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2015. évi … törvény 

 
az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a 

Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről 

 

 

1. § 

 

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az egyes európai kormányok az Ariane, a 

Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló 

nyilatkozata (a továbbiakban: Hordozórakéta Nyilatkozat) kötelező hatályának elismerésére. 

 

2. § 

 

Az Országgyűlés a Hordozórakéta Nyilatkozatot e törvénnyel kihirdeti. 

 

3. § 

 

A Hordozórakéta Nyilatkozat angol nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű 

fordítása a következő: 

 

 

„Declaration by certain European governments on the launchers exploitation phase 

of Ariane, Vega, and Soyuz from the Guiana Space Centre 
 

 

The Governments of the States parties to this Declaration, hereinafter referred to as “Parties”,  

 

CONSIDERING the Arrangement signed on 21 September 1973 between certain European 

governments and the European Space Research Organisation concerning the execution of the 

Ariane launcher programme, and in particular Articles I, III.1 and V thereof, which provide 

for a new arrangement setting out the content of the production phase of the Ariane 

programme, 

 

HAVING REGARD to the Convention for the establishment of a European Space Agency 

(hereinafter referred to as “ESA” or “the Agency”), which was opened for signature on 30 

May 1975 and entered into force on 30 October 1980 (hereinafter referred to as the “ESA 

Convention”), 

 

CONSIDERING that the ESA launcher programmes are primarily focused on research and 

development activities and that the Ariane and Vega launch systems developed within the 

framework of the Agency (hereinafter “the ESA developed launchers”) contribute to securing 

the guaranteed access to space for Europe, 

 

CONSIDERING that by virtue of its Resolution ESA/C/XXXIII/Res. 3 of 26 July 1979, the 

Council of the Agency agreed that production was to be entrusted to an industrial structure, 

 

RECALLING that certain European Governments have agreed, since 14 April 1980 and until 

the end of 2008, through the Declaration on the Ariane launcher production phase and its 

subsequent renewals and extensions (hereinafter referred to as “Ariane Production 
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Declaration”), that the Ariane launcher production phase is conducted by an industrial 

structure and that the Agency shall carry out, in conformity with Article V.2 of the ESA 

Convention, the operational activity associated with the Ariane launcher production phase, 

 

CONSIDERING that the Agency, through the adoption of several Council Resolutions, has 

accepted to carry out such mandate, 

 

RECALLING that for the execution of the above mandate, the Agency has entered into a 

Convention and its Riders with Arianespace, as defined in the following paragraph, which has 

been subsequently renewed and extended, and through which Arianespace has agreed to carry 

out the manufacturing, marketing and launch of the Ariane launcher, for peaceful purposes in 

accordance with the provisions of the ESA Convention, 

 

CONSIDERING that the Arianespace group is presently formed by the companies 

Arianespace Participation S.A. and Arianespace S.A., both having their registered office in 

France (hereinafter together referred to as “Arianespace”) and that the shares of Arianespace 

are held by European entities, including industrial firms involved in the manufacture of the 

ESA developed launchers as defined above, 

 

Further CONSIDERING that for the purpose of enhancing the flexibility of the launch 

services offered by Arianespace, the Agency has concluded agreements with France and 

Russia for the exploitation of the Soyuz launch system (hereinafter referred to as the Soyuz 

launcher) from the Guiana Space Centre (hereinafter referred to as “CSG”) and has also 

concluded a corresponding rider to the Convention with Arianespace, 

 

TAKING NOTE that the Council of the Agency meeting at ministerial level on 5 and 6 

December 2005 has adopted a Resolution on the Evolution of the European Launcher Sector 

(hereinafter the “2005 Launchers Resolution”) which recognises the need to prepare a 

common framework for the launchers exploitation phase beyond 2008, implementing a 

coherent launcher strategy and succeeding to the scheme of the Ariane Production Declaration 

as from 1 January 2009, 

 

TAKING NOTE that, pursuant to the 2005 Launchers Resolution, ESA Member States 

participating in the relevant Agency launcher development programmes shall conclude, within 

the frame of the Agency, as soon as possible and in time for the entry into force of this 

Declaration, the relevant exploitation agreement for each of the ESA developed launchers, 

setting the specific principles for the exploitation phase of each launcher concerned, in 

compliance with the provisions of this Declaration, 

 

TAKING NOTE of the document entitled “Reference Framework for a coherent 

implementation, as from 2007, of decisions related to the restructuring of the European 

launcher sector” (ESA/PB-ARIANE (2005)3, rev. 3) referred to in paragraph 16 d) of the 

2005 Launchers Resolution (hereinafter the “Reference Framework”), 

 

CONSIDERING that the Governments participating in the Ariane Production Declaration 

have contributed to the funding of the CSG launch range according to the relevant 

Resolutions adopted by the ESA Council, 

 

CONSIDERING the agreements between the French Government and ESA on the Guiana 

Space Centre (CSG) (2002-2006), signed on 11 April 2002 (hereinafter “the CSG 
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Agreement”), on the Agency‟s launch sites and associated facilities at the CSG, signed on 11 

April 2002 (the “ELA Agreement”), on the Soyuz Launch Site signed on 21 March 2005 (the 

“ELS Agreement”), and the subsequent revisions of such agreements, 

 

CONSIDERING the provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States 

in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other celestial Bodies, of 

27 January 1967 (hereinafter referred to as the “Outer Space Treaty”), 

 

CONSIDERING that ESA has accepted the provisions of the Convention on International 

Liability for Damage Caused by Space Objects of 29 March 1972 and the provisions of the 

Convention on Registration of Objects Launched into the Outer Space of 14 January 1975, 

 

CONSIDERING the Resolution on the Agency‟s legal liability (ESA/C/XXII/Res.3) adopted 

by the ESA Council on 13 December 1977, 

 

AGREE AS FOLLOWS: 

 

 

I. PURPOSE AND UNDERTAKINGS OF THE PARTIES 

 

1. Through this Declaration the Parties hereto agree on a common framework for the 

exploitation phase of ESA developed launchers and of the Soyuz launcher operated from the 

CSG beyond 2008, succeeding to the scheme of the Ariane Production Declaration described 

in the preamble. The launchers exploitation phase, which follows the qualification process as 

described in the Reference Framework mentioned in the preamble, includes the relevant 

launcher manufacturing, launcher integration, launch operations and marketing activities.  

 

2. The guarantee of an available, reliable, and independent access to space for Europe at 

affordable conditions has been and will remain an essential goal for the Parties hereto. 

 

3. Guaranteed access to space shall be assured by (i) launchers developed and produced 

by European industry, primarily designed to respond to European institutional mission needs, 

(ii) an operational European launch base and (iii) European industrial capabilities.  

 

4.  The launchers exploitation phase shall be carried out for peaceful purposes in 

compliance with the Outer Space Treaty and the ESA Convention.  

 

5.  The Parties hereto decide to entrust the execution of the exploitation phase of the ESA 

developed launchers and of the Soyuz launcher operated from the CSG to Arianespace 

(hereinafter the “launch service provider”) in compliance with the roles and responsibilities 

defined in the Reference Framework referred to in the preamble; for this purpose, the Agency 

concludes arrangements with the launch service provider in accordance with the guidelines 

provided for in section III below. Such arrangements succeed to the Convention between ESA 

and Arianespace mentioned in the preamble while assuring continuity with the same. 

 

6.  The exploitation of the ESA developed launchers shall respect the industrial and 

geographical distribution of work resulting from the relevant development programmes 

undertaken by the Agency, subject to the specific provisions of the relevant exploitation 

agreements for each of the ESA developed launchers to be concluded among the States 

participating in the relevant Agency launcher development programme as mentioned in the 
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preamble and to the provisions of the arrangements between ESA and the launch service 

provider foreseen in section III below.  

 

7. The European launch base shall be maintained in operational conditions so as to allow 

ready access to space for the Parties to this Declaration. The Parties undertake for their part to 

contribute to the funding of the CSG launch range in accordance with specific arrangements.  

 

8. The Parties hereto will take the ESA developed launchers and the Soyuz launcher 

operated from the CSG into account when defining and executing their national 

programmes as well as the European and other international programmes in which they 

are involved, except where such use compared to the use of other launchers or space 

transport means available at the envisaged time presents an unreasonable disadvantage 

with regard to cost, reliability or mission suitability. 

 

 Preference to their utilisation shall be granted by the Parties in the following order of 

priority: 

 

- ESA developed launchers, 

- the Soyuz launcher operated from the CSG when comparing the options to launch 

missions by non ESA-developed launchers, 

- other launchers. 

 

9. The Parties hereto agree to support collectively the setting-up of a framework 

governing the procurement of launch services for European institutional programmes and 

ensuring a level playing field for Europe on the worldwide market for launch services. 

 

10. In the case of sales of launch services provided through one of the launch systems which 

are the subject of this Declaration to a State which is not a member of the Agency or to a 

customer that does not come under the jurisdiction of a Member State of the Agency: 

 

(a) The Parties agree to set up a Committee, hereinafter referred to as "the Sales Control 

Committee", which will succeed to the sales control committee set up under the Ariane 

Production Declaration mentioned in the preamble, and will have the responsibility for 

determining whether a projected launch sale constitutes use that runs counter to the provisions 

of section I.4 above. 

 

The Sales Control Committee shall comprise one representative of each Party hereto. The 

members of the Sales Control Committee shall be kept informed by the Director General of 

the Agency of projected sales of launch services by the launch service provider to States 

which are not members of the Agency and to customers that come under the jurisdiction of 

such States. 

 

The Sales Control Committee shall be convened as follows: one-third of the members may 

request a meeting on the grounds that the use of a launcher would run counter to the 

provisions of section I.4 above. 
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This request must be made not more than four weeks after the members of the Sales Control 

Committee have been informed of the proposed contract. The Sales Control Committee must 

then be convened within two weeks. Within four weeks at the most, it may decide to prohibit 

the projected launch sale on the grounds that it is incompatible with the provisions of section 

I.4 above, doing so by a two-thirds majority of its members. 

 

This decision shall be binding on the launch service provider. In the exercise of the 

competences that France holds by virtue of the Outer Space Treaty, France undertakes to take 

the necessary steps to ensure the proper implementation of the prohibition decisions taken by 

the Sales Control Committee. 

 

(b) Without prejudice to the obligations devolving upon it under this Declaration, any 

Party shall retain the right to declare that for reasons of its own, it does not associate itself 

with a particular launch. 

 

(c) If a Party considers that the sale of a launch is not compatible with its adherence 

to this Declaration, it must, after such consultations as it may deem necessary, inform the 

Director General of the Agency. 

 

If, after the Director General has informed the launch service provider, the sale goes through, 

the Party may immediately suspend its adherence to this Declaration in respect of the sale in 

question, on condition that it formally notifies the Agency and the other Parties hereof within 

one month and that it respects the commitments it has entered into with regard to other sales. 

The Party shall keep available the national assets and intellectual property rights as defined in 

section I.11 below, used for the exploitation of the launcher and shall not oppose their use. 

 

Should the Party concerned object to making available, for the purposes of the launch in 

question, equipment and subsystems manufactured by its national industry, it shall be bound, 

within the framework of its powers, to facilitate the transfer of the manufacture of the relevant 

supplies to the industries of the other Parties, and may not under any circumstances oppose 

the manufacture of the supplies in question by the industries of the other Parties. 

 

(d) The Sales Control Committee shall establish its own rules of procedures. 

 

11.  The Parties hereto undertake to make available to the launch service provider when 

required for the purposes of the exploitation of the ESA developed launchers and of the Soyuz 

launcher operated from the CSG: 

  

- under financial conditions limited to the costs incurred on that account, the assets 

which are owned by certain Parties hereto and which have been used for the 

development programmes of the ESA developed launchers and of the Soyuz at 

CSG programme, with the exception of the CSG launch range to which the 

specific provisions of section I.7 above shall apply; 

 

- free of charge, the intellectual property rights belonging to them and deriving 

from the development programmes of the ESA developed launchers and of the 

Soyuz at the CSG programme; the launch service provider shall have access free 
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of charge to technical information in their possession resulting from the said 

programmes. 

 

12.  The Parties hereto shall do their utmost to provide ESA and the launch service 

provider with the assistance required with regard to industrial quality surveillance and price 

surveys. 

 

13.  If, in connection with an export sale, it proves desirable to lay down special 

arrangements regarding guarantees and export financing, the Parties shall consult together to 

determine how such a request can be met on the basis of the principle of equitable distribution 

of the risk and the funding, pro rata to participation in exploitation as defined in the 

exploitation agreements mentioned in the preamble. 

 

14.  The Parties agree that they will consult together on the steps to be taken in case of 

major modifications of the features of the launch service provider or in case of events which 

may have a major impact on its business or on the future of the ESA developed launchers and 

of the Soyuz launcher from CSG.  

 

 

II. MANDATE TO THE AGENCY 

 

The Parties to this Declaration: 

1. Invite the Agency to ensure that the provisions of this Declaration are complied with and 

applied and that their rights are safeguarded and to monitor that the activities performed 

by the launch service provider and industry during the exploitation phase do not put into 

question the qualification of the launch systems, including the related facilities; 

 

2. Invite the Agency to agree, through a Council decision, to the mandate given to it 

under the terms of this Declaration in conformity with Article V.2 of the ESA Convention;  

 

3. Invite the Agency to conclude specific arrangements with the launch service provider as 

foreseen in section III below in accordance with the principles contained in the present 

Declaration; 

 

4. Invite the Agency to agree that the reporting to the Parties on matters relevant to the 

mandate entrusted to it through this Declaration is made at the occasion of the meetings 

of the Council of the Agency or of its subordinate body entrusted with launcher related 

matters; such reporting activities will take place at least once a year and will include in 

particular: 

 

(a) reports on the financial needs and funding of the CSG; 

 

(b) reports by the Agency Director General or his representative on the world launch 

services market and associated critical analysis; 
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(c) detailed reports by the Agency Director General or his representative on the overall 

geographical distribution of work related to exploitation among the Parties to this Declaration; 

 

(d) reports by the Agency Director General on the distribution of industrial work related 

to exploitation; 

 

(e) detailed reports by the Agency Director General on the basis of the data acquired 

pursuant to the provisions of section III.1.n) below and reports on the annual business plan 

presented by the representative of the launch service provider on its activities. On that 

occasion, the Council or its subordinate body may make any recommendation to the launch 

service provider that it considers useful for attaining the objectives of this Declaration. It may 

request the launch service provider to supply it with further reports;  

 

(f) reports by the Agency Director General on the launch service provider„s activities, 

including any development in the structure and/or the composition of the shareholdings of the 

launch service provider‟s company and its group; 

 

(g) reports by the chairman of the Sales Control Committee; 

 

5. Invite the Agency to treat the reports and information referred to above, which may be 

of a confidential nature, as such;  

 

6.  Provide that the representatives of the Parties to this Declaration take the occasion of 

meetings of the Council of the Agency or of its subordinate body entrusted with launcher 

related matters to reach agreement on any matters relating to implementation of this 

Declaration; 

 

7. Invite the Council of the Agency to authorise the Director General of the Agency to 

exercise the duties of depositary of this Declaration and those described in section V below; 

 

8. Invite the Agency to assist the launch service provider in the promotion of the launcher 

export activities, in particular in approaching international organisations; 

 

9. Invite the Agency to provide the launch service provider with the assistance required 

with regard to industrial quality surveillance and price surveys.  

 

 

III. COMMITMENTS TO BE TAKEN BY THE LAUNCH SERVICE PROVIDER - 

ARRANGEMENTS BETWEEN ESA AND THE LAUNCH SERVICE PROVIDER 

 

1. In execution of the mandate entrusted to the Agency under this Declaration and in 

compliance with the 2005 Launchers Resolution, ESA concludes arrangements with the 

launch service provider, succeeding to the Convention between ESA and Arianespace 

and its subsequent riders mentioned in the preamble while assuring continuity with the 

same. Such arrangements, which will include specific provisions applicable separately 

to each ESA developed launcher and to the Soyuz launcher operated from the CSG, will 

contain the commitment of the launch service provider, in consideration of the tasks 

entrusted to it, to: 
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(a) carry out the activities entrusted to it in compliance with the ESA Convention, with 

the provisions of the Outer Space Treaty and with the applicable national laws and 

regulations;  

 

(b) conform to the decisions taken by the Sales Control Committee set up under section 

I.10 above; 

 

(c) agree that: 

 

- its main company‟s purpose consists in the exploitation of the ESA developed 

launchers;  

 

- the exploitation of the Soyuz launcher from the CSG is carried out by it in support of 

its main company‟s purpose;  

 

- the exploitation of other launchers from the CSG may be carried out by it, following 

agreement of the ESA Council and of the French Government, in support of its main 

company‟s purpose;  

 

- any other activities may be carried out by it upon consultation of the ESA Council and 

shall not have a negative impact on its main company‟s purpose;  

 

- all the aforementioned activities shall be carried out by it in compliance with the 

relevant ESA Council decision(s) and, as appropriate, with the agreement(s) concluded 

between ESA and France;  

 

- it shall respect the order of priority set out in section I.8 above; 

 

(d) implement a payload allocation policy with the objective to secure, for each ESA 

developed launcher, the minimum launch rate contributing to maintain the European 

industrial capabilities necessary to secure the guarantee of access to space for Europe and 

taking into account the range of their respective performances; 

 

(e) establish a business plan, including a risk assessment, defined on the basis of 

committing objectives agreed with the Agency such as cost, reliability, launch rate capability 

and schedule and jointly agreed, with respect to ESA developed launchers, with the relevant 

launcher system prime contractors; 

 

(f) respect, for each ESA developed launcher concerned, the industrial distribution of 

work resulting from all the relevant launcher development programmes undertaken by the 

Agency in compliance with the provisions in the exploitation agreements mentioned in the 

preamble on the basis of the following provisions:  

 

- if the launch service provider considers that this distribution cannot be maintained 

because industrial proposals are unreasonable in terms of price, quality or delivery dates, it 

shall put the work out to competitive tender; 

 

- before taking any such measure, the launch service provider shall notify the Party 

concerned and the Director General of the Agency of its intention to do so, providing 
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reasoned grounds in support of it so that together a solution can be found within a reasonable 

time. The Agency shall be associated with the procedure leading to any change in the 

industrial distribution of work resulting from all ESA developed launcher programmes 

undertaken by the Agency. The procedures shall be as set out in the specific arrangements 

concluded between the Agency and Arianespace in accordance with the provisions of section 

II.3 above; 

 

- the previous contractor may match the best financial offer and shall have priority in 

relation to all industrial proposals that are equivalent in terms of prices, delivery dates and 

quality; 

 

(g) use the rights and information made available to it under sections I.11 above and III.2 

below only for the purposes of the execution of the exploitation of the ESA developed 

launchers and the Soyuz launcher operated from the CSG and not disclose such rights and 

information to, or authorise the use thereof by, third parties without the owner‟s consent; 

comply with the applicable national export control rules and regulations and with the 

Agency's procedures relevant to technology transfers outside the Member States of the 

Agency; reflect the above restrictions in the contracts with its customers and suppliers;  

 

(h) reimburse the French Government, with a ceiling of 60 M€ per launch, the amount 

of any damages it may be required to pay under the terms of section IV a) and c) of this 

Declaration, in the event of proceedings being instituted by the victims of damage caused by 

an Ariane launch or a Soyuz launch carried out by the launch service provider from the CSG 

during the exploitation phase; 

 

(i) reimburse the French Government and ESA, pro rata to their respective shares of 

liability as defined in section IV b) of this Declaration and within a ceiling of 60 M€ per 

launch, the amount of any damages they may be required to pay in the event of proceedings 

being instituted by the victims of damage caused by a Vega launch carried out by the launch 

service provider from the CSG during the exploitation phase;  

 

(j) undertake care and custody of the assets and information made available to it by the 

Parties hereto and by the Agency and indemnify the owner(s) for any damage thereto caused 

by itself, its employees or persons at its service or by third parties;  

 

(k) take out the appropriate insurance cover or equivalent guarantee for the liabilities 

described in sections III.1 h) i) j) above and the other liabilities and risks associated with the 

carrying out of its activities provided for in the arrangements mentioned in this section III.1; 

the terms of such insurance cover or guarantee will be agreed upon with the Agency and with 

the French Government; 

 

(l) ensure that the activities carried out by it and by its suppliers during the 

exploitation phase do not put into question the qualification status of the launcher system and 

of the relevant production assets and have the technical and financial responsibility for 

maintaining in good operational order the assets made available to it under the terms of 

sections I.11 above and III.2 below, in accordance with arrangements concluded with the 

owners. Subject to the above, the launch service provider, in agreement with the owners, may 

make modifications to these assets, as it deems necessary for its activities. Failing agreement, 

the launch service provider may carry out such modifications, guaranteeing that the assets will 

be restored to their initial state at the time of returning them; 
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(m) contribute to the funding of the costs associated with the use of the CSG launch 

range, according to the provisions referred to the 2005 Launchers Resolution mentioned in the 

preamble; 

 

(n) undertake to afford the Agency‟s Director General the visibility and audit rights it 

needs towards the launch service provider and its suppliers, and in particular on the yearly 

exploitation costs and revenues for each launcher and on the evolution of the business plan, in 

order to carry out the mandate assigned to it in this Declaration and under the ESA 

Convention and to provide the information and reports foreseen in section II.4 above;  

 

(o) undertake, in discharging its responsibilities for marketing the launchers, in its 

relations with outside parties, with its customers and with the public, to emphasise the 

European and multilateral character of the development and exploitation of the ESA 

developed launchers, by mentioning, especially on written and audio-visual materials, that the 

relevant development programmes have been carried out by the Agency and by drawing 

attention to the role played in such development by the Parties to this Declaration; 

 

(p) supply the Agency and the Parties hereto, giving them priority over third- party 

customers, with the launch services and slots required, under the following conditions: 

 

- the Agency and the Parties shall communicate to the launch service provider their 

requests for services as their requirements arise, taking up cost-free options; in the event of a 

conflict of priorities between the Agency and a Party, the Agency shall have priority; in the 

event of a conflict of priorities between the Parties, those participating in the relevant launcher 

Agency‟s development programme shall have priority; 

 

- when a third-party customer requests a fee-paying option, or wishes to place a firm 

order, in respect of a slot reserved cost-free by the Agency or a Party, the Agency or the Party 

in question may convert its cost-free option into a fee-paying option or a firm order and retain 

its priority; 

 

- the arrangements between the Agency and Arianespace shall contain a model clause, 

which is to be included in the launch sale contracts, defining the procedure to be applied in 

the event of a slippage of the launch slot; 

 

(q) undertake such other commitments as may be necessary to implement the tasks 

entrusted to it. No provision of this Declaration shall be interpreted as a request to the launch 

service provider to pursue any activity which would result in continuous financial losses.  

 

2. The Parties take note that ESA shall make available to the launch service provider, 

when required for the purpose of the launchers exploitation: 

 

- free of charge the production master files stemming from the development programme 

relevant to each ESA developed launcher, as a basis for carrying out the relevant exploitation 

phase; 

 

- free of charge, the facilities, equipment and tooling acquired within the framework of 

the development programme relevant to each ESA developed launcher and to the Soyuz 
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launcher operated from the CSG, and of which the Agency is the owner. These assets may 

also, in agreement with the launch service provider, be made available to its suppliers; 

 

- free of charge, its intellectual property rights deriving from the development 

programme relevant to each ESA developed launcher and from the programme relevant to the 

Soyuz launcher operated from the CSG ; the launch service provider shall have access free of 

charge to the technical information in the Agency's possession, resulting from the said 

programmes. 

  

3. An active dialogue shall be maintained between the launch service provider and the 

Agency, in order to monitor that the objectives of the launcher development programmes 

undertaken within the framework of the Agency take into account foreseeable trends of the 

launch services market. 

 

 

IV. LIABILITY FOR DAMAGES CAUSED BY A LAUNCH 

 

Subject to the undertakings of the launch service provider as foreseen in section III above, the 

Parties to this Declaration: 

 

(a) agree that in the event of proceedings being instituted by the victims of damage caused 

by an Ariane launch carried out by the launch service provider from the CSG during the 

exploitation phase, the French Government shall be responsible for the payment of any 

damages that may be awarded;  

 

(b) take note of the liability principles defined in the 2005 Launchers Resolution for all 

launchers developed by the Agency other than Ariane and agree that in the event of 

proceedings being instituted by the victims of damage caused by a Vega launch carried out by 

the launch service provider from the CSG during the exploitation phase, the French 

Government shall be responsible for the payment of one third of any damages that may be 

awarded and the Agency shall be responsible for the payment of the remaining two-thirds; for 

such launcher, the Member States of the Agency which are Participating States in the relevant 

development programmes of the Agency will conclude the corresponding exploitation 

agreement mentioned in the preamble which shall regulate the sharing of such Agency‟s 

liability in accordance with the 2005 Launchers Resolution; it is understood that no other 

Member State of the Agency will be held responsible for the payment of any part of this 2/3 

share; 

 

(c) agree that in the event of proceedings being instituted by the victims of damage caused 

by a Soyuz launch carried out by the launch services provider from the CSG during the 

exploitation phase, the French Government shall be responsible towards ESA and the Parties 

to this Declaration for the payment of any damages that may be awarded; 

 

(d)  take note of the Resolution on the Agency‟s legal liability mentioned in the preamble 

and agree that sections IV. a), b) and c) shall not apply in cases where the Agency is the 

customer of the launch service provider and if it is found that the source of the damage is an 

Agency satellite;  

 

(e) agree that the responsibilities taken on by the French Government in sections IV. a), b) 

and c) above shall not apply if the damage is caused by a deliberate act or omission on the 
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part of the Agency, persons employed by it or its Member States (with the exception of the 

French State and public bodies under its authority), and that the responsibilities taken on by 

the Agency in section IV. b) above shall not apply if the damage is caused by a deliberate act 

or omission on the part of the French State or public bodies under its authority.  

 

 

V. ENTRY INTO FORCE, DURATION, REVISIONS, VALIDITY 

 

1.The Republic of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Republic 

of Finland, the French Republic, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, 

Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the 

Netherlands, the Kingdom of Norway, the Portuguese Republic, the Kingdom of Spain, the 

Kingdom of Sweden, the Swiss Confederation, the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland, which are Member States of the European Space Agency may become a 

Party to this Declaration as from 30 March 2007 by notifying the Director General of the 

Agency in writing of their acceptance to become a Party. This Declaration shall enter into 

force when two-thirds of the Member States of the Agency have notified the Director General 

of the Agency in writing of their acceptance to become a Party. After its entry into force, any 

of the above ESA Member States may become a Party to this Declaration by notifying the 

Director General of the Agency of their acceptance to become a Party. This Declaration shall 

enter into force for such Member States 30 days after the date on which they notify the 

Director General of the Agency of their acceptance to become a Party  

 

2.After the entry into force of this Declaration, it shall be open for accession to any State 

becoming a new Member of the European Space Agency if it so requests. Any such request to 

accede shall be addressed to the Director General of the Agency and shall require the 

agreement of all the Parties to this Declaration. This Declaration shall enter into force for a 

Member State that has acceded to it 30 days after the date on which it notifies the Director 

General of the Agency of its accession.  

 

3.Provided the condition set forth in section V.1 above occurs, this Declaration is applicable 

as from 1 January 2009 until the end of 2020. The provisions of this Declaration shall remain 

applicable beyond the above expiration date in order to allow, where appropriate, for the 

execution of launch contracts concluded by the launch service provider up to the end of 2020. 

The parties hereto invite the Director General of the Agency to convene a meeting among 

them in 2014 in order to evaluate the progress of its implementation and the appropriate 

measures to be taken. 

 

4.The Parties to this Declaration shall consult together on the conditions for its renewal in 

good time and not less than two years before the Declaration is due to expire. 

 

5.The Parties to this Declaration shall meet, at the request of at least four of them, for the 

purpose of reviewing the provisions of this Declaration and its implementation. In the context 

of these reviews, the Director General of the Agency or any Party may formulate proposals to 

the Parties to this Declaration in order to amend the content of this Declaration. Amendments 

to the provisions of this Declaration shall be adopted by the unanimous acceptance of the 

Parties hereto.  

 

6.The provisions of this Declaration are intended to regulate only the relationship between the 

Parties hereto; they do not affect or modify the agreements that any of the Parties to this 
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Declaration may have entered into with third parties prior to the effective date of this 

Declaration as foreseen in section V.1 above; they cannot be affected or modified by the 

agreements that any of the Parties to this Declaration may enter into with third parties after 

the effective date of this Declaration. 

 

 

VI. DISPUTES 

 

Any dispute arising between two or more Parties over the interpretation or implementation of 

this Declaration and not settled through the intervention of the Agency's Council, shall be 

settled in accordance with the provisions of Article XVII of the ESA Convention. 

 

The original of this Declaration, done in Paris on 30 March 2007, of which the English, 

French, and German texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the 

European Space Agency; which shall transmit certified copies to all Parties.  

 

 

 

Egyes európai kormányok nyilatkozata az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakéták 

Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról 

 

 

A jelen Nyilatkozat részes államainak kormányai, a továbbiakban „Felek”, 

 

TEKINTETTEL az Egyes európai kormányok és az Európai Űrkutatási Szervezet között, 

1973. szeptember 21-én megkötött, az Ariane hordozórakéta program végrehajtásáról szóló 

megállapodásra, és különösen annak I., III.1., valamint V. cikkelyére, amelyek új 

megállapodás készítését írják elő az Ariane program gyártási fázisa tartalmának rögzítése 

céljából, 

 

FIGYELEMMEL az Európai Űrügynökséget (a továbbiakban: „ESA” vagy „az Ügynökség”) 

létrehozásáról szóló Alapokmányra, amely 1975. május 30-án nyílt meg aláírásra, és 1980. 

október 30-án lépett hatályba (a továbbiakban: „ESA Alapokmány”), 

 

TEKINTETTEL ARRA, hogy az ESA hordozórakéta-programjai elsődlegesen a kutatási és 

fejlesztési tevékenységek köré összpontosultak, és hogy az Ügynökség keretei között 

kifejlesztett Ariane és Vega hordozórakéta-rendszerek (továbbiakban: „ESA által fejlesztett 

hordozórakéták”) hozzájárulnak Európa a világűrhöz való hozzáférésének biztosításához, 

 

TEKINTETTEL ARRA, hogy az ESA/C/XXXIII/Res. 3 számú 1979. július 26-án kelt 

határozata értelmében az Ügynökség Tanácsa egyetértett a gyártás ipari alapokra 

helyezésével, 

 

EMLÉKEZVE, hogy egyes európai kormányok az 1980. április 14. napjától a 2008. év végéig 

hatályos, többször megújított és meghosszabbított, „az Ariane hordozórakéta gyártási 

fázisáról szóló Nyilatkozat” (a továbbiakban: „Ariane gyártási nyilatkozat”) által 

megállapodtak abban, hogy az Ariane hordozórakéta gyártását ipari alapokra helyezik, az 

Ariane hordozórakéta gyártási fázisával kapcsolatos operatív tevékenységet pedig az 

Ügynökség látja el az ESA Alapokmány V.2. cikkének megfelelően, 
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TEKINTETTEL ARRA, hogy az Ügynökség – több Tanácsi Határozat megalkotásával – 

elfogadta, hogy végrehajtja ezt a megbízást, 

 

EMLÉKEZVE, hogy a fentiek végrehajtása érdekében az Ügynökség Egyezményt és 

Kiegészítő megállapodásokat kötött – a következő bekezdésben definiált – Arianespace-szel, 

amely dokumentumok később megújításra és meghosszabbításra kerültek, és amelyek 

keretében az Arianespace vállalta az Ariane hordozórakéta gyártását, értékesítését és indítását, 

békés célokból, az ESA Alapokmány előírásainak megfelelően, 

 

TEKINTETTEL ARRA, hogy az Arianespace Csoportot jelenleg az Arianespace 

Participation S.A. és az Arianespace S.A. vállalkozás alkotja, amelyek bejegyzett székhelye 

Franciaországban található (a továbbiakban együttesen: „Arianespace”), és arra, hogy az 

Arianespace részvényesei európai jogi személyek, köztük a fent definiált, ESA által fejlesztett 

hordozórakéták gyártásában résztvevő ipari vállalatok, 

 

továbbá TEKINTETTEL ARRA, hogy az Arianespace felbocsátásai rugalmasságának 

fokozása érdekében az Ügynökség megállapodásokat kötött Franciaországgal és 

Oroszországgal a Szojuz hordozórakéta-indító rendszer (a továbbiakban: Szojuz 

hordozórakéta), Guyana Űrközpontból (a továbbiakban: „CSG”) történő hasznosításáról, és 

megkötötte a megfelelő kiegészítő megállapodást az Arianespace-szel aláírt Egyezményhez 

is, 

 

FIGYELEMBEVÉVE, hogy az Ügynökség Miniszteri Tanácsa a 2005. december 5-6-i, 

ülésén elfogadta az „Európai hordozórakéta ágazat fejlődéséről” szóló határozatot (a 

továbbiakban: „2005. évi Hordozórakéta határozat”), amely rámutat arra, hogy a 

hordozórakéták hasznosításának 2008. évet követő fázisához közös keretrendszert kell 

kidolgozni, amely koherens hordozórakéta-stratégia megvalósítását teszi lehetővé, és 2009. 

január 1. napjától a fent említett, Ariane gyártási nyilatkozat programjának helyébe lép, 

 

FIGYELEMBEVÉVE, hogy a 2005. évi Hordozórakéta határozat értelmében azok az ESA 

Tagállamok, amelyek részt vesznek az Ügynökség abban meghatározott hordozórakéta 

fejlesztési programjában, kötelesek az Ügynökség keretein belül a lehető leghamarabb, és a 

jelen Nyilatkozat hatálybalépéséhez viszonyítva időben megkötni a hasznosítási 

megállapodásokat valamennyi, az ESA által fejlesztett hordozórakétára vonatkozóan, és 

ezekben – a jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek megfelelően – lefektetni az érintett 

hordozórakéta hasznosítására vonatkozó, konkrét elveket, 

 

FIGYELEMBEVÉVE a „Referenciakeret az európai hordozórakéta-ágazat 

szerkezetátalakítására vonatkozó döntések 2007-től kezdődő, következetes végrehajtásához” 

című (ESA/PB-ARIANE (2005)3, rev. 3), a 2005. évi Hordozórakéta határozat 16 d) 

bekezdésében hivatkozott dokumentumot (a továbbiakban: „Referenciakeret”), 

 

TEKINTETTEL ARRA, hogy az Ariane gyártási nyilatkozat részes kormányai – az ESA 

Tanácsa által elfogadott, vonatkozó határozatoknak megfelelően – hozzájárultak a CSG 

felbocsátási területének finanszírozásához, 

 

TEKINTETTEL a Francia Kormány és az ESA között a Guyana Űrközpontról (CSG) szóló és 

2002. április 11-én aláírt megállapodásokra (2002-2006) (a továbbiakban: „CSG 

Megállapodás"), a 2002. április 11-én aláírt, az Ügynökség CSG-ben található indítóállásokról 

és kapcsolódó létesítményekről szóló megállapodásra („ELA Megállapodás”), a 2005. 



15 

 

március 21-én aláírt, a Szojuz indítóállásairól szóló megállapodásra („ELS-megállapodás”), 

valamint az ilyen megállapodások későbbi módosításaira, 

 

TEKINTETTEL az 1967. január 27-én aláírt, „Szerződés az államok tevékenységét 

szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más 

égitesteket” (a továbbiakban: „Világűrszerződés”) rendelkezéseire, 

 

TEKINTETTEL ARRA, hogy az ESA elfogadta az 1972. március 29. napján kelt 

„Egyezmény az űrobjektumok által okozott károkért való nemzetközi felelősségről” és az 

1975. január 14. napján kelt, „Egyezmény a világűrbe felbocsátott objektumok 

nyilvántartásba vételéről” rendelkezéseit, 

 

TEKINTETTEL az ESA Tanácsa által 1977. december 13. napján elfogadott az „Ügynökség 

jogi felelősségéről szóló” határozatra (ESA/C/XXII/Res.3), 

 

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG: 

 

I. CÉL ÉS A FELEK VÁLLALÁSAI 

 

1. A jelen Nyilatkozat keretében a Felek megállapodnak abban, hogy közös keretrendszert 

alakítanak ki az ESA által fejlesztett hordozórakéták hasznosítására és a 2008 után a CSG-ből 

működtetett Szojuz hordozórakétára vonatkozólag, amely – a preambulumban meghatározott 

– „Ariane gyártási nyilatkozat” alapján indított programot követi. A hordozórakéták 

hasznosítása – amely a preambulumban említett Referenciakeret szerinti minősítési folyamat 

után következik – tartalmazza a vonatkozó hordozórakéta gyártási, hordozórakéta 

összeszerelési, rakétaindítási műveleteket és értékesítési tevékenységeket. 

 

2. A Felek alapvető célja volt eddig és az marad a jövőben is, hogy elérhető, megbízható és 

független világűrbe jutást biztosítson Európa számára megfizethető módon. 

 

3. A garantált világűrbejutást a következőkkel kell biztosítani: (i) elsősorban az európai 

intézmények küldetésének megfelelő igényekre tervezett, az európai ipar által kifejlesztett és 

előállított hordozórakétákkal, (ii) egy működő európai rakétaindító bázissal és (iii) európai 

ipari képességekkel. 

 

4. A hordozórakéták hasznosítását békés célokra, és a Világűrszerződés és az ESA 

Alapokmány betartásával kell végrehajtani. 

 

5. A Felek úgy döntenek, hogy az ESA által fejlesztett hordozórakéták és a CSG-ből 

működtetett Szojuz hordozórakéta hasznosításával az Arianespace-t (továbbiakban: a 

„rakétafelbocsátó”) bízzák meg, a preambulumban hivatkozott Referenciakeret szerinti 

szerepköröknek és feladatköröknek megfelelően; ebből a célból az Ügynökség 

megállapodásokat köt a rakétafelbocsátóval az alábbi, III. cikkben foglalt irányelvek alapján. 

Ezek a megállapodások a preambulumban említett, ESA és Arianespace közötti Egyezmény 

helyébe lépnek, miközben folytonosságot biztosítanak azzal. 

 

6. Az ESA által fejlesztett hordozórakéták hasznosításakor tiszteletben kell tartani az 

Ügynökség vonatkozó fejlesztési programjaiból adódó ipari és földrajzi munkamegosztást, 

azon megállapodások konkrét rendelkezéseinek betartása mellett, amelyeket az Ügynökség – 

preambulumban említett – vonatkozó hordozórakéta fejlesztési programjában résztvevő 
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Államok, az egyes ESA által fejlesztett hordozórakéták hasznosításáról fognak megkötni, 

valamint az alábbi, III. cikk szerinti, az ESA és a rakétafelbocsátó közötti megállapodások 

rendelkezéseinek betartása mellett. 

 

7. Az európai felbocsátó központ működőképességét folyamatosan biztosítani kell, hogy 

lehetővé tegye a jelen Nyilatkozat részes Felei világűrbe kijutását. A Felek saját részükről 

vállalják, hogy – külön megállapodásoknak megfelelően – hozzájárulnak a CSG felbocsátási 

terület finanszírozásához. 

 

8. A Felek előnyben részesítik nemzeti programjaik valamint a részvételükkel létrejött európai 

és egyéb nemzetközi programok meghatározása és végrehajtása során az ESA által fejlesztett 

hordozórakéták és a CSG-ből üzemeltetett Szojuz hordozórakéta adta lehetőségeket, kivéve, 

ha a költség, a megbízhatóság, vagy a küldetésre való alkalmasság szempontjából az ilyen 

felhasználás más, a kitűzött időpontban rendelkezésre álló hordozórakétákkal vagy egyéb 

szállító eszközökkel összevetve ésszerűtlenül hátrányos. 

 

A hordozórakéták felhasználását a Felek kötelesek az alábbi fontossági sorrend szerint 

előnyben részesíteni: 

 

  ESA által fejlesztett hordozórakéták, 

 

  a CSG-ből üzemeltetett Szojuz hordozórakéta, a nem ESA által fejlesztett hordozórakétákkal 

végrehajtott küldetésekhez képest, 

 

  egyéb hordozórakéták. 

 

9. A Felek megállapodnak abban, hogy együttesen támogatják az európai intézményesített 

programokhoz szükséges rakétafelbocsátások beszerzését irányító keretrendszer felállítását, és 

kiegyenlített feltételeket biztosítanak Európa számára a rakétafelbocsátások világpiacán. 

 

10. Amennyiben – a jelen Nyilatkozat tárgyát képező egyik indítórendszer igénybevételével – 

rakétafelbocsátások értékesítése történik olyan államnak, amelyik nem tagja az 

Ügynökségnek vagy olyan megrendelőnek, amelyik nem esik az Ügynökség valamelyik 

Tagállamának joghatósága alá: 

 

(a) A Felek megállapodnak egy Bizottság (továbbiakban: „az Értékesítésellenőrző Bizottság”) 

felállításában, amely – a preambulumban említett – Ariane gyártási nyilatkozat alapján 

felállított Értékesítésellenőrző Bizottság helyébe lép, és feladata lesz, hogy megállapítsa, hogy 

a rakétaindítások tervezett értékesítése nem sérti-e a fenti I.4. cikk rendelkezéseit. 

 

Az Értékesítésellenőrző Bizottság a részes Felek egy-egy képviselőjéből áll. Az Ügynökség 

főigazgatója az Értékesítésellenörző Bizottság tagjai részére tájékoztatást kell nyújtson arról, 

ha a rakétafelbocsátó a rakétafelbocsátásokatolyan Államnak vagy megrendelőnek tervezi 

értékesíteni, amely nem tagja az Ügynökségnek, vagy nem valamely Tagállam joghatósága 

alá tartozik. 

 

Az Értékesítésellenőrző Bizottság összehívása a következő módon történik: a tagok 

egyharmada kérheti az ülés összehívását arra hivatkozva, hogy egy adott hordozórakéta 

igénybevétele a fenti I.4 cikket sértheti. 
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Az ilyen kérést legkésőbb négy héttel azután lehet felvetni, hogy az Értékesítésellenőrző 

Bizottság tagjai értesítést kaptak a javasolt szerződésről. Ezután az Értékesítésellenőrző 

Bizottság ülését két héten belül meg kell tartani. Legfeljebb négy héten belül a Bizottság 

tagjai kétharmados többségével úgy dönthet, hogy megtiltja a rakétafelbocsátás tervezett 

értékesítését azon az alapon, hogy az nem felel meg a fenti I.4 bekezdés rendelkezéseinek, és 

ezt tagjai kétharmados többségével teheti meg. 

 

Ez a döntés kötelező érvényű lesz a rakétafelbocsátóra nézve. A Világűrszerződésben 

Franciaország számára biztosított hatáskörének gyakorlásával, Franciaország vállalja, hogy 

megteszi a szükséges lépéseket az Értékesítésellenörző Bizottság által hozott tiltó határozatok 

megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. 

 

(b) A jelen Nyilatkozatban foglalt kötelezettségek sérelme nélkül jogosult bármelyik Fél 

jogfenntartással élni arra vonatkozóan, hogy indoklás nélkül kijelentse, nem kíván csatlakozni 

egy adott rakétafelbocsátáshoz. 

 

(c) Amennyiben az egyik Fél úgy találja, hogy a felbocsátás értékesítése nem egyeztethető 

össze a jelen Nyilatkozat betartásával, úgy – az általa szükségesnek ítélt konzultációkat 

követően– tájékoztatnia kell az Ügynökség Főigazgatóját. 

 

Amennyiben a Főigazgató tájékoztatta a rakétafelbocsátót, és ezután az értékesítés 

végbemegy, akkor az adott Fél a kérdéses értékesítéssel kapcsolatban azonnal felfüggesztheti 

a jelen Nyilatkozat betartását, azzal a feltétellel, hogy egy hónapon belül hivatalosan értesíti 

az Ügynökséget és a többi Felet, valamint betartja az általa vállalt kötelezettségeket a többi 

értékesítéssel kapcsolatban. Az érintett Fél továbbra is köteles rendelkezésre bocsátani a 

hordozórakéta hasznosításához felhasznált, az alábbi I.11 cikkben meghatározott nemzeti 

eszközöket és szellemi tulajdonjogokat, és nem ellenezheti azok igénybevételét. 

 

Amennyiben az érintett Fél tiltakozik az ellen, hogy nemzeti ipara által gyártott 

berendezéseket és alrendszereket a kérdéses felbocsátás céljaira rendelkezésre bocsássa, akkor 

köteles saját hatáskörén belül elősegíteni a vonatkozó berendezések gyártásának átadását a 

többi Fél iparának, és semmilyen körülmények között sem tiltakozhat az ellen, hogy a 

kérdéses berendezéseket a többi Fél ipara legyártsa. 

 

(d) Az Értékesítésellenőrző Bizottság köteles saját eljárásrendjét felállítani. 

 

11. A Felek vállalják, hogy amennyiben az ESA által fejlesztett hordozórakéták és a CSG-ből 

üzemeltetett Szojuz hordozórakéta hasznosítása céljából szükséges, úgy a rakétafelbocsátó 

rendelkezésére bocsátják: 

 

  az emiatt náluk felmerülő költségekre korlátozódó pénzügyi feltételek mellett, azokat az 

eszközöket, amelyek bizonyos Felek tulajdonában vannak, és amelyeket az ESA által 

fejlesztett hordozórakéták és a CSG-ből üzemeltetett Szojuz program fejlesztési 

programjaihoz használtak fel, a CSG felbocsátási terület kivételével, amelyekre a fenti I.7 

cikk rendelkezései vonatkoznak; 

 

  ingyenesen, a birtokukban levő azon szellemi tulajdonjogokat, amelyek az ESA által 

fejlesztett hordozórakéták és a CSG-ből üzemeltetett Szojuz program fejlesztési 

programjaiból származnak; a rakétafelbocsátó ingyenesen juthat a birtokukban levő mindazon 

műszaki információkhoz, amelyek az említett programokból származnak. 
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12. A Felek minden tőlük telhetőt kötelesek megtenni azért, hogy az ESA és a 

rakétafelbocsátó számára megadják az ipari minőségfelügyelethez és az árak felméréséhez 

szükséges segítséget. 

 

13. Amennyiben valamely export értékesítéssel kapcsolatban külön megegyezések lefektetése 

bizonyul szükségesnek a biztosítékok és az export finanszírozása miatt, úgy a Felek kötelesek 

közösen megvitatni és meghatározni, hogyan lehet eleget tenni az ilyen kérésnek a kockázatok 

és a finanszírozás méltányos elosztásának elve alapján, a preambulumban említett 

hasznosítási megállapodásokban meghatározott, hasznosításban való részvétellel arányosan. 

 

14. A Felek megállapodnak abban, hogy közösen megvitatják a szükséges lépéseket a 

rakétafelbocsátó jellemzőinek nagyobb módosulása esetén vagy olyan események kapcsán, 

amelyek nagyobb hatást gyakorolhatnak a rakétafelbocsátó üzletmenetére vagy az ESA által 

fejlesztett hordozórakéták és a CSG-ből üzemeltetett Szojuz hordozórakéta jövőjére. 

 

II. AZ ÜGYNÖKSÉG MEGBÍZATÁSA  

 

A jelen Nyilatkozat részes Felei: 

 

1. Felkérik az Ügynökséget, biztosítsa a jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek betartását és 

alkalmazását, valamint jogaik megóvását, és kísérje figyelemmel, hogy a rakétafelbocsátó és 

az ipar által a hasznosítás során végzett tevékenységek nem kérdőjelezik-e meg a felbocsátó 

rendszerek minősítését, beleértve a kapcsolódó létesítményeket is; 

 

2. Felkérik az Ügynökséget, hogy Tanácsi határozat keretében fogadja el a jelen Nyilatkozat 

feltételei alapján, az ESA Alapokmány V.2. cikkének megfelelően számára adott megbízatást; 

 

3. Felkérik az Ügynökséget, hogy a jelen Nyilatkozatban foglalt elveknek megfelelően kösse 

meg az alábbi, III. cikk szerinti külön megállapodásokat a rakétafelbocsátóval; 

 

4. Felkérik az Ügynökséget, vállalja, hogy készítsen jelentést a Felek részére a jelen 

Nyilatkozatban számára adott megbízatással kapcsolatos ügyekről az Ügynökség Tanácsa, 

vagy annak alárendelt, a hordozórakétákkal kapcsolatos ügyekkel megbízott testület ülései 

keretében; az ilyen jelentéskészítési tevékenység évente legalább egyszer történik, és 

különösen a következőket tartalmazza: 

 

(a) jelentés a CSG pénzügyi igényeiről és finanszírozásáról; 

 

(b) az Ügynökség Főigazgatójának vagy képviselőjének jelentése a rakétafelbocsátások 

világpiacáról és kapcsolódó kritikai elemzés; 

 

(c) az Ügynökség Főigazgatójának vagy képviselőjének részletes jelentése a jelen Nyilatkozat 

részes Felei közötti, hasznosítással kapcsolatos tevékenység teljes földrajzi eloszlásáról; 

 

(d) az Ügynökség Főigazgatójának jelentése a hasznosítással kapcsolatos ipari 

munkamegosztásról; 

 

(e) az Ügynökség Főigazgatójának részletes jelentése az alábbi, III.1.n) cikk rendelkezéseinek 

megfelelően gyűjtött adatok alapján, valamint a felbocsátó képviselője által bemutatott 
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jelentés a szolgáltató éves üzleti tervéről. Ebből az alkalomból a Tanács vagy annak alárendelt 

testület tehet olyan javaslatot a rakétafelbocsátónak, amelyet a jelen Nyilatkozat 

célkitűzéseinek eléréséhez hasznosnak talál. Kérheti a rakétafelbocsátót, hogy további 

jelentéseket szolgáltasson; 

 

(f) az Ügynökség Főigazgatójának jelentése a rakétafelbocsátó tevékenységéről, beleértve a 

rakétafelbocsátó vállalatának vagy vállalat csoportjának tulajdonosi szerkezetében, illetve 

összetételében történt bármely fejleményt; 

 

(g) az Értékesítésellenőrző Bizottság elnökének jelentése; 

 

5. Felkérik az Ügynökséget, hogy a fent hivatkozott jelentéseket és információkat, amelyek 

esetleg bizalmas jellegűek, ekként kezelje; 

 

6. Rendelkeznek arról, hogy a jelen Nyilatkozat részes Feleinek képviselői az Ügynökség 

Tanácsa, vagy annak alárendelt, a hordozórakétákkal kapcsolatos ügyekkel megbízott testület 

üléseinek alkalmát használják fel arra, hogy a jelen Nyilatkozat végrehajtásával kapcsolatos 

bármely ügyről megállapodást érjenek el; 

 

7. Felkérik az Ügynökség Tanácsát, engedélyezze az Ügynökség főigazgatója számára, hogy 

a jelen Nyilatkozat letéteményesi feladatait, valamint az alábbi, V. cikkben ismertetett 

feladatokat ellássa; 

 

8. Felkérik az Ügynökséget, támogassa a rakétafelbocsátót a hordozórakéta export 

tevékenység elősegítésében, különösen nemzetközi szervezetek megkeresése útján; 

 

9. Felkérik az Ügynökséget, adja meg a rakétafelbocsátónak az ipari minőségfelügyelethez és 

az árak felméréséhez szükséges segítséget.  

 

III. A RAKÉTAFELBOCSÁTÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI – 

MEGÁLLAPODÁSOK AZ ESA ÉS A RAKÉTAFELBOCSÁTÓ KÖZÖTT 

 

1. A jelen Nyilatkozat alapján az Ügynökségnek adott megbízatás teljesítése keretében, 

valamint a 2005. évi Hordozórakéta határozatnak megfelelően, az ESA megállapodásokat köt 

a rakétafelbocsátóval, amelyek a preambulumban említett, az ESA és az Arianespace közötti 

Egyezmény és annak utólagos kiegészítő megállapodásai helyébe lépnek, miközben 

jogfolytonosságot biztosítanak azokkal. Az ilyen megállapodások – amelyek külön-külön 

rendelkezéseket tartalmaznak majd az egyes ESA által fejlesztett hordozórakétákra és a CSG-

ből üzemeltetett Szojuz hordozórakétára vonatkozólag – tartalmazni fogják, hogy a 

rakétafelbocsátó – a rábízott feladatokkal kapcsolatban – kötelezi magát arra, hogy: 

 

(a) a rábízott feladatokat az ESA Alapokmánynak, a Világűrszerződés rendelkezéseinek, 

valamint a vonatkozó nemzetközi jogszabályoknak megfelelően hajtja végre; 

 

(b) aláveti magát a fenti, I.10. cikk alapján felállított Értékesítésellenörző Bizottság 

döntéseinek; 

 

(c) vállalja, hogy: 

 

  vállalatának fő tevékenysége az ESA által fejlesztett hordozórakéták hasznosítására irányul; 
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  vállalatának fő tevékenységének támogatásaként hajtja végre a Szojuz hordozórakéta 

hasznosítását a CSG-ből; 

 

  vállalatának fő tevékenysége támogatásaként egyéb hordozórakéták hasznosítását is 

végrehajthatja a CSG-ből, ha előbb megállapodást köt az ESA Tanácsával és Franciaország 

Kormányával; 

 

  bármely más tevékenységet azt követően végezhet, hogy az ESA Tanácsa ezt megvitatta, és 

annak nincs negatív hatása a vállalat fő tevékenységére; 

 

  minden, fent említett tevékenységet a vonatkozó ESA Tanácsi döntés(ek)nek, valamint – ha 

az vonatkoztatható rá – az ESA és Franciaország között megkötött megállapodás(ok)nak 

megfelelően kell végrehajtania; 

 

  tiszteletben tartja a fenti, I.8. cikkben rögzített fontossági sorrendet; 

 

(d) hasznos teher elosztási koncepciót vezet be azzal a céllal, hogy minden egyes ESA által 

fejlesztett hordozórakéta számára biztosítsa azt a minimális számú indítást, ami hozzájárulhat 

az Európa számára a világűrbe kijutás biztosításához szükséges európai ipari kapacitások 

fenntartásához, figyelembe véve az egyes rakéták teljesítményét is; 

 

(e) kockázatértékelést is tartalmazó üzleti tervet dolgoz ki, azon fő célkitűzések alapján, 

amelyekben az Ügynökséggel megállapodik (mint például költség, megbízhatóság, lehetséges 

indítások száma, ütemezés), illetve amelyekben – az ESA által fejlesztett hordozórakéták 

esetében – közösen megállapodik a vonatkozó hordozórakéta rendszer fővállalkozóival; 

 

(f) az alábbi rendelkezéseknek megfelelően tiszteletben tartja mindegyik érintett ESA által 

fejlesztett hordozórakéta esetében azt az ipari munkamegosztást, ami az Ügynökség által a 

preambulumban említett hasznosítási megállapodások rendelkezéseinek megfelelően 

felvállalt, valamennyi vonatkozó hordozórakéta fejlesztési programból ered: 

 

  ha a rakétafelbocsátó úgy ítéli meg, hogy ez a munkamegosztás nem tartható fenn, mert az 

ipar ajánlatai ésszerűtlenek az ár, a minőség vagy a szállítási határidő szempontjából, akkor a 

munkát köteles versenytárgyalásra bocsátani; 

 

  ilyen intézkedés megtétele előtt a rakétafelbocsátó köteles erről a szándékáról indoklással 

alátámasztva értesíteni az érintett Felet és az Ügynökség főigazgatóját, hogy elfogadható időn 

belül találjanak együtt megoldást. Az Ügynökségnek be kell kapcsolódnia minden olyan 

eljárásba, ami összességében az Ügynökség által felvállalt ESA által fejlesztett hordozórakéta 

programokból adódó munkamegosztás változásához vezet. Az eljárásoknak az Ügynökség és 

az Arianespace között, a fenti, II.3. cikk rendelkezéseinek megfelelően létrejött, külön 

megállapodások előírásai szerintieknek kell lenniük; 

 

  az előző vállalkozó a legjobb pénzügyi ajánlathoz igazodhat, és előnyt kell élvezzen minden 

olyan ipari ajánlattal kapcsolatban, amely egyenértékű az ár, szállítási határidő és minőség 

szempontjából; 

 

(g) a fenti I.11. és a lenti III.2. cikk alapján rendelkezésére bocsátott jogosultságokat és 

információkat csak az ESA által fejlesztett hordozórakéták és a CSG-ből üzemeltetett Szojuz 
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hordozórakéta hasznosításának végrehajtása céljából veszi igénybe, és az ilyen 

jogosultságokat és információkat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül nem adja ki harmadik 

félnek és nem engedélyezi harmadik fél általi felhasználását; megfelel a vonatkozó nemzeti 

export ellenőrzési szabályoknak és szabályozóknak, valamint az Ügynökség azon 

eljárásainak, amelyek az Ügynökség Tagállamain kívülre történő technológia átadásról 

szólnak; a fenti korlátozásokat a megrendelőinek és beszállítóival kötött szerződésekbe is 

belefoglalja; 

 

(h) megtéríti Franciaország Kormányának – rakétafelbocsátásonként 60 millió euró felső 

határig – azt a kártérítési összeget, amelyet a Kormánynak a jelen Nyilatkozat IV. (a) és (c) 

cikke feltételei alapján fizetnie kell abban az esetben, ha az Ariane vagy a Szojuz CSG-ből 

végrehajtott rakétafelbocsátásával a rakétafelbocsátó a hasznosítás teljes időtartama alatt 

esetlegesen kárt okoz, és az áldozatok eljárást indítanak; 

 

(i) megtéríti Franciaország Kormányának és az ESA-nak – a jelen Nyilatkozat IV. (b) 

cikkében meghatározott felelősségük arányában, és felbocsátásonként 60 millió euró felső 

határon belül – azt a kártérítési összeget, amelyet a Kormánynak és az ESA-nak fizetnie kell 

abban az esetben, ha a Vega CSG-ből végrehajtott indításával a rakétafelbocsátó a hasznosítás 

teljes időtartama alatt esetlegesen kárt okoz, és az áldozatok eljárást indítanak; 

 

(j) vállalja, hogy óvja és megőrzi azokat az eszközöket és információkat, amelyeket a Felek és 

az Ügynökség a rendelkezésére bocsátanak, és kártalanítja a tulajdonos(oka)t az általa, 

munkavállalói, általa megbízott személyek vagy harmadik fél által okozott minden kárért; 

 

(k) megfelelő biztosítást vagy azzal egyenértékű biztosítéki szerződést köt a fenti III. 1. (h), 

(i), (j) cikkekben felsorolt felelősségekre, valamint a jelen, III.1. cikkben rögzített 

megállapodásokban előírt tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos egyéb felelősségekre és 

kockázatokra; az ilyen biztosítás vagy garancia feltételeiben az Ügynökséggel és 

Franciaország Kormányával kell megállapodni; 

 

(1) a tulajdonosokkal kötött megállapodásoknak megfelelően biztosítja, hogy az általa és 

beszállítói által a hasznosításban végzett tevékenységek ne kérdőjelezzék meg a 

hordozórakéta rendszer és a vonatkozó gyártó eszközök minősítését, műszaki és pénzügyi 

felelősséggel tartozik a fenti I.11. és a lenti III.2. cikk feltételei alapján rendelkezésére 

bocsátott eszközök jó, működőképes állapotának fenntartásáért. A fentiek betartása mellett a 

rakétafelbocsátó – a tulajdonosok egyetértésével – módosítást hajthat végre ezekben az 

eszközökben, amennyiben azt tevékenységei szempontjából szükségesnek ítéli. Egyetértés 

híján a rakétafelbocsátó úgy hajthatja végre a módosításokat, hogy biztosítani tudja az 

eszközök eredeti állapotának visszaállítását azok visszaadásakor;  

 

(m) a preambulumban említett 2005. évi Hordozórakéta határozat rendelkezéseinek 

megfelelően hozzájárul a CSG felbocsátási terület használatával kapcsolatos költségek 

finanszírozásához; 

 

(n) vállalja, hogy megadja az Ügynökség főigazgatójának azokat a hozzáféréseket és 

ellenőrzési jogokat, amelyre az Ügynökségnek szüksége van a rakétafelbocsátó és beszállítói 

tekintetében – különös tekintettel az egyes hordozórakéták éves hasznosítási költségeire és 

bevételeire, valamint az üzleti terv alakulására – annak érdekében, hogy az Ügynökség 

teljesíthesse a jelen Nyilatkozat és az ESA Alapokmány alapján kapott megbízatást, valamint 

szolgáltathassa a fenti II.4. cikkben rögzített információkat és jelentéseket; 



22 

 

 

(o) vállalja, hogy a hordozórakéták értékesítésével kapcsolatos feladatai ellátásakor, valamint 

külső partnerekkel, megrendelőivel és a nagyközönséggel való kapcsolataiban hangsúlyozza 

az ESA által fejlesztett hordozórakéták fejlesztésének és hasznosításának európai jellegét és 

sokoldalúságát, és megemlíti – különösen írásos és audio-vizuális anyagokban –, hogy a 

vonatkozó fejlesztési programokat az Ügynökség hajtotta végre, valamint felhívja a figyelmet 

arra a szerepre, amit az ilyen fejlesztésben a jelen Nyilatkozat részes Felei betöltöttek; 

 

(p) ellátja az Ügynökséget és a Feleket – harmadik fél megrendelőkkel szemben előnyt 

biztosítva számukra – a szükséges rakétafelbocsátásokkal és időablakokkal, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

  az Ügynökség és a Felek szolgáltatási igényüket, azok felmerülésekor kommunikálják a 

rakétafelbocsátónak, a költségmentes lehetőségek vizsgálatával kezdve; amennyiben az 

Ügynökség és egy adott Fél között a prioritások ütköznek, akkor az Ügynökség élvez előnyt; 

amennyiben Felek között ütköznek a prioritások, akkor azok élveznek előnyt, akik részt 

vesznek az Ügynökség, megfelelő hordozórakétával kapcsolatos fejlesztési programjában; 

 

   amennyiben harmadik fél megrendelő díjfizetéses ajánlatot tesz, vagy végleges megrendelést 

kíván benyújtani olyan időablakra, amelyet az Ügynökség vagy az egyik Fél 

költségmentesként foglalt le, akkor az Ügynökség vagy az adott Fél a költségmentes 

foglalását átalakíthatja díjfizetéses ajánlattá, illetve végleges megrendeléssé, és megtarthatja 

előnyét; 

 

   az Ügynökség és az Arianespace közötti megállapodásoknak tartalmaznia kell egy olyan 

minta-záradékot, amelyet az indítás-értékesítési szerződésekbe kell foglalni, és amely 

meghatározza az indítási időablak csúszása esetén alkalmazandó eljárást; 

 

(q) vállalja azokat az egyéb kötelezettségeket, amelyek esetlegesen szükségesek a rábízott 

feladatok végrehajtásához. A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezését sem lehet a 

rakétafelbocsátó felé benyújtott igényként értelmezni olyan tevékenység végrehajtása iránt, 

amely folyamatos pénzügyi veszteségeket eredményezne. 

 

2. A Felek tudomásul veszik, hogy az ESA – a hordozórakéták hasznosítása céljából 

szükséges esetekben – a rakétafelbocsátó számára rendelkezésre bocsátja: 

 

  ingyenesen az egyes ESA által fejlesztett hordozórakéták fejlesztési programjából eredő 

gyártási dokumentációt, hogy azok a hasznosítás megfelelő végrehajtásának alapjaként 

szolgáljanak; 

 

  ingyenesen azokat a létesítményeket, berendezéseket és eszközöket, amelyek az egyes ESA 

által fejlesztett hordozórakéták és a CSG-ből üzemeltetett Szojuz hordozórakéta fejlesztési 

programjai keretében jöttek létre, és amelyek tulajdonosa az Ügynökség. Ezek az eszközök – 

a rakétafelbocsátó beleegyezésével – a szolgáltató beszállítóinak is rendelkezésére 

bocsáthatók; 

 

  ingyenesen azokat a szellemi tulajdonjogait, amelyek az egyes ESA által fejlesztett 

hordozórakéták fejlesztési programjából, valamint a CSG-ből üzemeltetett Szojuz 

hordozórakéta programjából származnak; a rakétafelbocsátó ingyenesen hozzájuthat az 

Ügynökség birtokában levő, az említett programokból eredő műszaki információkhoz. 
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3. Aktív párbeszédet kell fenntartani a rakétafelbocsátó és az Ügynökség között, annak 

figyelemmel kísérése érdekében, hogy az Ügynökség keretében vállalt hordozórakéta 

fejlesztési programok céljai figyelembe veszik-e a rakétaindítási szolgáltatások piacának 

előrelátható trendjeit. 

 

IV. FELELŐSSÉG RAKÉTAFELBOCSÁTÁS ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT 

 

A rakétafelbocsátó fenti, III. cikk szerinti kötelezettségvállalásai fenntartásával a jelen 

Nyilatkozat részes Felei: 

 

(a) megállapodnak, hogy amennyiben az Ariane CSG-ből végrehajtott felbocsátásával a 

rakétafelbocsátó a hasznosítás teljes ideje alatt esetlegesen kárt okoz, és az áldozatok eljárást 

indítanak, akkor Franciaország Kormánya köteles bármely megítélt kártérítést megfizetni; 

 

(b) tudomásul veszik a 2005. évi Hordozórakéta határozatban definiált felelősségi elveket, 

amelyek az Ariane-n kívül minden, az Ügynökség által fejlesztett hordozórakétára 

vonatkoznak, és megállapodnak, hogy amennyiben a Vega CSG-ből végrehajtott indításával a 

rakétafelbocsátó a hasznosítás teljes ideje alatt esetlegesen kárt okoz, és az áldozatok eljárást 

indítanak, akkor Franciaország Kormánya köteles bármely megítélt kártérítés egyharmadát 

megfizetni, és az Ügynökség felelős a fennmaradó kétharmad kifizetéséért; az ilyen 

hordozórakéta esetében az Ügynökség azon Tagállamai, amelyek az Ügynökség ezen 

rakétafejlesztési programjaiban Résztvevő Államok és megkötik a preambulumban említett, 

megfelelő hasznosítási megállapodást, amely szabályozza az Ügynökség ilyen felelősségének 

megosztását a 2005. évi Hordozórakéta határozatnak megfelelően; értik, hogy az Ügynökség 

Tagállamai közül más Tagállamot nem terhel felelősség ezen kétharmados részből semmilyen 

részösszeg megfizetéséért; 

 

(c) megállapodnak, hogy amennyiben a Szojuz CSG-ből végrehajtott indításával a 

rakétafelbocsátó a hasznosítás teljes ideje alatt esetlegesen kárt okoz, és az áldozatok eljárást 

indítanak, akkor Franciaország Kormánya köteles felelősséget vállalni az ESA és a jelen 

Nyilatkozat részes Felei felé bármely megítélt kártérítés megfizetéséért; 

 

(d) tudomásul veszik az Ügynökség jogi felelősségére vonatkozó, preambulumban említett 

Határozatot, és megállapodnak, hogy a IV. (a), (b) és (c) cikk nem alkalmazható abban az 

esetben, ha az Ügynökség a rakétafelbocsátó megrendelője, és megállapítást nyer, hogy a kár 

forrása az Ügynökség műholdja; 

 

(e) megállapodnak, hogy Franciaország Kormánya által a fenti IV. (a), (b) és (c) cikkben 

vállalt felelősség nem alkalmazható, ha a kárt az Ügynökség, az általa alkalmazott személyek, 

vagy Tagállamai szándékos cselekedete vagy mulasztása okozza (kivéve a Francia Államot és 

a felügyelete alá tartozó köztestületeket), és hogy az Ügynökség által a fenti IV. (b) cikkben 

vállalt felelősség nem alkalmazható, ha a kárt a Francia Állam, vagy a felügyelete alá tartozó 

köztestületek szándékos cselekedete vagy mulasztása okozza. 

 

V. HATÁLYBALÉPÉS, HATÁLY, MÓDOSÍTÁS, ÉRVÉNYESSÉG 

 

1. Az Osztrák Köztársaság, a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Finn Köztársaság, a Francia 

Köztársaság, a Német Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, Írország, az Olasz 

Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Norvég Királyság, a 
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Portugál Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Svéd Királyság, a Svájci Államszövetség, Nagy-

Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, amelyek az Európai Űrügynökség 

Tagállamai 2007. március 30. napjától a jelen Nyilatkozat részes Feleivé válhatnak, 

amennyiben Féllé válásuk elfogadásáról írásban értesítik az Ügynökség főigazgatóját. A jelen 

Nyilatkozat hatálybalép, amikor az Ügynökség Tagállamainak kétharmada  Féllé válása 

elfogadásáról írásban értesítette az Ügynökség főigazgatóját. A Nyilatkozat hatálybalépése 

után a fenti ESA Tagállamok bármelyike a jelen Nyilatkozat részes Felévé válhat, ha Féllé 

válása elfogadásáról írásban értesíti az Ügynökség főigazgatóját arról. A jelen Nyilatkozat 

ezen Tagállam esetében a Féllé válása elfogadásáról az Ügynökség főigazgatója értesítését 

követő 30 nappal hatálybalép. 

 

2. A jelen Nyilatkozat megnyílik csatlakozásra – hatálybalépését követően – bármely azon 

Európai Űrügynökség új Tagállamai számára, amely ezt kérelmezi. Az ilyen csatlakozási 

kérelmet az Ügynökség főigazgatójának kell címezni, és elfogadásához a jelen Nyilatkozat 

minden részes Felének beleegyezése szükséges. A jelen Nyilatkozat a hozzá csatlakozott 

Tagállam esetében a Féllé válása elfogadásáról az Ügynökség főigazgatója értesítését követő 

30 nappal hatálybalép. 

 

3. Feltéve, hogy a fenti V.l. cikkben rögzített feltételek bekövetkeznek, a jelen Nyilatkozat 

2009. január 1-től 2020 végéig hatályos. A jelen Nyilatkozat hatálya kiterjed a 

rakétafelbocsátó által 2020 év végéig megkötött minden rakétafelbocsátási szerződésre annak 

érdekében, hogy lehetővé váljon ezen szerződések teljesítése a Nyilatkozat előírásainak 

megfelelően. A részes felek felkérik az Ügynökség főigazgatóját, hogy 2014-ben hívjon össze 

a felek közötti értekezletet, annak érdekében, hogy a felek a nyilatkozat végrehajtásának 

előrehaladását értékeljék és a szükséges intézkedések megtegyék. 

 

4. A jelen Nyilatkozat részes Felei kötelesek időben és nem kevesebb, mint két évvel a 

Nyilatkozat lejáratának esedékessége előtt közösen megtárgyalni a Nyilatkozat 

meghosszabbításának feltételeit. 

 

5. A jelen Nyilatkozat részes Felei – legalább négy Fél kérésére – üléseznek annak érdekében, 

hogy felülvizsgálják a jelen Nyilatkozat rendelkezéseit és végrehajtását. Az ilyen 

felülvizsgálatok keretében az Ügynökség főigazgatója, vagy bármelyik Fél megfogalmazhat 

javaslatokat a jelen Nyilatkozat részes Felei számára a jelen Nyilatkozat tartalmának 

módosításáról. A jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek módosításai a részes Felek egyhangú 

döntésével fogadhatók el. 

 

6. A jelen Nyilatkozat rendelkezéseinek célja csak a részes Felek közötti kapcsolat 

szabályozása; rendelkezéseit nem érintik, és nem módosítják azokat a megállapodásokat, 

amelyeket a jelen Nyilatkozat bármelyik részes Fele harmadik féllel kötött a jelen 

Nyilatkozat, fenti V.l. cikk szerinti hatálybalépés napja előtt; a jelen Nyilatkozat 

rendelkezéseit nem érinthetik vagy módosíthatják azok a megállapodások, amelyeket a jelen 

Nyilatkozat bármelyik részes Fele harmadik féllel köt a jelen Nyilatkozat hatálybalépését 

követően. 

 

VI. VITÁK 

 

A jelen Nyilatkozat értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban két vagy több Fél 

között felmerülő vitát, amelyet nem tud sikerrel rendezni az Ügynökség Tanácsa, az ESA 

Alapokmány XVII. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell rendezni. 
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A jelen Nyilatkozat eredeti példányát, amely Párizsban, 2007. március 30. napján született, és 

amelynek angol, francia és német szövege egyaránt hiteles, az Európai Űrügynökség 

irattárában kell letétbe helyezni; amely hiteles másodpéldányokat juttat el minden Fél 

számára.” 

 

 

 

4. § 

 

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

(2) A 2. § és 3. § a Hordozórakéta Nyilatkozat V.2. cikkében meghatározott időpontban lép 

hatályba. 

 

(3) A Hordozórakéta Nyilatkozat, valamint a 2. § és 3. § hatálybalépésének naptári napját – 

annak ismertté válását követően – a külpolitikáért felelős miniszter a Magyar Közlönyben 

haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. 

 

(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről, az űrkutatásért felelős miniszter 

gondoskodik. 
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INDOKOLÁS  

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

 

 

Tekintettel arra, hogy a jelen formájában létező Európai Űrügynökség (a továbbiakban: ESA) 

az Európai Űrkutatási Szervezet (European Space Research Organization – ESRO) és az 

Európai Hordozórakéta Fejlesztési Szervezet (European Launcher Development 

Organization) egyesülésével jött létre 1975-ben, természetesnek tekinthető, hogy az ESA 

profiljának része különböző hordozóeszközök fejlesztése. Az 1980-ban az Ariane gyártási 

fázisáról szóló nyilatkozat részes felei megállapodtak, hogy bár maga a gyártás folyamata egy 

önálló ipari struktúra feladata, az Alapokmány V.2 cikkének megfelelően az ESA végzi a 

gyártással kapcsolatos műveleti tevékenységeket. Az ESA ennek megfelelően szerződéses 

viszonyban áll a gyártási fázist kivitelező Arianespace vállalattal. 

 

2005. december 6-án az ESA Tanácsa elfogadta az Európai Hordozórakéta Szektor 

fejlődéséről szóló határozatát (továbbiakban: Hordozórakéta Határozat), melynek célja volt, 

hogy a Felek közös keretrendszert fejlesszenek ki a hordozóeszközök hasznosításának céljára 

a gyártási fázisról szóló nyilatkozat végpontjaként megjelelölt 2008-as év utáni időszakra. Ezt 

a keretrendszert hivatott következetes módon megteremtetni az Egyes európai kormányok az 

Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő 

hasznosításáról szóló nyilatkozata (Hordozórakéta Nyilatkozat). 

 

A Hordozórakéta Nyilatkozat meghatározza a Felek, az ESA és a rakétafelbocsátó feladat- és 

hatásköreit, valamint tisztázza, hogy a rakétafelbocsátó által esetlegesen okozott károkért 

mely szereplők milyen mértékben viselnek felelősséget. 

 

A Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország 

csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó 

szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 1594/2014. (XI. 3.) Korm. 

határozat 8. pontja felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges 

lépéseket többek között az  egyes európai kormányok az  Ariane, a Vega és a  Szojuz 

hordozórakéták Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló Nyilatkozata elfogadása 

érdekében. 

 

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény rendelkezései 

alapján, valamint az Alaptörvény rendelkezései szerint a Hordozórakéta Nyilatkozatot és az 

azzal összefüggő további két nemzetközi szerződést törvényben kell kihirdetni.  
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RÉSZLETES INDOKOLÁS   

 

az 1. §-hoz 

 

Rendelkezés a Hordozórakéta Nyilatkozat kötelező hatályának elismeréséről. 

 

az 2. §-hoz 

 

A törvény kihirdeti az Hordozórakéta Nyilatkozatot. 

 

a 3. §-hoz 

 

A 3. § a Hordozórakéta Nyilatkozat angol nyelvű hiteles szövegét és annak hivatalos magyar 

nyelvű fordítását tartalmazza. 

 

a 4. §-hoz 

 

A 4. § a törvény hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza és a nemzetközi szerződésekkel 

kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően 

rögzíti, hogy a törvény végrehajtásáról az űrkutatásért felelős miniszter gondoskodik. 

 

Tekintettel arra, hogy a törvény hatálybalépésének pontos napja nem ismert, e szakasz 

rendelkezik a szerződés hatálybalépésének feltételeiről és arról, hogy tényleges 

hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását 

követően a Magyar Közlönyben közzétett közleményével állapítja meg. 

 


