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II. Törvények

2016. évi L. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott  
Párizsi Megállapodás kihirdetéséről*

1. §  Az Országgyűlés e  törvénnyel felhatalmazást ad az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 
21.  Konferenciáján létrehozott Párizsi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

“PARIS AGREEMENT

The Parties to this Agreement,
Being Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, hereinafter referred to as 
“the Convention”,
Pursuant to the Durban Platform for Enhanced Action established by decision 1/CP.17 of the Conference of the 
Parties to the Convention at its seventeenth session,
In pursuit of the objective of the Convention, and being guided by its principles, including the principle of equity 
and common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national 
circumstances,
Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate change on the basis 
of the best available scientific knowledge,
Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that 
are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, as provided for in the Convention,
Taking full account of the specific needs and special situations of the least developed countries with regard to 
funding and transfer of technology,
Recognizing that Parties may be affected not only by climate change, but also by the impacts of the measures taken 
in response to it,
Emphasizing the intrinsic relationship that climate change actions, responses and impacts have with equitable 
access to sustainable development and eradication of poverty,
Recognizing the fundamental priority of safeguarding food security and ending hunger, and the particular 
vulnerabilities of food production systems to the adverse impacts of climate change,
Taking into account the imperatives of a just transition of the workforce and the creation of decent work and quality 
jobs in accordance with nationally defined development priorities,
Acknowledging that climate change is a  common concern of humankind, Parties should, when taking action to 
address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to 
health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people 
in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and 
intergenerational equity,
Recognizing the importance of the conservation and enhancement, as appropriate, of sinks and reservoirs of the 
greenhouse gases referred to in the Convention,
Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans, and the protection of 
biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and noting the importance for some of the concept of 
“climate justice”, when taking action to address climate change,

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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Affirming the importance of education, training, public awareness, public participation, public access to information 
and cooperation at all levels on the matters addressed in this Agreement,
Recognizing the importance of the engagements of all levels of government and various actors, in accordance with 
respective national legislations of Parties, in addressing climate change,
Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption and production, with 
developed country Parties taking the lead, play an important role in addressing climate change,

Have agreed as follows:

Article 1
For the purpose of this Agreement, the definitions contained in Article 1 of the Convention shall apply. In addition:
(a) “Convention” means the United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted in New York on 

9 May 1992;
(b) “Conference of the Parties” means the Conference of the Parties to the Convention;
(c) “Party” means a Party to this Agreement.

Article 2
 1. This Agreement, in enhancing the implementation of the Convention, including its objective, aims to strengthen the 

global response to the threat of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate 
poverty, including by:
(a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and 

pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing that this 
would significantly reduce the risks and impacts of climate change;

(b) Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low 
greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; and

(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient 
development.

 2. This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated 
responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

Article 3
As nationally determined contributions to the global response to climate change, all Parties are to undertake and 
communicate ambitious efforts as defined in Articles 4, 7, 9, 10, 11 and 13 with the view to achieving the purpose 
of this Agreement as set out in Article 2. The efforts of all Parties will represent a  progression over time, while 
recognizing the need to support developing country Parties for the effective implementation of this Agreement.

Article 4
 1. In order to achieve the long-term temperature goal set out in Article 2, Parties aim to reach global peaking of 

greenhouse gas emissions as soon as possible, recognizing that peaking will take longer for developing country 
Parties, and to undertake rapid reductions 3 thereafter in accordance with best available science, so as to achieve 
a balance between anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases in the second 
half of this century, on the basis of equity, and in the context of sustainable development and efforts to eradicate 
poverty.

 2. Each Party shall prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions that it intends 
to achieve. Parties shall pursue domestic mitigation measures, with the aim of achieving the objectives of such 
contributions.

 3. Each Party’s successive nationally determined contribution will represent a  progression beyond the Party’s then 
current nationally determined contribution and reflect its highest possible ambition, reflecting its common but 
differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.

 4. Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission 
reduction targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are 
encouraged to move over time towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of 
different national circumstances.
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 5. Support shall be provided to developing country Parties for the implementation of this Article, in accordance 
with Articles 9, 10 and 11, recognizing that enhanced support for developing country Parties will allow for higher 
ambition in their actions.

 6. The least developed countries and small island developing States may prepare and communicate strategies, plans 
and actions for low greenhouse gas emissions development reflecting their special circumstances.

 7. Mitigation co-benefits resulting from Parties’ adaptation actions and/or economic diversification plans can 
contribute to mitigation outcomes under this Article.

 8. In communicating their nationally determined contributions, all Parties shall provide the information necessary 
for clarity, transparency and understanding in accordance with decision 1/CP.21 and any relevant decisions of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

 9. Each Party shall communicate a  nationally determined contribution every five years in accordance with decision 
1/CP.21 and any relevant decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement and be informed by the outcomes of the global stocktake referred to in Article 14.

 10. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall consider common time 
frames for nationally determined contributions at its first session.

 11. A  Party may at any time adjust its existing nationally determined contribution with a  view to enhancing its level 
of ambition, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Agreement.

 12. Nationally determined contributions communicated by Parties shall be recorded in a public registry maintained by 
the secretariat.

 13. Parties shall account for their nationally determined contributions. In accounting for anthropogenic emissions 
and removals corresponding to their nationally determined contributions, Parties shall promote environmental 
integrity, transparency, accuracy, completeness, comparability and consistency, and ensure the avoidance of double 
counting, in accordance with guidance adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Agreement.

 14. In the context of their nationally determined contributions, when recognizing and implementing mitigation actions 
with respect to anthropogenic emissions and removals, Parties should take into account, as appropriate, existing 
methods and guidance under the Convention, in the light of the provisions of paragraph 13 of this Article.

 15. Parties shall take into consideration in the implementation of this Agreement the concerns of Parties with 
economies most affected by the impacts of response measures, particularly developing country Parties.

 16. Parties, including regional economic integration organizations and their member States, that have reached an 
agreement to act jointly under paragraph 2 of this Article shall notify the secretariat of the terms of that agreement, 
including the emission level allocated to each Party within the relevant time period, when they communicate 
their nationally determined contributions. The secretariat shall in turn inform the Parties and signatories to the 
Convention of the terms of that agreement.

 17. Each party to such an agreement shall be responsible for its emission level as set out in the agreement referred to in 
paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.

 18. If Parties acting jointly do so in the framework of, and together with, a regional economic integration organization 
which is itself a  Party to this Agreement, each member State of that regional economic integration organization 
individually, and together with the regional economic integration organization, shall be responsible for its emission 
level as set out in the agreement communicated under paragraph 16 of this Article in accordance with paragraphs 
13 and 14 of this Article and Articles 13 and 15.

 19. All Parties should strive to formulate and communicate long-term low greenhouse gas emission development 
strategies, mindful of Article 2 taking into account their common but differentiated responsibilities and respective 
capabilities, in the light of different national circumstances.

Article 5
 1. Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse gases as 

referred to in Article 4, paragraph 1(d), of the Convention, including forests.
 2. Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based payments, 

the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: 
policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and 
forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest 
carbon stocks in developing countries; and alternative policy approaches, such as joint mitigation and adaptation 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 73. szám 5633

approaches for the integral and sustainable management of forests, while reaffirming the importance of 
incentivizing, as appropriate, non-carbon benefits associated with such approaches.

Article 6
 1. Parties recognize that some Parties choose to pursue voluntary cooperation in the implementation of their 

nationally determined contributions to allow for higher ambition in their mitigation and adaptation actions and to 
promote sustainable development and environmental integrity.

 2. Parties shall, where engaging on a voluntary basis in cooperative approaches that involve the use of internationally 
transferred mitigation outcomes towards nationally determined contributions, promote sustainable development 
and ensure environmental integrity and transparency, including in governance, and shall apply robust accounting 
to ensure, inter alia, the avoidance of double counting, consistent with guidance adopted by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

 3. The use of internationally transferred mitigation outcomes to achieve nationally determined contributions under 
this Agreement shall be voluntary and authorized by participating Parties.

 4. A mechanism to contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions and support sustainable development is 
hereby established under the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Agreement for use by Parties on a voluntary basis. It shall be supervised by a body designated by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement, and shall aim:
(a) To promote the mitigation of greenhouse gas emissions while fostering sustainable development;
(b) To incentivize and facilitate participation in the mitigation of greenhouse gas emissions by public and private 

entities authorized by a Party;
(c) To contribute to the reduction of emission levels in the host Party, which will benefit from mitigation 

activities resulting in emission reductions that can also be used by another Party to fulfil its nationally 
determined contribution; and

(d) To deliver an overall mitigation in global emissions.
 5. Emission reductions resulting from the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article shall not be used to 

demonstrate achievement of the host Party’s nationally determined contribution if used by another Party to 
demonstrate achievement of its nationally determined contribution.

 6. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall ensure that a  share 
of the proceeds from activities under the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article is used to cover 
administrative expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the 
adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.

 7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall adopt rules, modalities 
and procedures for the mechanism referred to in paragraph 4 of this Article at its first session.

 8. Parties recognize the importance of integrated, holistic and balanced non-market approaches being available to 
Parties to assist in the implementation of their nationally determined contributions, in the context of sustainable 
development and poverty eradication, in a  coordinated and effective manner, including through, inter alia, 
mitigation, adaptation, finance, technology transfer and capacity-building, as appropriate. These approaches shall 
aim to:
(a) Promote mitigation and adaptation ambition;
(b) Enhance public and private sector participation in the implementation of nationally determined 

contributions; and
(c) Enable opportunities for coordination across instruments and relevant institutional arrangements.

 9. A framework for non-market approaches to sustainable development is hereby defined to promote the non-market 
approaches referred to in paragraph 8 of this Article.

Article 7
 1. Parties hereby establish the global goal on adaptation of enhancing adaptive capacity, strengthening resilience and 

reducing vulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable development and ensuring an 
adequate adaptation response in the context of the temperature goal referred to in Article 2.

 2. Parties recognize that adaptation is a  global challenge faced by all with local, subnational, national, regional and 
international dimensions, and that it is a  key component of and makes a  contribution to the long-term global 
response to climate change to protect people, livelihoods and ecosystems, taking into account the urgent and 
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immediate needs of those developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse effects of 
climate change.

 3. The adaptation efforts of developing country Parties shall be recognized, in accordance with the modalities to be 
adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement at its first session.

 4. Parties recognize that the current need for adaptation is significant and that greater levels of mitigation can reduce 
the need for additional adaptation efforts, and that greater adaptation needs can involve greater adaptation costs.

 5. Parties acknowledge that adaptation action should follow a  country-driven, gender-responsive, participatory 
and fully transparent approach, taking into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, 
and should be based on and guided by the best available science and, as appropriate, traditional knowledge, 
knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems, with a view to integrating adaptation into relevant 
socioeconomic and environmental policies and actions, where appropriate.

 6. Parties recognize the importance of support for and international cooperation on adaptation efforts and the 
importance of taking into account the needs of developing country Parties, especially those that are particularly 
vulnerable to the adverse effects of climate change.

 7. Parties should strengthen their cooperation on enhancing action on adaptation, taking into account 
the Cancun Adaptation Framework, including with regard to:
(a) Sharing information, good practices, experiences and lessons learned, including, as appropriate, as these 

relate to science, planning, policies and implementation in relation to adaptation actions;
(b) Strengthening institutional arrangements, including those under the Convention that serve this Agreement, 

to support the synthesis of relevant information and knowledge, and the provision of technical support and 
guidance to Parties;

(c) Strengthening scientific knowledge on climate, including research, systematic observation of the climate 
system and early warning systems, in a manner that informs climate services and supports decision-making;

(d) Assisting developing country Parties in identifying effective adaptation practices, adaptation needs, 
priorities, support provided and received for adaptation actions and efforts, and challenges and gaps, in 
a manner consistent with encouraging good practices; and

(e) Improving the effectiveness and durability of adaptation actions.
 8. United Nations specialized organizations and agencies are encouraged to support the efforts of Parties to 

implement the actions referred to in paragraph 7 of this Article, taking into account the provisions of paragraph 5 of 
this Article.

 9. Each Party shall, as appropriate, engage in adaptation planning processes and the implementation of actions, 
including the development or enhancement of relevant plans, policies and/or contributions, which may include:
(a) The implementation of adaptation actions, undertakings and/or efforts;
(b) The process to formulate and implement national adaptation plans;
(c) The assessment of climate change impacts and vulnerability, with a  view to formulating nationally 

determined prioritized actions, taking into account vulnerable people, places and ecosystems;
(d) Monitoring and evaluating and learning from adaptation plans, policies, programmes and actions; and
(e) Building the resilience of socioeconomic and ecological systems, including through economic diversification 

and sustainable management of natural resources.
 10. Each Party should, as appropriate, submit and update periodically an adaptation communication, which may 

include its priorities, implementation and support needs, plans and actions, without creating any additional burden 
for developing country Parties.

 11. The adaptation communication referred to in paragraph 10 of this Article shall be, as appropriate, submitted and 
updated periodically, as a  component of or in conjunction with other communications or documents, including 
a  national adaptation plan, a  nationally determined contribution as referred to in Article 4, paragraph 2, and/or 
a national communication.

 12. The adaptation communications referred to in paragraph 10 of this Article shall be recorded in a  public registry 
maintained by the secretariat.

 13. Continuous and enhanced international support shall be provided to developing country Parties for the 
implementation of paragraphs 7, 9, 10 and 11 of this Article, in accordance with the provisions of Articles 9, 10 and 
11.

 14. The global stocktake referred to in Article 14 shall, inter alia:
(a) Recognize adaptation efforts of developing country Parties;
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(b) Enhance the implementation of adaptation action taking into account the adaptation communication 
referred to in paragraph 10 of this Article;

(c) Review the adequacy and effectiveness of adaptation and support provided for adaptation; and
(d) Review the overall progress made in achieving the global goal on adaptation referred to in paragraph 1 of 

this Article.

Article 8
 1. Parties recognize the importance of averting, minimizing and addressing loss and damage associated with the 

adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events, and the role of 
sustainable development in reducing the risk of loss and damage.

 2. The Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts shall be 
subject to the authority and guidance of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement and may be enhanced and strengthened, as determined by the Conference of the Parties serving as the 
meeting of the Parties to this Agreement.

 3. Parties should enhance understanding, action and support, including through the Warsaw International 
Mechanism, as appropriate, on a cooperative and facilitative basis with respect to loss and damage associated with 
the adverse effects of climate change.

 4. Accordingly, areas of cooperation and facilitation to enhance understanding, action and support may include:
(a) Early warning systems;
(b) Emergency preparedness;
(c) Slow onset events;
(d) Events that may involve irreversible and permanent loss and damage;
(e) Comprehensive risk assessment and management;
(f ) Risk insurance facilities, climate risk pooling and other insurance solutions;
(g) Non-economic losses; and
(h) Resilience of communities, livelihoods and ecosystems.

 5. The Warsaw International Mechanism shall collaborate with existing bodies and expert groups under the 
Agreement, as well as relevant organizations and expert bodies outside the Agreement.

Article 9
 1. Developed country Parties shall provide financial resources to assist developing country Parties with respect to both 

mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention.
 2. Other Parties are encouraged to provide or continue to provide such support voluntarily.
 3. As part of a global effort, developed country Parties should continue to take the lead in mobilizing climate finance 

from a  wide variety of sources, instruments and channels, noting the significant role of public funds, through 
a variety of actions, including supporting country-driven strategies, and taking into account the needs and priorities 
of developing country Parties. Such mobilization of climate finance should represent a progression beyond previous 
efforts.

 4. The provision of scaled-up financial resources should aim to achieve a balance between adaptation and mitigation, 
taking into account country-driven strategies, and the priorities and needs of developing country Parties, especially 
those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change and have significant capacity 
constraints, such as the least developed countries and small island developing States, considering the need for 
public and grant-based resources for adaptation.

 5. Developed country Parties shall biennially communicate indicative quantitative and qualitative information related 
to paragraphs 1 and 3 of this Article, as applicable, including, as available, projected levels of public financial 
resources to be provided to developing country Parties. Other Parties providing resources are encouraged to 
communicate biennially such information on a voluntary basis.

 6. The global stocktake referred to in Article 14 shall take into account the relevant information provided by developed 
country Parties and/or Agreement bodies on efforts related to climate finance.

 7. Developed country Parties shall provide transparent and consistent information on support for developing 
country Parties provided and mobilized through public interventions biennially in accordance with the modalities, 
procedures and guidelines to be adopted by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Agreement, at its first session, as stipulated in Article 13, paragraph 13. Other Parties are encouraged to do so.
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 8. The Financial Mechanism of the Convention, including its operating entities, shall serve as the financial mechanism 
of this Agreement.

 9. The institutions serving this Agreement, including the operating entities of the Financial Mechanism of the 
Convention, shall aim to ensure efficient access to financial resources through simplified approval procedures and 
enhanced readiness support for developing country Parties, in particular for the least developed countries and small 
island developing States, in the context of their national climate strategies and plans.

Article 10
 1. Parties share a long-term vision on the importance of fully realizing technology development and transfer in order 

to improve resilience to climate change and to reduce greenhouse gas emissions.
 2. Parties, noting the importance of technology for the implementation of mitigation and adaptation actions under 

this Agreement and recognizing existing technology deployment and dissemination efforts, shall strengthen 
cooperative action on technology development and transfer.

 3. The Technology Mechanism established under the Convention shall serve this Agreement.
 4. A  technology framework is hereby established to provide overarching guidance to the work of the Technology 

Mechanism in promoting and facilitating enhanced action on technology development and transfer in order to 
support the implementation of this Agreement, in pursuit of the long-term vision referred to in paragraph 1 of this 
Article.

 5. Accelerating, encouraging and enabling innovation is critical for an effective, long-term global response to climate 
change and promoting economic growth and sustainable development. Such effort shall be, as appropriate, 
supported, including by the Technology Mechanism and, through financial means, by the Financial Mechanism of 
the Convention, for collaborative approaches to research and development, and facilitating access to technology, in 
particular for early stages of the technology cycle, to developing country Parties.

 6. Support, including financial support, shall be provided to developing country Parties for the implementation of this 
Article, including for strengthening cooperative action on technology development and transfer at different stages 
of the technology cycle, with a  view to achieving a  balance between support for mitigation and adaptation. The 
global stocktake referred to in Article 14 shall take into account available information on efforts related to support 
on technology development and transfer for developing country Parties.

Article 11
 1. Capacity-building under this Agreement should enhance the capacity and ability of developing country Parties, in 

particular countries with the least capacity, such as the least developed countries, and those that are particularly 
vulnerable to the adverse effects of climate change, such as small island developing States, to take effective 
climate change action, including, inter alia, to implement adaptation and mitigation actions, and should facilitate 
technology development, dissemination and deployment, access to climate finance, relevant aspects of education, 
training and public awareness, and the transparent, timely and accurate communication of information.

 2. Capacity-building should be country-driven, based on and responsive to national needs, and foster country 
ownership of Parties, in particular, for developing country Parties, including at the national, subnational and local 
levels. Capacity-building should be guided by lessons learned, including those from capacity-building activities 
under the Convention, and should be an effective, iterative process that is participatory, cross-cutting and 
gender-responsive.

 3. All Parties should cooperate to enhance the capacity of developing country Parties to implement this Agreement. 
Developed country Parties should enhance support for capacity-building actions in developing country Parties.

 4. All Parties enhancing the capacity of developing country Parties to implement this Agreement, including through 
regional, bilateral and multilateral approaches, shall regularly communicate on these actions or measures on 
capacity-building. Developing country Parties should regularly communicate progress made on implementing 
capacity-building plans, policies, actions or measures to implement this Agreement.

 5. Capacity-building activities shall be enhanced through appropriate institutional arrangements to support the 
implementation of this Agreement, including the appropriate institutional arrangements established under the 
Convention that serve this Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement shall, at its first session, consider and adopt a  decision on the initial institutional arrangements for 
capacity-building.
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Article 12
Parties shall cooperate in taking measures, as appropriate, to enhance climate change education, training, public 
awareness, public participation and public access to information, recognizing the importance of these steps with 
respect to enhancing actions under this Agreement.

Article 13
 1. In order to build mutual trust and confidence and to promote effective implementation, an enhanced transparency 

framework for action and support, with built-in flexibility which takes into account Parties’ different capacities and 
builds upon collective experience is hereby established.

 2. The transparency framework shall provide flexibility in the implementation of the provisions of this Article to those 
developing country Parties that need it in the light of their capacities. The modalities, procedures and guidelines 
referred to in paragraph 13 of this Article shall reflect such flexibility.

 3. The transparency framework shall build on and enhance the transparency arrangements under the Convention, 
recognizing the special circumstances of the least developed countries and small island developing States, and 
be implemented in a facilitative, non-intrusive, non-punitive manner, respectful of national sovereignty, and avoid 
placing undue burden on Parties.

 4. The transparency arrangements under the Convention, including national communications, biennial reports and 
biennial update reports, international assessment and review and international consultation and analysis, shall 
form part of the experience drawn upon for the development of the modalities, procedures and guidelines under 
paragraph 13 of this Article.

 5. The purpose of the framework for transparency of action is to provide a  clear understanding of climate change 
action in the light of the objective of the Convention as set out in its Article 2, including clarity and tracking of 
progress towards achieving Parties’ individual nationally determined contributions under Article 4, and Parties’ 
adaptation actions under Article 7, including good practices, priorities, needs and gaps, to inform the global 
stocktake under Article 14.

 6. The purpose of the framework for transparency of support is to provide clarity on support provided and received 
by relevant individual Parties in the context of climate change actions under Articles 4, 7, 9, 10 and 11, and, to the 
extent possible, to provide a full overview of aggregate financial support provided, to inform the global stocktake 
under Article 14.

 7. Each Party shall regularly provide the following information:
(a) A  national inventory report of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse 

gases, prepared using good practice methodologies accepted by the Intergovernmental Panel on Climate 
Change and agreed upon by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this 
Agreement; and

(b) Information necessary to track progress made in implementing and achieving its nationally determined 
contribution under Article 4.

 8. Each Party should also provide information related to climate change impacts and adaptation under Article 7, as 
appropriate.

 9. Developed country Parties shall, and other Parties that provide support should, provide information on financial, 
technology transfer and capacity-building support provided to developing country Parties under Articles 9, 10 and 
11.

 10. Developing country Parties should provide information on financial, technology transfer and capacity-building 
support needed and received under Articles 9, 10 and 11.

 11. Information submitted by each Party under paragraphs 7 and 9 of this Article shall undergo a  technical expert 
review, in accordance with decision 1/CP.21. For those developing country Parties that need it in the light of their 
capacities, the review process shall include assistance in identifying capacity-building needs. In addition, each Party 
shall participate in a facilitative, multilateral consideration of progress with respect to efforts under Article 9, and its 
respective implementation and achievement of its nationally determined contribution.

 12. The technical expert review under this paragraph shall consist of a consideration of the Party’s support provided, as 
relevant, and its implementation and achievement of its nationally determined contribution. The review shall also 
identify areas of improvement for the Party, and include a  review of the consistency of the information with the 
modalities, procedures and guidelines referred to in paragraph 13 of this Article, taking into account the flexibility 
accorded to the Party under paragraph 2 of this Article. The review shall pay particular attention to the respective 
national capabilities and circumstances of developing country Parties.
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 13. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall, at its first session, 
building on experience from the arrangements related to transparency under the Convention, and elaborating 
on the provisions in this Article, adopt common modalities, procedures and guidelines, as appropriate, for the 
transparency of action and support.

 14. Support shall be provided to developing countries for the implementation of this Article.
 15. Support shall also be provided for the building of transparency-related capacity of developing country Parties on 

a continuous basis.

Article 14
 1. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall periodically take stock 

of the implementation of this Agreement to assess the collective progress towards achieving the purpose of this 
Agreement and its long-term goals (referred to as the “global stocktake”). It shall do so in a  comprehensive and 
facilitative manner, considering mitigation, adaptation and the means of implementation and support, and in the 
light of equity and the best available science.

 2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall undertake its first global 
stocktake in 2023 and every five years thereafter unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Agreement.

 3. The outcome of the global stocktake shall inform Parties in updating and enhancing, in a  nationally determined 
manner, their actions and support in accordance with the relevant provisions of this Agreement, as well as in 
enhancing international cooperation for climate action.

Article 15
 1. A  mechanism to facilitate implementation of and promote compliance with the provisions of this Agreement is 

hereby established.
 2. The mechanism referred to in paragraph 1 of this Article shall consist of a committee that shall be expert-based and 

facilitative in nature and function in a manner that is transparent, non-adversarial and non-punitive. The committee 
shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of Parties.

 3. The committee shall operate under the modalities and procedures adopted by the Conference of the Parties serving 
as the meeting of the Parties to this Agreement at its first session and report annually to the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

Article 16
 1. The Conference of the Parties, the supreme body of the Convention, shall serve as the meeting of the Parties to this 

Agreement.
 2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings 

of any session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement. When the 
Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, decisions under this Agreement 
shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.

 3. When the Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to this Agreement, any member of the 
Bureau of the Conference of the Parties representing a  Party to the Convention but, at that time, not a  Party to 
this Agreement, shall be replaced by an additional member to be elected by and from amongst the Parties to this 
Agreement.

 4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall keep under regular 
review the implementation of this Agreement and shall make, within its mandate, the decisions necessary to 
promote its effective implementation. It shall perform the functions assigned to it by this Agreement and shall:
(a) Establish such subsidiary bodies as deemed necessary for the implementation of this Agreement; and
(b) Exercise such other functions as may be required for the implementation of this Agreement.

 5. The rules of procedure of the Conference of the Parties and the financial procedures applied under the Convention 
shall be applied mutatis mutandis under this Agreement, except as may be otherwise decided by consensus by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

 6. The first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be 
convened by the secretariat in conjunction with the first session of the Conference of the Parties that is scheduled 
after the date of entry into force of this Agreement. Subsequent ordinary sessions of the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall be held in conjunction with ordinary sessions of the 
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Conference of the Parties, unless otherwise decided by the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to this Agreement.

 7. Extraordinary sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement shall 
be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference of the Parties serving as the meeting of 
the Parties to this Agreement or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request 
being communicated to the Parties by the secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

 8. The United Nations and its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any 
State member thereof or observers thereto not party to the Convention, may be represented at sessions of the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as observers. Any body or agency, 
whether national or international, governmental or non-governmental, which is qualified in matters covered by this 
Agreement and which has informed the secretariat of its wish to be represented at a session of the Conference of 
the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement as an observer, may be so admitted unless at 
least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the 
rules of procedure referred to in paragraph 5 of this Article.

Article 17
 1. The secretariat established by Article 8 of the Convention shall serve as the secretariat of this Agreement.
 2. Article 8, paragraph 2, of the Convention on the functions of the secretariat, and Article 8, paragraph 3, of the 

Convention, on the arrangements made for the functioning of the secretariat, shall apply mutatis mutandis to this 
Agreement. The secretariat shall, in addition, exercise the functions assigned to it under this Agreement and by the 
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement.

Article 18
 1. The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation 

established by Articles 9 and 10 of the Convention shall serve, respectively, as the Subsidiary Body for Scientific 
and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of this Agreement. The provisions of the 
Convention relating to the functioning of these two bodies shall apply mutatis mutandis to this Agreement. 
Sessions of the meetings of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for 
Implementation of this Agreement shall be held in conjunction with the meetings of, respectively, the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice and the Subsidiary Body for Implementation of the Convention.

 2. Parties to the Convention that are not Parties to this Agreement may participate as observers in the proceedings of 
any session of the subsidiary bodies. When the subsidiary bodies serve as the subsidiary bodies of this Agreement, 
decisions under this Agreement shall be taken only by those that are Parties to this Agreement.

 3. When the subsidiary bodies established by Articles 9 and 10 of the Convention exercise their functions with regard 
to matters concerning this Agreement, any member of the bureaux of those subsidiary bodies representing a Party 
to the Convention but, at that time, not a Party to this Agreement, shall be replaced by an additional member to be 
elected by and from amongst the Parties to this Agreement.

Article 19
 1. Subsidiary bodies or other institutional arrangements established by or under the Convention, other than those 

referred to in this Agreement, shall serve this Agreement upon a decision of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to this Agreement. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 
this Agreement shall specify the functions to be exercised by such subsidiary bodies or arrangements.

 2. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Agreement may provide further guidance 
to such subsidiary bodies and institutional arrangements.

Article 20
 1. This Agreement shall be open for signature and subject to ratification, acceptance or approval by States and 

regional economic integration organizations that are Parties to the Convention. It shall be open for signature at the 
United Nations Headquarters in New York from 22 April 2016 to 21 April 2017. Thereafter, this Agreement shall be 
open for accession from the day following the date on which it is closed for signature. Instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

 2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Agreement without any of its member 
States being a Party shall be bound by all the obligations under this Agreement. In the case of regional economic 
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integration organizations with one or more member States that are Parties to this Agreement, the organization and 
its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this 
Agreement. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this 
Agreement concurrently.

 3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, regional economic integration organizations 
shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Agreement. These 
organizations shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any substantial modification in 
the extent of their competence.

Article 21
 1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the 

Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions 
have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

 2. Solely for the limited purpose of paragraph 1 of this Article, “total global greenhouse gas emissions” means the 
most up-to-date amount communicated on or before the date of adoption of this Agreement by the Parties to the 
Convention.

 3. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Agreement or 
accedes thereto after the conditions set out in paragraph 1 of this Article for entry into force have been fulfilled, this 
Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or regional economic 
integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

 4. For the purposes of paragraph 1 of this Article, any instrument deposited by a  regional economic integration 
organization shall not be counted as additional to those deposited by its member States.

Article 22
The provisions of Article 15 of the Convention on the adoption of amendments to the Convention shall apply 
mutatis mutandis to this Agreement.

Article 23
 1. The provisions of Article 16 of the Convention on the adoption and amendment of annexes to the Convention shall 

apply mutatis mutandis to this Agreement.
 2. Annexes to this Agreement shall form an integral part thereof and, unless otherwise expressly provided for, 

a reference to this Agreement constitutes at the same time a reference to any annexes thereto. Such annexes shall 
be restricted to lists, forms and any other material of a descriptive nature that is of a scientific, technical, procedural 
or administrative character.

Article 24
The provisions of Article 14 of the Convention on settlement of disputes shall apply mutatis mutandis to this 
Agreement.

Article 25
 1. Each Party shall have one vote, except as provided for in paragraph 2 of this Article.
 2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote 

with a  number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Agreement. Such an 
organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.

Article 26
The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement.

Article 27
No reservations may be made to this Agreement.

Article 28
 1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party 

may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.
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 2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the 
notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

 3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.

Article 29
The original of this Agreement, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally 
authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

DONE at Paris this twelfth day of December two thousand and fifteen.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Agreement.”

 1. For and on behalf of Afghanistan
 2. For and on behalf of Albania
 3. For and on behalf of Algeria
 4. For and on behalf of Andorra
 5. For and on behalf of Angola
 6. For and on behalf of Antigua and Barbuda
 7. For and on behalf of Argentina
 8. For and on behalf of Australia
 9. For and on behalf of Austria
10. For and on behalf of Azerbaijan
11. For and on behalf of Bahamas
12. For and on behalf of Bahrain
13. For and on behalf of Bangladesh
14. For and on behalf of Barbados
15. For and on behalf of Belarus
16. For and on behalf of Belgium
17. For and on behalf of Belize
18. For and on behalf of Benin
19. For and on behalf of Bhutan
20. For and on behalf of Bolivia (Plurinational State of )
21. For and on behalf of Bosnia and Herzegovina
22. For and on behalf of Botswana
23. For and on behalf of Brazil
24. For and on behalf of Brunei Darussalam
25. For and on behalf of Bulgaria
26. For and on behalf of Burkina Faso
27. For and on behalf of Burundi
28. For and on behalf of Cabo Verde
29. For and on behalf of Cambodia
30. For and on behalf of Cameroon
31. For and on behalf of Canada
32. For and on behalf of Central African Republic
33. For and on behalf of Chad
34. For and on behalf of China
35. For and on behalf of Colombia
36. For and on behalf of Comoros
37. For and on behalf of Congo
38. For and on behalf of Costa Rica
39. For and on behalf of Côte d’Ivoire
40. For and on behalf of Croatia
41. For and on behalf of Cuba
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42. For and on behalf of Cyprus
43. For and on behalf of Czech Republic
44. For and on behalf of Democratic People’s Republic of Korea
45. For and on behalf of Democratic Republic of the Congo
46. For and on behalf of Denmark
47. For and on behalf of Djibouti
48. For and on behalf of Dominica
49. For and on behalf of Dominican Republic
50. For and on behalf of Egypt
51. For and on behalf of El Salvador
52. For and on behalf of Equatorial Guinea
53. For and on behalf of Eritrea
54. For and on behalf of Estonia
55. For and on behalf of Ethiopia
56. For and on behalf of European Union
57. For and on behalf of Fiji
58. For and on behalf of Finland
59. For and on behalf of France
60. For and on behalf of Gabon
61. For and on behalf of Georgia
62. For and on behalf of Germany
63. For and on behalf of Ghana
64. For and on behalf of Greece
65. For and on behalf of Grenada
66. For and on behalf of Guatemala
67. For and on behalf of Guinea
68. For and on behalf of Guinea-Bissau
69. For and on behalf of Guyana
70. For and on behalf of Haiti
71. For and on behalf of Honduras
72. For and on behalf of Hungary
73. For and on behalf of Iceland
74. For and on behalf of India
75. For and on behalf of Indonesia
76. For and on behalf of Iran (Islamic Republic of )
77. For and on behalf of Ireland
78. For and on behalf of Israel
79. For and on behalf of Italy
80. For and on behalf of Jamaica
81. For and on behalf of Japan
82. For and on behalf of Jordan
83. For and on behalf of Kenya
84. For and on behalf of Kiribati
85. For and on behalf of Kuwait
86. For and on behalf of Lao People’s Democratic Republic
87. For and on behalf of Latvia
88. For and on behalf of Lebanon
89. For and on behalf of Lesotho
90. For and on behalf of Liberia
91. For and on behalf of Libya
92. For and on behalf of Liechtenstein
93. For and on behalf of Lithuania
94. For and on behalf of Luxembourg
95. For and on behalf of Madagascar
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96. For and on behalf of Malaysia
97. For and on behalf of Maldives
98. For and on behalf of Mali
99. For and on behalf of Malta
100. For and on behalf of Marshall Islands
101. For and on behalf of Mauritania
102. For and on behalf of Mauritius
103. For and on behalf of Mexico
104. For and on behalf of Micronesia (Federated States of )
105. For and on behalf of Monaco
106. For and on behalf of Mongolia
107. For and on behalf of Montenegro
108. For and on behalf of Morocco
109. For and on behalf of Mozambique
110. For and on behalf of Myanmar
111. For and on behalf of Namibia
112. For and on behalf of Nauru
113. For and on behalf of Nepal
114. For and on behalf of Netherlands (The)
115. For and on behalf of New Zealand
116. For and on behalf of Niger
117. For and on behalf of Norway
118. For and on behalf of Oman
119. For and on behalf of Pakistan
120. For and on behalf of Palau
121. For and on behalf of Panama
122. For and on behalf of Papua New Guinea
123. For and on behalf of Paraguay
124. For and on behalf of Peru
125. For and on behalf of Philippines
126. For and on behalf of Poland
127. For and on behalf of Portugal
128. For and on behalf of Qatar
129. For and on behalf of Republic of Korea
130. For and on behalf of Romania
131. For and on behalf of Russian Federation
132. For and on behalf of Rwanda
133. For and on behalf of Saint Kitts and Nevis
134. For and on behalf of Saint Lucia
135. For and on behalf of Saint Vincent and The Grenadines
136. For and on behalf of Samoa
137. For and on behalf of San Marino
138. For and on behalf of Sao Tome and Principe
139. For and on behalf of Senegal
140. For and on behalf of Serbia
141. For and on behalf of Singapore
142. For and on behalf of Slovakia
143. For and on behalf of Slovenia
144. For and on behalf of Solomon Islands
145. For and on behalf of Somalia
146. For and on behalf of South Africa
147. For and on behalf of South Sudan
148. For and on behalf of Spain
149. For and on behalf of Sri Lanka
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150. For and on behalf of State of Palestine
151. For and on behalf of Sudan (The)
152. For and on behalf of Suriname
153. For and on behalf of Swaziland
154. For and on behalf of Sweden
155. For and on behalf of Switzerland
156. For and on behalf of Tajikistan
157. For and on behalf of Thailand
158. For and on behalf of The former Yugoslav Republic of Macedonia
159. For and on behalf of Timor-Leste
160. For and on behalf of Tonga
161. For and on behalf of Trinidad and Tobago
162. For and on behalf of Tunisia
163. For and on behalf of Turkey
164. For and on behalf of Tuvalu
165. For and on behalf of Uganda
166. For and on behalf of Ukraine
167. For and on behalf of United Arab Emirates
168. For and on behalf of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
169. For and on behalf of United Republic of Tanzania
170. For and on behalf of United States of America
171. For and on behalf of Uruguay
172. For and on behalf of Vanuatu
173. For and on behalf of Venezuela (Bolivarian Republic of )
174. For and on behalf of Viet Nam
175. For and on behalf of Zimbabwe

„PÁRIZSI MEGÁLLAPODÁS

A jelen Megállapodás Részes Felei,
mint az  Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményének – a  továbbiakban: „a Keretegyezmény” –  
Részes Felei,
a Keretegyezmény Részes Felei Konferenciájának tizenhetedik ülésszakán hozott 1/CP.17. számú határozattal 
létrehozott, fokozott fellépést célzó Durban-platform értelmében,
a Keretegyezmény célkitűzésének elérése érdekében és annak elvei alapján, ideértve a  méltányosság elvét, 
valamint a  közös, de megkülönböztetett felelősség és az  eltérő képességek elvét is, tekintettel az  eltérő nemzeti 
körülményekre,
felismerve, hogy a  rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretanyag alapján hatékony és progresszív válasz 
szükséges az éghajlatváltozás közelgő veszélyére,
felismerve továbbá a  részes fejlődő országok sajátos szükségleteit és különleges körülményeit, különösen 
azok vonatkozásában, amelyek a  Keretegyezmény értelmében különösen kiszolgáltatottak az  éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásaival szemben,
teljes mértékben figyelembe véve a  legkevésbé fejlett országok sajátos szükségleteit és különleges helyzetét 
a technológia finanszírozása és átadása tekintetében,
felismerve, hogy a  Részes Feleket nem csupán az  éghajlatváltozás, hanem az  arra válaszul megtett intézkedéseik 
hatásai is érinthetik,
hangsúlyozva az  éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések, válaszok és hatások szoros összefüggését 
a fenntartható fejlődéshez és a szegénység felszámolásához való méltányos hozzáféréssel,
felismerve az  élelmezésbiztonság védelmének és az  éhezés felszámolásának alapvető elsődlegességét, különösen 
az  élelmiszertermelő rendszerek különleges kiszolgáltatottságát az  éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 
szemben,
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figyelembe véve a  munkaerő igazságos átszervezésének, valamint a  tisztes munka és a  minőségi munkahelyek 
létrehozásának szükségszerűségét a nemzeti szinten meghatározott fejlesztési prioritásokkal összhangban,
elismerve, hogy az éghajlatváltozás az emberiség közös ügye, az éghajlatváltozás kezelésére irányuló intézkedések 
során a  Részes Feleknek tiszteletben kell tartaniuk, elő kell segíteniük, és figyelembe kell venniük saját 
kötelezettségeiket az  emberi jogok, az  egészséghez való jog, az  őslakos népek, a  helyi közösségek, a  migránsok, 
a gyermekek, a fogyatékkal élők, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévők jogai, a fejlődéshez való jog, valamint 
a  nemek közötti egyenlőség, a  nők szerepének és a  nemzedékek közötti méltányosság elvének megerősítése 
vonatkozásában,
felismerve, hogy fontos megóvni és – adott esetben – továbbfejleszteni a  Keretegyezményben említett 
üvegházhatású gázok nyelőit és tározóit,
tudomásul véve, hogy fontos védeni valamennyi ökoszisztéma, köztük az  óceánok épségét, valamint biztosítani 
a  biológiai sokféleséget, amelyet egyes kultúrákban Földanyaként tisztelnek, valamint tudomásul véve, hogy 
az  éghajlatváltozás kezelésére irányuló intézkedések során egyesek számára fontos az  „éghajlati igazságosság” 
eszméje,
megerősítve az  oktatás, a  képzés, a  társadalmi tudatosság, a  nyilvánosság részvétele, az  információkhoz való 
nyilvános hozzáférés, valamint a  teljes körű együttműködés fontosságát a  jelen Megállapodás által érintett 
kérdésekben,
felismerve valamennyi kormányzati szint és különböző szereplők teljes körű részvételének fontosságát 
az éghajlatváltozás kezelésében a Részes Felek vonatkozó nemzeti jogszabályai alapján,
valamint felismerve, hogy a  fenntartható életmódok, illetve a  fenntartható fogyasztási és termelési minták, 
amelyekben a részes fejlett országok az élen járnak, fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozás kezelésében,

a következőkben állapodtak meg:

1. cikk
A jelen Megállapodás alkalmazásában a Keretegyezmény 1. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók. 
Továbbá:
(a) „Keretegyezmény”: az Egyesült Nemzetek által New Yorkban, 1992. május 9-én elfogadott Éghajlatváltozási 

Keretegyezmény;
(b) „A Részes Felek Konferenciája”: a Keretegyezmény Részes Feleinek Konferenciája;
(c) „Részes Fél”: a jelen Megállapodásban Részes Fél.

2. cikk
 1. A  jelen Megállapodás célja, hogy a  Keretegyezmény és annak célkitűzése megvalósításának elősegítése 

során erősítse az  éghajlatváltozás veszélyére adott globális választ a  fenntartható fejlődéssel és a  szegénység 
felszámolására irányuló törekvésekkel összefüggésben, többek között:
(a) a globális átlaghőmérséklet emelkedését jóval az  iparosodás előtti átlaghőmérsékletnél 2 °C-kal magasabb 

hőmérsékletszint alatt tartva; egyúttal arra törekedve, hogy a  hőmérsékletemelkedés az  iparosodás 
előtti átlaghőmérséklet feletti 1,5 °C mértékre korlátozódjon, felismerve, hogy ez  jelentősen csökkentené 
az éghajlatváltozás kockázatait és hatásait;

(b) az  éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás képességének növelésével, 
az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fejlesztésével és az üvegházhatású gázok alacsony szintű 
kibocsátásának támogatásával, az élelmiszer-termelés veszélyeztetése nélkül;

(c) arra törekedve, hogy a pénzügyi források áramlása összhangban álljon az üvegházhatású gázok alacsonyabb 
szintű kibocsátására és az  éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség fejlesztésére irányuló 
erőfeszítésekkel.

 2. A jelen Megállapodást a méltányosság, valamint a közös, de megkülönböztetett felelősség és az eltérő képességek 
elve alapján, az eltérő nemzeti körülmények figyelembevételével kell megvalósítani.

3. cikk
Az éghajlatváltozásra adott globális válaszhoz nemzetileg meghatározott hozzájárulásként valamennyi Részes Fél 
köteles a 4., 7., 9., 10., 11. és 13. cikkben meghatározott jelentős erőfeszítéseket tenni, és azokat bejelenteni a jelen 
Megállapodás 2.  cikkében foglalt cél teljesülése érdekében. A  Részes Felek erőfeszítései idővel haladást fognak 
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eredményezni, annak elismerésével, hogy szükség van a részes fejlődő országok támogatására a jelen Megállapodás 
hatékony megvalósításához.

4. cikk
 1. A  2.  cikkben meghatározott hosszú távú hőmérsékleti cél teljesülése érdekében a  Részes Felek törekednek arra, 

hogy mielőbb elérjék az üvegházhatású gázok kibocsátásának globális tetőzését, felismerve, hogy a tetőzés tovább 
fog tartani a  részes fejlődő országok esetében, valamint azt követően törekszenek a  gyors csökkentés elérésére 
a  rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján, hogy a  jelen század második felében méltányossági 
alapon, a  fenntartható fejlődés és a  szegénység felszámolásának összefüggésében egyensúly jöjjön létre 
az üvegházhatású gázok emberi eredetű forrásokból való kibocsátásai és a nyelők általi eltávolításai között.

 2. Valamennyi Részes Fél kidolgoz, bejelent és fenntart egymást követő, általa teljesíteni kívánt nemzetileg 
meghatározott hozzájárulásokat. A  Részes Felek nemzeti mérséklési intézkedéseket vezetnek be e  hozzájárulások 
célkitűzéseinek teljesülése érdekében.

 3. Minden Részes Fél egymást követő, nemzetileg meghatározott hozzájárulása előrehaladást jelent az  adott 
Részes Fél aktuális nemzetileg meghatározott hozzájárulásához képest, és tükrözi annak lehető legnagyratörőbb 
törekvését, tükrözve a  közös, de megkülönböztetett felelősség és az  eltérő képességek elvét, tekintettel az  eltérő 
nemzeti körülményekre.

 4. A  részes fejlett országoknak továbbra is élen kell járniuk a  gazdaság egészére vonatkozó abszolút 
kibocsátáscsökkentési célok követésében. A  részes fejlődő országoknak tovább kell fejleszteniük mérséklési 
törekvéseiket, és arra ösztönözzük őket, hogy törekedjenek idővel a  gazdaság egészére vonatkozó 
kibocsátáscsökkentési vagy -korlátozási célokhoz közelíteni az eltérő nemzeti körülmények figyelembevételével.

 5. A  részes fejlődő országok támogatást kapnak a  jelen cikk végrehajtásához a  9., 10. és 11.  cikk szerint, felismerve, 
hogy a részes fejlődő országoknak nyújtott fokozott támogatás nagyobb ambíciókat tesz lehetővé fellépéseik során.

 6. A  legkevésbé fejlett országok és a  fejlődő kis szigetállamok saját különleges körülményeiket tükröző stratégiákat, 
terveket és fellépéseket dolgozhatnak ki és jelenthetnek be az  üvegházhatású gázok alacsony kibocsátása 
érdekében.

 7. A  Részes Felek alkalmazkodási intézkedéseiből és/vagy gazdasági diverzifikációs terveiből származó, 
a mérsékeléssel kapcsolatos járulékos előnyök hozzájárulhatnak a jelen cikk szerinti mérséklési eredményekhez.

 8. Nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik bejelentésekor a  Részes Felek olyan tájékoztatást adnak, amely 
szükséges az egyértelműség, az átláthatóság és az érthetőség biztosításához a jelen Megállapodásban Részes Felek 
találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciájának 1/CP.21. számú és bármely vonatkozó határozata értelmében.

 9. A  Részes Felek ötévenként bejelentik nemzetileg meghatározott hozzájárulásukat a  jelen Megállapodásban 
Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciájának 1/CP.21. számú és bármely vonatkozó határozata 
értelmében, valamint tájékozódnak a 14. cikkben említett globális értékelés eredményeiről.

 10. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája első ülésszakán közös 
határidőket állapít meg a nemzetileg meghatározott hozzájárulások tekintetében.

 11. A Részes Felek az ambíciószintjük növelése érdekében bármikor módosíthatják meglévő, nemzetileg meghatározott 
hozzájárulásukat a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája által 
elfogadott iránymutatással összhangban.

 12. A  Részes Felek által bejelentett, nemzetileg meghatározott hozzájárulásokat a  Titkárság által vezetett központi 
nyilvántartásban rögzítik.

 13. A  Részes Felek elszámolnak a  nemzetileg meghatározott hozzájárulásaikkal. A  nemzetileg meghatározott 
hozzájárulásaiknak megfelelő emberi eredetű kibocsátásokkal és elnyelésekkel való elszámolás során a Részes Felek 
elősegítik a  környezeti integritást, az  átláthatóságot, a  pontosságot, a  teljességet, az  összehasonlíthatóságot és 
a következetességet, valamint biztosítják a kétszeres elszámolás elkerülését a  jelen Megállapodásban Részes Felek 
találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája által elfogadott iránymutatással összhangban.

 14. A nemzetileg meghatározott hozzájárulásokkal összefüggésben, az emberi eredetű kibocsátásokra és elnyelésekre 
irányuló mérséklési intézkedések elismerése és végrehajtása során a Részes Feleknek adott esetben figyelembe kell 
venniük a Keretegyezmény alapján meglévő módszereket és iránymutatásokat a jelen cikk 13. bekezdésében foglalt 
rendelkezések figyelembevételével.

 15. A  jelen Megállapodás végrehajtása során a  Részes Felek figyelembe veszik a  válaszintézkedések hatásai által 
leginkább érintett gazdaságokkal rendelkező Részes Felek, különösen a részes fejlődő országok aggályait.

 16. A  Részes Felek, köztük a  regionális nemzetközi gazdasági szervezetek és azok tagállamai, amelyek megállapodást 
kötöttek a jelen cikk 2. bekezdése szerinti közös teljesítésről, nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik bejelentése 
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során tájékoztatják a  Titkárságot az  adott megállapodás feltételeiről, ideértve az  egyes Részes Felekhez rendelt 
tárgyidőszaki kibocsátási szinteket is. Ezt követően a Titkárság tájékoztatja a  Részes Feleket és a  Keretegyezmény 
aláíró feleit az adott megállapodás feltételeiről.

 17. Az ilyen megállapodás Részes Felei felelősek a fenti 16. pontban említett megállapodásban részükre meghatározott 
kibocsátási szintért, a jelen cikk 13. és 14. bekezdése, valamint a 13. és a 15. cikk értelmében.

 18. Amennyiben a  közösen teljesítő Részes Felek regionális gazdasági integrációs szervezet keretében vagy azzal 
együtt teljesítenek úgy, hogy maga a szervezet is a jelen Megállapodásban Részes Fél, az adott regionális gazdasági 
integrációs szervezet minden tagállama egyenként és a  regionális gazdasági integrációs szervezettel együtt is 
felelős a jelen cikk 16. bekezdésében említett megállapodásban részére meghatározott kibocsátási szintért, a jelen 
cikk 13. és 14. bekezdése, valamint a 13. és a 15. cikk értelmében.

 19. A  Részes Feleknek arra kell törekedniük, hogy az  üvegházhatású gázok alacsony kibocsátásával járó hosszú távú 
fejlesztési stratégiákat fogalmazzanak meg és jelentsenek be, szem előtt tartva a 2. cikket, figyelembe véve közös, de 
megkülönböztetett felelősségeiket és eltérő képességeiket, tekintettel az eltérő nemzeti körülményekre.

5. cikk
 1. A  Részes Feleknek fel kell lépniük az  üvegházhatású gázok nyelői és tározói megóvása és – adott esetben – 

továbbfejlesztése érdekében a Keretegyezmény 4. cikke (1) bekezdésének (d) pontjában foglaltak szerint, ideértve 
az erdőket is.

 2. A  jelen Megállapodás arra ösztönzi a  Részes Feleket, hogy – többek között eredményalapú kifizetések útján – 
lépjenek fel a  Keretegyezményben már elfogadott vonatkozó iránymutatások és határozatok által meghatározott 
meglévő keretrendszer végrehajtása és támogatása érdekében az  alábbiak tekintetében: az  erdőirtásból és 
az  erdők pusztulásából származó kibocsátások csökkentésére vonatkozó szakpolitikai megközelítések és pozitív 
ösztönzők, az  erdőmegőrzés szerepe, a  fenntartható erdőgazdálkodás és az  erdei szénkészletek növelése 
a  fejlődő országokban; valamint alternatív szakpolitikai megközelítések, nevezetesen az  átfogó és fenntartható 
erdőgazdálkodásra irányuló közös mérséklési és alkalmazkodási megközelítések, megerősítve, hogy adott esetben 
fontos az ilyen megközelítésekhez kapcsolódó nem szénalapú előnyök ösztönzése.

6. cikk
 1. A  Részes Felek elismerik, hogy egyes Részes Felek önként kívánnak együttműködni a  nemzetileg meghatározott 

hozzájárulásaik megvalósításában, hogy nagyobb célokat fogalmazzanak meg mérséklési és alkalmazkodási 
intézkedéseikkel kapcsolatban, valamint előmozdítsák a fenntartható fejlődést és a környezeti integritást.

 2. A Részes Felek, miközben olyan önkéntes együttműködési megközelítést támogatnak, amelynek része a nemzetközi 
szinten átadott kibocsátáscsökkentési eredmények felhasználása a  nemzetileg meghatározott hozzájárulások 
tekintetében, elősegítik a  fenntartható fejlődést, és biztosítják a  környezeti integritást és átláthatóságot, többek 
között a  kormányzásban is, és megbízható elszámolást alkalmaznak, hogy biztosítsák többek között a  kétszeres 
elszámolás elkerülését a jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája által 
elfogadott iránymutatással összhangban.

 3. A  nemzetközi szinten átadott kibocsátáscsökkentési eredmények felhasználása a  nemzetileg meghatározott 
hozzájárulásoknak a jelen Megállapodás szerinti teljesítése érdekében önkéntes, és az abban részt vevő Részes Felek 
engedélyével történik.

 4. Ezennel létrejön az  üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulást és a  fenntartható 
fejlődés támogatását szolgáló mechanizmus a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló 
Részes Felek Konferenciájának felügyelete és irányítása alatt a  Részes Felek általi önkéntes használat érdekében. 
A  mechanizmust a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája által 
kijelölt testület felügyeli, és arra törekszik, hogy:
(a) a fenntartható fejlődés támogatása mellett elősegítse az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését;
(b) ösztönözze és előmozdítsa a  Részes Fél által felhatalmazott állami és magánszervezetek részvételét 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében;
(c) hozzájáruljon a  kibocsátási szintek csökkentéséhez a  fogadó Részes Félnél, amely élvezni fogja 

a kibocsátáscsökkentést eredményező csökkentési tevékenységek eredményét, amelyet egy másik Részes Fél 
is felhasználhat a nemzetileg meghatározott hozzájárulása teljesítéséhez; valamint

(d) általános csökkenést érjen el a globális kibocsátások tekintetében.
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 5. A  jelen cikk 4. bekezdésében említett mechanizmusból származó kibocsátás-csökkentések nem használhatók fel 
a  fogadó Részes Fél nemzetileg meghatározott hozzájárulása teljesítésének bizonyítására, amennyiben azokat egy 
másik Részes Fél használja saját nemzetileg meghatározott hozzájárulása teljesítésének bizonyítására.

 6. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája biztosítja, hogy a  jelen 
cikk 4. bekezdésében említett mechanizmus bevételét részben adminisztratív kiadások fedezésére, valamint arra 
fordítsák, hogy az alkalmazkodás költségeinek fedezésében támogassák azokat a részes fejlődő országokat, amelyek 
különösen kiszolgáltatottak az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben.

 7. A jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája első ülésszakán szabályokat, 
módozatokat és eljárásokat fogad el a jelen cikk 4. bekezdésében meghatározott mechanizmusra vonatkozóan.

 8. A Részes Felek elismerik annak fontosságát, hogy egységes, átfogó és kiegyensúlyozott, nem piaci alapú megközelítések 
álljanak a  Részes Felek rendelkezésére a  nemzetileg meghatározott hozzájárulásaik megvalósításában nyújtott 
támogatáshoz, a  fenntartható fejlődéssel és a  szegénység felszámolásával összefüggésben, összehangolt és 
hatékony módon, adott esetben többek között kibocsátáscsökkentés, alkalmazkodás, finanszírozás, technológiaátadás 
és kapacitásépítés révén. Ezen megközelítések az alábbi célokra összpontosulnak:
(a) a kibocsátáscsökkentési és alkalmazkodási törekvések előmozdítása;
(b) az  állami és magánszektor részvételének növelése a  nemzetileg meghatározott hozzájárulások 

megvalósításában; valamint
(c) együttműködési lehetőségek biztosítása eszközökön és vonatkozó intézményi intézkedéseken keresztül.

 9. Ezennel meghatározásra kerül a fenntartható fejlődés nem piaci alapú megközelítéseinek keretrendszere a jelen cikk 
8. bekezdésében említett nem piaci alapú megközelítések előmozdítása érdekében.

7. cikk
 1. A  Részes Felek ezennel meghatározzák a  globális alkalmazkodási célt az  alkalmazkodóképesség növelésére, 

az ellenálló képesség erősítésére és az éghajlatváltozással szembeni kiszolgáltatottság csökkentésére vonatkozóan, 
figyelembe véve a  fenntartható fejlődéshez való hozzájárulást és a  megfelelő alkalmazkodási válasz biztosítását 
a 2. cikkben meghatározott hőmérsékleti célkitűzéssel összefüggésben.

 2. A  Részes Felek elismerik, hogy az  alkalmazkodás olyan helyi, szubnacionális, nemzeti, regionális és nemzetközi 
dimenziókkal rendelkező globális kihívás, amellyel mindenki szembesül, és az  éghajlatváltozásra adott hosszú 
távú globális válaszhoz való hozzájárulásnak kulcsfontosságú eleme az emberek, a megélhetés és az ökoszisztéma 
védelme érdekében, figyelembe véve azoknak a  részes fejlődő országoknak a  sürgető és azonnali szükségleteit, 
amelyek különösen kiszolgáltatottak az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben.

 3. A részes fejlődő országok alkalmazkodási törekvéseit elismerik a jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául 
szolgáló Részes Felek Konferenciájának első ülésszakán elfogadásra kerülő módozatok szerint.

 4. A  Részes Felek elismerik, hogy jelenleg nagy szükség van az  alkalmazkodásra, és a  magasabb szintű 
kibocsátáscsökkentési intézkedések csökkenthetik a  további alkalmazkodási törekvések szükségességét, valamint 
a nagyobb alkalmazkodási igény magasabb alkalmazkodási költségekkel járhat.

 5. A  Részes Felek elismerik, hogy az  alkalmazkodási fellépésnek országos, a  nemek közötti egyenlőség 
szempontját figyelembe vevő, részvételen alapuló és teljesen átlátható megközelítést kell követnie, figyelembe 
véve a  kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokat, közösségeket és ökoszisztémákat, és annak a  legjobb 
tudományos ismereteken, valamint – adott esetben – hagyományos tudáson, az  őslakos népek tudásán és helyi 
tudásrendszereken kell alapulnia, hogy az  alkalmazkodás szükség szerint beépüljön a  megfelelő társadalmi-
gazdasági és környezeti politikába és fellépésekbe.

 6. A Részes Felek elismerik az alkalmazkodási törekvésekhez nyújtott támogatás és az azokkal kapcsolatos nemzetközi 
együttműködés fontosságát, valamint azt, hogy figyelembe kell venni a  részes fejlődő országok szükségleteit, 
különösen azokét, amelyek különösen kiszolgáltatottak az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben.

 7. A Részes Feleknek erősíteniük kell az együttműködést az alkalmazkodással kapcsolatos fellépés fokozása érdekében, 
figyelembe véve a Cancúni Alkalmazkodási Keretet, tekintettel többek között a következőkre:
(a) információk, bevált gyakorlatok, tapasztalatok és tanulságok megosztása, adott esetben ideértve azt 

is, ahogyan ezek a  tudományhoz, a  tervezéshez, az  irányelvekhez és a  végrehajtáshoz kapcsolódnak 
az alkalmazkodási fellépések vonatkozásában;

(b) az  intézményi intézkedések megerősítése, ideértve a  Keretegyezmény hatálya alá tartozó, a  jelen 
Megállapodást szolgáló intézkedéseket is, a  megfelelő információk és ismeretek szintézisének támogatása, 
valamint a Részes Feleknek nyújtandó technikai támogatás és iránymutatás érdekében;
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(c) az  éghajlattal kapcsolatos tudományos ismeretek erősítése, ideértve az  éghajlati rendszer kutatását, 
rendszeres megfigyelését és a  korai előrejelző rendszereket is, olyan módon, hogy tájékoztatást nyújtson 
az éghajlattal foglalkozó szolgálatoknak, és támogassa a döntéshozatalt;

(d) a  részes fejlődő országok segítése a  hatékony alkalmazkodási gyakorlatok, alkalmazkodási szükségletek, 
prioritások, az  alkalmazkodási fellépésekhez és törekvésekhez nyújtott és kapott támogatás, valamint 
a  kihívások és hiányosságok meghatározásában, a  bevált gyakorlatok ösztönzésével összeegyeztethető 
módon; valamint

(e) az alkalmazkodási fellépések hatékonyságának és tartósságának javítása.
 8. A  jelen Megállapodás ösztönzi az  Egyesült Nemzetek szakosodott szervezeteit és intézményeit, hogy támogassák 

a  Részes Feleknek a  jelen cikk 7. bekezdésében meghatározott intézkedések végrehajtására irányuló törekvéseit, 
figyelembe véve a jelen cikk 5. pontjának rendelkezéseit.

 9. Minden Részes Fél szükség szerint részt vesz alkalmazkodástervezési folyamatokban és az  intézkedések 
végrehajtásában, ideértve vonatkozó tervek, politikák és/vagy hozzájárulások kidolgozását vagy továbbfejlesztését 
is, többek között az alábbiak terén:
(a) az alkalmazkodási fellépések, vállalások és/vagy erőfeszítések megvalósítása;
(b) a nemzeti alkalmazkodási tervek megalkotásának és megvalósításának folyamata;
(c) az  éghajlatváltozásból fakadó hatások és a  kiszolgáltatottság értékelése, a  nemzeti szinten meghatározott, 

prioritást élvező fellépések kidolgozása érdekében, figyelembe véve a kiszolgáltatott embereket, helyeket és 
ökoszisztémákat;

(d) az  alkalmazkodási tervek, politikák, programok és fellépések nyomon követése és értékelése, a  tanulságok 
levonása; valamint

(e) a társadalmi-gazdasági és ökológiai rendszerek ellenálló képességének kialakítása többek között a gazdasági 
diverzifikáció és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás révén.

 10. Minden Részes Félnek szükség szerint be kell nyújtania és rendszeresen frissítenie kell az  alkalmazkodási 
közleményét, amely tartalmazza az adott Részes Fél prioritásait, végrehajtási és támogatási szükségleteit, terveit és 
fellépéseit, anélkül, hogy bármilyen további terhet róna a részes fejlődő országokra.

 11. A  jelen cikk 10. bekezdésében említett alkalmazkodási közleményt szükség szerint egyéb közlemények vagy 
dokumentumok részeként vagy azokhoz kapcsolódóan nyújtják be, illetve rendszeresen frissítik, ideértve a nemzeti 
alkalmazkodási tervet, a 4. cikk 2. bekezdésében említett nemzetileg meghatározott hozzájárulást és/vagy a nemzeti 
közleményt is.

 12. A  jelen cikk 10. bekezdésében említett alkalmazkodási közleményt a  Titkárság által vezetett központi 
nyilvántartásban rögzítik.

 13. Folyamatos és fokozott nemzetközi támogatást kapnak a  részes fejlődő országok a  jelen cikk 7., 9., 10. és 
11. bekezdésének megvalósításához a 9., 10. és 11. cikk rendelkezéseivel összhangban.

 14. A 14. cikkben meghatározott globális értékelés többek között:
(a) elismeri a részes fejlődő országok alkalmazkodási törekvéseit;
(b) fokozza az  alkalmazkodási fellépés végrehajtását, figyelembe véve a  jelen cikk 10. bekezdésében említett 

alkalmazkodási közleményt;
(c) felülvizsgálja az  alkalmazkodás és az  alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás megfelelőségét és hatékonyságát; 

valamint
(d) felülvizsgálja a  jelen cikk 1. bekezdésében említett globális alkalmazkodási célkitűzés megvalósítása során 

elért általános eredményeket.

8. cikk
 1. A Részes Felek felismerik az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival összefüggő veszteségek és károk elhárításának, 

minimalizálásának és kezelésének fontosságát, ideértve a  szélsőséges időjárási jelenségeket és a  lassan kialakuló 
jelenségeket, valamint a fenntartható fejlődés szerepét is a veszteségek és károk kockázatainak csökkentésében.

 2. Az  éghajlatváltozással kapcsolatos veszteségek és károk orvoslására szolgáló Varsói Nemzetközi Mechanizmus 
a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciájának hatáskörébe és 
irányítása alá tartozik, és továbbfejleszthető és megerősíthető a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául 
szolgáló Részes Felek Konferenciája által meghatározottak szerint.

 3. A  Részes Feleknek erősíteniük kell a  megértést, a  fellépést és a  támogatást adott esetben a  Varsói Nemzetközi 
Mechanizmuson keresztül is, együttműködő és támogató módon az  éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival 
összefüggő veszteségek és károk tekintetében.
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 4. Ennek megfelelően a megértés, a fellépés és a támogatás megerősítését szolgáló együttműködési és előmozdítási 
területek között az alábbiak szerepelhetnek:
(a) korai előrejelző rendszerek;
(b) vészhelyzeti készültség;
(c) lassan kialakuló jelenségek;
(d) jelenségek, amelyek visszafordíthatatlan és maradandó veszteséget és kárt okozhatnak;
(e) átfogó kockázatelemzés és -kezelés;
(f ) kockázatbiztosítási lehetőségek, az  éghajlatváltozással kapcsolatos közös kockázatviselés és más biztosítási 

megoldások;
(g) nem gazdasági veszteségek; valamint
(h) a közösségek, a megélhetés és az ökoszisztémák ellenálló képessége.

 5. A Varsói Nemzetközi Mechanizmus együttműködik a Megállapodás szerinti testületekkel és szakértői csoportokkal, 
valamint a Megállapodáson kívüli érdekelt szervezetekkel és szakértői testületekkel.

9. cikk
 1. A fejlett részes országok pénzügyi forrásokkal támogatják a részes fejlődő országokat a kibocsátáscsökkentésben és 

az alkalmazkodásban, folytatva a Keretegyezményben meghatározott kötelezettségeik teljesítését.
 2. A többi Részes Felet arra ösztönözzük, hogy önként nyújtsanak vagy folytatólagosan biztosítsanak ilyen támogatást.
 3. A  globális erőfeszítés részeként a  fejlett részes országoknak továbbra is vezető szerepet kell betölteniük 

az  éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozásának mozgósításában számos különböző forrásból, eszközzel és 
csatornán keresztül, tudomásul véve a  közpénzalapú pénzeszközök jelentős szerepét, különböző fellépéseken 
keresztül, amilyen az egyes országok által vezetett stratégiák támogatása, figyelembe véve a részes fejlődő országok 
szükségleteit és prioritásait. Az  éghajlatváltozás elleni küzdelemre fordított pénzeszközök mozgósítása során 
a korábbi erőfeszítéseken felüli eredményeket kell elérni.

 4. A  megnövelt pénzügyi források rendelkezésre bocsátásának arra kell irányulnia, hogy egyensúly jöjjön létre 
az  alkalmazkodás és kibocsátáscsökkentés között, figyelembe véve az  egyes országok által vezetett stratégiákat, 
valamint a  részes fejlődő országok prioritásait és szükségleteit, leginkább azokét, amelyek különösen 
kiszolgáltatottak az  éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben, és jelentős kapacitásbeli korlátokkal 
rendelkeznek, úgymint a  legkevésbé fejlett országok és a  fejlődő kis szigetállamok, tekintettel a  közpénzből 
származó és vissza nem térítendő célzott alkalmazkodástámogatási források iránti igényre.

 5. A részes fejlett országok adott esetben kétévente közlik a  jelen cikk 1. és 3. bekezdéséhez kapcsolódó tájékoztató 
jellegű, mennyiségi és minőségi információkat, lehetőség szerint ideértve a részes fejlődő országoknak nyújtandó, 
közpénzből származó források előre jelzett szintjét is. A többi forrást biztosító Részes Felet arra ösztönözzük, hogy 
kétévente önként közölje a vonatkozó információkat.

 6. A 14. cikkben említett globális értékelés során figyelembe veszik azt a tájékoztatást, amelyet a fejlett részes országok 
és/vagy a  Megállapodásban meghatározott testületek adnak az  éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozására 
irányuló erőfeszítéseikről.

 7. A fejlett részes országok kétévente átlátható és következetes tájékoztatást nyújtanak a részes fejlődő országoknak 
az  állami beavatkozások keretében nyújtott és mozgósított támogatásról a  jelen Megállapodásban Részes Felek 
találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciájának első ülésszakán elfogadásra kerülő módozatokkal, eljárásokkal 
és iránymutatásokkal összhangban, a  13.  cikk 13. bekezdésében előírtak szerint. A  többi Részes Felet is erre 
ösztönözzük.

 8. A Keretegyezmény Pénzügyi Mechanizmusa, ideértve az annak működtetésével megbízott intézményeit is, a  jelen 
Megállapodás pénzügyi mechanizmusául szolgál.

 9. A  jelen Megállapodást szolgáló intézmények, köztük a  Keretegyezmény Pénzügyi Mechanizmusának 
működtetésével megbízott intézmények arra törekednek, hogy a  részes fejlődő országoknak, különösen 
a  legkevésbé fejlett országoknak és a  fejlődő kis szigetállamoknak hatékony hozzáférést biztosítsanak a  pénzügyi 
forrásokhoz egyszerűsített jóváhagyási eljárásokkal és fokozott készenléti támogatással, az  éghajlatváltozási 
stratégiáikhoz és terveikhez kapcsolódóan.

10. cikk
 1. A  Részes Felek közös, hosszú távú jövőképpel rendelkeznek a  technológiafejlesztés és -átadás teljes körű 

megvalósításának jelentőségéről az  éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség javítása és az  üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.
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 2. A  Részes Felek, tudomásul véve a  technológia fontos szerepét a  jelen Megállapodásban meghatározott 
kibocsátáscsökkentési és alkalmazkodási fellépések végrehajtásában, valamint elismerve a  jelenlegi 
technológiaalkalmazási és -terjesztési törekvéseket, erősítik a  technológiafejlesztéssel és -átadással kapcsolatos 
együttműködő fellépést.

 3. A Keretegyezmény keretében létrehozott Technológiai Mechanizmus a jelen Megállapodást szolgálja.
 4. Ezennel technológiai keretrendszer jön létre, hogy átfogó iránymutatást nyújtson a  Technológiai Mechanizmus 

munkájához a  technológiafejlesztéssel és -átadással kapcsolatos fokozott fellépés előmozdítása során, a  jelen 
Megállapodás megvalósításának a  jelen cikk 1. bekezdésében említett hosszú távú jövőkép érdekében történő 
támogatása céljából.

 5. Az  innováció felgyorsítása, ösztönzése és lehetővé tétele kiemelten fontos az  éghajlatváltozásra adott hatékony, 
hosszú távú globális válasz, valamint a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés elősegítése szempontjából. 
Az  ilyen erőfeszítések lehetőség szerint támogatásban részesülnek, többek között a Technológiai Mechanizmus és 
– pénzügyi eszközökkel – a Keretegyezmény Pénzügyi Mechanizmusa révén, az együttműködésen alapuló kutatás-
fejlesztési megközelítések és a  részes fejlődő országok technológiához való hozzáférésének megkönnyítése terén, 
különösen a technológiai ciklus korai szakaszaiban.

 6. A  részes fejlődő országok – többek között pénzügyi – támogatást kapnak a  jelen cikk megvalósításához, így 
a  technológiafejlesztéssel és -átadással kapcsolatos együttműködő fellépés erősítésére is a  technológiai ciklus 
különböző szakaszaiban, hogy egyensúly jöjjön létre a  kibocsátáscsökkentésre és az  alkalmazkodásra nyújtott 
támogatások között. A  14.  pontban említett globális értékelés során figyelembe kell venni minden rendelkezésre 
álló információt azon erőfeszítésekről, amelyek a  részes fejlődő országoknak a  technológiafejlesztéshez és 
-átadáshoz nyújtott támogatásra irányulnak.

11. cikk
 1. A  jelen Megállapodás szerinti kapacitásépítés eredményeként növelni kell a  részes fejlődő országok kapacitását 

és képességét, különösen a  legkisebb kapacitással rendelkező országokét, mint amilyenek a  legkevésbé fejlett 
országok és azok, amelyek különösen kiszolgáltatottak az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaival szemben, például 
a  fejlődő kis szigetállamok, a  hatékony éghajlatváltozás elleni fellépés érdekében, ezen belül – többek között – 
az  alkalmazkodási és kibocsátáscsökkentési fellépések megvalósítása érdekében, és támogatni kell a  technológia 
fejlesztését, terjesztését és alkalmazását, az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozását, az oktatás, a képzés és 
a társadalmi tudatosság vonatkozó szempontjait, valamint az átlátható, kellő időben történő és pontos tájékoztatást.

 2. A  kapacitásépítést az  egyes országoknak kell irányítaniuk, annak nemzeti szükségleteken kell alapulnia, és azokra 
kell reagálnia, valamint támogatnia kell a  Részes Fél országok felelősségvállalását, különösen a  részes fejlődő 
országok tekintetében, nemzeti, szubnacionális és helyi szinten egyaránt. A kapacitásépítést a levont tanulságoknak 
kell vezérelniük, így a Keretegyezmény szerinti kapacitásépítési tevékenységekből levont tanulságoknak, és annak 
olyan hatékony, ismétlődő folyamatnak kell lennie, amely a  részvételen alapul, területek felett ível át, és a  nemek 
egyenlőségére is érzékeny.

 3. A  Részes Feleknek együtt kell működniük a  részes fejlődő országok kapacitásának növelésében a  jelen 
Megállapodás végrehajtása érdekében. A  részes fejlett országoknak fokozniuk kell azt a  támogatást, amelyet 
a részes fejlődő országoknak nyújtanak a kapacitásépítési fellépésekhez.

 4. A  részes fejlődő országoknak a  jelen Megállapodás végrehajtását célzó kapacitásfejlesztésében – többek között 
regionális, kétoldalú és többoldalú megközelítéseken keresztül – részt vevő Részes Felek rendszeresen jelentést 
tesznek e kapacitásépítési fellépésekről vagy intézkedésekről. A részes fejlődő országoknak rendszeresen jelentést 
kell tenniük a  jelen Megállapodás megvalósításával kapcsolatos kapacitásépítési tervek, politikák, fellépések vagy 
intézkedések végrehajtása során elért eredményeikről.

 5. A  kapacitásépítési tevékenységeket megfelelő intézményi intézkedésekkel növelik a  jelen Megállapodás 
végrehajtásának támogatása érdekében, ideértve a  jelen Megállapodást szolgáló, a  Keretegyezményben 
meghatározott megfelelő intézményi intézkedéseket is. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául 
szolgáló Részes Felek Konferenciája első ülésszakán határozatot tárgyal meg és fogad el a  kapacitásépítésre 
vonatkozó első intézményi intézkedésekről.

12. cikk
A Részes Felek az  intézkedések meghozatala során szükség szerint együttműködnek az  éghajlatváltozással 
kapcsolatos oktatás, képzés, társadalmi tudatosság, a  nyilvánosság részvétele, valamint az  információkhoz 
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való nyilvános hozzáférés támogatása érdekében, felismerve e  lépések fontosságát a  jelen Megállapodásban 
meghatározott fellépések fokozásában.

13. cikk
 1. A  kölcsönös bizalom kialakítása és a  hatékony végrehajtás érdekében, a  fellépésre és támogatásra vonatkozóan 

ezennel nagyfokú átláthatóságot biztosító keretrendszer jön létre, amely beépített rugalmassággal rendelkezik, 
figyelembe veszi a Részes Felek különböző kapacitásait, és közös tapasztalatokra épül.

 2. Az átláthatósági keretrendszer rugalmasságot biztosít a jelen cikk rendelkezéseinek végrehajtása során azon részes 
fejlődő országoknak, amelyeknek – kapacitásukra való tekintettel – arra szükségük van. E  rugalmasságot tükrözik 
a jelen cikk 13. bekezdésében foglalt módozatok, eljárások és iránymutatások.

 3. Az  átláthatósági keretrendszer a  Keretegyezményben meghatározott átláthatósági intézkedésekre alapul, és 
azokat fokozza, elismerve a  legkevésbé fejlett országok és a  fejlődő kis szigetállamok sajátos körülményeit, és azt 
olyan támogató, nem beavatkozó és nem büntető módon kell megvalósítani, amely tiszteletben tartja a  nemzeti 
szuverenitást, és nem ró indokolatlan terheket a Részes Felekre.

 4. A  Keretegyezményben meghatározott átláthatósági intézkedések – ideértve a  nemzeti közleményeket, 
a  kétéves jelentéseket és a  kétéves aktualizálási jelentéseket, a  nemzetközi értékelést és felülvizsgálatot, valamint 
a  nemzetközi konzultációt és elemzést is – a  jelen cikk 13. bekezdésében meghatározott módozatok, eljárások és 
iránymutatások fejlesztéséhez felhasznált tapasztalatok részét képezik.

 5. A  fellépések átláthatóságát szolgáló keretrendszer célja egyértelműen meghatározni az  éghajlatváltozás elleni 
fellépést a Keretegyezmény 2. cikkében meghatározott célkitűzésre való tekintettel, ideértve a Részes Felek 4. cikk 
szerinti, egyéni, nemzetileg meghatározott hozzájárulásainak teljesítését, valamint a  Részes Felek 7.  cikk szerinti 
alkalmazkodási fellépése során elért eredmények tisztázását és nyomon követését is, ideértve a  jó gyakorlatokat, 
a prioritásokat, a szükségleteket és a hiányosságokat, hogy tájékoztatásul szolgáljon a 14. cikkben foglalt globális 
értékeléshez.

 6. A  támogatások átláthatóságát szolgáló keretrendszer célja világosan meghatározni a  4., 7., 9., 10. és 11.  cikk 
alapján az  éghajlatváltozás elleni fellépéssel kapcsolatban az  egyes érintett érdekelt Felek által nyújtott és kapott 
támogatást, valamint lehetőség szerint teljes áttekintést adni az összes nyújtott támogatásról, hogy tájékoztatásul 
szolgáljon a 14. cikkben foglalt globális értékeléshez.

 7. A Részes Felek rendszeres tájékoztatást adnak a következőkről:
(a) az  Éghajlatváltozási Kormányközi Testület által elfogadott és a  jelen Megállapodásban Részes Felek 

találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája által jóváhagyott, jó gyakorlatokon alapuló módszerek 
felhasználásával kidolgozott nemzeti nyilvántartási jelentés az  üvegházhatású gázok emberi eredetű 
forrásokból való kibocsátásairól és nyelők általi eltávolításairól;

(b) olyan tájékoztatás, amely a  4.  cikk szerinti nemzetileg meghatározott hozzájárulásuk végrehajtása és 
teljesítése során elért eredmények nyomon követéséhez szükséges.

 8. Továbbá valamennyi Részes Félnek szükség szerint tájékoztatást kell adnia az  éghajlatváltozás hatásairól és 
a 7. cikkben meghatározott, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról.

 9. A  részes fejlett országok tájékoztatást adnak, egyéb, támogatást nyújtó Részes Feleknek pedig tájékoztatást 
kell adniuk a  részes fejlődő országoknak a  9., 10. és 11.  cikk alapján nyújtott pénzügyi, technológiaátadási és 
kapacitásépítési támogatásról.

 10. A  részes fejlődő országoknak tájékoztatást kell adniuk a  9., 10. és 11.  cikk alapján igényelt és kapott pénzügyi, 
technológiaátadási és kapacitásépítési támogatásról.

 11. Az  egyes Részes Felek által a  jelen cikk 7. és 9. bekezdése alapján adott tájékoztatást technológiai szakértői 
felülvizsgálatnak vetik alá az  1/CP.21. számú határozat értelmében. Azon részes fejlődő országok tekintetében, 
amelyeknek arra szükségük van a  kapacitásukra való tekintettel, a  felülvizsgálati eljárás részét képezi 
a  kapacitásépítési szükségletek meghatározásában nyújtott segítség. Ezen kívül a  Részes Felek részt vesznek egy 
támogató, többoldalú, előmenetelt értékelő folyamatban a  9.  cikk szerinti erőfeszítések és saját, nemzeti szinten 
meghatározott hozzájárulásuk végrehajtása és teljesítése vonatkozásában.

 12. A  jelen bekezdésben foglalt technológiai szakértői felülvizsgálat során értékelik az  adott Részes Fél támogatását 
– ha ilyennel rendelkezik – és saját, nemzetileg meghatározott hozzájárulásának végrehajtását és teljesítését. 
A  felülvizsgálat során meghatározzák továbbá, hogy a  Részes Félnek mely területeken kell fejlődnie, és 
felülvizsgálják, hogy a  tájékoztatás összhangban áll-e a  jelen cikk 13. bekezdésében említett módozatokkal, 
eljárásokkal és iránymutatásokkal, figyelembe véve a  jelen cikk 2. bekezdése alapján az  adott Részes Félnek 
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biztosított rugalmasságot. A  felülvizsgálat során különös figyelmet fordítanak a  részes fejlődő országok nemzeti 
képességeire és körülményeire.

 13. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája első ülésszakán 
– a  Keretegyezményben meghatározott átláthatósági intézkedések tapasztalatai alapján, és a  jelen cikk 
rendelkezéseinek kifejtésével szükség szerint – közös módozatokat, eljárásokat és iránymutatásokat fogad el 
a fellépés és támogatás átláthatósága érdekében.

 14. A jelen cikk végrehajtásához a részes fejlődő országok támogatást kapnak.
 15. Folyamatosan támogatásban részesülnek továbbá a részes fejlődő országok az átláthatósági kapacitásuk fejlesztése 

érdekében.

14. cikk
 1. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája rendszeresen számba 

veszi a  jelen Megállapodás végrehajtását, és értékeli a  jelen Megállapodás céljának és hosszú távú célkitűzéseinek 
teljesítése terén elért közös eredményeket („globális értékelés”). Ezt átfogó és támogató módon teszi, figyelembe 
véve a  kibocsátáscsökkentést, az  alkalmazkodást, a  végrehajtás és a  támogatás eszközeit, a  méltányosság és 
a legjobb rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján.

 2. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája 2023-ban végzi el az első 
globális értékelést, azt követően pedig ötévenként, ha másként nem határoz a jelen Megállapodásban Részes Felek 
találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája.

 3. A  globális értékelés eredménye tájékoztatja a  Részes Feleket a  jelen Megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelő fellépésük és támogatásuk nemzetileg meghatározott aktualizálásáról és fejlődéséről, valamint 
az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi együttműködés fokozásáról.

15. cikk
 1. Ezennel létrejön a  jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását támogató, és az  azoknak való megfelelést 

elősegítő mechanizmus.
 2. A jelen cikk 1. bekezdésében említett mechanizmus egy jellegénél fogva szakértőkből álló, támogató bizottságból 

áll, amely átlátható, peren kívüli és nem büntető módon működik. A  bizottság különös figyelmet fordít a  Részes 
Felek nemzeti képességeire és körülményeire.

 3. A bizottság a jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája első ülésszakán 
elfogadott módozatok és eljárások alapján működik, és évente jelentést tesz a jelen Megállapodásban Részes Felek 
találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciájának.

16. cikk
 1. A Részes Felek Konferenciája, amely a Keretegyezmény legfelsőbb testülete, a jelen Megállapodásban Részes Felek 

találkozójául szolgál.
 2. A  Keretegyezmény azon Részes Felei, amelyek a  jelen Megállapodásnak nem Részes Felei, megfigyelőként részt 

vehetnek a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája bármely 
ülésszakán. Amennyiben a Részes Felek Konferenciája a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgál, 
a jelen Megállapodás alapján hozott határozatokat csak a jelen Megállapodásban Részes Felek hozzák.

 3. Ha a  Részes Felek Konferenciája a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgál, a  Részes Felek 
Konferenciája elnökségének bármely tagját, aki olyan, a Keretegyezményben Részes Felet képvisel, amely azonban 
az  adott időben nem Részes Fele a  jelen Megállapodásnak, helyettesítenie kell egy további tagnak, akit a  jelen 
Megállapodásban Részes Felek maguk közül választanak meg.

 4. A jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája rendszeresen felülvizsgálja 
a  jelen Megállapodás végrehajtását, és saját hatáskörében meghozza a  hatékony végrehajtáshoz szükséges 
határozatokat. Ellátja a jelen Megállapodásban számára előírt feladatokat, és:
(a) a jelen Megállapodás végrehajtásához szükségesnek ítélt kisegítő testületeket hoz létre;
(b) egyéb olyan feladatokat lát el, amelyek szükségesek lehetnek a jelen Megállapodás végrehajtásához.

 5. A  Részes Felek Konferenciájának eljárási szabályzata és a  Keretegyezmény alapján alkalmazott pénzügyi eljárások 
értelemszerűen alkalmazandók a  jelen Megállapodás keretében, ha konszenzussal másként nem határoz a  jelen 
Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája.

 6. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciájának első ülésszakát 
a  Titkárság hívja össze a  Részes Felek Konferenciájának a  jelen Megállapodás hatálybalépése utánra tervezett 



5654 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 73. szám 

első ülésszakával egyidejűleg. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek 
Konferenciájának ezt követő rendes ülésszakait a  Felek Konferenciájának rendes ülésszakaival egyidejűleg kell 
megtartani, ha másként nem határoz a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek 
Konferenciája.

 7. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciájának rendkívüli üléseire 
a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája által szükségesnek ítélt 
egyéb időpontokban vagy bármely Fél írásbeli kérésére kerül sor, ha azt legalább a  Felek egyharmada támogatja 
legkésőbb hat hónappal azután, hogy a Titkárság a kérést közölte a Felekkel.

 8. Az  Egyesült Nemzetek, annak szakosított intézményei, a  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és azok bármely 
tagállama vagy megfigyelője, amely nem részese a  Keretegyezménynek, megfigyelőként vehet részt a  jelen 
Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciáján. Bármely, a  jelen Megállapodás 
hatálya alá tartozó ügyekben illetékes nemzeti, nemzetközi, kormányzati vagy nem kormányzati szerv vagy hivatal, 
amely a  Titkárságot tájékoztatta arról, hogy megfigyelőként részt kíván venni a  jelen Megállapodásban Részes 
Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája ülésszakán, megteheti ezt, ha a  jelen lévő Felek legalább 
egyharmada nem ellenzi. A  megfigyelők belépése és részvétele a  jelen cikk 5. bekezdésében említett eljárási 
szabályzat alapján történik.

17. cikk
 1. A Keretegyezmény 8. cikke által létrehozott Titkárság e Megállapodás Titkárságaként szolgál.
 2. A Keretegyezménynek a Titkárság feladatairól szóló 8. cikkének (2) bekezdése és a Titkárság működése érdekében 

tett intézkedésekről szóló 8. cikkének (3) bekezdése értelemszerűen alkalmazandók e Megállapodásra. A Titkárság 
ezenkívül a  jelen Megállapodás és a  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek 
Konferenciája által ráruházott feladatokat is ellátja.

18. cikk
 1. A Keretegyezmény 9. és 10. cikkével létrehozott tudományos és technológiai tanácsadó testület és a végrehajtást 

támogató testület a  jelen Megállapodás tudományos és technológiai tanácsadó testületeként és végrehajtást 
támogató testületeként szolgál. A  Keretegyezménynek e  két testület működésére vonatkozó rendelkezései 
értelemszerűen alkalmazandók a  jelen Megállapodásra. A  jelen Megállapodás tudományos és technológiai 
tanácsadó testületének és végrehajtást támogató testületének ülésszakait a  Keretegyezmény tudományos és 
technológiai tanácsadó testületének és végrehajtást támogató testületének üléseivel egyidejűleg tartják.

 2. A  Keretegyezmény Részes Felei, amelyek a  jelen Megállapodásnak nem részesei, megfigyelőként részt vehetnek 
a támogató testületek bármely ülésszakán. Ha a támogató testületek a jelen Megállapodás támogató testületeként 
szolgálnak, a  jelen Megállapodás alapján született döntéseket kizárólag a  jelen Megállapodásban Részes Felek 
hozzák meg.

 3. Ha a  Keretegyezmény 9. és 10. cikke által létrehozott kisegítő testületek a  jelen Megállapodással kapcsolatos 
ügyekre tekintettel látják el feladataikat, e támogató testületek elnökségének azon tagjait, akik olyan, 
a  Keretegyezményben Részes Felet képviselnek, amely azonban az  adott időben nem Részes Fele a  jelen 
Megállapodásnak, helyettesítenie kell egy további tagnak, akit a jelen Megállapodásban Részes Felek maguk közül 
választanak meg.

19. cikk
 1. A  Keretegyezmény által vagy annak alapján létrehozott támogató testület vagy intézményi intézkedés, amelyet 

a jelen Megállapodás nem említ, a jelen Megállapodást szolgálja a jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául 
szolgáló Részes Felek Konferenciája határozatainak megfelelően. A  jelen Megállapodásban Részes Felek 
találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája meghatározza az ilyen kisegítő testületek vagy intézkedések által 
ellátandó feladatokat.

 2. A  jelen Megállapodásban Részes Felek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája további iránymutatást 
nyújthat az ilyen támogató testületeknek vagy az ilyen intézményi intézkedésekhez.

20. cikk
 1. A  jelen Megállapodás aláírásra, valamint megerősítésre, elfogadásra vagy jóváhagyásra nyitva áll 

a Keretegyezményben részes államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek számára. A jelen Megállapodás 
2016. április 22-től 2017. április 21-ig áll nyitva aláírásra az Egyesült Nemzetek New York-i székhelyén. Ezt követően 
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a  jelen Megállapodás az  aláírási időszak lejártát követő naptól áll nyitva csatlakozásra. A  megerősítő, elfogadó, 
jóváhagyó vagy csatlakozási okiratot a Letéteményesnél helyezik letétbe.

 2. A  Megállapodásban meghatározott valamennyi kötelezettség érvényes minden olyan regionális gazdasági 
integrációs szervezetre, amely úgy lesz a  jelen Megállapodás részese, hogy egyik tagállama sem Részes Fele 
a  Megállapodásnak. Azon regionális gazdasági integrációs szervezetek esetében, amelyeknek egy vagy több 
tagállama részese a  jelen Megállapodásnak, a  szervezet és tagállamai maguk döntenek a  Megállapodás szerinti 
kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan rájuk eső felelősségről. Ilyen esetekben a  szervezet és tagállamai nem 
jogosultak egyidejűleg gyakorolni a jelen Megállapodás szerinti jogaikat.

 3. A  regionális gazdasági integrációs szervezetek a  megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratukban 
nyilatkozatot tesznek a  jelen Megállapodásban szabályozott ügyekre vonatkozó hatáskörükről. E  szervezetek 
tájékoztatják hatáskörük bármilyen jelentős módosításáról a Letéteményest is, aki ennek megfelelően tájékoztatja 
erről a Részes Feleket.

21. cikk
 1. A jelen Megállapodás azon naptól számított harmincadik napon lép hatályba, amelyen a Keretegyezmény legalább 

55 Részes Fele – akik együttesen az üvegházhatású gázok összes globális kibocsátásának becslés szerinti legalább 
55%-áért felelnek – letétbe helyezte megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát.

 2. Kizárólag a  jelen cikk 1. bekezdésének alkalmazásában az  „üvegházhatású gázok összes globális kibocsátása” 
az a legutóbbi mennyiség, amelyet a Keretegyezményben Részes Felek a jelen Megállapodás elfogadásának napján 
vagy azt megelőzően közöltek.

 3. Minden olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet számára, amely a  jelen cikk 1. bekezdésében 
foglalt hatálybalépési feltételek teljesülése után erősíti meg, fogadja el vagy hagyja jóvá a  jelen Megállapodást, 
a  jelen Megállapodás azt a  napot követő harmincadik napon lép hatályba, amelyen ezen állam vagy regionális 
gazdasági integrációs szervezet letétbe helyezte a megerősítő, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okiratát.

 4. A  jelen cikk 1. bekezdésének alkalmazásában a  regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett 
bármely okirat nem számít újabb okiratnak a szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratokhoz képest.

22. cikk
A Keretegyezmény 15.  cikkének a  Keretegyezmény módosításainak elfogadására vonatkozó rendelkezései 
értelemszerűen alkalmazandók a jelen Megállapodásra.

23. cikk
 1. A  Keretegyezmény 16.  cikkének a  Keretegyezmény mellékleteinek elfogadására és módosítására vonatkozó 

rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a jelen Megállapodásra.
 2. A  jelen Megállapodás mellékletei annak szerves részét képezik, és – kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában – 

a jelen Megállapodásra való hivatkozás egyidejűleg vonatkozik az összes mellékletre is. A mellékletek jegyzékekre, 
nyomtatványokra, valamint egyéb tudományos, műszaki, eljárási vagy adminisztratív tárgyú leíró anyagokra 
korlátozódnak.

24. cikk
A Keretegyezmény 14. cikkének vitarendezési rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók jelen Megállapodásra.

25. cikk
 1. Mindegyik Részes Fél egy szavazatra jogosult a jelen cikk 2. bekezdésében foglalt kivételekkel.
 2. A regionális gazdasági integrációs szervezetek a hatáskörükbe tartozó kérdésekre vonatkozóan a Megállapodásban 

részes tagállamaik számával egyenlő számú szavazattal gyakorolják szavazati jogukat. Az  ilyen szervezet nem 
gyakorolja szavazati jogát, ha bármelyik tagállama gyakorolja e jogát, és viszont.

26. cikk
A jelen Megállapodás Letéteményese az Egyesült Nemzetek Főtitkára.

27. cikk
A jelen Megállapodással szemben nem lehet fenntartással élni.
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28. cikk
 1. A  Felek a  Megállapodás rájuk vonatkozó hatálybalépésétől számított három év után bármikor felmondhatják 

a Megállapodást a Letéteményesnek küldött írásbeli értesítéssel.
 2. A felmondás az értesítésnek a Letéteményes általi kézhezvételétől számított egy év elteltével vagy az értesítésben 

megjelölt bármely későbbi időpontban lép hatályba.
 3. Amennyiben bármely Fél felmondja a Keretegyezményt, úgy tekintendő, hogy felmondta a jelen Megállapodást is.

29. cikk
A jelen Megállapodás eredeti példányát, amelynek angol, arab, francia, kínai, orosz és spanyol nyelvű szövege 
egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál helyezik letétbe.

KELT Párizsban, a kétezer-tizenötödik év december havának tizenkettedik napján.

A FENTIEK HITELÉÜL alulírott szabályszerűen felhatalmazott személyek aláírásunkkal láttuk el a  jelen 
Megállapodást.”

  1. Afganisztán kormánya nevében és megbízásából
  2. Albánia kormánya nevében és megbízásából
  3. Algéria kormánya nevében és megbízásából
  4. Andorra kormánya nevében és megbízásából
  5. Angola kormánya nevében és megbízásából
  6. Antigua és Barbuda kormánya nevében és megbízásából
  7. Argentína kormánya nevében és megbízásából
  8. Ausztrália kormánya nevében és megbízásából
  9. Ausztria kormánya nevében és megbízásából
 10. Azerbajdzsán kormánya nevében és megbízásából
 11. Bahama-szigetek kormánya nevében és megbízásából
 12. Bahrain kormánya nevében és megbízásából
 13. Banglades kormánya nevében és megbízásából
 14. Barbados kormánya nevében és megbízásából
 15. Fehéroroszország kormánya nevében és megbízásából
 16. Belgium kormánya nevében és megbízásából
 17. Belize kormánya nevében és megbízásából
 18. Benin kormánya nevében és megbízásából
 19. Bhután kormánya nevében és megbízásából
 20. Bolívia kormánya nevében és megbízásából
 21. Bosznia-Hercegovina kormánya nevében és megbízásából
 22. Botswana kormánya nevében és megbízásából
 23. Brazília kormánya nevében és megbízásából
 24. Brunei kormánya nevében és megbízásából
 25. Bulgária kormánya nevében és megbízásából
 26. Burkina Faso kormánya nevében és megbízásából
 27. Burundi kormánya nevében és megbízásából
 28. Zöldfoki-szigetek kormánya nevében és megbízásából
 29. Kambodzsa kormánya nevében és megbízásából
 30. Kamerun kormánya nevében és megbízásából
 31. Kanada kormánya nevében és megbízásából
 32. Közép-afrikai Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
 33. Csád kormánya nevében és megbízásából
 34. Kínai Népköztársaság kormánya nevében és megbízásából
 35. Kolumbia kormánya nevében és megbízásából
 36. Comore-szigetek kormánya nevében és megbízásából
 37. Kongó kormánya nevében és megbízásából
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 38. Costa Rica kormánya nevében és megbízásából
 39. Elefántcsontpart kormánya nevében és megbízásából
 40. Horvátország kormánya nevében és megbízásából
 41. Kuba kormánya nevében és megbízásából
 42. Ciprus kormánya nevében és megbízásából
 43. Csehország kormánya nevében és megbízásából
 44. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
 45. Kongói Demokratikus Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
 46. Dánia kormánya nevében és megbízásából
 47. Djibouti kormánya nevében és megbízásából
 48. Dominika kormánya nevében és megbízásából
 49. Dominikai Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
 50. Egyiptom kormánya nevében és megbízásából
 51. El Salvador kormánya nevében és megbízásából
 52. Egyenlítői-Guinea kormánya nevében és megbízásából
 53. Eritrea kormánya nevében és megbízásából
 54. Észtország kormánya nevében és megbízásából
 55. Etiópia kormánya nevében és megbízásából
 56. Európai Unió nevében és megbízásából
 57. Fidzsi-szigetek kormánya nevében és megbízásából
 58. Finnország kormánya nevében és megbízásából
 59. Franciaország kormánya nevében és megbízásából
 60. Gabon kormánya nevében és megbízásából
 61. Grúzia kormánya nevében és megbízásából
 62. Németország kormánya nevében és megbízásából
 63. Ghána kormánya nevében és megbízásából
 64. Görögország kormánya nevében és megbízásából
 65. Grenada kormánya nevében és megbízásából
 66. Guatemala kormánya nevében és megbízásából
 67. Guinea kormánya nevében és megbízásából
 68. Bissau-Guinea kormánya nevében és megbízásából
 69. Guyana kormánya nevében és megbízásából
 70. Haiti kormánya nevében és megbízásából
 71. Honduras kormánya nevében és megbízásából
 72. Magyarország kormánya nevében és megbízásából
 73. Izland kormánya nevében és megbízásából
 74. India kormánya nevében és megbízásából
 75. Indonézia kormánya nevében és megbízásából
 76. Irán kormánya nevében és megbízásából
 77. Írország kormánya nevében és megbízásából
 78. Izrael kormánya nevében és megbízásából
 79. Olaszország kormánya nevében és megbízásából
 80. Jamaica kormánya nevében és megbízásából
 81. Japán kormánya nevében és megbízásából
 82. Jordánia kormánya nevében és megbízásából
 83. Kenya kormánya nevében és megbízásából
 84. Kiribati kormánya nevében és megbízásából
 85. Kuvait kormánya nevében és megbízásából
 86. Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
 87. Lettország kormánya nevében és megbízásából
 88. Libanon kormánya nevében és megbízásából
 89. Lesotho kormánya nevében és megbízásából
 90. Libéria kormánya nevében és megbízásából
 91. Líbia kormánya nevében és megbízásából
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 92. Liechtenstein kormánya nevében és megbízásából
 93. Litvánia kormánya nevében és megbízásából
 94. Luxemburg kormánya nevében és megbízásából
 95. Madagaszkár kormánya nevében és megbízásából
 96. Malajzia kormánya nevében és megbízásából
 97. Maldív Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
 98. Mali kormánya nevében és megbízásából
 99. Málta kormánya nevében és megbízásából
100. Marshall-szigetek kormánya nevében és megbízásából
101. Mauritánia kormánya nevében és megbízásából
102. Mauritius kormánya nevében és megbízásából
103. Mexikó kormánya nevében és megbízásából
104. Mikronézia kormánya nevében és megbízásából
105. Monaco kormánya nevében és megbízásából
106. Mongólia kormánya nevében és megbízásából
107. Montenegró kormánya nevében és megbízásából
108. Marokkó kormánya nevében és megbízásából
109. Mozambik kormánya nevében és megbízásából
110. Mianmar kormánya nevében és megbízásából
111. Namíbia kormánya nevében és megbízásából
112. Nauru kormánya nevében és megbízásából
113. Nepál kormánya nevében és megbízásából
114. Hollandia kormánya nevében és megbízásából
115. Új-Zéland kormánya nevében és megbízásából
116. Niger kormánya nevében és megbízásából
117. Norvégia kormánya nevében és megbízásából
118. Omán kormánya nevében és megbízásából
119. Pakisztán kormánya nevében és megbízásából
120. Palau kormánya nevében és megbízásából
121. Panama kormánya nevében és megbízásából
122. Pápua Új-Guinea kormánya nevében és megbízásából
123. Paraguay kormánya nevében és megbízásából
124. Peru kormánya nevében és megbízásából
125. Fülöp-szigetek kormánya nevében és megbízásából
126. Lengyelország kormánya nevében és megbízásából
127. Portugália kormánya nevében és megbízásából
128. Katar kormánya nevében és megbízásából
129. Koreai Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
130. Románia kormánya nevében és megbízásából
131. Oroszország kormánya nevében és megbízásából
132. Ruanda kormánya nevében és megbízásából
133. Saint Kitts és Nevis kormánya nevében és megbízásából
134. Saint Lucia kormánya nevében és megbízásából
135. Saint Vincent és Grenadinszigetek kormánya nevében és megbízásából
136. Szamoa kormánya nevében és megbízásából
137. San Marino kormánya nevében és megbízásából
138. Săo Tomé és Príncipe kormánya nevében és megbízásából
139. Szenegál kormánya nevében és megbízásából
140. Szerbia kormánya nevében és megbízásából
141. Szingapúr kormánya nevében és megbízásából
142. Szlovákia kormánya nevében és megbízásából
143. Szlovénia kormánya nevében és megbízásából
144. Salamon-szigetek kormánya nevében és megbízásából
145. Szomália kormánya nevében és megbízásából
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146. Dél-Afrika kormánya nevében és megbízásából
147. Dél-Szudán kormánya nevében és megbízásából
148. Spanyolország kormánya nevében és megbízásából
149. Sri Lanka kormánya nevében és megbízásából
150. Palesztina kormánya nevében és megbízásából
151. Szudán kormánya nevében és megbízásából
152. Suriname kormánya nevében és megbízásából
153. Szváziföld kormánya nevében és megbízásából
154. Svédország kormánya nevében és megbízásából
155. Svájc kormánya nevében és megbízásából
156. Tádzsikisztán kormánya nevében és megbízásából
157. Thaiföld kormánya nevében és megbízásából
158. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
159. Kelet-Timor kormánya nevében és megbízásából
160. Tonga kormánya nevében és megbízásából
161. Trinidad és Tobago kormánya nevében és megbízásából
162. Tunézia kormánya nevében és megbízásából
163. Törökország kormánya nevében és megbízásából
164. Tuvalu kormánya nevében és megbízásából
165. Uganda kormánya nevében és megbízásából
166. Ukrajna kormánya nevében és megbízásából
167. Egyesült Arab Emirátusok kormánya nevében és megbízásából
168. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormánya nevében és megbízásából
169. Tanzániai Egyesült Köztársaság kormánya nevében és megbízásából
170. Amerikai Egyesült Államok kormánya nevében és megbízásából
171. Uruguay kormánya nevében és megbízásából
172. Vanuatu kormánya nevében és megbízásából
173. Venezuela kormánya nevében és megbízásából
174. Vietnám kormánya nevében és megbízásából
175. Zimbabwe kormánya nevében és megbízásából

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 21. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté 

válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az energiapolitikáért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért 

felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter és a külpolitikáért 
felelős miniszter gondoskodik.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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2016. évi LI. törvény
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról*

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

1. §  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) az alábbi 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az e törvényben nem meghatározott, a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó fogalmak esetében 
az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkében és a rendelet végrehajtására kiadott uniós jogi 
normákban meghatározottak az irányadóak.”

2. §  Az Éhvt. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Éghajlatváltozási Stratégiát első alkalommal a  2008–2025-ig tartó időszakra kell kidolgozni a  nemzetközi 
kötelezettségvállalásoknak megfelelően. A  Kormány az  Éghajlatváltozási Stratégiát a  Keretegyezményből fakadó 
2018. évi döntésekre tekintettel 2019-ben, majd a  nemzetközi döntésekben meghatározott ütemezés szerint, 
de legkésőbb ötévente felülvizsgálja. A  felülvizsgálat előkészítéséről az  energiapolitikáért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) gondoskodik. A  felülvizsgált Éghajlatváltozási Stratégiát az  Országgyűlés fogadja el. 
Az Éghajlatváltozási Stratégia különösen az alábbiakat tartalmazza:
a) az  éghajlatváltozás várható magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek, 
valamint az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati sérülékenységének értékelését;
b) az  üvegházhatású gázok kibocsátáscsökkentésének céljait, prioritásait és cselekvési irányait tartalmazó hazai 
dekarbonizációs útitervet az alacsony karbontartalmú, versenyképes gazdaságra történő, 2050-ig tartó átmenetről, 
figyelembe véve az Európai Bizottság hasonló időtávú stratégiai dokumentumait;
c) egy nemzeti alkalmazkodás stratégiai keretrendszert, különös tekintettel az  éghajlatváltozással és 
a  klímabiztonsággal összefüggő kockázatok megelőzésére és károk mérséklésére; a  stratégiai keretrendszer 
támogatásául a  nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer és az  arra épülő területi és ágazati éghajlati 
sérülékenységvizsgálatok eredményei szolgálnak;
d) az  éghajlatváltozás megelőzését, valamint az  éghajlatváltozásra való felkészülést és alkalmazkodást szolgáló 
szemléletformálási tevékenységek célrendszerét.”

3. §  Az Éhvt. 10/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vállalkozások – ideértve az  egyéni vállalkozót is – csak a  klímavédelemért felelős hatóság által kiadott 
képesítési igazolás birtokában jogosultak bármilyen, az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végezni. A  képesítési igazolás 
a vállalkozásnak a klímavédelemért felelős hatóság által vezetett adatbázisban történő regisztrációját és a vállalkozó 
által a klímavédelemért felelős hatósághoz benyújtott megfelelési nyilatkozat elfogadását követően kerül kiállításra.”

4. §  Az Éhvt. 10/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  klímavédelemért felelős hatóság e  törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti hatósági eljárás 
keretében elismeri az  Európai Unió más tagállamában kiadott képesítéseket. A  képesítés elismerése érdekében 
a  képesített személy, valamint a  képesített vállalkozás köteles benyújtani a  kiállított képesítési, képzési igazolást. 
A  klímavédelemért felelős hatóság az  elismerési eljárást soron kívül, 8 munkanapon belül folytatja le, amelynek 
eredményéről a képesített személyt, valamint a képesített vállalkozást haladéktalanul értesíti.”

5. §  Az Éhvt. 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó vagy azzal működtetett termékeknek, berendezéseknek és 
létesítményeknek az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tulajdonosai, üzemeltetői, 
valamint az e gázokkal tevékenységet folytató vállalkozások az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
az e törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti nyilvántartásokat vezetik.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 24-i ülésnapján fogadta el.
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6. §  Az Éhvt. 10/C. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Minden olyan vállalkozás, amely a  gépjárművek légkondicionáló rendszereiből eredő kibocsátásokról és 
a  70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2016. május 17-i 2006/40/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv hatálya alá nem tartozó mobil légkondicionáló berendezés tulajdonosa vagy üzemeltetője, és amelynek 
a  hivatkozott berendezések vonatkozásában a  (4)  bekezdés szerinti adatbázisban regisztrációs kötelezettsége 
nem áll fenn, köteles dokumentálni az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikkében foglalt 
követelmények betartása érdekében megtett intézkedéseket oly módon, hogy az  alkalmas legyen a  hivatkozott 
uniós jogi rendelkezésben foglaltak hiteles tanúsítására. A  dokumentációt a  klímavédelemért felelős hatóság 
kérésére a vállalkozás köteles átadni.
(4b) A  dokumentációnak tartalmaznia kell különösen, az  esetlegesen elvégzett szivárgásvizsgálatot; 
a  szivárgásvizsgálatot végző képesített személy adatait; a  rátöltés, betöltés, lefejtés tényét, a  rátöltött, betöltött, 
lefejtett gáz mennyiségét; az  elvégzett javítást, karbantartást, szervizelést; a  szivárgás tényét, az  elszivárgott gáz 
mennyiségét.”

7. §  Az Éhvt. 10/C. § (5) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A (2) és (3)  bekezdés szerinti felügyeleti díj éves mértéke a  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az  ózonréteget 
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott]
„a) HR-I, NK hűtőközeg, NK berendezés, E-I képesített természetes személy alkalmazottal rendelkező vállalkozás és  
T kategória esetén 31 000 forint,
b) HR-IV, MR-I és VE hűtőközeg, VE berendezés esetén 26 000 forint,”

8. §  Az Éhvt. 10/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A felügyeleti díj megfizetésére kötelezettek a felügyeleti díjat két egyenlő részletben, utólag, minden év július 
31. napjáig és január 31. napjáig kötelesek megfizetni. A január 1. és június 30., valamint július 1. és december 31. 
közötti időszakra vonatkozó felügyeleti díj összegéről az  energiapolitikáért felelős miniszter felügyelete alatt 
álló klímavédelemért felelős hatóság az  adatbázison keresztül, egyenlegértesítő megküldése útján, június 30. 
és december 31. napját követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a  felügyeleti díj megfizetésére kötelezetteket. 
A tevékenység tárgyév január 1. és június 30. napja vagy július 1. és december 31. napja között történő megkezdése 
esetén a  felügyeleti díjat a  tevékenység megkezdésétől időarányosan kell megfizetni. A  (3)  bekezdés szerinti 
kötelezettek az  (5)  bekezdés e)  pontja szerinti felügyeleti díjat a  hűtőkörben megtalálható F-ÜHG töltet tCO2 
egyenértéke után az üzemeltetés időszakára vonatkozóan időarányosan fizetik meg.”

9. §  Az Éhvt. 10/C. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  felügyeleti díj határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén, a  klímavédelemért felelős hatóság 
a  határidő lejártát követő 15 napon belül fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító és 
a felügyeleti díj megfizetésére kötelező határozatot hoz. A felügyeleti díjat esedékességétől a jegybanki alapkamat 
kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlék terheli. A jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő 
eredménytelen elteltét követően a  klímavédelemért felelős hatóság a  felügyeleti díj behajtása érdekében soron 
kívül megkeresi az illetékes adóhatóságot. A felügyeleti díj és a késedelmi pótlék megfizetéséig a klímavédelemért 
felelős hatóság az  adatbázison keresztül korlátozza a  vállalkozás tevékenységét oly módon, hogy a  vállalkozás 
az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint képesített személy által végezhető tevékenység 
tekintetében új megbízást nem fogadhat el. A klímavédelemért felelős hatóság a fizetési kötelezettség teljesítését 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül intézkedik a  korlátozás adatbázison keresztül történő 
megszüntetése iránt.”

10. §  Az Éhvt. 10/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyártók és importőrök fluortartalmú üvegházhatású gázokat csak az  517/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben foglaltak szerint hozhatnak forgalomba Magyarország területén.”

11. §  Az Éhvt. 10/G. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott célra az F-Gáz ügyfélazonosító alatt az adatbázisban nyilvántartható:
az a) és b)  pontokhoz kapcsolódóan a  klímavédelemért felelős hatóság döntéseinek rendelkezései, valamint 
a jogszabályban meghatározott képesítési, adatszolgáltatási adatok:]
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„ce) a  természetes személy képesítését, képzettségét igazoló tanúsítvány száma, kiállítás dátuma, vállalkozás 
esetében megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársnak az  a)  pontban rögzített adatai és képesítést, 
képzettséget igazoló tanúsítvány száma,”

12. §  Az Éhvt. 10/G. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  energiapolitikáért felelős miniszter felügyelete alatt álló klímavédelemért felelős hatóság döntése ellen 
fellebbezésnek helye nincs.”

13. §  Az Éhvt. 10/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos jogszabály, 
az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy a  klímavédelemért felelős hatóság 
határozatában foglalt előírásait megsérti, az azokban foglalt kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, 
vagy a tevékenységet nyilvántartásba vétel nélkül vagy attól eltérően végzi, azt a klímavédelemért felelős hatóság 
klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.”

14. §  Az Éhvt. 13/F. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Montreali Jegyzőkönyvvel kapcsolatos nemzetközi és hazai feladatok ellátásáról a  miniszter gondoskodik, 
együttműködésben a környezetvédelemért felelős miniszterrel.
(6) A  fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos nemzetközi és hazai feladatok ellátásáról a  miniszter 
gondoskodik.”

15. §  Az Éhvt. 17. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására kiadott jogszabályokkal együtt –)
„d) az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat 
tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a  hűtőkamionok és 
-pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a  természetes személyek 
képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és 
hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös 
elismerési feltételek meghatározásáról, 2015. november 17-ei 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

16. §  Az Éhvt.
a) 8.  § (2)  bekezdésében a „gondoskodik” szövegrész helyébe a „gondoskodik az  adott kötelezettségvállalási 

időszakra vonatkozóan kibocsátott” szöveg,
b) 10/B.  § (3)  bekezdésében a  „feladatokat a  klímavédelemért felelős hatóság látja el.” szövegrész helyébe 

a „feladatok ellátásáról a klímavédelemért felelős hatóság gondoskodik.” szöveg,
c) 10/C.  § (2)  bekezdésében a  „kapcsolatos,” szövegrész helyébe a  „kapcsolatos, az  517/2014/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet szerinti” szöveg,
d) 10/C. § (5) bekezdés e) pontjában a „tCO2,” szövegrész helyébe a „tCO2 egyenérték,” szöveg,
e) 10/F.  § (4)  bekezdésében a  „termékek és berendezések visszanyerése, újrahasznosítása és regenerálása” 

szövegrész helyébe a  „termékekben és berendezésekben lévő gázok visszanyerése, újrahasznosítása 
és regenerálása” szöveg, a  „vállalkozásoknak és üzemeltetőknek, tulajdonosoknak” szövegrész helyébe 
a „vállalkozásoknak, üzemeltetőknek és tulajdonosoknak” szöveg,

f ) 13/F.  § (1)  bekezdésében az „egyetértésével” szövegrész helyébe az „egyetértésével, az  államháztartásért 
felelős miniszter tájékoztatásával egyidejűleg” szöveg,

g) 13/F.  § (3)  bekezdésében a „külpolitikáért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős 
miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel” szöveg

lép.

17. §  Hatályát veszti az Éhvt.
a) 2. § 23. pontja,
b) 10/C. § (8) bekezdése,
c) 10/D. § (4), (5) bekezdése,
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d) 10/E. § (2) bekezdése,
e) 10/F. § (5) bekezdése.

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

18. §  Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a  továbbiakban: Ügkr.) 2.  §-a a  következő 
42. ponttal egészül ki:
(E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„42. szezonális üzemmód: rendszeresen idényszerű, időszakos ütemtervet követve üzemeltetett létesítmény 
működési jellemzője; nem ideértve a  folyamatosan (normál üzemmódban) üzemeltetett, készenléti- vagy tartalék 
üzemmódban működő létesítményeket,”

19. §  Az Ügkr. 2. §-a a következő 43. ponttal egészül ki:
(E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„43. Piaci stabilizációs tartalék: a 2015/1814/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott tartalék,”

20. § (1) Az Ügkr. 2. §-a a következő 44. ponttal egészül ki:
„44. üzemszerű működés kezdete: a 2011/278/EU európai bizottsági határozat 3. cikk n) pontja szerinti időpont,”

 (2) Az Ügkr. 2. §-a a következő 45. ponttal egészül ki:
„45. megváltozott működés kezdete: a 2011/278/EU európai bizottsági határozat 3. cikk o) pontja szerinti időpont.”

21. §  Az Ügkr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hatóság a kibocsátási engedélyt rendszeresen, de legalább ötévente felülvizsgálja. A hatóság a felülvizsgálatot 
hatósági ellenőrzés keretében végzi. Ha a hatóság az ellenőrzés eredményeképpen megállapítja, hogy
a) az  engedély kiadásakor megállapított feltételek megváltoztak, felhívja az  üzemeltetőt az  engedély módosítása 
iránti kérelem benyújtására, és ugyanazon engedélyazonosító alatt új kibocsátási engedélyt ad ki,
b) az engedély kiadásához szükséges valamely feltétel nem áll fenn, a kibocsátási engedélyt visszavonja,
c) az  engedély kiadásához szükséges valamennyi feltétel változatlanul fennáll, ennek ténye a  hatósági ellenőrzést 
lezáró jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.”

22. §  Az Ügkr. 4. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kibocsátási engedély kötelező tartalmi elemei:)
„d) üzemeltető által benyújtott nyomonkövetési terv jóváhagyása,”

23. §  Az Ügkr. 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  korábbi üzemeltető köteles valamennyi olyan adatot az  új üzemeltető rendelkezésére bocsátani, amely 
ahhoz szükséges, hogy az új üzemeltető arra az évre (tárgyévre) vonatkozóan, amikor az üzemeltető személyében 
változás következett be, a  10.  § (1)  bekezdésének megfelelő éves kibocsátását tartalmazó hitelesített kibocsátási 
jelentéstételi kötelezettségének eleget tudjon tenni. A  korábbi üzemeltető ezen adatátadási kötelezettségének 
határideje a  korábbi üzemeltetőnek a  létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenysége megszűnésétől 
számított 30 nap.”

24. §  Az Ügkr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az új belépők az üzemszerű vagy megváltozott működés megkezdését követően egy éven belül a miniszterhez 
benyújtott független hitelesítő által hitelesített kérelem alapján részesülhetnek térítésmentes kiosztásban. 
A határidő elmulasztása jogvesztő. A 2. § 29. pont a) alpontja szerinti új belépő esetében az üzemszerű működés 
megkezdése előtt keletkezett, független hitelesítő által hitelesített kibocsátás esetében további kibocsátási egység 
kiosztása a múltbeli kibocsátások alapján lehetséges. A kérelemhez csatolni kell a hitelesítői jelentést.
(1a) A 2. § 29. pont b) alpontja szerinti új belépő esetében a megváltozott működés megkezdése előtt keletkezett 
kibocsátás esetében további kibocsátási egység kiosztása a  2011/278/EU bizottsági határozat értelmében nem 
lehetséges.”
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25. §  Az Ügkr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állam tulajdonában lévő, térítésmentesen ki nem osztott valamennyi kibocsátási egység, amely nem került 
a 2015/1814/EU európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott piaci stabilizációs tartalékba, árverés útján 
kerül értékesítésre.”

26. §  Az Ügkr. 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  visszaadás elmulasztása esetén a  hatóság zárolja az  üzemeltető vagy a  légi jármű üzembentartó forgalmi 
jegyzékbeli számláját. A  zárolást a  jegyzékkezelő akkor oldja fel, ha a  (4)  bekezdésben előírt ÜHG-egység 
visszaadásra kerül.”

27. §  Az Ügkr. 42. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény – a végrehajtására a 39. §-ban foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt –)
„l) az  üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról 
és működtetéséről, valamint a  2003/87/EK  irányelv módosításáról szóló, 2015. október 6-i, 2015/1814/EU európai 
parlamenti és tanácsi határozat”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

28. §  Az Ügkr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

29. §  Az Ügkr.
a) 2. § 41. pontjában a „küszöbértéket.” szövegrész helyébe a „küszöbértéket,” szöveg,
b) 15. § (7) bekezdésében a „kerülő” szövegrész helyébe a „megállapított” szöveg,
c) 15.  § (8)  bekezdésében az  „Intézkedést.” szövegrész helyébe az  „Intézkedést, az  Európai Bizottság által 

jóváhagyott új belépő kérelemnek megfelelő vagy jelentős változást tartalmazó táblázatot.” szöveg,
d) 24.  § (1)  bekezdésében a „Magyar Állam részére.” szövegrész helyébe a „389/2013/EU bizottsági rendelet 

67. cikkének megfelelően.” szöveg,
e) 24. § (2) bekezdésében a „visszaadni az állam részére.” szövegrész helyébe „a 389/2013/EU bizottsági rendelet 

67. cikkének megfelelően visszaadni.” szöveg,
f ) 30/A.  § (1)  bekezdésében a „Nem lehet” szövegrész helyébe az „Az állam tulajdonában lévő ÜHG-egységek 

és a 38. § (1) bekezdésben meghatározott ESD-egységek nyilvántartására szolgáló számlák kivételével nem 
lehet” szöveg,

g) 35.  § (6)  bekezdésében a „végzi el.” szövegrész helyébe a „végzi el. A  felügyeleti díj és a  késedelmi pótlék 
üzemeltetői és légi jármű üzembentartói teljesítéséhez kapcsolódó zárolás és a  zárolás feloldás tényéről 
a  jegyzékkezelő minden esetben értesíti az  érintetteket, és arról tájékoztatást nyújt a  miniszter részére 
a zárolást és a zárolás feloldását követő 8 napon belül.” szöveg

h) Az Ügkr. 36.  § (1)  bekezdésében „az Európai Bizottság számára az  ÜHG-egység kereskedelmi rendszer 
működéséről.” szövegrész helyébe „a 2003/87/EK irányelv 21. cikkének megfelelően.” szöveg

lép.

30. §  Hatályát veszti az Ügkr.
a) 9. § (1) bekezdésében a „felülvizsgálatára,” szövegrész,
b) 16. § (6) bekezdése,
c) 24. § (1) bekezdésében az „A visszaadott kibocsátási egységeket a jegyzékkezelő a forgalmi jegyzékből törli.” 

szövegrész,
d) 24.  § (2)  bekezdésében az  „A visszaadott ÜHG-egységeket a  jegyzékkezelő a  forgalmi jegyzékből törli.” 

szövegrész,
e) 25. § (5) bekezdése,
f ) 36.  § (2)  bekezdésében az  „A jelentés tartalmazza az  ÜHG-egységek kiosztásával, a  forgalmi jegyzék 

működésével, a  nyomon követéssel és jelentéstétellel, a  hitelesítéssel és akkreditálással kapcsolatos 
intézkedéseket, a  rendszer működésének európai uniós jogi aktusoknak és a  jogszabályoknak való 
megfelelőségére vonatkozó kérdéseket, valamint az  ÜHG-egységek adózási kérdéseinek összefoglalóját.” 
szövegrész.
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3. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (2) A 7. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
 (3) A 8. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (4) A 19. § és a 25. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

32. § (1) Az 1. alcím
a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. 

április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az  517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat 

tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a  hűtőkamionok 
és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a  természetes 
személyek képesítésére, valamint a  fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött 
hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a  vállalatok képesítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról, 2015. november 17-ei 
2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) A  2. alcím az  üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék  

EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében történő létrehozásáról és működéséről, továbbá a  2003/87/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2015. október 6-i 2015/1814/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 Áder János s. k.,  Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2016. évi LI. törvényhez
„1. melléklet a 2012. évi CCXVII. törvényhez

Üvegházhatású gázkibocsátással járó kibocsátási engedélyköteles és légiközlekedési tevékenységek

  A B C

1. Tevékenység Üvegházhatású gáz

2. Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek
3. I. Tüzelőanyagok égetése a 20 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítményű 

létesítményekben (kivéve a veszélyes hulladék- és települési hulladékégető 
létesítményeket)

Szén-dioxid

4. II. Ásványolaj-feldolgozás Szén-dioxid
5. III. Kokszolás Szén-dioxid
6. Fémek termelése és feldolgozása
7. IV. Fémércek (beleértve a szulfidércet) pörkölése és zsugorítása Szén-dioxid
8. V. Vas vagy acél termelése (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos 

öntést is 2,5 tonna/óra kapacitás felett
Szén-dioxid

9. V.a Vasfémek (beleértve a vasötvözeteket is) előállítása vagy feldolgozása, amennyiben  
20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéseket működtetnek. 
A feldolgozás magában foglalja többek között a hengerműveket, a fűtőberendezéseket, 
a temperáltkohókat, kovácsműhelyeket, öntödéket, bevonatolást és a lemaratást is

Szén-dioxid

10. V.b Elsődleges alumínium előállítása Szén-dioxid és 
perfluorkarbonok 
(PFC-k)

11. V.c Másodlagos alumínium előállítása, amennyiben 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő 
hőteljesítményű tüzelőegységeket működtetnek

Szén-dioxid
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12. V.d Nemvasfémek előállítása vagy feldolgozása, beleértve az ötvözetek előállítását, 
a finomítást, az öntést stb., amennyiben (a redukálóanyagokként alkalmazott 
tüzelőanyagokat is beleszámítva) 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőteljesítményű 
tüzelőegységeket működtetnek

Szén-dioxid

13. Ásvanyanyagipar
14. VI.a Cementklinker napi 500 tonnát meghaladó gyártókapacitással rendelkező 

forgókemencében történő előállítása vagy napi 50 tonnát meghaladó gyártókapacitással 
rendelkező más típusú kemencében történő kalcinálása

Szén-dioxid

15. VI.b
VI.c

Mész előállítása vagy dolomit és magnezit napi 50 tonnát meghaladó gyártókapacitással 
rendelkező forgókemencében vagy más típusú kemencében történő kalcinálása

Szén-dioxid

16. VI.d Gipszszárítás vagy -kalcinálás, illetve gipszkarton és más gipsztermékek előállítása, 
amennyiben 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezéseket 
működtetnek

Szén-dioxid

17. VII. Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül Szén-dioxid
18. VII.a Ásványi gyapot szigetelőanyag előállítása, kőzet, üveg vagy salak felhasználásával, napi  

20 tonnát meghaladó olvasztási kapacitással
 

19. Kerámiatermékek égetéssel történő gyártása
20. VIII.a Kerámiatermékek, tetőcserepek, téglák, tűzálló téglák gyártása 75 tonna/nap termelési 

kapacitáson felül 
Szén-dioxid

21. VIII.b Csempék, kőáruk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül Szén-dioxid
22. Egyéb tevékenységek
23. IX. Faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálas anyagok gyártása Szén-dioxid
24. X. Papír és karton gyártása 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül Szén-dioxid
25.   Vegyipar  
26. XI. Salétromsav előállítása Szén-dioxid és 

dinitrogén-oxid
27. XII. Adipinsav előállítása Szén-dioxid és 

dinitrogén-oxid
28. XIII. Glioxál és glioxilsav előállítása Szén-dioxid és 

dinitrogén-oxid
29. XIV. Ammónia előállítása Szén-dioxid
30. XV. Nátrium-karbonát (Na2CO3) és nátrium-hidrogén-karbonát (NaHCO3) előállítása Szén-dioxid

31. XVI. Ömlesztett szerves vegyszerek előállítása krakkolással, reformálással, részleges vagy teljes 
oxidálással vagy hasonló eljárással, 100 tonna/napot meghaladó gyártókapacitással 

Szén-dioxid

32. XVII. Hidrogén (H2) és szintézisgáz előállítása reformálással vagy részleges oxidálással 25 tonna/
napot meghaladó gyártókapacitással

Szén-dioxid

33. XVIII. Korom szerves anyagok – mint például olaj, kátrány, krakkoló, desztillációs maradékok – 
karbonizálásával járó előállítása, amennyiben 20 MW-ot meghaladó teljes bemenő 
hőteljesítményű tüzelőegységeket működtetnek

Szén-dioxid

34. XIX. Üvegházhatású gázoknak szállítás és a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett 
tárolóhelyen történő geológiai tárolás céljából való elkülönítésére használt létesítmények

Szén-dioxid

35. XX. Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett tárolóhelyen 
történő geológiai tárolás céljából való csővezetékek révén történő szállítása

Szén-dioxid

36. XXI. Üvegházhatású gázoknak a 2009/31/EK irányelv értelmében engedélyezett tárolóhelyen 
történő geológiai tárolása

Szén-dioxid

37. XXII. Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok területén található 
repülőtérről induló vagy oda érkező légijáratok üzemeltetése

Szén-dioxid
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelete
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

A Kormány
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.  évi XXXIII.  törvény 
11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Alkalmazási kör

1. §  E rendeletet
a) a  mikro-, kis- és középvállalkozások – beleértve az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott 

egyes támogatások esetében a természetes személyeket és a mezőgazdasági termelőnek minősülő nagyvállalat 
méretű vállalkozásokat is – számára nyitva álló, a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.  rendelet 
(a továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet) 54. § a) pontja szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra,

b) a helyi vagy területi önkormányzatok számára nyitva álló, a 272/2014. Korm. rendelet 54. § a) pontja, valamint 
az 57/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra

benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelésére kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. feladatelrendelő dokumentum: az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a  továbbiakban: 

miniszter) – vagy az  általa írásban meghatározott személy – által az  értékelő számára eljuttatott olyan 
dokumentum, amelyben esetileg rendeli és határozza meg az értékelő feladatát,

2. munkáltató: a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium),
3. regisztrált pályázó: az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2016.  évi XXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ápjt.) 1.  § (2)  bekezdése szerint állami 
alkalmazottként foglalkoztatott olyan személy, aki állami projektértékelői jogviszonyt kíván létesíteni, 
pályázatát határidőben hiánytalanul benyújtotta és ennek rögzítéséről elektronikus úton visszajelzést kapott.

II. FEJEZET 
A PROJEKTÉRTÉKELŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA, TARTALMA, BENYÚJTÁSA, ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE, 
A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

3. A projektértékelői pályázat kiírása, tartalma

3. § (1) A  projektértékelői pályázat (a  továbbiakban: pályázat) kiírását a  miniszter elektronikus úton teszi közzé  
a www.palyazat.gov.hu honlapon.

 (2) A miniszter – vagy az általa írásban kijelölt személy – a pályázati kiírásról hivatalos közleményben ad tájékoztatást 
az (1) bekezdés szerinti honlapon.

 (3) A miniszter a kiírt pályázatot közlemény útján módosíthatja, felfüggesztheti.
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4. § (1) A pályázati kiírás – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – tartalmazza
a) az Ápjt. 4. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározottakat,
b) az 1. melléklet szerinti pályázói adatlapot,
c) a szakértői névsor honlapon történő közzétételének várható időpontját,
d) a benyújtandó pályázatra és mellékleteire vonatkozó tartalmi és formai előírásokat, valamint
e) az e rendeletben meghatározott egyéb elemeket.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak mellett a  pályázati kiírásban – és a  pályázói adatlapon – meg kell határozni mindazokat 
az irányító hatóságok által előzetesen bekért és megjelölt szakértői tématerületeket, amelyek közül a pályázó kiválaszthatja, 
hogy végzettsége, képzettsége és szakmai tapasztalata alapján milyen típusú támogatási kérelem értékelésére vállalkozik.

4. A pályázóval szemben támasztott követelmények és azok igazolása

5. § (1) Pályázói adatlapot az a személy nyújthat be, aki
a) megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint
b) felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az  állam által elismert szakképesítéssel, továbbá a  pályázati kiírásban 

meghatározott szakértői tématerületek vonatkozásában legalább három éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.

 (2) Az  Ápjt.-ben felsorolt, valamint az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek igazolására a  pályázói adatlaphoz 
– elektronikus úton – csatolni kell a pályázó
a) személyazonosító igazolványának, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, társadalombiztosítási azonosító 

jelét igazoló hatósági igazolványának és adóigazolványának másolatát,
b) szakmai – Europass típusú – önéletrajzát,
c) felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevél vagy az  állam által elismert szakképesítést tartalmazó 

bizonyítvány másolatát,
d) büntetlenségét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt, ha az Ápjt. alapján szükséges,
e) alapjogviszonya fennállásáról szóló – 2. melléklet szerinti – munkáltatói igazolást,
f ) 3. melléklet szerinti, az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatait,
g) tématerületének megfelelő, legalább hároméves szakmai tapasztalata időtartamát alátámasztó munkáltatói 

igazolást.
 (3) Nem nyújthat be pályázatot a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok 

jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.  törvény 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban 
álló állami vezető.

5. A pályázat benyújtása és elbírálása

6. § (1) A pályázói adatlap – mellékleteivel együtt – elektronikus úton nyújtható be a 3. § (1) bekezdése szerinti honlapon.
 (2) A pályázó regisztrációja kizárólag az (1) bekezdés szerinti dokumentumok hiánytalan benyújtásával jön létre.

7. § (1) A  pályázatot a  miniszter által – a  minisztérium munkatársai közül – kijelölt, öt főből álló Pályázati Értékelőket 
Jóváhagyó Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el, amely e feladatát a pályázati kiírás szerinti határidőn belül 
teljesíti.

 (2) A  Bizottság szükség szerint ülésezik, döntését egyszerű többséggel hozza. A  Bizottság tagjai e  tevékenységük 
ellátásáért külön díjazásban nem részesülnek.

 (3) A Bizottság a pályázatot elutasítja, ha azt a pályázó hiányosan nyújtotta be, egyéb esetben elbírálja.
 (4) A Bizottság a pályázatot

a) teljes egészében fogadja el,
b) egyes szakértői tématerületek vonatkozásában fogadja el, vagy
c) elutasítja, ha az a jogszabályoknak vagy a pályázati kiírásnak nem felel meg.

 (5) A (3) és (4) bekezdés szerinti esetben hiánypótlásnak, jogorvoslatnak nincs helye.
 (6) A  Bizottság munkáját, döntésének előkészítését a  minisztérium állami projektértékelői jogviszonnyal összefüggő 

feladatait ellátó szervezeti egysége segíti, amely a  Bizottság döntéséről a  pályázót elektronikus úton tájékoztatja 
és a  pályázat elfogadása esetén megküldi számára az  állami projektértékelői jogviszony létrehozására irányuló 
projektértékelői keretszerződést (a továbbiakban: keretszerződés).

 (7) A Bizottság belső működését a Bizottság által előkészített és a miniszter által jóváhagyott ügyrend állapítja meg.
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III. FEJEZET 
A SZAKÉRTŐI NÉVSOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA, A NÉVSORBAN SZEREPLŐ ADATOK ÉS TÉNYEK 
NYILVÁNTARTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE

6. A szakértői névsor összeállítása, változásbejelentés

8. § (1) Az  értékelők adatait tartalmazó szakértői névsor – az  adatvédelmi követelményekre, valamint az  Ápjt. 10.  §-ára 
figyelemmel történő – összeállításáról, folyamatos vezetéséről és elektronikus nyilvántartásáról a miniszter az erre 
a célra kialakított informatikai rendszerben gondoskodik.

 (2) A  szakértői névsort és annak módosítását hivatalos közzététele előtt a  miniszter vagy az  általa írásban kijelölt 
személy hagyja jóvá.

 (3) A  szakértői névsor – az  Ápjt. 10.  § (4)  bekezdése szerinti – közérdekből nyilvános adatainak a  3.  § (1)  bekezdés 
szerinti honlapon történő közzétételéről a miniszter gondoskodik a Bizottság döntését követő három napon belül.

9. § (1) Az  értékelő köteles öt napon belül bejelenteni a  nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást, amelyhez 
a megváltozott adatot igazoló eredeti okiratról készült másolatot mellékelnie kell.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti adatok szakértői névsorban történő módosításáról a miniszter vagy az általa kijelölt személy dönt.

7. A pályázó, valamint az értékelő által közölt adatok és tények nyilvántartása

10. § (1) A  minisztérium adatkezelési tájékoztató útján előzetesen tájékoztatja a  pályázót, valamint az  értékelőt az  adataik 
kezelésére vonatkozó lényeges információkról.

 (2) A  pályázók és az  értékelők minisztériumi nyilvántartása (a  továbbiakban együtt: nyilvántartás) egyedi 
azonosítószám alapján történik, amelyet az érintettek a regisztráció és a szakértői névsor összeállítása során kapnak 
meg.

11. § (1) A nyilvántartás minden személyről a pályázói adatlapon közölt adatokat és tényeket tartalmazza.
 (2) A  keretszerződés megkötését követően az  értékelőről nyilvántartott adatokat ki kell egészíteni a  13.  §-ban 

meghatározott nyilatkozat megtételére vonatkozó információval.
 (3) Az  állami projektértékelői jogviszony megszűnése esetén a  minisztérium az  értékelő adatait a  megszűnéssel 

egyidejűleg köteles törölni és erről az értékelőt értesíteni.

12. §  A nyilvántartásba – eljárásukban indokolt mértékig – a jogszabályban erre feljogosítottak jogosultak betekinteni és 
abból adatokat átvenni.

IV. FEJEZET 
AZ ÉRTÉKELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS ESETI FELADATELLÁTÁSÁNAK RENDJE, A KERETSZERZŐDÉS

8. Összeférhetetlenség

13. §  Az értékelő a  feladatelrendelő dokumentum elfogadásával nyilatkozik a  272/2014. Korm. rendelet VI.  Fejezete 
szerinti összeférhetetlenség fennállásával összefüggésben.

9. A feladatellátás rendje

14. § (1) A  miniszter vagy a  minisztérium szervezeti egysége és az  értékelő között a  kapcsolattartás elektronikus úton 
történik, amelynek során az értékelő az egyedi azonosítószámát használja.

 (2) Az értékelő köteles a keretszerződés megkötését követően a tématerületének megfelelő – az irányító hatóság által 
szervezett – képzésen részt venni és sikeres vizsgát tenni.

 (3) A miniszter
a) minden támogatási kérelem értékelésére tématerület alapján két – megfelelő szakértelemmel rendelkező – 

értékelőt választ ki a szakértői névsorból és
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b) az  Ápjt. 8.  § (1)  bekezdése szerinti határidő lejárta előtt feladatelrendelő dokumentumban határozza meg 
az értékelő konkrét feladatát.

 (4) Az értékelő legkésőbb a feladatelrendelő dokumentum átvételét követő munkanapon visszajelez, hogy a rá bízott 
feladat ellátását vállalja-e.

 (5) Ha az értékelő
a) a  feladatellátást vállalja, akkor a  feladatelrendelő dokumentumban meghatározott határidőn belül kell 

az értékelési feladatot elvégeznie,
b) a  feladatellátást – az  összeférhetetlenség esetét kivéve – nem vállalja, állami projektértékelői jogviszonya 

az Ápjt. 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján azonnali hatályú felmondással megszüntethető.
 (6) A munkáltató utasítási joga az értékelendő támogatási kérelmek, valamint az értékelésre rendelkezésre álló határidő 

meghatározására terjed ki, egyebekben az értékelő feladatellátása során nem utasítható.

10. Díjazás

15. § (1) Az értékelő – az Ápjt. 8. § (4) bekezdése szerinti normatív utasításban meghatározottak szerint – a feladat ellátásáért 
a teljesítés igazolás kiadását követően díjazásra jogosult, melyet a minisztérium köteles tizenöt munkanapon belül 
folyósítani.

 (2) Ha az értékelő a feladat ellátására megállapított határidőt neki felróható okból elmulasztja, állami projektértékelői 
jogviszonya az  Ápjt. 9.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint azonnali hatállyal megszüntethető és ebben az  esetben 
számára díjazás nem állapítható meg.

11. Keretszerződés

16. § (1) A keretszerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha az értékelőként állami projektértékelői jogviszonyt létesíteni 
szándékozó személy megfelel az Ápjt.-ben, az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

 (2) Az  értékelő köteles a  minisztérium által számára megküldött keretszerződést – a  kézhezvételétől számított öt 
munkanapon belül – elektronikusan és papír alapon is aláírva visszajuttatni a minisztérium számára.

 (3) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a keretszerződés
a) megkötése során figyelemmel kell lenni az Ápjt. 7. §-ában foglaltakra, valamint
b) megszűnése esetén alkalmazni kell az  Ápjt. 9.  § (1)  bekezdése és a  9.  § (5)  bekezdés c)  pontja szerinti 

rendelkezéseket.
 (4) Ha az értékelő a (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, az állami projektértékelői jogviszony nem jön létre 

és az értékelő adatai a 11. § (3) bekezdése szerint törlésre kerülnek.
 (5) Az értékelő a keretszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a minisztérium a feladatellátásért megállapított díj 

fizetésével késedelembe esik.

V. FEJEZET 
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §  A miniszter a 3. § (1) bekezdése szerinti pályázatot legkésőbb 2016. május 31. napjáig teszi közzé.

18. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez

Pályázói adatlap1

 1. Személyes adatok:
1.1. Név:
1.2. Születési név:
1.3. Anyja neve:
1.4. Születési hely, idő:
1.5. Adóazonosító jel:
1.6. Társadalombiztosítási azonosító jel:
1.7. Személyazonosító igazolvány száma:
1.8. Állandó lakcím:

1.8.1. Település – törzsadatból választható:
1.8.2. Irányítószám:
1.8.3. Út/utca/tér stb. megnevezése:
1.8.4. Házszám:
1.8.5. Emelet, ajtó:

1.9. Tartózkodási hely:
1.10. Értesítési e-mail cím:
1.11. Vezetékes telefonszám:
1.12.  Mobil telefonszám:
1.13. Folyószámlát kezelő pénzintézet megnevezése:
1.14. Bankszámla száma:
1.15. Díjak és kitüntetések:
1.16. Egyéb adatok:

 2. Alapjogviszony szerinti munkahelyre és munkavégzésre vonatkozó adatok:
2.1. Munkahely típusa:

2.1.1. Jelenlegi munkahely:
2.1.2. Korábbi munkahely:

2.2. Munkahely megnevezése:
2.3. Munkahely adószáma:
2.4. Munkahely GFO kódja:
2.5. A pályázó az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2016. évi XXXIII. törvény szerinti állami alkalmazott-e?
 Igen/Nem – ennek kitöltése a „Jelenlegi munkahely” esetén kötelező:
2.6. Beosztás, munkakör megnevezése:

2.6.1. Kezdete:
2.6.2. Vége:

 3. Szakértői tématerülettel kapcsolatos adatok:
3.1. Választott tématerület, amely tárgykörben értékelést kíván végezni:
3.2. Szakmai tapasztalat időtartama (hónap):

 4. Az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges egyéb adatok:
4.1. Gazdasági társaságnál fennálló tulajdonosi érdekeltség:
4.2. Gazdasági társaságnál ellátott vezető tisztség:
4.3. Az állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez szükséges nyilatkozatok meglétének igazolása:

1 A pályázói adatlapon szereplő adatok közül az értékelő neve és tématerülete az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 10. § (4) bekezdése szerint közérdekből nyilvános adat.
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 5. Tanulmányok:
5.1. Tanulmányok típusa:

5.1.1. Középfokú:
5.1.2. Felsőfokú:
5.1.3. Egyéb:

5.2. Oktatási intézmény neve és címe:
5.3. A tanulmányok időtartama:

5.3.1. Kezdetének dátuma:
5.3.2. Befejezésének dátuma:

5.4. Megszerzett végzettség:
5.5. Terület, szakirány:
5.6. Bizonyítvány, diploma (oklevél) száma:
5.7. Bizonyítvány, diploma (oklevél) kiállításának ideje:

 6. Személyes készségek:
6.1. Anyanyelv:
6.2. Idegen nyelvtudás:

6.2.1. Adott idegen nyelven:
6.2.1.1. Hallás utáni szövegértés:
6.2.1.2. Olvasás utáni szövegértés:
6.2.1.3. Társalgási szint:
6.2.1.4. Folyamatos beszéd:
6.2.1.5. Írás:

6.3. Kommunikációs készségek:
6.4. Munkavégzéssel kapcsolatos készségek:
6.5. Számítógép-felhasználói készségek:
6.6. Egyéb készségek:

 7. Azonosítószám (a minisztérium által működtetett informatikai rendszer által generált adat):
7.1. Regisztrált pályázói azonosító:
7.2. Projektértékelői azonosító:

2. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez

Munkáltatói igazolás alapjogviszony fennállásáról

 1. A munkáltató adatai:
1.1. Munkáltató megnevezése:
1.2. Székhely címe:
1.3. Telefonszám:
1.4. Adószáma:
1.5. Nyilvántartási szám:
1.6. A munkáltató törvényes képviselőjének adatai (név, beosztás, telefonszám):

 2. A foglalkoztatott adatai:
2.1. Név:
2.2. Születési név:
2.3. Születési helye, ideje:
2.4. Anyja neve:
2.5. Személyazonosító igazolvány száma:
2.6. Állandó lakcíme:
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2.7. Munkahelyi telefonszáma:
2.8. Munkakör/beosztás:
2.9. Jelenlegi jogviszonya*: o kormánytisztviselő
  o köztisztviselő
  o közalkalmazott
  o munkavállaló
2.10. Jelenlegi jogviszonyának kezdete:
2.11. Kinevezés/munkaszerződés típusa*: o Határozatlan idejű
  o Határozott idejű: 
  ……………………………………………………-ig.
2.12. Igazolom, hogy fent nevezett munkatársunk felmentés/felmondás hatálya alatt
	 o áll
	 o nem áll.*
2.13. Nyilatkozom, hogy fenti jogviszonyára tekintettel munkatársunk hatósági bizonyítvánnyal igazolta, hogy
 o büntetlen előéletű, valamint
 o tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.*
 vagy
 o Nyilatkozom, hogy munkatársunk nem hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik.*
2.14. Igazolom, hogy az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007.  évi CLII.  törvény 

(a továbbiakban: Vnyt.) alapján, a foglalkoztatottnak fenti jogviszonya tekintetében a Vnyt. 3. § (…) bekezdés 
…) pont …) alpontja alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége o áll fenn o nem áll fenn*;

 Amennyiben kötelezett:
 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett: ………………… év ……… hó … nap
  Következő vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége: ………………… év ……… hó … nap
2.15. Igazolom, hogy fent nevezett havi bruttó illetménye/munkabére a  jelen igazolás kiállítását megelőző 

hónapra: ………………………….  Ft, azaz ……………………………. forint.

Ezt az  igazolást fent nevezett munkatársunk részére az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016.  évi XXXIII.  törvény 2.  § 1.  pontja, valamint a  3.  § (2)  bekezdés 
c) pontja alapján állami projektértékelői jogviszony létesítése céljából állítottam ki.

Vállalom, hogy a  fenti adatokban történő változásról – különösen a  foglalkoztatási jogviszony megszűnésének, 
megszüntetésének tényéről – a Miniszterelnökséget haladéktalanul tájékoztatom.

Kelt: …………………………… (hely), …… év …………………… hó … napján.

P. H.

  …………………………………………… 
  Munkáltató cégszerű aláírása 

  …………………………………………… 
  Aláíró neve nyomtatott betűkkel

* A megfelelő részt kérjük kitölteni, jelölni.
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3. melléklet a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez

Nyilatkozatok állami projektértékelői jogviszony létesítéséhez

Alulírott  .....................................................................................................................................................................................................................
Születési név:  ..........................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő:  .................................................................................................................................................................................................
Anyja neve:  ..............................................................................................................................................................................................................
Személyazonosító igazolvány száma:  ............................................................................................................................................................
Lakcím:  ......................................................................................................................................................................................................................

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
1. az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi 

XXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ápjt.) 4.  § (3)  bekezdése alapján büntetlen előéletű vagyok, büntető ítélet 
hatálya alatt, valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állok;

2. az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal (a  továbbiakban: 
Miniszterelnökség) fennálló állami projektértékelői jogviszony teljesítése alatt tudomásomra jutott adatot 
megőrzöm, a  tevékenységem során előttem ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek 
vagy személynek tájékoztatást nem adok, amelyek kiszolgáltatása az  állam, valamint a  közigazgatási szerv 
számára hátrányos vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna;

3. az „Adatkezelési tájékoztató az  állami projektértékelői szakértői névsor adatbázisáról” (a  továbbiakban: 
Adatkezelési tájékoztató) szóló dokumentumot megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem;

4. az állami projektértékelői szakértői névsor adatbázisában foglalt (a  továbbiakban: Értékelői adatbázis) 
általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek;

5. jelen nyilatkozattal kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a  Miniszterelnökség, mint adatkezelő 
az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerinti – általam az Értékelői adatbázisban megadott – adataimat 
kezelje a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti pályázatok véleményezőinek, 
értékelőinek kiválasztása és megbízása céljából;

6. tudomással bírok arról, hogy jelen adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat önkéntes és visszavonható;
7. tudomásul veszem, hogy az  állami projektértékelői jogviszony nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 

jogviszonynak minősül;
8. hozzájárulok ahhoz, hogy az  alapjogviszony szerinti munkáltatóm tájékoztassa a  Miniszterelnökséget 

a fennálló foglalkoztatási alapjogviszonyomról, illetve annak megszűnéséről.

Kelt: …………………………… (hely), …… év …………………… hó … napján.

  ……………………………………… 
  pályázó
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A Kormány 111/2016. (V. 25.) Korm. rendelete
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához 
szükséges pályázati rendszer kidolgozásáról és lebonyolításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4.  § (1)  bekezdése, a  4.  § (2)  bekezdés a)  pontja és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  A 2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló 
beruházások lebonyolításához szükséges pályázati rendszer kidolgozója, valamint a  pályázat lebonyolítója, 
és az  azzal kapcsolatos szakértői feladatok ellátója kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4. § (1) A  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló, az 1. mellékletben felsorolt, az 1. mellékletben megjelölt 
földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított 
földrészleteken megvalósuló beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági 
ügyeket.”

 (2) Az R.
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 111/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 76–77. sorral egészül ki:

 (A)  (B)

(1.) (A beruházás megnevezése) (A beruházás azonosító adatai)

„76. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében megvalósuló iskola-fejlesztés

Budakeszi közigazgatási területén fekvő,  
2306/65 helyrajzi számú ingatlan

77. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében megvalósuló óvoda-fejlesztés

Szárföld közigazgatási területén fekvő,  
477 helyrajzi számú ingatlan”
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2. melléklet a 111/2016. (V. 25.) Korm. rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 75–76. sorral egészül ki:

(A) (B)

(1.)  (A beruházás megnevezése) (Település)

„75. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében megvalósuló iskola-fejlesztés

Budakeszi

76. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 
Program keretében megvalósuló óvoda-fejlesztés

Szárföld”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2016. (V. 25.) MNB rendelete
az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának részletes 
szabályairól

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1. alapdíj: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: 

Hpt.) 234. § (1) bekezdés a) pontja alapján a tagintézet adott évre vonatkozó minimum befizetése;
 2. alapdíj aránya: a tagintézetekre az adott évre egységesen vonatkozó minimum befizetés százalékos arányban 

meghatározva a teljes befizetési kötelezettséghez képest;
 3. elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató: a  hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó 

prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 6-i 575/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: CRR) ekként meghatározott mutatószám;

 4. hozzájárulási arány (CR): az  a  százalékos arány, amelyet egy 100 százalékos összesített kockázati súlyú 
tagintézetnek az éves célszint eléréséhez fizetnie kell, és amely lehetővé teszi, hogy a befizetések a gazdasági 
ciklus állapotával összhangban alakuljanak;

 5. kártalanítási kötelezettség (CDi ): a kártalanítás alá vont betétek összege;
 6. korrekciós együttható (µ): minden tagintézetre egységesen meghatározott együttható, amely biztosítja, hogy 

a befizetések úgy kerüljenek korrigálásra, hogy összhangban legyenek a Hpt. 234/A. § (1) bekezdése szerinti 
célszinttel és az adott évi díjbevételi céllal;

 7. likviditásfedezeti ráta (LCR): a CRR-ben meghatározott mutatószám;
 8. összesített kockázati súly (ARWi ): az egyes kockázati mutatók alapján összesített tagintézeti kockázati súly;
 9. meg nem terhelt eszköz: a megterhelt eszközökkel kapcsolatos kockázatok kezeléséről, valamint a megterhelt 

és a  meg nem terhelt eszközöket érintő információk nyilvánosságra hozataláról szóló MNB ajánlás alapján 
ekként minősülő eszköz;

10. nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR): a CRR-ben meghatározott mutatószám;
11. tagintézet: olyan hitelintézet, amely az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) tagja;
12. tőkeáttételi mutató:

a) a CRR 499. cikke szerinti átmeneti időszakban, a CRR 511. cikke szerinti felülvizsgálat végrehajtásáig, 
illetve módosítás bevezetéséig a  tagintézet alapvető tőkéjének és az  összes eszközének arányát 
kifejező mutatószám,

b) az  a)  pontban meghatározott időszak elteltét, felülvizsgálat végrehajtását, illetve módosítás 
bevezetését követően a CRR 429. cikke szerint számított mutatószám;

13. tőkefedezeti mutató: a  tagintézet szavatoló tőkéjének és – a  Hpt. 79.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott mennyiségeken túl a  Hpt. 86–96.  §-a szerinti kombinált pufferkövetelményt is tartalmazó – 
tőkekövetelményének arányát kifejező mutatószám;

14. változó díj: a Hpt. 234. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tagintézet által adott évre fizetendő kockázat alapú 
befizetés.

2. § (1) A  változó díj megállapítására vonatkozó számítási módszernek (a  továbbiakban: számítási módszer) a  lehető 
legjobban tükröznie kell az  adott tagintézet részvétele következtében az  OBA várható kötelezettségeiben 
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bekövetkező növekedést, így különösen a  tagintézetnek a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek 
biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014.  évi XXXVII.  törvény szerinti 
fizetésképtelensége valószínűségét és az  OBA – fizetésképtelenség esetén beálló – kötelezettségéből következő 
potenciális veszteségeit.

 (2) A számítási módszer paramétereinek kalibrálásához és újrakalibrálásához – amennyiben lehetséges – a  tagintézet 
releváns múltbeli adatait is figyelembe kell venni olyan hosszú idősort felhasználva, amilyen hosszú idősor az adott 
adatból rendelkezésre áll.

 (3) A számítási módszerhez alkalmazott képleteket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A változó díj meghatározása – az összesített kockázati súlyok alapján – a kockázati osztályok alkalmazásával történik.
 (2) A kockázati osztályok mindegyikéhez különböző összesített kockázati súlyt kell rendelni.
 (3) A  legalacsonyabb összesített kockázati súlynak 50 százalék és 75 százalék, a  legmagasabbnak 150 százalék és 

200 százalék közé kell esnie.
 (4) Szanálás alatt álló tagintézet esetén a legmagasabb összesített kockázati súlyt kell alkalmazni.

4. § (1) Az  összesített kockázati súlyokat az  adott tagintézet összesített kockázati pontszáma alapján, az  ahhoz tartozó 
kockázati osztálynak megfelelően kell meghatározni. Az  összesített kockázati pontszámot az  egyes mutatókra 
vonatkozó, a mutatóhoz tartozó súllyal korrigált kockázati pontszámok összeadásával, az 1. melléklet 2. pontjában 
meghatározott képlet alkalmazásával kell kiszámítani.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában az  összesített kockázati súlyok kiszámítását az  alábbi kockázati kategóriák 
mindegyikéből vett kockázati mutatók alapján kell elvégezni:
a) tőke,
b) likviditás és finanszírozás,
c) eszközök minősége,
d) üzleti modell és vezetés,
e) a betétbiztosítási rendszer potenciális veszteségei.

 (3) Az  egyes kategóriákon belül a  számítási módszernek tartalmaznia kell az  alábbiakban meghatározott alapvető 
kockázati mutatókat:
a) a (2) bekezdés a) pontja tekintetében a tőkeáttételi mutatót, valamint a tőkefedezeti mutatót,
b) a (2) bekezdés b) pontja tekintetében a likviditásfedezeti rátát és a nettó stabil forrásellátottsági rátát,
c) a (2) bekezdés c) pontja tekintetében a nem teljesítő hitelek arányát,
d) a  (2)  bekezdés d)  pontja tekintetében a  kockázattal súlyozott eszközök és a  mérlegfőösszeg arányát és 

az eszközarányos jövedelmezőséget,
e) a (2) bekezdés e) pontja tekintetében a meg nem terhelt eszközök és az OBA által biztosított, a kártalanítási 

összeghatár alatti betétek állományának arányát.
 (4) Kivételes esetben, meghatározott tagintézet-típusra kizárható valamely, a  (3)  bekezdés szerinti alapvető kockázati 

mutató alkalmazása, ha igazolható, hogy a  mutatóval kapcsolatban nem áll rendelkezésre adat vagy az  adott 
mutató a  tagintézet-típusra nem értelmezhető. Amennyiben egy adott alapvető kockázati mutató kizárásra kerül, 
akkor törekedni kell arra, hogy a kizárt mutató által kifejezett, az OBA-ra jelentett kockázat más, az adott tagintézet-
típusra jellemzően használt mutató által megjelenjen.

 (5) A  nettó stabil forrásellátottsági rátát a  (2)  bekezdés b)  pontja tekintetében attól az  évtől kezdve kell alkalmazni, 
amikortól annak a CRR-ben meghatározott követelménye teljes körűen alkalmazandó.

 (6) A  (3)  bekezdés szerinti alapvető kockázati mutatók mellett a  tagintézetek kockázati profiljának meghatározása 
szempontjából releváns kiegészítő kockázati mutatók is bevonhatók, amelyeket a (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti 
kategóriákba kell besorolni.

 (7) A  számítási módszerben az  egyes kockázati mutatókhoz rendelt súlyok összegének 100 százaléknak kell lennie. 
A kiegészítő mutatók összesített súlya nem haladhatja meg a 25 százalékot.

5. §  A kockázati mutatók értékét minden tagintézetre egyedileg kell kiszámolni.

6. §  Az  éves hozzájárulási arány mértékét az  MNB javaslatát alapul véve az  OBA igazgatótanácsa határozza meg, 
figyelembe véve az  üzleti ciklus alakulását és a  befizetések esetleges prociklikus hatását a  tagintézetek pénzügyi 
helyzetére vonatkozóan.
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7. §  A számítási módszert legalább évente felül kell vizsgálni.

8. §  Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1. melléklet a 19/2016. (V. 25.) MNB rendelethez

 1. A változó díj meghatározásának képlete:

Cvi = (CR × ARWi × CDi × µ)(1–Alapdíj aránya)

Ahol:
Cv: Változó díj
CR: Hozzájárulási arány
ARWi : Összesített kockázati súly
CDi : Kártalanítási kötelezettség
µ: Korrekciós együttható

 2. Az összesített kockázati pontszám meghatározásának képlete:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 =    𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑗𝑗𝑗𝑗   ×𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼	  

 
Ahol:
ARS: Összesített kockázati pontszám
IW: Mutató súlya a modellben
IRS: Kockázati pont

 3. A korrekciós együttható meghatározásának képlete:

𝜇𝜇𝜇𝜇 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
  

	  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 	  

 
Ahol:
CD: Teljes kártalanítási kötelezettség
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 14/2016. (V. 25.) MvM rendelete
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: azon büntetlen előéletű természetes személy, akit 

az  e  rendeletben meghatározottak alapján a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium előzetesen regisztrált és az előzetes regisztráció alapján a a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) megjelölt szerv névjegyzékbe vett, rendelkezik az e rendelet szerinti 
felsőfokú végzettséggel, felelősségbiztosítással és közbeszerzési gyakorlattal, továbbá aki a  közbeszerzési 
eljárásban részt vevők oktatására vonatkozó feltételrendszer kialakítására, valamint a  közbeszerzési tárgyú 
képzések irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó Korm. rendeletben meghatározottak szerinti 
kötelező képzésen (a továbbiakban: közbeszerzési szakmai képzés) igazoltan részt vett és eredményes vizsgát 
tett;

2. kérelmező: azon természetes személy, aki az  e  rendelet szerint felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóként történő előzetes regisztrációját és az  előzetes regisztráció alapján a  felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételét kezdeményezi;

3. közbeszerzési tevékenység: mindazon tevékenységek összessége, amely közbeszerzési eljárások 
előkészítésével, lefolytatásával, közbeszerzési szerződések teljesítésével és módosításával, valamint 
a  közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokban az  eljárás résztvevőit terhelő egyéb kötelezettségek 
végrehajtásával, illetve őket illető jogosultságok gyakorlásával kapcsolatosan az ajánlatkérő oldalán felmerül, 
továbbá a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban végzett, a  közbeszerzésekre 
vonatkozó jogszabályok előkészítésére irányuló közbeszerzési-szakmai feladatok ellátása;

4. nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: azon felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó, aki tevékenységét kizárólag egy ajánlatkérő részére, munkaviszonyban, közalkalmazotti, 
közszolgálati, kormánytisztviselői vagy állami tisztviselői jogviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszonyban látja el; a  nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó külön 
meghatalmazás nélkül, a  munkaviszonya, közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői vagy 
állami tisztviselői jogviszonya, vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya alapján képviseli munkáltatóját 
a közbeszerzési eljárásokban.

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előzetes regisztrációja

2. § (1) Azon természetes személyek, akik e  rendelet hatálybalépését megelőzően az  e  rendeletben meghatározott 
közbeszerzési tevékenységet vagy közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabályban feljogosított szerv 
részére végzett folyamatba épített közbeszerzési-jogi ellenőrzésben, minőségellenőrzési tevékenységben, 
utóellenőrzésben, vagy utólagos ellenőrzésben érdemi tevékenységet végeztek, az  1.  melléklet szerinti 
dokumentum kitöltésével nyújthatják be az  előzetes regisztráció iránti kérelmüket a  közbeszerzésekért felelős 
miniszternek.

 (2) A kérelmező az előzetes regisztráció iránti kérelméhez a következőket csatolja:
a) felsőfokú végzettségét igazoló diploma vagy oklevél másolatát,
b) közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó 3. § és 4. § szerinti dokumentumokat,
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c) felelősségbiztosítási kötvény másolatát [kivéve az 5. § (3) bekezdés szerinti esetben],
d) erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát,
e) büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, mely szerint vele szemben a  Kbt. 187.  § (8)  bekezdésében 

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
f ) igazolást, amely bizonyítja, hogy a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési 

szakmai képzésére vonatkozó követelményeket teljesítette, és
g) az  előzetes regisztráció díjának befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás vagy átutalási megbízás 

másolatát.
 (3) A  közbeszerzésekért felelős miniszter az  előzetes regisztráció iránti kérelemhez csatolt okiratok megvizsgálása 

után a kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint döntést hoz az  okiratok megfelelőségéről. 
A  hiányosan benyújtott okiratok pótlására a  közbeszerzésekért felelős miniszter egy alkalommal, nyolc napos 
határidőt biztosít a  kérelmező számára. A  hiánypótlás időtartama az  ügyintézési határidőbe nem számít be. 
A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte esetén a közbeszerzésekért felelős miniszter az előzetes regisztráció 
iránti kérelmet elutasítja.

 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt okiratok teljeskörűsége és megfelelősége esetén a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter továbbítja az  előzetes regisztráció iránti kérelem tárgyában hozott, (3)  bekezdés szerinti döntését 
a  Kbt.-ben megjelölt szervnek, amely a  kérelmezőt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként a  Kbt. 
187.  § (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja alapján névjegyzékbe veszi. Az  előzetes regisztráció tárgyában hozott 
döntés megfelelőségéért a közbeszerzésekért felelős miniszter, az előzetes regisztrációról szóló döntésben szereplő 
adatoknak a névjegyzékben történő feltüntetéséért a Kbt.-ben megjelölt szerv felel.

 (5) Az (1)–(4) bekezdés alapján előzetesen regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységüket 
az előzetes regisztrációtól számított két évig gyakorolhatják.

 (6) Az  előzetes regisztrációt kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki felsőfokú – főiskolai 
vagy egyetemi – végzettséggel és e  rendeletben meghatározott, igazolt gyakorlattal rendelkezik, valamint 
a közbeszerzési szakmai képzést igazoltan teljesítette.

 (7) Ha a kérelmező előzetes regisztrációját nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként kéri, erről 
a  kérelemben külön nyilatkoznia kell, egyúttal meg kell jelölnie munkáltatóját, valamint kérelméhez csatolnia kell 
a munkaviszonya vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya fennállására vonatkozó munkáltatói igazolást.

3. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező közbeszerzési 
gyakorlat igazolása

3. § (1) A  kérelmező közbeszerzési gyakorlatát a  munkáltatói jogokat gyakorló személy vagy az  általa kijelölt személy 
által kiadott és aláírt igazolással, megbízási jogviszonyban ellátott tevékenység esetén a  megbízó által kiállított 
és aláírt referencia nyilatkozattal igazolhatja. Az  igazolásnak ki kell térnie arra is, hogy a  kérelmező az  igazolás 
kiállítója –  vagy az  általa képviselt szervezet – által indított, lebonyolított, vagy ellenőrzött közbeszerzési 
eljárásban érdemben részt vett, azt érdemben felügyelte, vagy annak érdemi ellenőrzését, minőségellenőrzését, 
utóellenőrzését vagy utólagos ellenőrzését (a továbbiakban: ellenőrzési tevékenység) végezte. Ha a  kérelmező 
a tevékenységét olyan személy vagy szervezet részére munkaviszony, munkavégzésre vagy foglalkoztatásra irányuló 
egyéb jogviszony vagy megbízási jogviszony keretében végezte, aki a  közbeszerzési eljárások lebonyolítását 
vagy az  ellenőrzési tevékenységet megbízási vagy egyéb jogviszony keretében jogosult ajánlatkérő vagy 
ellenőrzésre feljogosított szerv részére végezni, az igazolást ezen szervezet is kiállíthatja, feltéve, hogy ehhez csatol 
az ajánlatkérőtől vagy az ellenőrzésre feljogosított szervtől származó nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy 
a kérelmező számára az adott eljárás tekintetében igazolt tevékenységre az adott szervezet az ajánlatkérőtől vagy 
ellenőrzésre feljogosított szervtől megbízást, illetve megrendelést kapott. A  nyilatkozatot a  megbízó szervezet 
a kérelmező kérésére öt munkanapon belül köteles kiállítani.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott, közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolás kiállítója büntetőjogi felelőssége 
tudatában nyilatkozik, hogy jogosult az igazolás kiadására és az igazolás tartalma a valóságnak megfelel.

 (3) A kérelmező közbeszerzési gyakorlatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: régi Kbt.) 
6.  § (1)  bekezdése, továbbá a  Kbt. 5–7.  §-a szerinti ajánlatkérőnél vagy ezek megbízásából a  kérelem benyújtását 
megelőző három évben összesen legalább huszonöt közbeszerzési eljárásban folytatott közbeszerzési tevékenység 
bemutatásával igazolhatja, melyből legalább tizenöt közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozik.
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 (4) A  kérelmező közbeszerzési tevékenységre vonatkozó gyakorlatát igazolhatja munkajogviszony, közszolgálati, 
közalkalmazotti, kormánytisztviselői vagy állami tisztviselői jogviszony, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
vagy megbízási jogviszony alapján közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, jogszabályban feljogosított szerv 
részére végzett folyamatba épített közbeszerzési-jogi ellenőrzésben, minőségellenőrzési tevékenységben, 
utóellenőrzésben, vagy utólagos ellenőrzésben történő érdemi részvétel is.

 (5) E  § alkalmazásában közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításaként nem vehető figyelembe a  régi Kbt. 
szerinti keretmegállapodásos eljárás régi Kbt. 110.  § (3) és (4)  bekezdése szerinti második részére vonatkozó 
eljárási cselekmények, így a  verseny újranyitásával, közvetlen megrendeléssel, valamint a  konzultációval történő 
szerződéskötés, továbbá az egyedi közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló, Kbt. 105. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti eljárási cselekmények.

 (6) Az e § szerinti esetben a közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolásnak tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, 
amelyek alapján megállapítható, hogy a kérelmező eleget tesz az előzetes regisztráció feltételeinek. A közbeszerzési 
eljárás teljes körű lebonyolítására vagy közbeszerzési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó 
igazolásnak tartalmaznia kell az alábbi információkat:
a) a  kérelmező mely közbeszerzési eljárással összefüggésben fejtette ki a  hivatkozott tevékenységet, 

a következők szerint:
aa) az ajánlatkérő neve,
ab) az eljárás tárgyának megnevezése,
ac) az eljárás fajtája,
ad) az eljárást megindító hirdetmény megjelenésének napja, hirdetmény közzététele nélküli eljárásban 

az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napja,
ae) a hirdetménnyel induló eljárások esetében az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma;
af ) az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megjelenésének napja,

b) az igazolt eljárással összefüggésben a kérelmező által ellátott tevékenység pontos megjelölése,
c) azt, hogy sor került-e az  adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban olyan jogorvoslati eljárásra, amelyben 

jogerősen jogsértést állapítottak meg,
d) az  igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely 

szerint az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására [3. § (2) bekezdés].
 (7) Nem vehető figyelembe közbeszerzési gyakorlatként az  olyan közbeszerzési eljárással kapcsolatban kifejtett 

tevékenység, amellyel összefüggésben jogorvoslati eljárást kezdeményeztek és jogerősen jogsértés került 
megállapításra.

 (8) A (7) bekezdés szerinti szabályt nem kell alkalmazni, ha a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, 
hogy nem az ő tevékenysége vezetett a jogsértéshez.

 (9) Az  ellenőrzési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolásnak tartalmaznia kell 
mindazokat az információkat, amelyek alapján megállapítható, hogy a kérelmező eleget tesz az előzetes regisztráció 
feltételeinek, így:
a) a  kérelmező mely közbeszerzési eljárással összefüggésben fejtette ki a  hivatkozott tevékenységet, 

a következők szerint:
aa) az ajánlatkérő neve,
ab) az eljárás tárgyának megnevezése,
ac) az eljárás fajtája,
ad) az ellenőrzési ügy iktatószáma/ügyszáma,
ae) az ellenőrzés befejezésének időpontja,

b) az  igazolt eljárással összefüggésben a  kérelmező által ellátott tevékenységnek és az  ellenőrzés típusának 
pontos megjelölését,

c) az  igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely 
szerint az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására [3. § (2) bekezdés].

 (10) A  közbeszerzésekért felelős miniszter az  e  § szerinti igazolásban feltüntetett, a  közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására vagy közbeszerzési tevékenységre vonatkozó adatokat ellenőrzi, az ellenőrzési tevékenység körében 
megadott adatok ellenőrzése céljából az  ellenőrzésre feljogosított szervtől információt kérhet. Ha az  igazoláson 
szereplő közbeszerzési eljárás a  Közbeszerzési Adatbázisban nem szerepel, az  adott közbeszerzési eljárás 
a kérelmező gyakorlatának igazolásaként nem fogadható el.
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4. § (1) A  kérelmezőnek nem szükséges a  3.  § (3)  bekezdésében meghatározott közbeszerzési eljárások teljes körű 
lebonyolítását igazolnia, ha a kérelem benyújtását megelőző három éven belül legalább ötven közbeszerzési eljárás 
tekintetében az  1.  § 3.  pontja szerinti közbeszerzési tevékenységre, vagy ellenőrzési tevékenységre vonatkozó 
referenciával rendelkezik.

 (2) A  közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása körében egy adott közbeszerzési eljárás előkészítésével 
és lefolytatásával kapcsolatban kifejtett, 1.  § 3.  pontja szerinti különböző tevékenységek a  közbeszerzési 
gyakorlattal szemben támasztott követelmények teljesítése szempontjából a  kérelmező előzetes regisztrációja 
során csak egyszer vehetők figyelembe. Az  ellenőrzési tevékenység körében egy adott közbeszerzési eljárás több 
szakaszával kapcsolatban megvalósult, vagy több típusú ellenőrzés (minőség-ellenőrzés, szabályossági ellenőrzés, 
utóellenőrzés, utólagos ellenőrzés) a  közbeszerzési gyakorlattal szemben támasztott követelmények teljesítése 
szempontjából külön-külön is figyelembe vehető. Egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárással 
összefüggő képviseleti tevékenység jogorvoslati szakaszonként külön-külön figyelembe vehető azzal, hogy 
ugyanazon közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati tevékenység egy kérelmező szempontjából csak 
egyszer vehető figyelembe.

 (3) E  § szerinti esetben a  közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolásnak tartalmaznia kell mindazokat az  adatokat, 
amelyek alapján megállapítható, hogy a  kérelmező eleget tesz az  előzetes regisztráció feltételeinek. Így 
a  közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására vagy közbeszerzési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési 
gyakorlatra vonatkozó igazolásnak tartalmaznia kell az alábbi információkat:
a) a  kérelmező mely közbeszerzési eljárással összefüggésben fejtette ki a  hivatkozott tevékenységet, 

a következők szerint:
aa) az ajánlatkérő neve,
ab) az eljárás tárgyának megnevezése,
ac) az eljárás fajtája,
ad) az eljárást megindító hirdetmény megjelenésének napja, hirdetmény közzététele nélküli eljárásban 

az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napja,
ae) a hirdetménnyel induló eljárások esetében az eljárást megindító hirdetmény azonosító száma,
af ) az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megjelenésének napja,

b) az igazolt eljárással összefüggésben a kérelmező által ellátott tevékenység pontos megjelölése,
c) azt, hogy sor került-e az  adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban olyan jogorvoslati eljárásra, amelyben 

jogerősen jogsértést állapítottak meg,
d) az  igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely 

szerint az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására [3. § (2) bekezdés].
 (4) Nem vehető figyelembe közbeszerzési gyakorlatként az  olyan közbeszerzési eljárással kapcsolatban kifejtett 

tevékenység, amellyel összefüggésben jogorvoslati eljárást kezdeményeztek és jogerősen jogsértés került 
megállapításra.

 (5) A  (4)  bekezdésben foglalt szabályt nem kell alkalmazni, ha a  kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában 
nyilatkozik, hogy nem az ő tevékenysége vezetett a jogsértéshez.

 (6) Az  ellenőrzési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolásnak tartalmaznia kell 
mindazokat az  adatokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a  kérelmező eleget tesz az  előzetes regisztráció 
feltételeinek, így:
a) a kérelmező mely közbeszerzési eljárással összefüggésben fejtette ki a  hivatkozott tevékenységet, 

a következők szerint:
aa) az ajánlatkérő neve,
ab) az eljárás tárgyának megnevezése,
ac) az eljárás fajtája,
ad) az ellenőrzési ügy iktatószáma/ügyszáma,
ae) az ellenőrzés befejezésének időpontja,

b) az  igazolt eljárással összefüggésben a  kérelmező által ellátott tevékenységnek és az  ellenőrzés típusának 
pontos megjelölését,

c) az  igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely 
szerint az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására [3. § (2) bekezdés].

 (7) A közbeszerzésekért felelős miniszter az e § szerinti igazolásban feltüntetett, közbeszerzési tevékenység igazolására 
vonatkozó adatokat ellenőrzi, az  ellenőrzési tevékenység körében megadott adatok ellenőrzése céljából 
pedig az  ellenőrzésre feljogosított szervtől információt kérhet. Ha az  igazoláson szereplő közbeszerzési eljárás 
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a Közbeszerzési Adatbázisban nem szerepel, az adott közbeszerzési eljárás a kérelmező gyakorlatának igazolásaként 
nem fogadható el.

 (8) Ha a  kérelmező közbeszerzési tevékenységét a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban 
végzett, a  közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előkészítésére irányuló közbeszerzési-szakmai feladatok 
ellátásával kívánja igazolni, az  igazolásnak azt kell tartalmaznia, hogy a  kérelmező a  hivatkozott közbeszerzési 
tevékenységet legalább két évig folyamatosan végezte, illetve végzi, valamint tartalmaznia kell, hogy ennek körében
a) a kérelmező milyen típusú tevékenységet végzett, és
b) az  igazolás kiállítójának büntetőjogi felelőssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely 

szerint az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására.

4. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység feltételét képező 
felelősségbiztosítás

5. § (1) Az  előzetes regisztráció feltétele, hogy a  kérelmező természetes személy, vagy a  munkáltatója rendelkezzen 
olyan felelősségbiztosítási szerződéssel, amely legalább évi ötven millió forint, és káreseményenként legalább 
huszonöt millió forint összeghatárig fedezetet biztosít a kérelmező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenysége körében okozott károkra. A  felelősségbiztosításon a kérelmező természetes személynek név szerint, 
biztosítottként kell szerepelnie.

 (2) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó köteles a  közbeszerzésekért felelős miniszternek bejelenteni, 
ha a  kötelező felelősségbiztosítására vonatkozó adataiban változás állt be, a  változást követően haladéktalanul, 
de legkésőbb a  változástól számított öt munkanapon belül. Ha a  változás következtében a  felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó nem felel meg az  (1)  bekezdés szerinti feltételeknek, a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter határozatban törli a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó előzetes regisztrációját, amely 
határozata alapján a  Kbt.-ben kijelölt szerv törli a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a  felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékéből.

 (3) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókénti előzetes 
regisztráció esetében a  természetes személy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadókra vonatkozó 
felelősségbiztosítás nem feltétele az előzetes regisztrációnak és a névjegyzékbe vételnek.

5. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége

6. § (1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő.
 (2) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a  közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során 

a  közbeszerzési szakértelmet biztosítja, a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső feladatokat 
személyesen köteles ellátni. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
valamennyi feladata vonatkozásában a  közbeszerzési szakértelem biztosításáért felel. A  felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó az  eljárás során szorosan együttműködik az  eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi 
vagy egyéb szakértelmet biztosító személyekkel, de a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nem felel 
a közbeszerzési eljárás során a nem közbeszerzési szakértelem körébe eső (így különösen az eljárás tárgya szerinti, 
pénzügyi, és jogi szakértelem körébe eső) feladatok teljesítésének szakszerűségéért és megfelelőségéért.

 (3) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó attól az  időponttól válik jogosulttá felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadóként tevékenység folytatására, amely időponttal a közbeszerzésekért felelős miniszter 
előzetesen regisztrálta.

 (4) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásával és az előzetes regisztráció során 
kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellenjegyzi a  közbeszerzési eljárás során keletkezett (6)  bekezdésben 
meghatározott dokumentumokat. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az  ellenjegyzésével igazolja 
a  közbeszerzési eljárásban történő személyes részvételét, továbbá az  eljárás alapjául szolgáló iratok személyes 
ellenőrzését, és felelősséget vállal az eljárás – közbeszerzési szempontú – szakszerűségéért és a közbeszerzésekre 
vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségéért.

 (5) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – az  eljárást megindító felhívás közzétételét vagy megküldését 
követő 24 órán belül – a  közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltett elektronikus adatbázisban köteles 
feltüntetni azt a közbeszerzési eljárást, amelynek lebonyolításában közreműködik.
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 (6) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzéssel köteles ellátni:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat,
b) a bontási jegyzőkönyvet, jegyzőkönyveket, és
c) az összegezést, összegezéseket.

 (7) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a Kbt. 27. § (3) bekezdése szerinti esetben az eljárást megindító 
felhívásban nevét és lajstromszámát, a  közbeszerzési dokumentumokban pedig nevét, levelezési címét, e-mail 
címét, valamint lajstromszámát feltünteti.

 (8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység megbízás alapján vagy munkaviszonyban, 
munkavégzésre vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban végezhető. A felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó tevékenységének ellátása során szakmailag nem utasítható, feladatának ellátásáért felelősséggel 
tartozik.

 (9) Ha a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó gazdasági társaság, ügyvédi iroda vagy bármilyen más 
egyéni vagy társas vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) tagjaként vagy alkalmazottjaként tevékenykedik, úgy 
a megbízási szerződést a vállalkozás köti meg, de a megbízási szerződésben konkrétan meg kell jelölni a megbízás 
végrehajtásáért személyében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (több szaktanácsadó közreműködése 
esetén valamennyi szaktanácsadót). A  megbízási szerződésben feltüntetett szaktanácsadókat ugyanazon 
vállalkozásnál tagi vagy alkalmazotti jogviszonyban álló más felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó akkor 
helyettesíthet, ha erre a megbízási szerződés lehetőséget ad.

 (10) Ha a nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, ennek 
tényét a  megszűnéstől számított öt munkanapon belül köteles a  közbeszerzésekért felelős miniszter részére 
bejelenteni, és egyben kérni előzetes regisztrációja törlését vagy módosítását. A közbeszerzésekért felelős miniszter 
az előzetes regisztrációt akkor módosítja, ha a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a 11. § (3) bekezdése 
szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizeti, és igazolja, hogy a  jelen rendelet szerinti felelősségbiztosítással 
rendelkezik. A módosításról a közbeszerzésekért felelős miniszter értesíti a nyilvántartást vezető szervet.

 (11) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a  tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért – ha más 
jogszabály a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jogviszonyát, illetve a  foglalkozatási jogviszonya 
körében okozott kárért való felelősségét eltérően nem szabályozza – a Ptk. szabályai szerint felel.

 (12) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége akkor terjedhet ki az  ügyvédekről szóló 1998. évi 
XI. törvény 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére is, ha a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó ilyen tevékenység ellátására egyébként jogosult.

6. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók nyilvántartása

7. §  A Kbt.-ben kijelölt szerv által vezetett névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás, az  abban foglalt adatok 
valódiságát az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell.

8. § (1) A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tekintetében a  közbeszerzésekért felelős miniszter látja 
el a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint 
a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

 (2) A  névjegyzékbe történő bejegyzés hatálya a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó e  rendelet szerinti 
előzetes regisztrációjától számított két évig tart. A  névjegyzékbe történő bejegyzés megújítható. A  névjegyzékbe 
történt bejegyzés megújítására a  11.  § (2)  bekezdésben foglalt eltéréssel az  előzetes regisztrációra vonatkozó 
szabályok az irányadóak.

9. § (1) A névjegyzéket a Kbt.-ben kijelölt szerv kereshető formában közzéteszi honlapján.
 (2) A névjegyzék tartalmazza a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

a) lajstromszámát,
b) nevét,
c) az 1. melléklet szerinti kérelmében feltüntetett elérhetőségeit,
d) az előzetes regisztráció időpontját,
e) az előzetes regisztráció érvényessége lejártának időpontját és
f ) a  nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó esetében ennek tényét és a  munkáltatóra 

vonatkozó adatokat (név, székhely).
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10. §  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó köteles a  Kbt. 187.  § (8)  bekezdése szerinti körülményeiben 
bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a  változástól számított öt munkanapon belül bejelenteni 
a  közbeszerzésekért felelős miniszternek. Ha a  változás következtében a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó vonatkozásában valamely, a  Kbt. 187.  § (8)  bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll, 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter határozatban törli a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
előzetes regisztrációját, amely határozata alapján a  Kbt.-ben kijelölt szerv törli a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadót a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékből.

7. Igazgatási szolgáltatási díj

11. § (1) Az előzetes regisztráció igazgatási szolgáltatási díja hetvenötezer forint.
 (2) A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke ötvenezer forint.
 (3) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékben szereplő adatainak módosítását háromezer forint 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után kérelmezheti a közbeszerzésekért felelős miniszternél.
 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti, valamint a  14.  § (3)  bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

elmaradása esetén a  kérelem elbírálás nélkül elutasításra kerül. Az  igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól 
mentesség nem adható.

 (5) Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelem elutasítása vagy visszavonása esetén nem kerül visszafizetésre.
 (6) Az  (1)–(3) bekezdés valamint a 14. § (3) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem előterjesztésével 

egyidejűleg a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-00294889-30000003 számú saját bevételek célelszámolási számla akkreditált közbeszerzési regisztráció 
megnevezésű számlára kell megfizetni. A  díjak megfizetéséről a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium számlát vagy számlát helyettesítő bizonylatot nem állít ki.

 (7) Az  igazgatási szolgáltatási díj a  közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium saját bevétele, 
amelyet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók közbeszerzési szakmai képzésére kell fordítani.

8. A Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testülete

12. § (1) A Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testületét a közbeszerzésekért felelős miniszter hozza 
létre és gondoskodik a működés feltételeinek a biztosításáról.

 (2) A  Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testületének feladata a  felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadók szakmai munkájának figyelemmel kísérése, a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók feladataira, eljárására vonatkozó szabályozás érvényesülésének, valamint gyakorlatának 
az értékelése és a szükséges javaslatok megtétele a közbeszerzésért felelős miniszter számára.

13. § (1) A  Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testülete kilenc főből áll, amelynek tagja 
a  közbeszerzésekért felelős miniszter vagy az  általa kijelölt személy, a  közbeszerzésekért felelős miniszter által 
kijelölt további négy felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a  Közbeszerzési Hatóság elnöke vagy 
az általa kijelölt személy, a Közbeszerzési Hatóság elnöke által kijelölt további egy felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó, valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók közössége vagy önszerveződés alapján 
létrejött szervezetei által delegált további két személy.

 (2) A  Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Szakmai Testülete tagjai közül megválasztja a  Közbeszerzési 
Hatóság keretében működő Tanács Kbt. 182. § (2) bekezdés n) pontja szerinti tagjait.

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
 (2) A  rendelet 1.  § 1. és 4.  pontjában meghatározott végzettséggel és kritériumokkal rendelkező természetes 

személy akkor jogosult az  e  rendelet hatálybalépését követően a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységet gyakorolni, ha az e rendelet szerinti, közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
által szervezett közbeszerzési szakmai képzésre vonatkozó feltételeknek eleget tesz. Ha a  képzésre vonatkozó 
kötelezettségét a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó nem teljesíti, az  előzetes regisztrációja törlésre 
kerül. A  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók a  közbeszerzési szakmai képzés megszervezéséig 
mentesülnek e kötelezettség teljesítése alól.
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 (3) Azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, akik a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók 
előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet [a továbbiakban: 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] 
szerinti előzetes regisztrációval rendelkeztek, az e rendelet szerinti előzetes regisztrációjukat e rendeletben foglaltak 
szerint kérhetik azzal, hogy esetükben az  e  rendelet szerinti első előzetes regisztráció során a  közbeszerzési 
gyakorlat igazolása nem szükséges, és az  előzetes regisztráció iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke negyvenezer forinttal mérséklődik, az  előzetes regisztráció 
minden egyéb feltételét ugyanakkor teljesíteniük kell. Azok a  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, 
akik a  46/2015.  (XI.  2.) MvM rendelet szerinti előzetes regisztrációjukat a  regisztráció lejárta miatt ismételten 
benyújtották, az  e  rendelet szerinti első előzetes regisztráció során mentesülnek az  igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetése alól. A  46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerint előzetesen regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók a  46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet szerinti előzetes regisztráció során kapott lajstromszámukat 
megtartják az  e  rendelet szerinti előzetes regisztráció során. A  46/2015 (XI. 2.) MvM rendelet alapján előzetesen 
regisztrált felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban továbbra 
is eljárhatnak felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként, új megbízást azonban csak az e rendelet szerinti 
előzetes regisztrációjukat követően vállalhatnak.

 (4) Az elektronikus adatbázis felállításáig a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók a 6. § (5) bekezdés szerinti 
kötelezettségüknek az eljárásoknak az erre a célra létrehozott, és a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium közleményében megjelölt funkcionális e-mail címre történő megküldésével tehetnek eleget.

15. §  Hatályát veszti a 46/2015. (XI. 2.) MvM rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelethez

Kérelem felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói előzetes regisztrációhoz

Alulírott ................................................................................................................... a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet alapján ezúton kérem a  felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói előzetes regisztrációmat és a  szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvételemet az  alábbi adatok 
alapján:

I.  Kérelmező személyes adatai

Kérelmező neve:

Születési hely, idő:

Elérhetőségi cím:

Telefon: +36

Mobil: +36

Fax: +36

E-mail:

o Nem független felelős 
  akkreditált közbeszerzési  
  szaktanácsadó

Munkáltató neve:

Munkáltató székhelye:

II.  Kérelem benyújtásának oka

o	 Új előzetes regisztráció iránti kérelem
o	Előzetes regisztráció és bejegyzés megújítása
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III.  Közbeszerzési gyakorlat igazolásának módja

o	A Rendelet 3. §-a szerint
o	A Rendelet 4. §-a szerint

IV.  Befizető adatai

Befizető neve:

Befizető címe:

Befizető számlaszáma:

V.  Mellékletek

− felsőfokú végzettséget igazoló diploma vagy oklevél másolata
− közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentum(ok)
− felelősségbiztosítási kötvény másolata [5. § (3) bekezdés szerinti esetben nem szükséges]
− erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata
− nyilatkozat a Kbt. 187. § (8) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állásáról
− nyilatkozat a kötelező szakmai képzésen való részvételről
− az előzetes regisztráció díjának befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás vagy átutalási megbízás 

másolata
− munkáltatói igazolás [2. § (7) bekezdése szerinti esetben]
− ajánlatkérőtől vagy az  ellenőrzésre feljogosított szervtől származó nyilatkozat [3.  § (1)  bekezdése szerinti 

esetben]

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam másolatban benyújtott fenti 
dokumentumok a birtokomban megtalálható eredeti dokumentumokkal mindenben megegyeznek. Vállalom, hogy 
a Miniszterelnökség erre vonatkozó felhívása esetén az eredeti dokumentumokat bemutatom.

........................................................, ……… (év) ................ (hó) ........... (nap)

  ......................................................................... 
  kérelmező aláírása

Az igazságügyi miniszter 7/2016. (V. 25.) IM rendelete
az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet 
módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi CCII.  törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 79. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 4/2015. (III. 3.) IM rendelet (a  továbbiakban: 
rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Miniszteri elismerésként díj, miniszteri elismerő oklevél és miniszteri dicséret adományozható.”

2. §  A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Miniszteri elismerő oklevél és díj adományozását az  Igazságügyi Minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) 
állami vezetője és a  miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szerv vezetője kezdeményezheti a  miniszternél 
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az  adományozási alkalmat legalább 30 nappal megelőzően, a  jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid 
ismertetését tartalmazó indokolt kezdeményezéssel.”

3. §  A rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem lehet miniszteri elismerő oklevélben és díjban részesíteni azt a  személyt, aki ellen fegyelmi eljárás vagy 
büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi büntetés vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.
(2) A miniszteri elismerő oklevélre és a díjra jelölt az adományozásról szóló kezdeményezés miniszteri döntésre való 
felterjesztését megelőzően tett, személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben 
nem részesíthető.”

4. §  A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  miniszteri elismerő oklevélre és a  díjra vonatkozó kezdeményezéseket a  miniszter által felkért 
személyekből álló három fős bizottság rangsorolja.
(2) A miniszter a miniszteri elismerő oklevél és a díj adományozásáról a bizottság javaslatának figyelembevételével 
dönt.”

5. §  A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A miniszteri elismerő oklevelet és a díjat ünnepélyes keretek között a miniszter, vagy az általa megbízott 
személy adja át.
(2) A  miniszter döntése esetén a  miniszteri elismerő oklevél és a  díj átadására az  e  rendeletben meghatározott 
időponttól eltérő időpontban is sor kerülhet.”

6. §  A rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az oklevél adományozásával a díjazott másfél havi illetményének, de legalább a mindenkori kormánytisztviselői 
illetményalap tizenötszörösének megfelelő összegű pénzjutalom jár.”

7. §  A rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Miniszteri dicséret adható annak a  minisztérium állományába tartozó személynek, aki kiemelkedő 
szakmai teljesítményt nyújtott.
(2) Miniszteri dicséret átadására kéthavonta kerülhet sor.
(3) A  miniszteri dicséret átadását állami vezető kezdeményezheti a  miniszternél a  jelölt kiemelkedő szakmai 
teljesítményének rövid ismertetését tartalmazó indokolással.
(4) Miniszteri dicséretben a  jelölt akkor részesíthető, ha hozzájárul ahhoz, hogy a  miniszteri dicséret 
adományozásáról szóló miniszteri közlemény a  minisztérium honlapján, valamint a  Hivatalos Értesítőben 
közzétételre kerüljön.
(5) A  miniszteri dicséret adományozásával legfeljebb a  díjazott egy havi illetményének, de legalább a  mindenkori 
kormánytisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő összegű pénzjutalom jár.”

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §  Hatályát veszti a rendelet
a) 12. § (4) bekezdése,
b) 14. §-a.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1249/2016. (V. 25.)  Korm. határozata
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról, valamint a nyugat-magyarországi utánpótlás-
nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, valamint 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  2016–2020 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program 

(a továbbiakban: Program) megvalósítására kidolgozott koncepcióval,
b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki a  Program 

megvalósításához szükséges feltételeket, a  pályázati és lebonyolítási rendszert, majd ezek eredményeként 
gondoskodjanak a  Program megvalósítása keretében a  2016. évre rendelkezésre álló forrás ütemezett 
felhasználásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a támogatási rendszer kidolgozása tekintetében: azonnal
 a 2016. évi támogatásra rendelkezésre álló forrás terhére megvalósuló fejlesztések 

megkezdésére: 2016. június 30.
 2. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak 

a Program megvalósításához a 2017 és 2020 között szükséges, évenkénti 2500 millió forint rendelkezésre állásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017-re vonatkozóan: 2016. december 31.
 2018–2020 között: a központi költségvetés éves tervezése keretében

 3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Program során megvalósuló beruházások építtetője a Nemzeti Sportközpontok 
központi költségvetési szerv.

 4. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum megvalósítási koncepciójáról és a  szükséges pénzügyi 
fedezet biztosításáról, valamint a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1526/2014. (IX. 18.) Korm. határozat a következő 2a. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„2a. a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel 
beruházási célterületté nyilvánítja a  Szombathely megyei jogú város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint 0975/5 helyrajzi számú földrészletet;”.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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