legalább egy állam határának át-
lépésével jár;

b) a szállítási szerzõdés
ba) létrejött, vagy
bb) teljesítését az átviteli rendszerirányító visszautasí-

totta.

(2) A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik az Euró-
pai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes
valamely állam és az azon kívüli államok közötti megálla-
podások alapján történõ szállításokra.

(3) A szállítási feltételek hiánya miatt meghiúsult szer-
zõdés esetében a szerzõdés létrejöttét és teljesítését meg-
akadályozó okokat a jelentésben fel kell tüntetni.

(4) A bejelentést a szállítási szerzõdés megkötését vagy
annak meghiúsulását követõ naptári hónap végéig kell
a Hivatal részére megküldeni.

Az értékesített villamos energia elsõdleges
energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok

gyûjtése és szolgáltatása

6. §

(1) A villamos energia – az 1. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti – eladója köteles az általa értékesített összes villa-
mos energia termeléséhez ténylegesen felhasznált elsõdle-



ges energiaforrások részarányát a tárgyévre vonatkozóan
megállapítani. A tárgyév megegyezik a naptári évvel.

(2) A villamos energia eladója köteles a felhasználót az
(1) bekezdés szerinti részarányról, ezen információ forrá-
sáról, valamint az értékesített villamos energia termelése
során felhasznált elsõdleges energiaforrás környezeti hatá-
sairól tájékoztatni.

(3) A tájékoztatást termelõ esetén a tárgyévet követõ év
január 31-ig, egyéb eladó esetén a tárgyévet követõ év
április 30-ig kell teljesíteni.

(4) A tájékoztatás történhet
a) a kiállított számlán, elõlegszámlán vagy az azok

mellékletét képezõ számlainformációs levélben vagy
b) a kiállított számlán, elõlegszámlán meghatározott,

a villamos energia vásárlója számára hozzáférhetõ más he-
lyen.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a 2. szá-
mú mellékletnek megfelelõen kell a vásárló és a Hivatal
részére szolgáltatni.

(6) Az engedélyesek a (2) bekezdésben meghatározott
tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében kötelesek
egymással együttmûködni.

(7) Ha az erõmû a mindenkori tárgyévben többféle
elsõdleges energiaforrásból állított elõ villamos energiát,
de a felhasználónak értékesített villamos energiát bizo-
nyíthatóan meghatározott energiaforrás felhasználásával
termelte, adatszolgáltatásában az adott villamosenergia-
mennyiség termeléséhez ténylegesen felhasznált energia-
forrásra vonatkozó adatokat kell feltüntetnie.

(8) A villamosenergia-kereskedelmi engedélyesek kö-
zött, valamint a villamosenergia-kereskedõ és az egyete-
mes szolgáltató között fennálló adatszolgáltatási kötele-
zettség teljesítése során úgy kell eljárni, hogy az a villamos
energia vásárlójával szemben fennálló tájékoztatási köte-
lezettség teljesítését ne veszélyeztesse. Ha az egyetemes
szolgáltató vagy a villamosenergia-kereskedõ több eladó-
tól vásárol villamos energiát, adatszolgáltatása teljesítése-
kor úgy köteles eljárni, hogy az általa kapott adatszolgálta-
tásokban szereplõ elsõdleges energiaforrásokra az azokból
összesen vásárolt villamos energia mennyiségekkel súlyo-
zott részarányokat képez.

(9) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatáshoz
a) a szervezett villamosenergia-piacon vásárolt villa-

mos energia értékesítése esetén
aa) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az

Európai Gazdasági Térség valamely államában van, a szer-
vezett villamosenergia-piac tárgyévi összesített adatait,

ab) ha a szervezett villamosenergia-piac székhelye az
Európai Gazdasági Térségen kívül van, a villamos energia
eladója által megadott adatokat,

b) ha az a) pont adatai nem állnak rendelkezésre, az
érintett ország tárgyévi villamos energia termeléséhez
szükséges elsõdleges energiaforrások összesített átlagos
összetételének megfelelõ becsült értéket
kell alapul venni.

(10) A (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint
b) pontjában meghatározott adatokat és a becsült értékeket
– az adatszolgáltatás megkezdése elõtt – tájékoztatásul be
kell nyújtani a Hivatalnak.

A Hivatal által a felhasználói érdekeket képviselõ
társadalmi szervezetek és a felhasználói érdekeket

képviselõ egyéb szervezetek részére teljesítendõ
adatszolgáltatás

7. §

(1) A Hivatal a 3. számú melléklet szerinti – a Hivatal
által a 4. § (1) bekezdésében meghatározott adatok fel-
használásával összeállított – adatokat és információkat a
felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szerve-
zetek, egyéb szervezetek részére rendelkezésre bocsátja.

(2) Az engedélyes társaságok 3. számú mellékletben
meghatározott adatait a Hivatal a honlapján az (1) bekez-
dés szerinti érdekelt szervezetek részére biztosított hozzá-
férés alapján teszi közzé.

(3) A 3. számú mellékletben meghatározott, a villamos-
energia-rendszer irányításával, mûködésével és használa-
tával összefüggõ adatok nem képeznek üzleti titkot.

(4) Az üzleti titoknak minõsülõ adatokat a Hivatal más
részére – a megkeresés esetét kivéve – nem adhatja ki.

A Hivatal honlapján közzétételre kerülõ adatok,
információk

8. §

(1) A Hivatal a verseny hatékonyságának növeléséhez
és a piaci szereplõk egyenlõ feltételek melletti tájékoztatá-
sához szükséges, üzleti titkot nem képezõ mennyiségi,
idõbeli, ár és érték adatokat – az adatvédelemre vonatkozó
jogszabályi elõírások figyelembevételével – a honlapján
közzéteszi.

(2) A Hivatal az egyedi adatokból képzett – azokra
vissza nem vezethetõ összesítéseket – a honlapján közzé-
teheti.

(3) A Hivatal honlapján – a VET-ben és a VET felhatal-
mazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározotta-
kon túl – közzétehetõ bármely adatszolgáltatásra kötele-
zett olyan adata, amelynek a honlapon történõ nyilvános-
ságra hozatalához az érintett írásban hozzájárult. Az
(1) bekezdésben szereplõ egyedi adatok esetén ez az írás-
beli hozzájárulás nem szükséges.

Közös szabályok

9. §

(1) A 3–6. §-ban meghatározott adat- és információ-
szolgáltatások esetén az eredeti adat- és információ-szol-
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gáltató felelõs a szolgáltatott adat és információ tartalmá-
nak megfelelõségéért, idõszerûségéért, pontosságáért,
ellenõrizhetõségéért és helyességéért.

(2) Az e rendeletben elõírt kötelezettségek megszegése
esetén a Hivatal az adatszolgáltatásra kötelezettekkel
szemben a VET 96–97. §-ában, valamint a Vhr. 91. §-ában
foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(3) Az értékre, árra, díjra vonatkozóan – e rendelet sze-
rint – szolgáltatott adatok az általános forgalmi adót és az
energiaadót nem tartalmazzák.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 7. §-a és 3. számú melléklete 2008. július
1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a villamosenergia-rendszer irányítá-
sával, mûködésével és használatával összefüggõ egyes
adatszolgáltatásokról szóló 36/2002. (XII. 19.) GKM ren-
delet (a továbbiakban: AR) 1–6. §-a, 7. § (3)–(4) bekezdé-
se, 8–9. §-a, 10/A. §-a, 1–3. számú melléklete, valamint
5. számú melléklete.

(4) Az AR 2008. július 1-jén hatályát veszti.

(5) 2008. július 2-án hatályát veszti e rendelet 10. §
(3)–(4) bekezdése, 11. §-a, 13. §-a. E bekezdés 2008. jú-
lius 3-án hatályát veszti.

11. §

Az egyetemes szolgáltató és a villamos energiáról szóló
2001. évi CX. törvény szerinti közüzemi nagykereskedõi
engedélyes – függetlenül a jogutódlás és cégjogi azonos-
ság meglététõl – 2008. június 30-ig köteles gyûjteni és
szolgáltatni a 2007. évi közüzemi nagykereskedõre, illetve
közüzemi szolgáltatóra vonatkozó adatokat.

12. §

2010. január 1-jét megelõzõen a 3. § (2) bekezdésében
meghatározott adatokat az átviteli rendszerirányító és az
elosztó hálózati engedélyes köteles a felhasználó részére
térítésmentesen megadni, ha azok a felhasználó kérése
idõpontjában rendelkezésére állnak.

13. §

A villamos energia rendszerhasználati díjakról szóló
119/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 2. számú melléklet
„B) Különös szabályok” fejezet 2. pont 2.3.8. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.3.8. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
kezelésében, továbbá a vízitársulatok kezelésében álló és
helyi vízrendezési, valamint vízkár-elhárítási feladatok
ellátása érdekében mûködtetett ár- és belvízvédelmi szi-
vattyútelepek esetén az adott hónapra vonatkozó teljesít-
ménydíjat az adott hónapot követõen kell elszámolni oly
módon, hogy a fizetendõ teljesítménydíj megegyezzen az
adott hónapban mért legnagyobb teljesítmény-igénybevé-
telnek megfelelõ éves teljesítménydíj 1/12 részével.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és Tanács 2003/54/EK irány-
elve (2003. június 26.) a belsõ villamosenergia-piacra
vonatkozó közös szabályokról, valamint a 96/92/EK
irányelv hatályon kívül helyezésérõl, 3. cikk (6) bekez-
dése;

b) az Európai Parlament és Tanács 2005/89/EK irány-
elve (2006. január 18.) a villamosenergia-ellátás bizton-
ságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó
intézkedésekrõl, 4. cikke (1) bekezdésének e) pontja.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez

Villamos energia határon keresztül nagyfeszültségû távvezetéken történõ szállítása esetén
az e rendelet 5. §-a szerinti bejelentés tartalmi elemei

a) A megrendelõ neve,
b) a betáplálás (kiindulás) helye,
c) a rendeltetési hely megnevezése,
d) a szállítandó villamos energia mennyisége MWh-ban,
e) a szállítási díj (Ft-ban),
f) a szállítás feszültségszintje kV-ban,
g) a szerzõdött teljesítmény MW-ban, menetrend szerinti bontásban,
h) a szállítási szerzõdés érvényességének ideje.
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2. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez

Az értékesített villamos energia elsõdleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok szolgáltatása

Az adatszolgáltatás

MEH azonosítószáma:

címe: Az értékesített villamos energia elsõdleges
energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó
adatok

gyakorisága: éves

beszámolási idõszak: (az adatszolgáltató tölti ki!)

jogcíme: A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet (Vhr.) 24. számú melléklete

teljesítésének határideje: Az adatokat termelõk esetén a tárgyidõszakot
követõ év január 31-ig, egyéb eladó esetén a
tárgyidõszakot követõ év április 30-ig kell
megadni

Az adatszolgáltató

neve:

címe:

mûködési engedélyének megnevezése:

MEH nyilvántartási kódja:

Sor-
szám

Az értékesített
villamos energia

Az értékesített villamos
energia mennyisége

(MWh)

Az összes értékesített
villamos energia megoszlása

(%)

Kén-dioxid-kibocsátás
(ezer tonna)

Szén-dioxid-kibocsátás
(ezer tonna)

A keletkezett radioaktív
hulladék mennyisége

(m3)

1. Hazai termelésû

Ebbõl:

a) Megújuló alapú

Ebbõl:

Szélenergia

Vízenergia

Napenergia

Geotermikus
energia

Biomassza

Egyéb, éspedig...

b) Olaj alapú

c) Földgáz alapú

d) Szén alapú

e) Nukleáris alapú

f) Egyéb, éspedig...

2. EU tagállamból
importált

Ebbõl:

a) Megújuló alapú

Ebbõl:

Szélenergia
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Sor-
szám

Az értékesített
villamos energia

Az értékesített villamos
energia mennyisége

(MWh)

Az összes értékesített
villamos energia megoszlása

(%)

Kén-dioxid-kibocsátás
(ezer tonna)

Szén-dioxid-kibocsátás
(ezer tonna)

A keletkezett radioaktív
hulladék mennyisége

(m3)

Vízenergia

Napenergia

Geotermikus
energia

Biomassza

Egyéb, éspedig...

b) Olaj alapú

c) Földgáz alapú

d) Szén alapú

e) Nukleáris alapú

f) Egyéb, éspedig ...

3. Nem EU
tagállamból
importált

Ebbõl:

a) Megújuló alapú

Ebbõl:

Szélenergia

Vízenergia

Napenergia

Geotermikus
energia

Biomassza

Egyéb, éspedig...

b) Olaj alapú

c) Földgáz alapú

d) Szén alapú

e) Nukleáris alapú

f) Egyéb, éspedig...

4. Mindösszesen
(1.+2.+3. sorok)

100%

A táblázatban közölt, az értékesített villamos energia elsõdleges energiaforrások szerinti eredetére vonatkozó adatok
forrásának megjelölése:
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3. számú melléklet a 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelethez

A Hivatal által a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, valamint
a felhasználói érdekek képviseletét ellátó egyéb szervezetek részére nyújtott adatszolgáltatás köre és rendje

Engedélyfajta/Adat megnevezése Gyakorisága Közzététel határideje Adatok mértékegysége

Átviteli rendszerirányító adatai:

1. Mérleg és eredménykimutatás éves A tárgyidõszakot követõ év
június 30.

1 000 Ft

2. Rendszerhasználati díjak elszámolása havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 15. napja

Rendszerhasználati díjakból származó bevétel
összesen

1 000 Ft

Átviteli-rendszerirányítási díjakból származó bevétel 1 000 Ft

Rendszerszintû szolgáltatások díjakból származó
bevétel

1 000 Ft

A fizetés alapjául szolgáló villamos energia
mennyisége

MWh

3. Átviteli hálózaton szállított villamos energia havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 15. napja

Átviteli hálózaton szállított villamos energia
összesen

MWh

ebbõl: felhasználóknak leszállított villamos energia
összesen

MWh

4. Villamos energia határon keresztül történõ
szállításával kapcsolatos adatok

havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 15. napja

a tárgyidõszakban határkeresztezésen átvett villamos
energia összesen

MWh

a tárgyidõszakban határkeresztezésen kiadott
villamos energia összesen

MWh

Elosztók adatai:

1. Mérleg és eredménykimutatás éves A tárgyidõszakot követõ év
június 30.

1 000 Ft

2. Elosztási díjak elszámolása havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 25. napja

Elosztási díjakból származó bevétel összesen 1 000 Ft

Elosztói alapdíjakból származó bevétel 1 000 Ft

Elosztói teljesítménydíjakból származó bevétel 1 000 Ft

Elosztói forgalmi díjakból származó bevétel 1 000 Ft

Elosztói veszteség díj 1 000 Ft

Elosztói meddõ energia díj 1 000 Ft

Elosztói teljesítmény túllépés pótdíja 1 000 Ft

Elosztói menetrendkiegyensúlyozási díj 1 000 Ft

Közvilágítási elosztási díj 1 000 Ft

A fizetés alapjául szolgáló lekötött teljesítmény MW

A fizetés alapjául szolgáló csatlakozási pontok
száma

db

A fizetés alapjául szolgáló villamos energia
mennyisége

MWh

3. Elosztó hálózaton szállított villamos energia havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 20. napja

Elosztó hálózaton szállított villamos energia
összesen

MWh

ebbõl: felhasználóknak leszállított villamos energia
összesen

MWh
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Engedélyfajta/Adat megnevezése Gyakorisága Közzététel határideje Adatok mértékegysége

4. Az elosztó hálózat vezetékhossza éves A tárgyidõszakot követõ év
március 31.

Nagyfeszültségû hálózat km

Középfeszültségû hálózat km

Kisfeszültségû hálózat km

5. Hálózatfejlesztési beruházások éves A tárgyidõszakot követõ év
március 31.

Hálózatfejlesztési beruházások összesen 1 000 Ft

ebbõl: felhasználók által befizetett 1 000 Ft

50 MW és az ezt meghaladó teljesítõképességû
erõmûvek adatai

1. Mérleg és eredménykimutatás éves A tárgyidõszakot követõ év
június 30.

1 000 Ft

2. Villamosenergia-, és hõenergiatermelés és
értékesítés

havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 15. napja

Villamosenergia-termelés MWh

Villamosenergia-értékesítés MWh

ebbõl: felhasználóknak MWh

Hõenergia-értékesítés GJ

Villamosenergia-értékesítés átlagára Ft/kWh

ebbõl: felhasználóknak Ft/kWh

Hõenergia-értékesítés átlagára Ft/GJ

3. Villamos energia termelõ berendezések adatai havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 15. napja

Beépített teljesítõképesség (BT) MW

Rendelkezésre álló változó teljesítõképesség (RT) MW

Ténylegesen igénybevehetõ telj.képesség (TIT) MW

Erõmûvi csúcsterhelés (ECS) MW

Villamos energia kereskedõk adatai:

1. Villamosenergia-forgalom adatai havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 25. napja

Vásárolt villamos energia összesen MWh

ebbõl: belföldi erõmûtõl MWh

villamosenergia-kereskedõtõl MWh

importból MWh

átviteli rendszerirányítótól kötelezõ
átvételbõl

MWh

Vásárolt villamos energia átlagára Ft/kWh

Értékesített villamos energia összesen MWh

ebbõl: felhasználóknak MWh

külföldre MWh

Értékesített villamos energia átlagára Ft/kWh

Egyetemes szolgáltatók adatai:

1. Mérleg és eredménykimutatás éves A tárgyidõszakot követõ év
június 30.

1 000 Ft
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2. Villamos energia beszerzési adatok havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 25. napja

Villamosenergia-beszerzés összesen MWh

ebbõl: belföldi erõmûtõl MWh

átviteli rendszerirányítótól kötelezõ
átvételbõl

MWh

villamosenergia-kereskedõtõl MWh

szervezett villamosenergia-piacon MWh

közvetlen import MWh

Villamosenergia-beszerzés átlagára Ft/kWh

belföldi erõmûtõl vásárolt villamos energia átlagára Ft/kWh

átviteli rendszerirányítótól kötelezõ átvétel
keretében vásárolt villamos energia átlagára

Ft/kWh

belföldi villamosenergia-kereskedõtõl vásárolt
villamos energia átlagára

Ft/kWh

szervezett villamosenergia-piacon vásárolt villamos
energia átlagára

Ft/kWh

közvetlen importból vásárolt villamos energia
átlagára

Ft/kWh

3. Villamos energia értékesítési adatok havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 25. napja

Villamosenergia-értékesítés felhasználóknak MWh

általános, egyzónaidõs (A1) árszabás szerint MWh

ebbõl: a villamosenergia-iparban fennálló, vagy
eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott
kedvezményes villamosenergia-áron

MWh

általános, kétzónaidõs (A2) árszabás szerint MWh

ebbõl: csúcsidõszakban MWh

idõszakos (B) árszabás szerint MWh

Villamosenergia-értékesítés átlagára Ft/kWh

általános, egyzónaidõs (A1) árszabás szerinti
értékesítés átlagára

Ft/kWh

ebbõl: a villamosenergia-iparban fennálló, vagy
eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott
kedvezményes villamosenergia-áron

Ft/kWh

általános, kétzónaidõs (A2) árszabás szerinti
értékesítés átlagára

Ft/kWh

ebbõl: csúcsidõszakban Ft/kWh

idõszakos (B) árszabás szerinti értékesítés átlagára Ft/kWh

4. Fogyasztók száma havonta A tárgyidõszakot követõ második
hónap 25. napja

Ellátott felhasználók száma összesen db

általános, egyzónaidõs (A1) árszabás szerint db

ebbõl: a villamosenergia-iparban fennálló, vagy
eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben nyújtott
kedvezményes villamosenergia-áron

db

általános, kétzónaidõs (A2) árszabás szerint db

ebbõl: csúcsidõszakban db

idõszakos (B) árszabás szerint db
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
7/2008. (VI. 18.) KHEM

rendelete
a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói

berendezésekre vonatkozó mûszaki-biztonsági
elõírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet

módosításáról

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §
(2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren-
delet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezé-
sekre vonatkozó mûszaki-biztonsági elõírásokról szóló
11/2004. (II. 13.) GKM rendelet 7. §-a a következõ (6) be-
kezdéssel egészül ki:

„(6) A csatlakozóvezetékekre és a fogyasztói berende-
zésre vonatkozó, a földgázellátásról szóló 2003. évi
XLII. törvény 22. §-ának (7) bekezdése szerinti mûszaki
biztonsági felülvizsgálatot – ellenkezõ bizonyításig – el-
végzettnek kell tekinteni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és az azt követõ napon hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Jogszabálymutató

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszterrel együttesen kiadott, vagy a közlekedési,

hírközlési és energiaügyi miniszter feladatkörét érintõ
egyéb jogszabály

(Magyar Közlöny 2008. évi 84–89. száma)

C)

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabály

8/2008. (VI. 13.) SZMM r. az Országos Képzési Jegy-
zékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel
és törlés rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet mó-
dosításáról (Magyar Közlöny 87. szám, 5253. oldal)

A Kormány határozata

A Kormány
1038/2008. (VI. 6.) Korm.

határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról

1. Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegy-
zékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mel-
lékletének II. pontjában a „Magyar Vasúti Hivatal” szö-
vegrész.

2. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak lét-
számáról szóló 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat (a to-
vábbiakban: H.) 2. számú mellékletében a 6.7. pont helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

6.7. Nemzeti Közlekedési Hatóság 1861

3. Hatályát veszti a H. 2. számú mellékletének 6.5. pontja.

4. Hatályát veszti a vasúti közlekedéspolitika stratégiai
kérdéseirõl szóló 2185/2005. (IX. 9.) Korm. határozat.

5. Ez a határozat 2008. július 1-jén lép hatályba és az azt
követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítás

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
2/2008. (VI. 24.) KHEM

utasítása
a felügyeleti igazolványokról szóló

32/2007. (XII. 7.) GKM utasítás
módosításáról

1. §

(1) A felügyeleti igazolványokról szóló 32/2007.
(XII. 7.) GKM utasítás (a továbbiakban: Utasítás)
1. §-ában a „Gazdasági és Közlekedési Minisztériumra”
szövegrész helyébe a „Közlekedési, Hírközlési és Energia-
ügyi Minisztériumra” szöveg lép.



(2) Az Utasítás 3. §-ának b) pontjában az „a Közleke-
désbiztonsági Szervezet, valamint a Magyar Vasúti Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „valamint a Közlekedésbizton-
sági Szervezet” szöveg lép.

(3) Az Utasítás 3. §-ának c) pontjában az „a Közleke-
désbiztonsági Szervezet és a Magyar Vasúti Hivatal” szö-
vegrész helyébe a „valamint a Közlekedésbiztonsági Szer-
vezet” szöveg lép.

(4) Az Utasítás 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a
„miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter” szöveg lép.

(5) Az Utasítás 7. §-ában a „gazdasági és közlekedési
miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter” szöveg lép.

2. §

(1) Ez az utasítás 2008. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Utasítás
a) 1. §-ának az „és a Magyar Vasúti Hivatalra” szöveg-

része,
b) 4. § (1) bekezdése a) pontjának „ , a Magyar Vasúti

Hivatal elnöke” szövegrésze,
c) 8. §-ának (2) bekezdése.

(3) Jelen utasítás hatálybalépését megelõzõen kiadott,
az Utasítás 3. §-ának a) pontja alá tartozó, „Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium” felirattal ellátott igazolványok
2008. szeptember 30-áig érvényesek. Az érvénytelen iga-
zolványokat azok tulajdonosai a Jogi Fõosztály részére kö-
telesek leadni.

(4) Ez az utasítás 2008. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Szabó Pál s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Közlemények

A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány
2007. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány 2007. évi
közhasznúsági jelentését a Kuratórium az alábbiakban
teszi közzé.

Horváth Lajos s. k.,
a Kuratórium elnöke

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról

e Ft-ban

Támogató megnevezése
Támo-
gatott

cél

Támogatás összege
Változás

elõzõ évi tárgyévi

Központi költségve-
tési szerv

0 0 0

Elkülönített állami
pénzalap

200 0 –200

Helyi önkormányzat
és szervei

0 0 0

Kisebbségi települési
önkormányzat
Települési önkor-
mányzat társulása
Magánszemély 5 23 18
Egyéni vállalkozó
Jogi személyiségû
gazdasági társaság

75 591 21 986 –53 605

Jogi személyiség nél-
küli társaság
Közhasznú szervezet
Szja 1%-a (APEH) 160 604 444
Egyéb
Összesen: 75 956 22 613 –53 343

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

e Ft-ban

Juttatás megnevezése

Juttatás összege Változás
Meg-

jegyzéselõzõ
évi

tárgy-
évi

% Ft

Közhasznú tevékeny-
ség keretében nyújtott
– pénzbeli juttatások
összesen
ebbõl: adóköteles

adómentes
– természetbeni jutta-
tások összesen
ebbõl: adóköteles

adómentes
Egyéb
Összesen: 0 0 0 0 0

e Ft-ban

Juttatás megnevezése

Juttatás összege Változás
Meg-

jegyzéselõzõ
évi

tárgy-
évi

% Ft

Egyéb cél szerinti,
de nem közhasznú te-
vékenység keretében
nyújtott
– pénzbeli juttatások
– nem pénzbeli jutta-
tások
Egyéb
Összesen: 0 0 0 0 0
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KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról

e Ft-ban

Támo-
gatást
nyújtó
neve

Támogatás Fel-
haszná-

lás
célja

Felhasználás
összege Átvitel

összegeidõ-
pontja

összege
elõzõ
évi

tárgy-
évi

0 0

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

e Ft-ban

Megnevezés
Elõzõ évi
összeg Ft

Tárgyévi
összeg Ft

Változás Meg-
jegyzés% Ft

Induló tõke 20 000 20 000 100 0
Tõkeváltozás 70 272 75 559 108 5287
– csökkenésére
ható tényezõk
– közhasznú
tevékenység
tárgyévi
vesztesége
– vállalkozási
tevékenység tárgy-
évi vesztesége
– egyéb

KIMUTATÁS
a vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatásokról

e Ft-ban

Juttatás megnevezése
Juttatás összege Eltérés

elõzõ évi tárgyévi % Ft

Cél szerinti pénzbeli kifi-
zetések
Természetbeni juttatások
– szja mentes
– szja köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási
díjak
Költségtérítések
Adott kölcsönök összege
– kamatmentes kölcsö-
nök
Egyéb juttatások
Összesen: 0 0 0 0

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõ
Szerkesztõbizottságának és Kiadójának

együttes tájékoztatója
a közlemények és hirdetések közzétételének

feltételeirõl

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõ (a to-
vábbiakban: Értesítõ) a Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztérium hivatalos lapja. Az Értesítõ – ál-
talában – kéthetenként, a hónap közepén és végén jelenik
meg; a lapzárták a hónap középsõ és utolsó munkanapjai
elõtti munkanapok.

A lapban megjelentetni kívánt díjmentes közérdekû
közlemények, pályázatok, pályázati eredmények, illetõleg
a fizetett hirdetések közzétételével kapcsolatosan – az
ügymenet egyszerûsítése és gyorsítása érdekében – a kö-
vetkezõ tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet:

I. rész

Általános feltételek

1. A közleményt és a hirdetést, valamint azok módosítá-
sának közzétételére vonatkozó megrendelést az Értesítõ
Szerkesztõbizottsága címére (1055 Budapest, Honvéd
u. 13–15.) postai úton kell megküldeni.

(Ha a megrendelés e-mail-en vagy telefaxon érkezik,
azt a Szerkesztõbizottság nyilvántartásba veszi és közlésre
elõkészíti, azonban a megjelentetésérõl csak akkor intéz-
kedik, ha a megrendelés szabályszerû levélbeli megerõsí-
tése az adott lapszám kefelevonatának átvételét megelõ-
zõen a Szerkesztõbizottsághoz postai úton is megérkezik.
Ennek hiányában a Szerkesztõbizottság a megrendelést – a
Megrendelõ felelõsségére – visszavontnak, tárgytalannak
tekinti.)

2. A díjmentesen közzétenni kívánt közleményt, vala-
mint a fizetõ hirdetést (a továbbiakban: anyag) két pél-
dányban, az Értesítõ Szerkesztõbizottsága címére, lapzár-
ta elõtt beérkezõleg kell megküldeni, cégszerûen aláírt és
lebélyegzett megrendelõlevél kíséretében, amely tartal-
mazza az ügyintézõ nevét és telefonszámát, továbbá – fi-
zetõ hirdetés esetén – a Megrendelõ számlaszámát és nyi-
latkozatát arról, hogy a hirdetés közzétételének díját a Ma-
gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Budapest, Somo-
gyi Béla u. 6. (a továbbiakban: Kiadó) által megküldendõ
áfás számla alapján megfizeti, továbbá meg kell jelölni a
kívánt oldalméretet (egész, fél vagy negyed) is.

3. Közleményként, díjfizetési kötelezettség nélkül je-
lennek meg általában a költségvetési szervezetek jogsza-
bályon alapuló vagy közérdekûnek minõsülõ értesítései,
tájékoztatói, pályázati felhívásai, elveszett vagy eltulajdo-
nított igazolványairól, bélyegzõirõl stb. szóló, továbbá a
MÁV Zrt. vasúti hirdetményei.



4. Fizetõ hirdetésként kell közzétenni a gazdálkodó
szervezet és a magánszemély kizárólag közlekedési, hír-
közlési vagy energiaügyi vonatkozású szolgáltatásáról, az
általa vagy közremûködésével szervezett tanfolyamról,
oktatásról szóló részvételi felhívást, az általa írt/kiadott
(szerkesztésében megjelent) kiadvány ismertetését tar-
talmazó tájékoztatást, árukínálatot, reklámot, értékesítési
felhívást stb., továbbá az elveszett, eltulajdonított vagy
megsemmisült bélyegzõ, csekkfüzet stb. letiltását.

5. A Szerkesztõbizottság az Értesítõben megjelentetni
kívánt anyagot – annak megrendelõje, illetõleg tartalma
alapján – a lap IV. Részében közleményként vagy az
V. Részében hirdetésként teszi közzé.

6. Ha az anyag az egy A/4 méretû gépelt oldal terjedel-
met meghaladja, vagy számsorokat, táblázatokat tartal-
maz, akkor azt CD lemezen is mellékelni kell. A lemez tar-
talmának szó szerint egyeznie kell a gépelt (nyomtatott)
példányon lévõ szöveggel.

7. Az anyagot a magyar helyesírás és fogalmazás szabá-
lyainak megfelelõen, a kívánt külalakkal és olyan formá-
tumban (betûméret, kiemelés, aláhúzás, dõlt betû stb.),
továbbá az idegen szavak használatának lehetõség szerinti
mellõzésével úgy kell beküldeni, hogy az változtatás, ille-
tõleg átírási-javítási kényszer nélkül legyen alkalmas a
közzétételre. Magyar ékezet nélküli lenyomat nem hasz-
nálható!

8. A megjelentetni kívánt anyagot a Szerkesztõbizottság
és a Kiadó a magyar nyelv helyessége és tisztasága szem-
pontjából irányadó szabályok alapján ellenõrzi, szükség
esetén javítja, stilizálja, emiatt azonban reklamációt nem
fogadnak el.

9. A Megrendelõ felelõsséggel tartozik azért, hogy az
anyag tartalma a valóságnak megfeleljen, ne ütközzön jog-
szabályba és ne sértse az adatok védelmére vonatkozó elõ-
írásokat.

10. A lapzárta után érkezett megrendelést vagy a korábban
beadott, illetõleg megjelent anyag helyesbítését – amennyi-
ben az még idõszerû, – a Szerkesztõbizottság a következõ

lapszámban teljesíti, de a közzététel kívánt idõpontjánál ké-
sõbbi megjelentetésért nem vállal felelõsséget.

11. A Szerkesztõbizottság írásbeli kérésre – a Szerkesztõ-
bizottság, a Kiadó vagy a Nyomda esetleges hibájából szár-
mazó, az érthetõséget zavaró, téves szövegû megjelentetés
esetén – a közleményt vagy hirdetést (amennyiben az még
idõszerû) kijavítva, a következõ lapszámban megismétli.

12. A Szerkesztõbizottság megrendelést (kéziratot,
CD-t) nem küld vissza és az Értesítõhöz fûzõdõ minden jo-
got fenntart.

13. Azt a megrendelést vagy módosítási kérelmet,
amely az e tájékoztatóban foglaltaknak nem felel meg, a
Szerkesztõbizottság és a Kiadó – a Megrendelõ felelõssé-
gére – figyelmen kívül hagyja.

II. rész

A hirdetésekre vonatkozó kiegészítõ feltételek

1. A Kiadó által megállapított hirdetési díjak 2008-ban a
következõk:

a) Lapméret A/4
1/1 hátsó oldal 234 000 Ft + 25% áfa,
1/1 belsõ oldal 187 000 Ft + 25% áfa,
1/2 belsõ oldal 99 000 Ft + 25% áfa,
1/4 belsõ oldal 54 000 Ft + 25% áfa.

b) a bélyegzõ, csekkfüzet, igazolvány stb. érvényteleníté-
sérõl szóló hirdetés térítési díja – amennyiben az a szokásos
terjedelmet nem haladja meg – 13 000 Ft + 25% áfa.

2. A hirdetések év közbeni árváltoztatásának jogát a Ki-
adó fenntartja.

3. A hirdetés közzétételi díját a Kiadó a lapban történõ
megjelenést követõen számlázza. A díj késedelmes megfi-
zetése esetén a Kiadó a jogszabályokban meghatározott
késedelmi kamatot érvényesíti.

Szerkesztõbizottság – Kiadó
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KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www. mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240,
241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
A 2008. évi éves elõfizetési díj: 28 476 Ft áfával. Egy példány ára: 1260 Ft áfával. Féléves elõfizetési díj: 14 238 Ft áfával.
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudas-
tar/dokumentumtar/hiv_lapok /kozl_ertesito címen.
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