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AZ EGYEZMÉNYEK TÖRTÉNETE, TÁRGYALÁSAI 
ÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

A HATÁROKON ÁTTERJED  KÖRNYEZETVÉDELMI PROŰLÉMÁK  
ÉS A NEMZETKÖZI EGYÜTTM KÖDÉS 

Az emberi tevékenységek környezeti hatásai sokrét vé és mind nagyobb mérték vé 
váltak az elmúlt évszázadok során, különösen az ipari forradalom korszaka óta. E folyamatok 
felismerése és következményeinek felmérése a környezeti megfigyel  eszközök és 
rendszerek fejl désének, továbbá a tudományos kutatás eredményeinek köszönhet . A 
gazdasági tevékenységek kiteljesedésével a hatások egyre nagyobb lépték vé is váltak, s 
els sorban a légkör és a felszíni vizek közvetítésével átlépték az országhatárokat, illetve 
globálisak lettek. A szennyez anyag kibocsátás és más környezetkárosító hatások mellett a 
gazdasági fejl dés a természeti er források iránti igények növekedésével is együtt járt. Ez 
utóbbi a több országot, országcsoportot érint  (érdekkörükbe, illetve fennhatóságuk alá 
tartozó) természeti er források hasznosítása esetében gazdasági és politikai érdekütközést, s t 
esetenként fegyveres konfliktust okozott. Nyilvánvalóvá vált, hogy e környezeti problémák 
megoldása már csak a nemzetközi együttm ködés keretében, megfelel  érdekegyeztetéssel 
lehetséges. Különösen felgyorsult a nemzetközi megállapodások kidolgozása az elmúlt 
mintegy három évtizedben és napjainkban már több száz nemzetközi – multilaterális – 

környezetvédelmi jogi eszköz létezik. Ezek célkit zései és rendelkezései gyakorlatilag már 
minden környezeti elemre, természeti értékre, káros környezeti hatást okozó emberi 
tevékenységre és hatásközvetít  folyamatra kiterjednek, illetve a globális lépték  problémák 
mellett minden régió sajátos – az államközti kapcsolatokat érint  – környezeti ügyeire. 

Hazánk is tevékenyen részt ebben a nemzetközi együttm ködésben. Az itt folyó egyes 
gazdasági tevékenységek következtében is szennyez anyagok jutnak a környezetbe és 
hozzájárulnak regionális, illetve globális szinten a környezet károsodásához, a környezet 
állapotának változásához. Ugyanakkor területünkre is jelent s mérték  szennyez anyag 
érkezik és a globális változások hatásai sem kerülik el országunkat. Erre tekintettel 
Magyarország is számos környezet- és természetvédelmi egyezmény részese lett és 
kötelezettséget vállalt az azokban foglalt el írások betartására.  

A hatályos környezetvédelmi törvény (199ő. évi LIII. tv.) megkülönböztetett figyelmet 
szentel a nemzetközi együttm ködésben való részvételnek és a nemzetközi 
kötelezettségekb l adódó feladatok végrehajtásának. A törvény szerint az állam biztosítja a 
környezet védelméhez f z d  állampolgári jogok és a más államokkal vagy nemzetközi 
szervezetekkel kötött környezetvédelmi egyezmények, szerz dések érvényesülését, továbbá a 

Kormány környezetvédelmi feladata különösen a nemzetközi szerz désekb l adódó 
környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése. Hasonlóképpen fontos 
feladat a környezet- és természetvédelmi ismeretekr l, összefüggésekr l, a környezeti 
hatásokról és kötelezettségekr l a megfelel  tájékoztatás biztosítása.  

A környezetvédelmi minisztérium által korábban kiadott négykötetes sorozat (szerk. 
Lakosné H. A., illetve Mihályfi Á., 1989-1992) 1991-ig bezárólag ismertette a legfontosabb 
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nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú egyezmények és nyilatkozatok 
angol és magyar nyelv  szövegét. A miskolci Ökológiai Intézet oktatási célú összeállítása 
(ÖIFF, 199Ő) hat természetvédelmi egyezmény részletes elemzését tartalmazta. A 
közelmúltban megjelent kötet is több nemzetközi megállapodás szövegét adta közre (Nagy, 
2003).  

A környezetvédelmi minisztérium által kiadott további kiadványok összefoglalták a 
legfontosabb nemzetközi megállapodások és hazai végrehajtásuk f bb ismérveit (Űándi Gy., 
Faragó T., Lakosné H. A., 199Ő, Faragó T., Lakosné H. A., 199ő, 1996). Az 1990-es évtized 
közepe óta azonban számos új egyezmény és jegyz könyv született, s számottev  változások 
történtek a nemzetközi megállapodások hazai végrehajtásának vonatkozásában is.  

A jelen összeállítás átfogó képet ad a multilaterális megállapodásokról els sorban a 
magyarországi feladatok szempontjából. Az egyes jogi eszközök bemutatására az azzal fog-

lalkozó szakért k, illetve nemzeti koordinátorok („kapcsolattartók”) kaptak felkérést. A rövid 
ismertet k természetesen nem jellemezhetik teljes egészében a tárgyalt egyezményeket vagy 
azok kiegészítéseit, de mindenütt az alapvet  törekvés a célkit zések és a teend k lényegének 
kiemelése volt. Az egyes nemzetközi egyezmények ismerete fontos a környezetvédelemben 
és a környezetvédelemért tevékenyked k számára. Emellett az egyezmények kialakulásával, 
tartalmával, végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók hasznosak lehetnek a két- és többoldalú 
környezetvédelmi tárgyalásokban és vitás kérdések rendezésében résztvev k számára, 
egyebek mellett a környezeti veszélyek, hatások, kiváltó okok, válaszstratégiák, nemzetközi 
politikai és gazdasági vonatkozások, tárgyalási megoldások (precedensek), tapasztalatok 
megértése, átvétele érdekében.  

A KÖRNYEZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK 

FEJL DÉSÉNEK F ŰŰ SZAKASZAI  

A környezet állapotával és a természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi megállapodá-

sok kezdeteinek tekinthet k a XIX. századtól elejét l megkötött nemzetközi halászati, a 
mez gazdaság számára hasznos madarak, a vadon él  állatfajok védelmére vonatkozó, 
valamint a határvizekkel kapcsolatos egyezmények (Űándi et. al, 1993). Természetvédelmi 
jelent ségük miatt külön kiemeljük az 1911-ben megkötött egyezményt a fókák védelmére, 
az 1946-os egyezményt a bálnavadászat szabályozására, továbbá az 19ő0-es madár- és az 
1951-es növényvédelmi egyezményt. A két- és többoldalú határvizi egyezmények el hírnöke 
volt az 1906-os egyezmény, amelyet az USA és Mexikó kötött a Rio Grande vízkészletének 
öntözési célú hasznosításáról. A környezetvédelmi és a természet-meg rzési egyezmények 
mellett fontos szerepe volt azoknak a nemzetközi megállapodásoknak és programoknak, 
amelyek a légköri és a tengerállapot el rejelzésekhez, veszélyjelzésekhez szükséges 
megfigyel  rendszerek kiépítésére, az információk átadására irányultak. Ugyancsak 
idesorolhatók a nehezen megközelíthet  földrajzi területek feltárását célzó – nemzetközi 
összefogással megvalósított – kezdeményezések.  

A földi környezet átfogó állapotának elemzése, az ehhez elengedhetetlenül szükséges 
nemzetközi együttm ködés a „hidegháború” id szaka után kezd dhetett meg. A nemzetközi 
kereskedelem és a gazdasági együttm ködés rohamos fejl désnek indult és egyre több 
nemzetközi jelent ség  környezetszennyezési eseményt rögzítettek - kezdetben különösen a 
tengeri szállításokkal kapcsolatban. Erre az id szakra már a megfigyelésekhez és az azokból 
ered  kiterjedt adatállományok feldolgozásához szükséges technika fejlesztése is jelent s 
eredményeket ért el: a számítástechnika gyors fejl désnek indult, és éppen ebben az 



5 

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYEZMÉNYEK VÉGREHAJTÁSA MAGYARORSZÁGON 

id szakban jelentek meg az els  m holdak. Az átfogó környezet-megfigyelési programok 
sorában kiemelked  állomásnak tekinthet  az 19ő7-es Nemzetközi Geofizikai Év.  

A nagylépték  környezetvédelmi problémákkal foglalkozó egyezmények sorában az 
els nek az 19ő8-ban elfogadott „Egyezmény a nyílt tengerekr l” tekinthet . Pontosabban e 
megállapodásnak arról a néhány rendelkezésér l van szó (2Ő., 2ő. cikkek), amelyek már 
kifejezetten környezetvédelmi témákat érintenek (Scovazzi, Treves, 1992). Még ugyanebben 
az id szakban fogadták el az Antarktisz Szerz dést (19ő9) és a Világ r Szerz dést (1961). A 
továbbiakban egész antarktiszi szerz désrendszer jött létre: ez magában foglalta azokat a 
kiegészít  egyezményeket, amelyek a térség állat- és növényvilágának, valamint 
ásványvagyonának védelmére vonatkoztak; a részletes környezetvédelmi rendelkezéseket 
tartalmazó jegyz könyvet azonban a Déli Sarkvidékre csak jóval kés bb, 1991-ben 

készítették el. Hasonlóképpen a világ r „tiszta” felhasználására vonatkozó megállapodások 
az 1960-as évek elején még nem lehettek id szer ek, hiszen a m holdas világ rkutatás csak 
akkoriban vette kezdetét.  

A nemzetközi környezetvédelmi együttm ködés id szaka ténylegesen csak az 1970-es 

évtizeddel érkezett el. Ez a „détente” korszaka, a kelet-nyugat szembenállás enyhülése, 
egyebek mellett a tudományos, a kulturális és egyúttal a környezetvédelmi együttm ködés 
kibontakozásának kezdeti évei. 1972-ben rendezik meg a nevezetes stockholmi ENSZ-

konferenciát az Emberi Környezetr l, amelyen állást foglalnak a nemzetközi 
környezetvédelem jogi szabályozásának szükségességér l is az elfogadott alapelvek 

keretében (UN, 1972; Dunay et al., 1991, 208-213 o.; ld. 11., 12., 13., 22., 24. elv). Ezek az 

alapelvek kés bb szinte minden további konkrét nemzetközi környezetvédelmi 
egyezményben helyet kaptak. Ebben az id szakban (az 1970-es évek els  felében) azonban – 

legalábbis a politikai döntéshozás szintjén – még nincs szó globális környezeti 
veszélyeztetettségről. Három f  területen jöttek létre az els  megállapodások: önálló részletes 
egyezmények születtek a tengeri szennyezések megelőzéséről (London - 1972, 1973); 

létrejöttek az els  átfogó él világ-védelmi, pontosabban élőhelyvédelmi és a veszélyeztetett 
fajokkal foglalkozó egyezmények (Ramsar - 1971; Washington - 1973, Bonn - 1979); továbbá 
elfogadták – a kulturális örökség mellett – a természeti örökség védelmével is foglalkozó 
keretjelleg  nemzetközi egyezményt (Párizs - 1972). 

Alapvet  változást hoz a nagytérség  környezeti problémák nemzetközi jogi szint  
elismerésének – és ezzel az országok „környezeti függ ségének” – megfogalmazásában az 
1979-es Genfi Egyezmény a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő 
levegőszennyezésről. Ezt a pán-európai megállapodást a szakemberek hosszú id n keresztül 
folytatott megfigyelésekkel alapozták meg, amelyekkel kimutatták – az európai és az észak-

amerikai régión belül – a környezetsavasodásban nagy szerepet játszó gázok, mindenekel tt a 
kén-dioxid nagy távolságra való terjedésének és a légkörb l való kikerülésének a folyamatát. 
Ez az egyezmény jellegénél fogva példaérték nek bizonyult a kés bbi, nagytérség , illetve 
globális környezetvédelmi megállapodások kidolgozásánál. 

Az 1980-as évtized kiemelked  jelent ség  eseménye az ENSZ Közgy lésének 
határozata a Környezet és Fejlesztés Világbizottság megalakításáról (1983), majd a bizottság 
„Közös jöv nk” cím  jelentésének 1987-es elfogadásáról. A növekv  környezeti kockázatok-

kal kapcsolatos tudományos elemzések (mint például a Római Klub világmodellekre épül  
jelentései) ekkorra már eljutottak a politikai döntéshozatal és az el zetes nemzetközi 
egyeztetések szintjéig. Az ENSZ-bizottság jelentése nagyon határozottan szól e 
kockázatokról (Űrundtland, 1987; ő8-60. o.). A bizottság által akkor felsorolt környezeti 
kockázatokra utaló program – a nemzetközi jog és programalkotás tekintetében – azóta 
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jórészt valóra vált: az összes említett környezeti kockázat mérséklésére már különböz  szint  
és hatékonyságú nemzetközi megállapodások születtek. A globális nemzetközi 
környezetvédelmi megállapodások kidolgozása területén az elmúlt másfél évtized 
gyakorlatilag a Brundtland-jelentés és az azt elfogadó ENSZ-határozat végrehajtása jegyében 
telt el. 

Mindenekel tt három globális jelent ség  egyezményt kell megemlíteni: az ózonréteg 
védelméről (Űécs - 198ő, illetve a Montreali Jegyz könyv, 1987), az éghajlatváltozásról 
(1992), és a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezményt (1992).  

A további megállapodások közül jelent sége miatt kiemelhetjük a veszélyes hulladékok 
országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló egyezményt (Űázel 
- 1989), az ipari balesetek országhatárokon átterjedő hatásairól szóló egyezményt, amelynek 

rendelkezései a környezeti hatásokra is vonatkoznak (Helsinki - 1992), valamint az 

országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról elfogadott egyezményt (Espoo - 
1991). A Brundtland-jelentésben említett két további problémáról – a sivatagosodásról és az 
erd pusztulásokról – a kés bbiekben ejtünk szót. 

A környezetvédelem nemzetközi jogi szabályozásának jöv je szempontjából is 
meghatározó jelent sége volt az 1992-ben Rio de Janeiróban megrendezett ENSZ Környezet 
és Fejlődés Konferenciának.  

Túl azon, hogy éppen e nagyszabású, több mint száz állam- és kormányf  részvételével 
megtartott magasszint  konferencián nyitották meg aláírásra a földi éghajlat és a biológiai 
sokféleség védelme érdekében el készített – fent említett – egyezményeket (Faragó, Kerényi, 
2004), ez az ENSZ-fórum már a nemzetközi környezetvédelmi együttm ködés újabb 
távlataival is foglalkozott. Itt fogadták el a környezetvédelmi jogok alapelveit rögzítő Riói 
Nyilatkozatot és a fenntartható fejl dés részletes feladatait tartalmazó „Feladatok a XXI. 

századra” cím  programot. E két dokumentum ugyan jogi értelemben nem kötelez  érvény  
ajánlásokat tartalmaz, de meghatározó jelent ség ek lettek a nemzetközi környezetvédelmi 
együttm ködés további fejl dése szempontjából.  

A Riói Nyilatkozat több olyan fontos elvet sorol fel, amelyek a korábban elfogadott 
különböz  nemzetközi egyezményekben vagy nyilatkozatokban már helyet kaptak. Az 
ENSZ-konferencián ezeket a legmagasabb szint  politikai állásfoglalással er sítették meg. 
Ugyanakkor meg kell említeni, hogy e konferencián a fejl déshez való jog legalább akkora, 
ha nem nagyobb hangsúlyt kapott, mint a környezeti kockázatok, az egészséges környezethez 
való jog kérdései. 

A riói konferencia után már az említett programra hivatkozva dolgozták ki a 

sivatagosodás és az aszályok elleni küzdelemmel foglalkozó egyezményt, létrejött az ENSZ 
új intézménye, a Fenntartható Fejl dés Űizottsága, s a program elemei fokozatosan beépülnek 
a szakosított és a regionális szervezetek feladatterveibe. A környezetvédelem és a 
természetmeg rzés globális, illetve nemzetközi problémái iránt meger södött figyelem, a 
környezeti hatásoknak a fejlesztési kérdésekkel való együttes vizsgálata és a legmagasabb 
szinten megszervezett koordinációs intézményrendszer új távlatokat adott a korábban 
megkötött egyezményekben rögzített feladatoknak, az egyezményekkel foglalkozó 
szervezetek és az ENSZ érintett szakosított szervezetei közötti együttm ködésnek is. A riói 
konferencia állásfoglalásai rámutattak a hatékonyabb koordináció szükségességére az egyes 
egyezményekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek között. 
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A környezeti veszélyek, hatások felismerésében, a megfelel  megoldások kidolgozá-

sában, és ezáltal a környezetvédelmi egyezmények tartalmi kérdéseinek szakszer  és célszer  
kimunkálásában legalább ennyire fontos a tudományos közösségek közrem ködése. A két 
„riói egyezmény” sajátos módon hívta fel a figyelmet azokra a rendkívül bonyolult 
kérdésekre, amelyeket tisztázni kell a földi környezet állapotának egyensúlyával, a 
hatásterjedések folyamataival, az emberi beavatkozások értékelésével kapcsolatban. A 
környezeti kockázatok bemutatásán és a környezetvédelmi fogalmaknak, ismereteknek az 
egyezményekbe, a gazdasági-fejlesztési programokba való beépítésén túlmen en a tudósok és 
a politikusok tartalmas párbeszéde, a különböz  politikai, társadalmi, gazdasági, technológiai, 
természettudományos szempontok együttes figyelembevétele vezethet el a megfelel  
intézkedések meghatározásához és a tényleges végrehajtáshoz. Ez különösen jól érzékelhet  
az olyan globális lépték  környezeti kockázatok esetében, mint az éghajlat megváltozása 
vagy a biológiai rendszerek sokféleségének veszélyeztetése, amikor még jelent s a 
tudományos bizonytalanság a folyamatok ütemét, kiterjedését, következményeit illet en, de 
ennek ellenére cselekedni kell az el vigyázatosság elve alapján. A kés bb elért nagyobb 
tudományos bizonyosság egyúttal ugyanis azt jelentheti, hogy akkor már visszafordíthatatlan 
folyamatokkal állunk szemben. 

A világkonferencia megmutatta a nem-kormányzati szervezetek közötti és – mind 

nemzetközi, mind pedig nemzeti szinten a kormányközi és kormányzati intézmények számára 
– az e szervezetekkel való együttm ködés jelent ségét is. E szervezetek hatékony 
együttm ködése a környezetvédelmi egyezmények megkötése és végrehajtása szempontjából 
is rendkívülien fontos.  

A globális szint  együttm ködés mellett, azokkal párhuzamosan bontakozott ki az egyes 
régiókban is a multilaterális környezetvédelmi együttm ködés. Számunkra meghatározó 
jelent ség  lett az ENSZ EGŰ égisze alatt útjára indított miniszteri konferencia-sorozat (a 

„luzerni-dobrisi folyamat”), amelyhez kapcsolódóan számos új megállapodást dolgoztak ki, 
majd fogadtak el, például az 1998. évi (Aarhus), majd a 2003. évi (Kijev) találkozón. 

A riói konferencia jelent sen hatott a nemzetközi környezeti jog, intézményrendszer 
fejl désére, de az ott elhatározott átfogó program csak nagyon részlegesen valósult meg, 
miközben a földi környezet állapota összességében tovább romlott. Az azóta eltelt több mint 
tíz évben is számos nagyjelent ség  új nemzetközi – globális és regionális –
környezetvédelmi megállapodás látott napvilágot olyanok, mint Kiotói Jegyz könyv, a 
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyez anyagokkal foglalkozó egyezmény vagy 
például a társadalmi részvételr l szóló EGŰ-egyezmény (Aarhus-i Egyezmény). A riói 
konferencia ötödik évfordulóján megtartott rendkívüli ENSZ közgy lési ülésszakon, majd a 
tizedik évfordulón 2002-ben megtartott johannesburgi Fenntartható Fejl dési Világtalálkozón 
jóváhagyott tervek ezért els sorban a korábbi programok hatékony végrehajtása érdekében 
születtek.  

A NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI MEGÁLLAPODÁSOK 

EGYES ÖSSZEFÜGGÉSEI, JELLEMZ I 

Az egyezmények környezetvédelmi szempontból kiemelked en fontos térségekre, a 
környezet meghatározott elemeire, vagy az azok állapotát hátrányosan befolyásoló emberi 
hatásokra vonatkoznak. A tágan értelmezett környezet alapvet  elemei szerint 
megkülönböztethetjük például a légkörrel, a vízi környezettel, az él világgal foglalkozó 
nemzetközi megállapodásokat, de végs  soron idetartoznak a világ r felhasználásának vagy 
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az antarktiszi biológiai és ásványi er források védelmének és fenntartható hasznosításának 
egyes kérdéseit tárgyaló nemzetközi egyezmények is.  

A konkrét egyezmények azonban nem átfogóan intézkednek a földi környezet elemeinek 
védelmér l, hanem azok egy-egy sajátosságát vagy veszélyeztetett és a nemzetközi közösség 
számára jelent s összetev jét tárgyalják. Példaképpen, a hidroszféra összetev in belül a nyílt 
tengerekkel vagy a határokat átlép  folyókkal és nemzetközi tavakkal foglalkozó 
egyezményeket említhetjük.  

A légkör sem önmagában és egészében szorul védelemre, hanem például az ózonréteget 
veszélyeztet , vagy a határokon átterjed  és a környezet savasodásában szerepet játszó, vagy 
a légköri üvegházhatást er sít  légköri kibocsátások jelentenek miel bb megoldandó 
feladatokat.  

Az él világ esetében az egyes egyezmények célkit zései között szerepel a veszélyeztetett 
fajok és él helyek, vagy például általánosabban véve, a biológiai sokféleség – a biológiai, 
genetikai források – védelme.  

Végül az egyezmények egy része nem szigorúan köt dik a természeti rendszer valamely 
konkrét eleméhez, hanem olyan tevékenységekre vonatkozik, amelyeknek jelent s, a 
környezet több összetev jét érint  következményei vannak.  

Az egyezmények bármilyen csoportosítása – beleértve a környezetvédelmi és 
természetvédelmi-természetmeg rzési egyezményekre való felosztást – feltételes. A tengerek 
szennyezésének kérdése természetesen érinti a tenger él világát is. A környezet 
meghatározott összetev ire vonatkozó egyezmények olyan környezetkárosító 
tevékenységekre utalnak, amelyek közvetve más környezeti elemekre is hatással vannak (a 
savas csapadék témája és a vegetáció, az erdei ökológiai rendszerek és az éghajlat, a 
vízszennyezések és a víz él világa stb.). 

E csoportosítási szempontok figyelembevételével tünteti fel a ű. melléklet a f bb 
egyezményeket és kerülnek ismertetésre a továbbiakban a hazai szempontból kiemelked en 
jelent s, illetve sajátos jelent ség  egyezmények.  

Az egyértelm ség kedvéért megjegyezzük, hogy a magyar csatlakozás említésekor a 
továbbiakban azt az évszámot adjuk meg, amikor hazánk hivatalosan meger sítette az adott 
egyezmény aláírását vagy – anélkül, hogy az erre rendelkezésre álló id szakon belül aláírta 
volna az egyezményt – utólag csatlakozott ahhoz, illetve jóváhagyta azt. A meger sítés vagy 
a csatlakozás id pontját a hivatalos letétbe helyezés (a Letéteményeshez való benyújtás) ideje 
határozza meg. Mindezek alapján, ha egy állam az adott egyezmény hatálybalépése el tt (az 
egyezményben megadott id tartammal el bb) er sítette meg aláírását, akkor számára a 
hatálybalépés ideje egybeesik az egyezmény általános hatálybalépésének idejével. Példaként 
az 1989-ben elfogadott Űázeli Egyezményt említhetjük, amelyet a megfelel  felhatalmazással 
a magyar delegáció vezet je Űázelben 1989. március 22-én aláírt, majd az ennek hivatalos 
jóváhagyását igazoló okiratot a Letéteményes 1990. május 21-én vette át. Ezzel azonban – 

negyedik csatlakozóként – Magyarország számára még nem vált hatályossá az egyezmény. 
Az egyezmény hatálybalépéséhez szükséges számú (húsz) csatlakozási okirat csak 1992. 
február ő-ére gy lt össze és így a hatálybalépés id pontja minden ezt megel z  id pontban 
csatlakozó állam, tehát Magyarország számára is az említett dátumot követ  90. nap, tehát 
1992. május ő. 
 


