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2007. évi CLXXVI.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt
Köztársaság Kormánya között az egymás nevében

a vízumok kiadásában,
valamint a biometrikus adatok gyûjtésében

diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ
kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás

kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztársaság
Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásá-
ban, valamint a biometrikus adatok gyûjtésében diplomá-
ciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös eljá-
rásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapo-
dás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary
and the Government of the Republic of Estonia on the

mutual representation by their diplomatic and
consular missions in processing visas and collecting

biometric data

Article 1

(1) The Contracting Parties may represent each other as
provided by this Agreement and as specified by
implementing agreements concluded according to Article
4 in processing visas to the extent of providing information
on visa applications, arranging appointments, conducting
interviews, receiving and forwarding applications and
supporting documents, recording data – including
biometric data – and collecting administrative fees. The
Contracting Parties may also assist each other in collecting
biometric data to be used for applications for D visas,
residence permits and passports.

(2) Acting under paragraph (1), the diplomatic missions
and consular posts of the Contracting Parties shall render
each other all appropriate assistance. At locations where
only one of the Contracting Parties has a mission, that
mission shall give assistance to the mission of the other
Contracting Party competent for that location.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján fo-
gadta el.

(3) From the date of application of all parts of the
Schengen Acquis by the Republic of Hungary and the
Republic of Estonia, the Contracting Parties represent
each other in processing uniform visas in accordance with
the provisions of this Agreement.

Article 2

Acting under Article 1, the relevant legal norms of the
European Union, including Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of
such data, as well as those of the representing Party
shall be applicable, and the interests of the represented
Party concerning the data protection shall be taken into
account.

Article 3

Acting under Article 1, the representing Party shall act
as diligently as if processing visas on its own behalf.
However, there is no liability of one Contracting Party for
activities performed on behalf of the other Contracting
Party.

Article 4

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall
conclude implementing agreements which designate the
diplomatic missions and consular posts to which this
Agreement shall be applied as well as the necessary
technical and financial details of the cooperation and rules
relating to data protection. The Contracting Parties shall
jointly notify the host country concerned.

Article 5

This Agreement shall enter into force on the first day of
the month following the notification by the contracting
parties of each other through diplomatic channels that
their constitutional requirements for the entry into force
have been fulfilled.

Article 6

This Agreement may be applied provisionally if the
Contracting Parties notified each other through diplomatic
channels that the requirements for the provisional
application have been fulfilled.
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Article 7

This Agreement is concluded for an unlimited period. It
may be terminated at any time by a notification through
diplomatic channels by either Contracting Party. In case of
termination, the Agreement remains in force for ninety
(90) days following the receipt of the notification by the
other Contracting Party.

Article 8

The Contracting Parties may suspend the application of
this Agreement wholly or partly at any time. The starting
and closing date of the suspension shall be notified
through diplomatic channels and shall become effective
thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise
by the Contracting Parties.

Done at Tallinn this 22 day of November, 2007 in two
originals in the English language.

(Signatures)

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Észt Köztársaság Kormánya között az egymás

nevében a vízumok kiadásában, valamint
a biometrikus adatok gyûjtésében diplomáciai
és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös

eljárásról

1. Cikk

(1) A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás és annak
4. cikkében meghatározott végrehajtási megállapodások
rendelkezéseinek megfelelõen eljárhatnak egymás nevé-
ben a vízumok kiadására irányuló eljárásban, a vízumok
kiadására vonatkozó információ nyújtása, idõpont egyez-
tetése, interjú lefolytatása, kérelmek és támogató doku-
mentumok átvétele és továbbítása, adatok rögzítése – ide-
értve a biometrikus adatokat is –, valamint az eljárási díjak
bevételezése tekintetében. A Szerzõdõ Felek a D vízu-
mokhoz, tartózkodási engedélyekhez és útlevélkérelmek-
hez szükséges biometrikus adatok gyûjtése során is segít-
hetik egymást.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezései alapján eljárva a
Szerzõdõ Felek diplomáciai és konzuli képviseletei min-
den megfelelõ módon segítik egymást. Azokon az állo-
máshelyeken, ahol csak az egyik Szerzõdõ Félnek van
képviselete, ez a képviselet segítséget nyújt a másik Szer-
zõdõ Fél helyileg illetékességgel rendelkezõ képviseleté-
nek.

(3) A Schengen acquis-nak a Magyar Köztársaság, vala-
mint az Észt Köztársaság vonatkozásában történõ teljes
körû alkalmazása napjától kezdõdõen a Szerzõdõ Felek a
jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelõen járnak
el egymás nevében az egységes vízum kiadására irányuló
eljárásban.

2. Cikk

Az 1. cikk rendelkezései alapján eljárva az Európai
Unió vonatkozó szabályait, ideértve az Európai Parlament
és a Tanács 1995. október 24-én kelt, a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmérõl és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányel-
vét is, valamint a képviseletet ellátó Fél jogszabályait kell
alkalmazni, a képviselt Fél adatvédelemmel kapcsolatos
érdekeinek figyelembevétele mellett.

3. Cikk

Az 1. cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet
ellátó Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít a vízumok ki-
adására irányuló eljárásban, mintha saját nevében folytat-
ná le az eljárást. Mindemellett az egyik Szerzõdõ Féltõl át-
vállalt tevékenysége tekintetében a másik Szerzõdõ Fél
nem tartozik felelõsséggel.

4. Cikk

A Szerzõdõ Felek Külügyminisztériumai végrehajtási
megállapodások keretében kijelölik azokat a diplomáciai
és konzuli képviseleteket, amelyekre a Megállapodás vo-
natkozik, valamint meghatározzák az együttmûködés
szükséges technikai és pénzügyi részletszabályait, illetve
az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. A Szerzõdõ Fe-
lek együttesen értesítik az érintett fogadó országot.

5. Cikk

Jelen Megállapodás az azt követõ hónap elsõ napján lép
hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton ér-
tesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalé-
péséhez szükséges alkotmányos feltételeket teljesítették.

6. Cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazható, azt
követõen, hogy a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesí-
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tették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz
szükséges feltételeket teljesítették.

7. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. Azt bár-
melyik Szerzõdõ Fél diplomáciai úton küldött értesítéssel
bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás
kilencven (90) napig marad hatályban, azt követõen, hogy
a másik Szerzõdõ Fél az értesítést kézhez vette.

8. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás alkalmazását
bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A fel-
függesztés kezdõ és befejezõ idõpontját diplomáciai úton
kell közölni, és az az értesítés küldését követõ harminc
(30) nap elteltével válik alkalmazhatóvá, amennyiben a
Szerzõdõ Felek errõl másként meg nem állapodnak.

Készült Tallinnban, 2007. november 22-én, angol nyel-
ven, két eredeti példányban.

(Aláírások)”

4. § Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak a
6. cikkében meghatározott idõponttól kezdõdõen történõ
ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 6. cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Meg-
állapodás 5. cikkében meghatározott idõpontban hatályát
veszti.

(4) E törvény hatályát veszti, ha a másik Szerzõdõ Fél
arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a
Megállapodásban részes féllé válni.

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját,
valamint a (2)–(4) bekezdésben meghatározott idõpontok
naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter azok is-
mertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladékta-
lanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

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

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

2007. évi CLXXVII.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett
Köztársaság Kormánya között az egymás nevében

a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus
adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli

képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról szóló
Megállapodás kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kor-
mánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában,
valamint a biometrikus adatok gyûjtésében diplomáciai és
konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) köte-
lezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of the Republic of Latvia
on the mutual representation by their diplomatic

and consular missions in processing visas
and collecting biometric data

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Republic of Latvia (hereinafter: the
Contracting Parties), with due regard to the enhancement
of cooperation among the Member States of the European
Union in the matters of immigration and specially in the
field of visa issuance, have agreed upon the following:

Article 1

From the date of application of all parts of the Schengen
acquis by the Republic of Hungary and the Republic of
Latvia, the Contracting Parties shall represent each other
in processing uniform visas (airport transit visas, transit
visas, short-stay visas) in accordance with the provisions
of the Schengen acquis, with this Agreement, as well as
with the implementing agreements concluded according to
Article 7.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján fo-
gadta el.
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Article 2

According to the implementing agreements
representation may be reduced to one or several parts of
the visa issuing procedure, namely providing information
on visa applications, arranging appointments, conducting
interviews, receiving and forwarding applications and
supporting documents, recording data – including
biometric data – and collecting administrative fees.

Article 3

The Contracting Parties may assist each other in the
collection of biometric data to be used for applications for
D visas, residence permits and passports. Detailed rules of
this type of co-operation shall be regulated in the
implementing agreements.

Article 4

(1) Acting under Articles 1–3, the diplomatic and
consular missions of the Contracting Parties shall render
each other all appropriate assistance.

(2) At locations where only one of the Contracting
Parties has a mission, that mission shall give assistance to
the mission of the other Contracting Party competent for
that location in accordance with the implementing
agreements.

Article 5

Acting under Article 1–3, the relevant legal norms of the
European Union on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, as well as those of the representing
Contracting Party shall be applicable.

Article 6

Acting under Article 1, the representing Contracting
Party shall act as diligently as if processing visas or
collecting data on its own behalf. However, there is no
liability of one Contracting Party for activities performed
on behalf of the other Contracting Party.

Article 7

The Foreign Ministries of the Contracting Parties shall
conclude implementing agreements which designate the
diplomatic and consular missions to which this Agreement
shall be applied as well as the necessary technical details

of the co-operation and rules relating to data protection, if
necessary.

Article 8

The Contracting Parties shall not make any payments to
each other for the processing of the visa applications
submitted under this Agreement, but instead the
diplomatic and consular missions of the Contracting
Parties shall retain the collected visa fees for the
processing of the visa applications submitted under this
Agreement, which amount is determined with the
Schengen acquis.

Article 9

The provisions of this Agreement may be amended in a
way agreed on in writing by the Contracting Parties. Such
amendments shall enter into force in accordance with the
provisions of Article 13.

Article 10

The Contracting Parties may suspend the application of
this Agreement wholly or partly at any time. The starting
and closing date of the suspension shall be communicated
through diplomatic channels and shall become effective
thirty (30) days after notification, unless agreed otherwise
by the Contracting Parties.

Article 11

This Agreement is concluded for an indefinite period. It
may be terminated at any time by a notification through
diplomatic channels by either Contracting Party. In case of
termination, the Agreement remains in force for ninety
(90) days following the receipt of the notification by the
other Contracting Party.

Article 12

This Agreement may be applied provisionally if the
Contracting Parties notify each other through diplomatic
channels that the requirements for the provisional
application have been fulfilled.

Article 13

This Agreement shall enter into force on the first day of
the month after the Contracting Parties notify each other
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through diplomatic channels that their internal legal
requirements necessary for the entry into force have been
fulfilled.

Done at Riga this 21 day of November, 2007 in two
originals in the English language.

(Signatures)

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett

Köztársaság Kormánya között az egymás nevében
a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus

adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság
Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek), kellõ figye-
lemmel az Európai Unió tagállamai közötti együttmûkö-
dés fejlesztésére a bevándorlási ügyekben, és különöskép-
pen a vízumkiadás terén a következõkben állapodott meg:

1. Cikk

A schengeni joganyagnak a Magyar Köztársaság, vala-
mint a Lett Köztársaság vonatkozásában történõ teljes
körû alkalmazása napjától kezdõdõen a Szerzõdõ Felek a
schengeni joganyag, a jelen Megállapodás, valamint a
7. cikkben foglaltak szerint kötött végrehajtási megállapo-
dások rendelkezéseinek megfelelõen járnak el egymás
nevében az egységes vízum (repülõtéri tranzitvízum,
átutazóvízum, rövid idõtartamú tartózkodásra jogosító
vízum) kiadására irányuló eljárásban.

2. Cikk

A végrehajtási megállapodásokban foglaltak szerint a
képviselet korlátozható a vízumkiadási eljárás egy részére
vagy egyes elemeire, nevezetesen, a vízumok kiadására
vonatkozó információ nyújtása, idõpont egyeztetése, in-
terjú lefolytatása, kérelmek és támogató dokumentumok
átvétele és továbbítása, adatok rögzítése – ideértve a bio-
metrikus adatokat is –, valamint az eljárási díjak bevétele-
zése.

3. Cikk

A Szerzõdõ Felek a D vízumokhoz, tartózkodási enge-
délyekhez és útlevélkérelmekhez szükséges biometrikus
adatok gyûjtése során is segítséget nyújthatnak egymás-
nak. Az ilyen jellegû együttmûködés részletes szabályait a
végrehajtási megállapodások szabályozzák.

4. Cikk

(1) Az 1–3. cikkek rendelkezései alapján eljárva a Szer-
zõdõ Felek diplomáciai és konzuli képviseletei minden
megfelelõ módon segítik egymást.

(2) Azokon az állomáshelyeken, ahol csak az egyik
Szerzõdõ Félnek van külképviselete, ez a külképviselet a
végrehajtási megállapodásoknak megfelelõen segítséget
nyújt a másik Szerzõdõ Fél helyileg illetékes külképvisele-
tének.

5. Cikk

Az 1–3. cikkek rendelkezései alapján eljárva az Európai
Unió, valamint a képviseletet ellátó Szerzõdõ Fél megfele-
lõ jogszabályait kell alkalmazni a személyes adatok feldol-
gozása tekintetében az egyének védelme és az ilyen adatok
szabad áramlása vonatkozásában.

6. Cikk

Az 1. cikk rendelkezései alapján eljárva a képviseletet
ellátó Fél ugyanolyan gondosságot tanúsít a vízumok ki-
adására irányuló eljárásban és az adatgyûjtésben, mintha
saját nevében folytatná le az eljárást. Mindemellett az
egyik Szerzõdõ Féltõl átvállalt tevékenysége tekintetében
a másik Szerzõdõ Fél nem tartozik felelõsséggel.

7. Cikk

A Szerzõdõ Felek Külügyminisztériumai végrehajtási
megállapodások keretében kijelölik azokat a diplomáciai
és konzuli képviseleteket, amelyekre a Megállapodás vo-
natkozik, valamint meghatározzák az együttmûködés
szükséges technikai részletszabályait, illetve szükség ese-
tén az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

8. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodásban foglaltak
szerint benyújtott vízumkérelmek feldolgozásának költsé-
gét nem térítik meg egymásnak, ehelyett az e Megállapo-
dás szerint benyújtott vízumkérelmek feldolgozásáért be-
szedett vízumdíjak, melyek összegét a schengeni joganyag
határozza meg, a Szerzõdõ Felek diplomáciai és konzuli
képviseleteinek bevételét képezik.

9. Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezéseit a Szerzõdõ Felek
írásba foglalt megegyezés útján módosíthatják. A fenti

6 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2008/1. szám



módosítások a 13. cikk rendelkezéseivel összhangban lép-
nek hatályba.

10. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás alkalmazását
bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A fel-
függesztés kezdõ és befejezõ idõpontját diplomáciai úton
kell közölni, és az az értesítés küldését követõ harminc
(30) nap elteltével válik alkalmazhatóvá, amennyiben a
Szerzõdõ Felek errõl másként meg nem állapodnak.

11. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. Azt bár-
melyik Szerzõdõ Fél diplomáciai úton küldött értesítéssel
bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás
kilencven (90) napig marad hatályban, azt követõen, hogy
a másik Szerzõdõ Fél az értesítést kézhez vette.

12. Cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazható, azt
követõen, hogy a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesí-
tették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz
szükséges feltételeket teljesítették.

13. Cikk

Jelen Megállapodás az azt követõ hónap elsõ napján lép
hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton ér-
tesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalé-
péséhez szükséges, nemzeti jogukban foglalt feltételeket
teljesítették.

Készült Rigában, 2007. november 21-én, angol nyel-
ven, két eredeti példányban.

(Aláírások)”

4. § Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak a
12. cikkében meghatározott idõponttól kezdõdõen történõ
ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 12. cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Meg-
állapodás 13. cikkében meghatározott idõpontban hatályát
veszti.

(4) E törvény hatályát veszti, ha a másik Szerzõdõ Fél
arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a
Megállapodásban részes féllé válni.

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját,
valamint a (2)–(4) bekezdésben meghatározott idõpontok
naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter azok is-
mertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladékta-
lanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

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

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

2007. évi CLXXVIII.
törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Litván Köztársaság Kormánya között
az egymás nevében a vízumok kiadásában,
valamint a biometrikus adatok gyûjtésében

diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történõ
kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás

kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság
Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásá-
ban, valamint a biometrikus adatok gyûjtésében diplomá-
ciai és konzuli képviseleteik útján történõ kölcsönös eljá-
rásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapo-
dás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján fo-
gadta el.
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„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of the Republic of Lithuania
on the mutual representation by their diplomatic

representations and consular posts in processing visas
and collecting biometric data

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Republic of Lithuania, hereinafter
referred to as „the Contracting Parties”

bearing in mind the strong and friendly relations
between the Republic of Hungary and the Republic of
Lithuania;

desiring to continue and to enhance these relations;
considering that both countries are the Members of the

European Union and NATO;
endorsing the mutual advantages of the co-operation

and;
willing to cooperate in processing Schengen visas;

have agreed as follows:

Article 1

(1) From the date of application of all parts of the
Schengen acquis by the Republic of Hungary and the
Republic of Lithuania, the Contracting Parties shall
represent each other in processing uniform visas (airport
transit visas, transit visas, short-stay visas) in accordance
with the provisions of the applicable Schengen acquis,
with this Agreement, with the national laws of the
Contracting Parties as well as with the implementing
agreements concluded according to Article 4 of this
Agreement.

(2) The implementing agreements concluded under
Article 4 of this Agreement may reduce the representation
to one or more parts of the visa issuing procedure, namely
providing information on visa applications, arranging
appointments, conducting interviews, receiving and
forwarding applications and supporting documents,
recording data – including biometric data – and collecting
administrative fees.

(3) The Contracting Parties may assist each other in the
collection of biometric data to be used for applications for
national D visas, residence permits and passports. Detailed
rules of this type of co-operation shall be regulated in the
implementing agreements concluded under Article 4 of
this Agreement.

(4) The diplomatic representations and consular posts of
the Contracting Parties shall cooperate closely and shall
render to each other all appropriate assistance necessary
for the proper performance and implementation of this
Agreement as well as future implementing agreements to
be concluded under Article 4 of this Agreement.

(5) At locations where only one of the Contracting
Parties has a diplomatic representation or consular post,
that representation or post shall give assistance to the
representation or post of the other Contracting Party
competent for that location in accordance with the
implementing agreements concluded under Article 4 of
this Agreement.

Article 2

The Contracting Parties representing each other
pursuant to this Agreement shall apply Directive 95/46/EC
of the European Parliament and of the Council of 24
October 1995 on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free
movement of such data (Official Journal L: 1995 11 23
Nr.281–31) and other relevant legislation of the European
Union and the representing Contracting Party on the
protection of personal data and on the free movement of
such data.

Article 3

The representing Contracting Party, in the
implementation of this Agreement, shall act as diligently
and responsibly as if performing on its own benefit, i.e. it
shall process visas, collect data and take other actions
stipulated herein for the benefit of the other Contracting
Party as if taking those actions on its own behalf.

Article 4

The Ministries of Foreign Affairs of the Contracting
Parties for the purpose of proper implementation of this
Agreement shall conclude the implementing agreements
which shall designate the diplomatic representations and
consular posts to which this Agreement shall be applicable
and may, inter alia, provide necessary technical and
financial details of the co-operation and rules relating to
data protection.

Article 5

This Agreement shall enter into force on the first day of
the month after the Contracting Parties notify each other
through diplomatic channels that their internal procedures
for the entry into force have been fulfilled.

Article 6

This Agreement may be applied provisionally if the
Contracting Parties notify each other through diplomatic
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channels that the requirements for the provisional
application have been fulfilled.

Article 7

This Agreement is concluded for an unlimited period. It
may be terminated at any time by a notification through
diplomatic channels by either Contracting Party. In case of
termination, the Agreement remains in force for ninety
(90) days following the receipt of the notification by the
other Contracting Party.

Article 8

(1) Any dispute regarding the interpretation or
implementation of this Agreement shall be resolved by
negotiations between the Contracting Parties through
diplomatic channels.

(2) Amendments to this Agreement may be made by
mutual written consent of the Contracting Parties. The
amendments shall enter into force in accordance with the
procedures provided for in Article 5 of this Agreement.

Article 9

The Contracting Parties may suspend the application of
this Agreement wholly or partly at any time. Respectively
the starting or closing date of the suspension shall be
communicated through diplomatic channels and shall
become effective ten (10) days following the receipt of the
notification, unless agreed otherwise by the Contracting
Parties.

Done at Vilnius this 20 day of November, 2007 in the
Lithuanian, Hungarian, and English languages. All texts
are equally authentic. In case of any divergence in
interpretation, the English text shall prevail.

(Signatures)

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván

Köztársaság Kormánya között az egymás nevében
a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus

adatok gyûjtésében diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársa-
ság Kormánya, a továbbiakban „Szerzõdõ Felek”

szem elõtt tartva a Magyar Köztársaság és a Litván Köz-
társaság közötti erõs és baráti kapcsolatokat,

azzal az óhajjal, hogy fenntartsák és továbbfejlesszék
ezen viszonyt,

tekintettel arra, hogy mindkét fél az Európai Unió és a
NATO tagállama,

elismerve az együttmûködés kölcsönös elõnyeit,
készen a schengeni vízumok feldolgozását érintõ

együttmûködésre,
a következõképpen állapodtak meg:

1. Cikk

(1) A schengeni joganyagnak a Magyar Köztársaság,
valamint a Litván Köztársaság vonatkozásában történõ tel-
jes körû alkalmazása napjától kezdõdõen a Szerzõdõ Felek
a schengeni joganyag, a jelen Megállapodás, a Szerzõdõ
Felek nemzeti jogszabályai, valamint a jelen Megállapo-
dás 4. cikkében foglaltak szerint kötött végrehajtási meg-
állapodások rendelkezéseinek megfelelõen járnak el egy-
más nevében az egységes vízum (repülõtéri tranzitvízum,
átutazóvízum, rövid idõtartamú tartózkodásra jogosító ví-
zum) kiadására irányuló eljárásban.

(2) A jelen Megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint
kötött végrehajtási megállapodások a képviseletet a ví-
zumkiadási eljárás egy vagy több elemére, nevezetesen, a
vízumok kiadására vonatkozó információ nyújtására, idõ-
pont egyeztetésére, interjú lefolytatására, kérelmek és tá-
mogató dokumentumok átvételére és továbbítására, ada-
tok rögzítésére – ideértve a biometrikus adatokat is –, vala-
mint az eljárási díjak bevételezésére korlátozhatják.

(3) A Szerzõdõ Felek a nemzeti D vízumokhoz, tartóz-
kodási engedélyekhez és útlevélkérelmekhez szükséges
biometrikus adatok gyûjtése során is segítséget nyújthat-
nak egymásnak. Az ilyen jellegû együttmûködés részletes
szabályait a jelen Megállapodás 4. cikkében foglaltak sze-
rint kötött végrehajtási megállapodások szabályozzák.

(4) A Szerzõdõ Felek diplomáciai és konzuli képvisele-
tei szorosan együttmûködnek, és minden megfelelõ mó-
don segítik egymást a jelen Megállapodás, valamint a jelen
Megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint kötendõ végre-
hajtási megállapodások hatékony alkalmazásában és vég-
rehajtásában.

(5) Azokon az állomáshelyeken, ahol csak az egyik
Szerzõdõ Félnek van diplomáciai vagy konzuli képvisele-
te, ez a külképviselet a jelen Megállapodás 4. cikkében
foglaltak szerint kötendõ végrehajtási megállapodásokkal
összhangban segítséget nyújt a másik Szerzõdõ Fél helyi-
leg illetékes külképviseletének.

2. Cikk

A Szerzõdõ Felek egymás képviseletében jelen Megál-
lapodásnak megfelelõen eljárva az Európai Parlament és a
Tanács 1995. október 24-én kelt, a személyes adatok fel-
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dolgozása vonatkozásában az egyének védelmérõl és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányel-
vét (Hivatalos Lap L: 1995 11 23 Nr.281–31), valamint az
Európai Uniónak és a képviseletet ellátó Félnek a szemé-
lyes adatok védelmére és az ilyen adatok szabad áramlásá-
ra vonatkozó egyéb jogszabályait alkalmazzák.

3. Cikk

Jelen Megállapodás szerint eljárva a képviseletet ellátó
Fél ugyanolyan gondosságot és felelõsséget tanúsít, mint-
ha saját nevében folytatná le az eljárást, vagyis a vízumok
feldolgozása, az adatgyûjtés és az itt kikötött, a másik
Szerzõdõ Fél érdekében foganatosított más cselekmények
során úgy jár el, mintha a fenti cselekményeket a saját ne-
vében végezné el.

4. Cikk

A Szerzõdõ Felek Külügyminisztériumai jelen Megál-
lapodás megfelelõ végrehajtása érdekében végrehajtási
megállapodások keretében kijelölik azokat a diplomáciai
és konzuli képviseleteket, amelyekre a Megállapodás vo-
natkozik, valamint meghatározzák az együttmûködés
szükséges technikai és pénzügyi részletszabályait, illetve
szükség esetén az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.

5. Cikk

Jelen Megállapodás az azt követõ hónap elsõ napján lép
hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton ér-
tesítették egymást arról, hogy a Megállapodás hatálybalé-
péséhez szükséges, nemzeti jogukban foglalt feltételeket
teljesítették.

6. Cikk

Jelen Megállapodás ideiglenesen alkalmazható, azt
követõen, hogy a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesí-
tették egymást arról, hogy az ideiglenes alkalmazáshoz
szükséges feltételeket teljesítették.

7. Cikk

A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. Azt bár-
melyik Szerzõdõ Fél diplomáciai úton küldött értesítéssel
bármikor felmondhatja. Felmondás esetén a Megállapodás
kilencven (90) napig marad hatályban, azt követõen, hogy
a másik Szerzõdõ Fél az értesítést kézhez vette.

8. Cikk

(1) Jelen Megállapodás értelmezése vagy végrehajtása
kapcsán felmerülõ bármely vitás kérdést a Szerzõdõ Felek
diplomáciai csatornákon folytatott tárgyalások útján ren-
dezik.

(2) Jelen Megállapodás rendelkezéseit a Szerzõdõ Felek
írásba foglalt megegyezés útján módosíthatják. A fenti
módosítások a jelen Megállapodás 5. cikkének rendelke-
zéseivel összhangban lépnek hatályba.

9. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás alkalmazását
bármikor, részben vagy egészben felfüggeszthetik. A fel-
függesztés kezdõ és befejezõ idõpontját diplomáciai úton
kell közölni, és az az értesítés küldését követõ tíz (10) nap
elteltével válik alkalmazhatóvá, amennyiben a Szerzõdõ
Felek errõl másként meg nem állapodnak.

Készült Vilniusban, 2007. november 20-án, magyar, lit-
ván és angol nyelven. Mindhárom nyelvû szöveg egyaránt
hiteles. A Megállapodás értelmezésével kapcsolatos vita
esetén az angol nyelvû szöveg irányadó.

(Aláírások)”

4. § Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak a
6. cikkében meghatározott idõponttól kezdõdõen történõ
ideiglenes alkalmazását.

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 6. cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) E törvény 4. §-a, valamint 5. § (4) bekezdése a Meg-
állapodás 5. cikkében meghatározott idõpontban hatályát
veszti.

(4) E törvény hatályát veszti, ha a másik Szerzõdõ Fél
arról értesíti a Magyar Köztársaságot, hogy nem kíván a
Megállapodásban részes féllé válni.

(5) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját,
valamint a (2)–(4) bekezdésben meghatározott idõpontok
naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter azok is-
mertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladékta-
lanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

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

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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A gazdasági és közlekedési miniszter
108/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának

díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján

– a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának e) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,

– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben
a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az autópályák, autóutak és fõutak használatának
díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továb-
biakban: R.) 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy for-
galma korlátozásának (elterelésének) idõtartama alatt
azon az egyébként díjköteles útszakaszon, amelyet a Kkt.
14. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott
szervek terelõútként jelöltek ki. A közút kezelõje a terelõ-
útként kijelölt díjfizetésre kötelezett útszakaszról és a díj-
mentesség idõtartamáról a közlekedésben résztvevõket a
rádió, a televízió és a sajtó útján tájékoztatja.”

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

„(5) Nem kell díjat fizetni a díjköteles országos fõútsza-
kasz felújításának idõtartama alatt, amennyiben a felújítás
a díjköteles útszakasz hosszának legalább 30%-ára kiter-
jed. Ebben az esetben a közút kezelõje gondoskodik a köz-
lekedõk kellõ idõben történõ, megfelelõ tájékoztatásáról.”

2. §

Az R. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A díjat elõre, az a)–e) pontok szerinti érvényes-

ségi idõtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj
megfizetésének ténye úthasználati jogosultságot keletkez-
tet (a továbbiakban: jogosultság). A jogosultság a meg-
adott idõtartamon belül minden díjköteles útszakaszra
érvényes. Az egyes jogosultságok a következõ érvényes-
ségi idõtartamokra vásárolhatók:

a) 1 napos jogosultság: a vásárló által megjelölt naptári
napra a D2, D3, D4 jármûkategóriákra,

b) 4 napos jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdõ
napra és további 3 napra (összesen 4 egymást követõ nap-
tári napra), kizárólag a D1 jármûkategóriára,

c) heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdõ nap-
ra és további 9 napra (összesen 10 egymást követõ naptári
napra),

d) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdõ
naptól a következõ hónapban számát tekintve a kezdõ nap-
pal megegyezõ nap 24. órájáig; ha ez a nap a lejárat hónap-
jában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24. órájáig,

e) éves jogosultság: a tárgyév elsõ napjától a tárgyévet
követõ év január 31. napjának 24. órájáig (összesen 13 hó-
napra).

(2) A jogosultság megvásárlása nem keletkeztet a vásár-
lást megelõzõ idõpontra vonatkozó – visszamenõleges –
úthasználati jogosultságot.

(3) A jogosultság az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodái-
ban és kijelölt árusítóhelyein, valamint a megbízott
viszonteladóknál vásárolható meg.

(4) A díjköteles útszakaszok, valamint az árusító helyek
jelölésére szolgáló piktogramot a 2. melléklet tartal-
mazza.”

3. §

Az R. 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az ÁAK Zrt. a vele megállapodást kötõ vi-

szonteladóknak lehetõvé teszi a jogosultság értékesítését.
(2) A jogosultság értékesítésekor a jogosultság adatait

(rendszám, felségjel, díjkategória, érvényességi idõtartam,
érvényesség kezdete, vásárlás idõpontja, eladóhely) az
ÁAK Zrt. által biztosított, vagy saját fejlesztésû, az
ÁAK Zrt. által jóváhagyott technikai megoldás alkalmazá-
sával köteles rögzíteni.

(3) Az ÁAK Zrt. a viszonteladók saját technikai megol-
dásához egy egységes, az adatok on-line rögzítését lehe-
tõvé tevõ interfészt biztosít.

(4) A vásárló köteles az általa megadott adatok ellenõr-
zésére és végsõ jóváhagyására.

(5) Az értékesítõ az értékesítéssel egyidejûleg a jogo-
sultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt ad át
a vásárlónak. Az ellenõrzõ szelvény tartalmazza az
ÁAK Zrt. adatbázisában a (2) bekezdés szerint rögzített
adatokat.

(6) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
folyamatosan ellenõrzi az e rendelet szerinti díjak besze-
désének rendszerét annak átlátható és megkülönböztetés
mentes mûködésének biztosítása érdekében.”

4. §

Az R. 5. §-át megelõzõ alcím és az R. 5. §-ának helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A jogosultság érvényesítése

5. § (1) A jogosultság értékesítése és érvényesítése csak
elektronikus úton történhet.
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(2) Ha a jogosultság vásárlása Interneten vagy rövid
szöveges üzenet (sms) küldésével történik, a vásárlónak
küldött – a jogosultság megszerzésérõl szóló – nyugtázó
értesítés a következõ adatokat tartalmazza:

a) a jogosultság egyedi azonosító száma,
b) az egyedi tranzakció-azonosító szám,
c) a díjfizetés idõpontjának feltüntetése az órával és

a perccel együtt,
d) a jogosultság érvényességének kezdõ és záró idõ-

pontja évszámban, hónapban és napban az órával és perc-
cel együtt,

e) a vásárló által megjelölt díjkategória és a vásárló
által megadott azon jármû forgalmi rendszáma és felség-
jele, amelyre a jogosultság vonatkozik.

(3) Ha a vásárlás nem Interneten vagy rövid szöveges
üzenet (sms) küldésével történik, akkor a jogosultság meg-
vásárlását igazoló ellenõrzõ szelvény a következõ adato-
kat tartalmazza:

a) az értékesítõ neve és címe vagy székhelye,
b) az értékesítés helye, idõpontja az óra és a perc feltün-

tetésével,
c) a jogosultság egyedi azonosító száma,
d) a jogosultság érvényességének kezdõ és záró idõ-

pontja évszámban, hónapban és napban az órával és perc-
cel együtt;

e) a vásárló által megjelölt díjkategória és a vásárló
által megadott azon jármû forgalmi rendszáma és felségje-
le, amelyre a jogosultság vonatkozik.

(4) A jogosultság csak akkor érvényes, ha
a) a (2) bekezdés szerinti vásárlás esetén a vásárló a

nyugtázó üzenetet megkapta;
b) a (3) bekezdés szerinti vásárlás esetén a jogosultság

megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt a vásárló alá-
írja. Az aláírás azt igazolja, hogy az ellenõrzõ szelvény a
valóságnak és a vásárló akaratának megfelelõen tartal-
mazza az összes tényt és adatot.”

5. §

(1) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A motorkerékpár úthasználatért fizetendõ 4 napos
jogosultság díja a D1 kategória 4 napos jogosultság díjá-
nak 50%-a.”

(2) Az R. 6. §-a (5) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A jogosultság – áfát is tartalmazó – ára a következõ:
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Bruttó ár Ft-ban

Díjkategória 1 napos

4 napos

Heti Havi Éves2008. 01. 01–
2008. 04. 30.

2008. 05. 01–
2008. 09. 30.

2008. 10. 01.–
2008. 12. 31.

Dl 1170 1530 1170 2 550 4 200 37 200

D2 2760 – – – 6 600 12 600 106 500

D3 2760 – – – 10 200 18 000 159 000

D4 2760 – – – 13 200 22 500 198 000

”

6. §

Az R. 7. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Elektronikus ellenõrzés esetén az ÁAK Zrt. a

megfelelõ jogosultság megvásárlását a rendszám alapján
ellenõrzi.

(2) Megállításos, vizuális ellenõrzés alkalmával a gép-
jármû vezetõje díjkategória ellenõrzésére a gépjármû és a
vontatmány forgalmi engedélyét az ÁAK Zrt. ellenõrének
köteles bemutatni oly módon, hogy a díjkategória megfe-
lelõsége megállapítható legyen.

(3) A díj megfizetése a külön jogszabály szerinti díjkö-
teles útszakasz bármely pontján ellenõrizhetõ.”

7. §

Az R. a 7. §-t követõen a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor nem rendel-

kezik érvényes jogosultsággal, jogosulatlan úthasználat
miatt a gépjármû díjkategóriájának megfelelõ pótdíjat kell
fizetni.

(2) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor a gépjármûre egyéb-
ként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkate-
góriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy
az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához
rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni.

(3) A pótdíj mértéke:

D1 díjkategória D2 díjkategória D3 díjkategória D4 díjkategória Fizetési határidõ

15 300 Ft 39 600 Ft 61 200 Ft 79 200 Ft 15 napon belül

63 750 Ft 165 000 Ft 255 000 Ft 330 000 Ft 15 napon túl



(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti jogosulatlan úthaszná-
lat esetében megállításos, vizuális ellenõrzéskor a helyszí-
nen a gépjármû vezetõje köteles a megfelelõ pótdíjat, vagy
a pótdíjkülönbözetet megfizetni. Ennek elmulasztása ese-
tén a pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármû – a Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának nyilvántartása szerinti – tulajdonosa (üzem-
bentartója) köteles.

(5) Jogosulatlan úthasználat esetén, ha helyszíni pótdíj-
fizetésre nem kerül sor, a pótdíjkövetelés, vagy a pótdíjkü-
lönbözetre vonatkozó követelés a külön jogszabály szerin-
ti fizetési felszólítás kézhezvételét követõ 30. napon jár le.

(6) Az ÁAK Zrt. köteles az elektronikus ellenõrzéshez
szükséges eszközöket a díjköteles gyorsforgalmi utakon
– a gazdaságossági szempontok figyelembevételével – te-
lepíteni és mûködtetni.

(7) Mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az, aki a
fizetési felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon be-
lül az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálatán bemutatja a jogosultság
megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt vagy nyugtázó
értesítést.

(8) Egy naptári napon belüli jogosulatlan úthasználatok
esetén egy pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik.”

8. §

Az R. 8. §-át megelõzõ alcím és az R. 8. §-ának helyébe
a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A jogosultság módosítása, az ellenõrzõ szelvény
vagy a nyugtázó értesítés pótlása

8. § (1) Ha a gépjármû tulajdonjogát a tulajdonosa év
közben átruházza, kérheti a jogosultság érvényesítését az
újonnan vásárolt gépjármûre. Az átírást kérõ gépjármû-
tulajdonosnak az ÁAK Zrt. valamelyik ügyfélszolgálati
irodájában be kell mutatnia az új gépjármû forgalmi enge-
délyét, és a jogosultág megvásárlását igazoló ellenõrzõ
szelvényt vagy nyugtázó értesítést, vissza kell szolgáltat-
nia az eladott gépjármûhöz tartozó bizonylatot, és ki kell
fizetnie az átírási díjat. Az általános forgalmi adót tartal-
mazó átírási díj összege 1000 Ft.

(2) Rendszámcsere esetében a jogosultságot kérelemre
az ÁAK Zrt. átírja az új rendszámra. Az eljárásra az (1) be-
kezdésben foglaltak megfelelõen irányadók azzal, hogy a
kérelmezõnek a rendszámcsere tényét is igazolnia kell.

(3) Ha a gépjármûvet ellopták vagy totálkárt szenvedett,
a rendõrség vagy a biztosító errõl szóló igazolásának be-
mutatása esetén az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodája új –
az elõzõvel megegyezõ díjkategóriára és érvényességi idõ-
re szóló – úthasználati jogosultság megvásárlását igazoló
ellenõrzõ szelvényt ad ki. Ha fellelhetõ, az eredeti jogo-
sultság megvásárlását igazoló szelvényt vagy nyugtázó
értesítést is be kell mutatni. Az általános forgalmi adót is
tartalmazó átírási díj összege 1000 Ft.

(4) Téves díjkategória-megállapítás esetén, a vásárlás-
tól számított 1 hónapon belül – rövidebb érvényességû
matricák esetében legfeljebb azok érvényességi idõtarta-

mán belül – lehetõség van a díjkategóriát az ÁAK Zrt. ügy-
félszolgálati irodájában – a megfelelõ díjkülönbözet meg-
fizetése vagy visszaigénylése mellett az e rendeletben
meghatározott helyes kategóriára módosítani. Az eljárás
során a helyes díjkategória megállapítása érdekében be
kell mutatni a gépjármû forgalmi engedélyét. Az újonnan
kiadásra kerülõ, a megfelelõ díjkategóriára szóló jogosult-
sághoz regisztrált rendszámnak meg kell egyeznie az ere-
deti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pót-
díj kiszabását követõen kategóriahelyesbítésre nincs lehe-
tõség. A kategória-helyesbítés általános forgalmi adót is
tartalmazó díja 1000 Ft.

(5) Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb
2 karakter eltérésig – lehetõség van az ÁAK Zrt. ügyfél-
szolgálati irodájában annak megfelelõ módosításával a he-
lyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni
a gépjármû forgalmi engedélyét, a jogosultság megvásár-
lását igazoló ellenõrzõ szelvényt vagy a nyugtázó értesí-
tést. Az általános forgalmi adót tartalmazó átírási díj
összege1000 Ft.

(6) Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ
szelvény vagy a nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik
vagy megsérül, kérhetõ a jogosultság fennállásának igazo-
lása. Ehhez az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodájában be
kell mutatni a gépjármû forgalmi engedélyét. Az igazolás
kizárólag az eredeti rendszámra és érvényességre adható
ki, az általános forgalmi adót is tartalmazó összege 1000 Ft
díj megfizetése ellenében.

(7) Ha ugyanarra a jármûre, részben vagy egészben azo-
nos idõszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevõ
kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását vagy má-
sik rendszámra történõ átírását, vagy – évesnél rövidebb
érvényességi idõtartamú jogosultság esetén – késõbbi kez-
dõ érvényességi idõpontra, ugyanarra a rendszámra tör-
ténõ érvényesítését.

(8) Ha a több úthasználati jogosultság kezdõ érvényes-
ségi napja vagy érvényességi idõtartama nem egyezik,
visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha az
érvényesség még nem kezdõdött el, vagy ha már elkezdõ-
dött, akkor az eltelt idõszakban a másik jogosultság teljes
idõtartamban érvényes volt. Az általános forgalmi adót is
tartalmazó szolgáltatások díja 1000 Ft.”

9. §

Az R. 2. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

10. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, egy-
idejûleg az R. 3–7. melléklete hatályát veszti.

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

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Melléklet
a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

„2. melléklet
a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

A díjköteles útszakaszok és az e-matricaárusító
helyek jelölése

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2007. KPJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Jog-
egységi Tanácsa a Polgári Kollégium vezetõje által indít-
ványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

Az elõvásárlásra jogosult egyoldalú kérelme alapján a
tulajdonjog az ingatlan-nyilvántartásba csak akkor jegyez-
hetõ be, ha az eladó az elõvásárlásra jogosult javára a be-
jegyzést megengedõ nyilatkozatot (bejegyzési engedélyt)
megadja.

INDOKOLÁS

I.

A Legfelsõbb Bíróság Polgári Kollégiumának vezetõje
a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi
LXVI. törvény (Bszi.) 29. § (1) bekezdésének a) pontja és

31. § (1) bekezdés a) pontja alapján jogegységi eljárás le-
folytatását indítványozta abban a kérdésben, hogy a föld-
hivatali eljárásban bejegyezhetõ-e a tulajdonjog a magát
elõvásárlási jogosultként állító fél egyoldalú kérelme alap-
ján. Az indítvány megtételét az indokolta, hogy a Legfel-
sõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumában és Polgári
Kollégiumában eltérõ álláspontok alakultak ki ebben a
kérdésben.

II.

A Közigazgatási Kollégium álláspontja szerint a tulaj-
donjog bejegyzése iránti kérelmet – ha az a jogszabályok-
nak megfelel – a földhivatalnak teljesítenie kell. A kére-
lem elutasítására akkor van lehetõsége, ha a bejegyzés
iránti kérelemnek jogszabályban meghatározott hibája
van. A bejegyzési kérelem teljesítését a földhivatal a szer-
zõdés vagy a jognyilatkozat hibája miatt csak az okirat
nyilvánvaló érvénytelensége esetén tagadhatja meg.

A földhivatal köteles az elõvásárlásra jogosult tulajdon-
jog bejegyzés iránti kérelmét teljesíteni, ha a bejegyzési
kérelem a jogszabályban megkívánt tartalmi és formai fel-
tételeknek megfelel. Egy konkrét ügyben a földhivatalnak
vizsgálnia kellett a jogszabályon alapuló elõvásárlási jog
fennállását. Miután az elõvásárlásra jogosult a földhivatal-
nál bejelentette, hogy élni kíván e jogával, nyilatkozatát az
eladókhoz is eljuttatta és igazolta a vételár bírósági letétbe
helyezését, a földhivatalnak nem volt jogszabályi lehetõ-
sége a beavatkozó tulajdonjog bejegyzési kérelmének az
elutasítására az elõvásárlási jog figyelmen kívül hagyásá-
val (Kfv.IV.37 062/2005/6.). Az elõvásárlásra jogosult tu-
lajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhetõ
abban az esetben is, ha az eladó a bejegyzési engedélyt a
vevõ és nem az elõvásárlásra jogosult részére adta meg. A
földhivatalnak nincs jogosultsága arra, hogy a bejegyzési
engedélyt az elõvásárlásra jogosult nevére kiállítva kíván-
ja meg (Kfv.III.37 209/2004.).

A Közigazgatási Kollégium álláspontja szerint a tulaj-
donjognak az elõvásárlásra jogosult javára történõ bejegy-
zése esetén a jóhiszemû vevõnek az elõvásárlással kapcso-
latos kifogásait nem az ingatlan-nyilvántartási eljárásban
kell elbírálni, ez az eljárás erre jellegénél fogva nem alkal-
mas. A vita rendezésére nyitva áll a törlési eljárás (Inytv.
62. §), amelyben a bejegyzés törlését és az eredeti állapot
visszaállítását keresettel lehet kérni. Ebben az eljárásban
– és nem a földhivatali eljárásban – kell vizsgálni, hogy az
elõvásárlásra jogosult nyilatkozata komoly-e, teljesítõ-
készsége valós-e.

A Polgári Kollégium ezzel szemben álló álláspontja
szerint az elõvásárlásra jogosult tulajdonjoga az ingat-
lan-nyilvántartásba nem jegyezhetõ be, ha az eladó vitatja
az elõvásárlási jog fennállását, a kérelmezõ e jogosultságát
vagy azt, hogy az elõvásárlásra jogosult jogszerûen élt ez-
zel a jogával és ezért javára a bejegyzési engedélyt nem
adja meg. Az elõvásárlásra jogosult javára szóló bejegyzé-
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si engedély hiányában tulajdonjoga az ingatlan-nyilván-
tartásba nem jegyezhetõ be.

III.

A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfõbb
ügyész képviselõje kifejtette, hogy a földhivatal a tulajdo-
nos eladó bejegyzési engedélyének hiányában, az elõvá-
sárlásra jogosultságát állító fél egyoldalú kérelme alapján
javára a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartásba nem je-
gyezheti be. Elõvásárlási jog gyakorlása esetén, ha a be-
jegyzési engedélyben a tulajdonos más javára járul hozzá a
tulajdonszerzés bejegyzéséhez, akkor olyan személy ré-
szére teljesíti a kötelmet, aki nem alanya az adásvételi
szerzõdésnek. A kötelmi ügylet elválik a realizálására
szolgáló dologi ügylettõl, ami nyilvánvaló jogi lehetetlen-
ség. Az eladó és az elõvásárlásra jogosult közötti vita csak
peres eljárásban dönthetõ el. Az ingatlan-nyilvántartási el-
járás, annak regisztratív jellegébõl következõen alapve-
tõen nem arra szolgál, hogy a jogügyletek érvényességét
vagy érvénytelenségét eldöntse.

IV.

A Ptk. 117. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelke-
zés szerint ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az
erre irányuló szerzõdésen vagy más jogcímen felül a tulaj-
donosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való be-
jegyzése is szükséges. A tulajdonjog megszerzésének te-
hát kettõs feltétele van; egyrészt szükséges a tulajdonjog
átruházására irányuló szerzõdés vagy más jogcím (kötelmi
jogi ügylet), másrészt szükség van a tulajdonjognak az in-
gatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére is.

A Ptk. 373. §-ának (1) bekezdésében szabályozott elõ-
vásárlási jog a jogosultnak lehetõséget ad arra, hogy egy-
oldalú nyilatkozattal jogviszonyt létesítsen maga és a dol-
got eladni szándékozó tulajdonos között. Az elõvásárlási
jog három alanyú jogviszony, melynek szereplõi a dolog
tulajdonosa (az eladó), a vevõ és az elõvásárlásra jogosult.
Az elõvásárlási jog gyakorlása esetén az adásvételi szerzõ-
dés alanyaiban áll be változás, az eredeti kötelemnek sem a
tartalma, sem a tárgya nem módosul.

Az elõvásárlási jog és annak gyakorlása tehát a tulaj-
donjog megszerzéséhez szükséges egyik feltétel, a kötelmi
jogi ügylet része, azon belül helyezkedik el. Az elõvásárlá-
si jog gyakorlásának jogi hatálya azonban nem terjed ki a
tulajdonjog átszállásához szükséges másik, dologi feltétel-
re, a relatíve önálló dologi hatályú bejegyzésre.

A magyar telekkönyvi jog az 1972. évi 31. tvr. kivételé-
vel a jogok bejegyzéséhez bejegyzési engedélyt (clausula
intabulandi) kívánt meg. Az ingatlan-nyilvántartásról
szóló jelenleg hatályos 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.)
29. §-a is akként rendelkezik, hogy a bejegyzésnek olyan
okirat alapján van helye, amely tartalmazza a bejegyzést,

feljegyzést megengedõ nyilatkozatot az ingatlan-nyilván-
tartásban bejegyzett vagy közbensõ szerzõként bejegyez-
hetõ tulajdonos részérõl (bejegyzési engedély).

A Ptk. 365. §-ának (1) bekezdésébe foglalt rendelkezés
szerint az adásvételi szerzõdés alapján az eladó köteles a
dolog tulajdonjogát a vevõre átruházni. Az eladó tehát ak-
kor teljesíti az adásvételi szerzõdést, ha a tulajdonjogot a
vevõre átruházza. Az átruházásra pedig ingatlan-nyilván-
tartási bejegyzés hiányában a Ptk. elõzõekben hivatkozott
117. § (3) bekezdése értelmében nem kerülhet sor. A be-
jegyzési engedély kiadása tehát egyrészt a kötelmi ügylet
teljesítése az eladó részérõl, másrészt elengedhetetlen fel-
tétele a tulajdonjog megszerzésének, mert enélkül a tulaj-
donjog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhetõ be. A
bejegyzési engedély az eladó és a vevõ megállapodásán
alapuló egyoldalú címzett jognyilatkozat, melynek meg
kell érkeznie az új jogosulthoz (a vevõhöz), aki ennek
alapján kérheti tulajdonjogának a bejegyzését az ingat-
lan-nyilvántartásba. Az átruházás a tulajdonjognak az in-
gatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésével fejezõdik be.

Abban az esetben, ha az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzett tulajdonos, mint eladó a kötelmi ügyletbe a belé-
pését bejelentõ elõvásárlásra jogosult javára a bejegyzési
engedélyt nem adja ki, az elõvásárlásra jogosult tulajdon-
joga az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhetõ be, mert a
kötelmi jogi ügylet és a dologi hatályú bejegyzés alanyai
eltérnének egymástól, melyre nyilvánvalóan nem kerülhet
sor. Nem lehetnek más alanyai ugyanazon jogviszony
egyes elemeinek, vagyis a kötelmi ügyletnek és a tulajdon-
jog bejegyzésének.

A bejegyzési engedély kiadására az esetek többségében
akkor kerül sor, ha a vevõ is teljesíti a szerzõdésben vállalt
kötelezettségét, nevezetesen a vételárat megfizeti. Ilyen
esetekben a bejegyzési engedély a vevõ teljesítésének az
elismerése is. Az elõvásárlásra jogosult javára a tulajdon-
jog bejegyzési engedély hiányában történõ bejegyzése
megfosztja az eladót attól, hogy a vevõ tulajdonjogának
bejegyzését a vételár megfizetésétõl függõvé tegye. Saját
szolgáltatásának az akaratán kívüli teljesítésére kénysze-
rül akkor is, ha a vevõ szolgáltatásához nem jutott hozzá.

A fentiek miatt a földhivatal nem jogosult az eladó által
kiadott bejegyzési engedélyben feltüntetett vevõ szemé-
lyét megváltoztatni és helyette az elõvásárlásra jogosultat
tekinteni a bejegyzési engedély címzettjének. Az elõvásár-
lásra jogosult tulajdonjogának a bejegyzésével a földhiva-
tal eldöntené az eladó, az eredeti vevõ és az elõvásárlásra
jogosult közötti polgári jogi jogvitát, mely nyilvánvalóan
nem tartozik a hatáskörébe.

V.

A Legfelsõbb Bíróság elõvásárlási jogról szóló PK.
9. számú állásfoglalásának VIII. pontja szerint az elõvá-
sárlásra jogosultnak keresetében kell kérnie annak meg-
állapítását, hogy a sérelmére kötött adásvételi szerzõdés
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vele szemben hatálytalan. Jogilag védett érdekének a sé-
relme esetén az elõvásárlásra jogosultnak kell a bíróság-
hoz fordulnia és kérnie a törvényes helyzet helyreállítását.
A polgári bíróságra tartozik – kontradiktórius eljárás kere-
tében – annak eldöntése, hogy az elõvásárlási jog fenn-
áll-e, az a jogosultat illeti-e meg és jogszerûen gyakorol-
ta-e e jogát. Ezeknek a kérdéseknek az elbírálása a földhi-
vatal hatáskörét meghaladja és az esetek többségében an-
nak a lehetõsége sem áll fenn, hogy az elõvásárlásra jogo-
sult a földhivatali eljárásban okiratokkal igazolja az elõvá-
sárlási jog fennállását, e jogosultságát és annak jogszerû
gyakorlását. A földhivatalnak kizárólag arra van lehetõsé-
ge, hogy a tulajdonos eladó bejegyzési engedélyében sze-
replõ vevõ tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét elutasítsa
akkor, ha a vevõ nem tud eleget tenni az Inytv. végrehajtá-
sáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (Vhr.)
75. §-ában foglaltaknak, mely szerint csatolnia kell a jogo-
sult nyilatkozatát arról, hogy elõvásárlási jogával nem kí-
ván élni.

Ezt az álláspontot támasztja alá az Vhr. 14. és 15. §-ai-
nak összevetése is. A 15. § (4) bekezdése meghatározza,
hogy a vételi jog gyakorlása esetén a vételi jog jogosultja
milyen módon igazolhatja az ingatlan megvásárlására vo-
natkozó egyoldalú nyilatkozatának a megtételét a kötele-
zett részére. Ilyen rendelkezést az elõ- és visszavásárlási
jogot szabályozó Vhr. 14. §-a nem tartalmaz. Amennyiben
a jogszabály lehetõvé kívánta volna tenni az elõ- és vissza-
vásárlási jog jogosultjának egyoldalú kérelme alapján a tu-
lajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzését, a
Vhr. 15. § (4) bekezdése szerinti rendelkezés itt sem lett
volna mellõzhetõ.

Az elõvásárlásra jogosult javára a tulajdonjog jogsze-
rûtlen bejegyzésével az eladónak és a vevõnek okozott
hátrány kiküszöbölésére az Inytv. 62. §-a szerinti kereset
nem lehet alkalmas. A vevõ törlési per indítására nem jo-
gosult, mert a 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilván-
tartott joga nem volt. Keresetet az eladó terjeszthetne elõ,
de még az érvénytelenség kiterjesztõ értelmezése esetén is
sérelem érné. A törlési kereset elõterjesztõjének kellene
ugyanis bizonyítania a bejegyzés érvénytelenségét, ezen
belül azt, hogy az elõvásárlásra jogosult jogszerûtlenül élt
e jogával. Ebben az esetben megfordulna a bizonyítási te-
her [Pp. 164. § (1) bekezdés] és nem az elõvásárlásra jogo-
sultnak kellene az adásvételi szerzõdés vele szembeni ha-
tálytalanságának a megállapítását kérnie és bizonyítania
elõvásárlási jogának fennállását, jogosultságát és annak
jogszerû gyakorlását, hanem mindezek ellenkezõjét a tu-
lajdonos eladónak kellene bizonyítania. Ez pedig nyilván-
valóan ellentétes az elõvásárlási jog intézményének céljá-
val és rendeltetésével. Az elõvásárlási jog az eladó szerzõ-
dési szabadságának korlátozása, mely csak akkor érvénye-
sülhet, ha egyértelmûen megállapítható, hogy gyakorlása
jogszerûen történt. Erre pedig vita esetén csak a polgári pe-
res eljárás adhat megalapozott választ.

A fentiekben kifejtett indokok alapján a jogegységi ta-
nács a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása ér-

dekében a Bszi. 27. §, 29. § (1) bekezdés a) pontja és 32. §
(4) bekezdése értelmében a rendelkezõ rész szerint határo-
zott.

Budapest, 2007. szeptember 27.

Dr. Lomnici Zoltán s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Kollár Márta s. k., Bauer Jánosné dr. s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Murányi Katalin s. k., Dr. Wellmann György s. k.,
bíró bíró

Dr. Kazay László s. k., Dr. Kozma György s. k.,
bíró bíró

Budapest Fõváros Közgyûlése
Gazdasági Bizottsága

pályázatot hirdet
a 2008-ban Budapesten megvalósuló nemzetközi,

illetve országos jelentõségû, önálló turisztikai
vonzerõvel bíró programok és rendezvénysorozatok
marketingjének és megrendezésének támogatására

I. A pályázat célja:
– a 2008. Reneszánsz Évhez kapcsolódó, a reneszánsz

jegyében létrehozott programok,
– az eddigi kínálathoz képest tematikájában újdonságot

hordozó vagy a holtszezon „feltöltését” megcélzó kezde-
ményezések,

– önálló turisztikai vonzerõt jelentõ sportrendezvé-
nyek,

– hagyományõrzõ és hagyományosan megrendezésre
kerülõ programok
támogatása.

II. Támogatható tevékenységek köre:
1. a rendezvény értékesítését, népszerûsítését célzó

marketing,
2. a rendezvény infrastruktúrájának, mûszaki, technikai

feltételeinek biztosítása,
3. fellépõ elõadómûvészek díjazása.

III. Nem támogatható tevékenységek köre:
1. Nem igényelhetõ támogatás olyan program megren-

dezéséhez, mely valamely költségvetési intézmény, szer-
vezet kötelezõ alapfeladata és ez az alapító okiratában sze-
repel,
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2. a szervezet és székhely/telephely/iroda mûködéssel,
személyzettel kapcsolatos költségei, infrastruktúra-, esz-
közfejlesztéssel és beruházással kapcsolatos kiadások,

3. a program szervezésével kapcsolatos honoráriumok,
4. szerzõi jogdíjak megfizetése.

IV. A pályázat pénzügyi forrása:
A fõvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret.
A támogatásra fordítható tervezett keretösszeg:
120 millió forint.

V. A pályázók köre:
Magyarországon bejegyzett vállalkozások, önkormány-

zatok és más költségvetési szervek intézményei, non-pro-
fit és szakmai szervezetek, melyek tevékenységükbõl ere-
dõen a program gazdái.

Konzorcium keretében is benyújtható pályázat, ebben
az esetben a konzorciumi együttmûködési megállapodást
csatolni kell a pályázathoz.

VI. A pályázat tartalma:
A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit je-

len pályázati kiírás, az adatlap és a szerzõdés-tervezet
együttesen tartalmazzák.

Általános tartalmi követelmények:
1. A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a

pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.
2. A pályázott program elõkészítettségét – tartalmi,

szervezési és pénzügyi – a pályázónak dokumentálnia kell.
Szerzõdéskötés kizárólag végleges program ismeretében
lehetséges, ezt követõen minden, a pályázó által kezdemé-
nyezett módosítás újabb bizottsági döntést von maga után.

3. A pályázó bemutatja a rendezvény turisztikai vonz-
erejét.

A pályázó kötelezettségei:
1. A rendezvény a pályázatban foglaltak szerinti lebo-

nyolítása,
2. a rendezvény kezdeti idõpontját megelõzõ 30 nappal
a) a pályázó köteles minimum kétnyelvû (magyar és egy

idegen nyelvû) nyomtatott promóciós/reklám anyagokból
1-1 mintapéldányt a Fõpolgármesteri Hivatal Kereskedel-
mi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztálya
számára megküldeni, a programról és a további promóciós
munkáról szóló tájékoztatóval együtt.

b) A nyomtatott promóciós eszközökön fel kell tüntet-
nie a támogatót és a „Budapest turisztikai logo”-t a szerzõ-
désben megadottak szerint.

c) A promóciós anyagokból további példányokat kell
eljuttatnia a BTH – Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.
központi irodájába a Tourinform irodákban történõ ter-
jesztés céljából.

d) Az eseményrõl a pályázati formanyomtatványhoz
mellékelt minta szerinti híranyagot kell összeállítani és to-
vábbítani a BTH – Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.

számára a Budapesti turisztikai eseménynaptárban és az
internetes honlapon való megjelenés céljából.

A Pályázó internetes honlapjáról kinyomtatott anyagok
nem helyettesíthetik az itt igényelt promóciós eszközöket!

3. A program értékelése céljából Pályázó szakmai be-
számolót, hatástanulmányt készít/készíttet a szerzõdéshez
mellékelt mintában megadott minimum szempontok
szerint.

4. Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közte-
rületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a
pályázathoz, de legkésõbb a támogatási szerzõdés megkö-
tésig a bérleti szerzõdést, vagy a közterület-használati, ill.
egyéb hatósági engedélyeket.

VII. Pénzügyi feltételek:

A támogatás jellege:
– visszatérítési kötelezettség nélküli.
– A támogatás a program megvalósítása után, a fel-

használás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfo-
gadása esetén kerül átutalásra.

A támogatás mértéke:
– országos jelentõségû rendezvények esetében: maxi-

mum 3 millió forint,
– nemzetközi jelentõségû rendezvények esetében: ma-

ximum 6 millió forint

1. A program megvalósításához szükséges pénzeszköz
minimum 50%-ával a pályázónak saját forrásból és szpon-
zori bevétel(ek)bõl rendelkeznie kell.

Nem tekinthetõ saját forrásnak
a) a különbözõ állami pénzalapokból elnyert vagy igé-

nyelt támogatás,
b) a pályázott programból származó jegybevétel, kivé-

ve, ha a pályázat tárgya több elõadásból álló sorozat.

2. A támogatásról döntõ Gazdasági Bizottság jogosult a
Pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jó-
váhagyni, melynek elfogadását a Pályázó a szerzõdés alá-
írásával jelez.

VIII. Formai megfelelés feltételei
1. A kitöltött és cégszerûen aláírt adatlap és minden elõ-

írt melléklet határidõre történõ beküldése a lent megjelölt
címre.

2. Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatla-
pon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban
és egy számítógépes adathordozón.

3. Hiánypótlás kizárólag formai hiányosságok rendezé-
sére (csatolandó dokumentumok), egy alkalommal, a be-
adási határidõ lejártát követõ 5 munkanapon belül lehetsé-
ges. Kivételt képez a hatósági engedélyek benyújtása,
melynek határideje legkésõbb a szerzõdéskötés idõpontja.

IX. Nem támogatható a pályázat, amennyiben
– a turisztikai vonzerõ nem kellõ mértékben alátámasz-

tott,
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– a pályázó helyi jelentõségû rendezvény szervezésé-
hez kér támogatást.

– Támogatást a pályázat benyújtását megelõzõen meg-
kezdett rendezvényre nem lehet igényelni.

– A pályázó Budapest Fõvárosi Önkormányzata egyéb
támogatási kereteibõl ugyanarra a programra további tá-
mogatást nem igényelhet, pályázatot nem nyújthat be.

X. A támogatás odaítélésénél elõnyt élveznek
– a marketing szemléletû, részletes középtávú koncep-

cióval rendelkezõ pályázók, akik célcsoportoknak/célor-
szágoknak megfelelõ marketing tevékenységet folytatnak;

– azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek elõ-
értékesítése szervezett formában mûködik.

– azon pályázó kerületi önkormányzatok, melyek ren-
delkeznek helyi turisztikai koncepcióval.

XI. Érvénytelenség, kizáró okok:
1. A pályázat érvénytelen, ha nem az elõírt határidõre és

módon nyújtották be,
2. a Fõpolgármesteri Hivatalon belül más címzetthez,

vagy nem postai úton/nem futárszolgálattal küldték,
3. nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatla-

pon elõírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra
biztosított határidõn belül sem pótolja.

XII. Eljárásrend:

Értékelés, értesítés:
1. A pályázatok értékelését a Fõpolgármesteri Hivatal,

valamint felkért bíráló bizottság végzi.
2. A rendezvények támogatásáról a Fõpolgármesteri Hi-

vatal által tett javaslat alapján a Gazdasági Bizottság dönt.
Az elbírálás várható ideje a pályázat benyújtási határidejét
követõ 60. nap.

3. A Gazdasági Bizottság fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.

4. A Gazdasági Bizottság döntése ellen fellebbezésnek
helye nincs.

5. A pályázókat az eredményrõl a Fõpolgármesteri Hi-
vatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a tá-
mogatás összegét a Fõpolgármesteri Hivatal internetes
honlapján közzéteszi.

Szerzõdéskötés:
A támogatást nyert programok rendezõivel az idegen-

forgalmi célú bizottsági keret terhére a Fõvárosi Közgyû-
lés Gazdasági Bizottsága köt támogatási szerzõdést.

XIII. Adminisztratív információk

1. A dokumentumok letölthetõk a http://www.buda-
pest.hu. honlapról, a Pályázatok menüpont fõvárosi tu-
risztikai rendezvények címszó alatt. Nyomtatott formában
átvehetõk a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iro-
dáján (1052 Budapest, Bárczy István u.1–3.)

2. A pályázat benyújtásának módja
– Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri

Hivatal Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Ér-
dekvédelmi Ügyosztály, 1052 Budapest V., Városház
u. 9–11.

– Futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzés-
sel az alábbi címre adhatók le: Fõpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István
u. 1–3.

– A borítékon kérjük feltüntetni: „Fõvárosi turisztikai
rendezvény pályázat – 2008.”

3. A pályázatok benyújtásának/postára adásának
határideje:

2008. február 15. 24.00 óra

4. További információ: Budapest Fõváros Önkor-
mányzata – Fõpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi, Tu-
risztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály, telefon:
327-1098, 327-1214, fax: 327-1890, e-mail: tothgy@bu-
dapest.hu

Fõvárosi Közgyûlés Gazdasági Bizottsága

A felhívás mellékletei:
1. pályázati formanyomtatvány
2. támogatási szerzõdés tervezet
(letölthetõk a http://www.budapest.hu honlapról a fen-

tiek szerint)

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett idegenvezetõk

700620 Major Edina olasz

700621 Nagy Edina angol
német
spanyol

700623 Nagy Bernadett német

700624 Wild Mária Judit angol
német

700625 Friedrich Uta angol
német

700626 Kucsma Daniella német

700627 Hering Ágnes angol
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700628 Kecskés Melinda spanyol

700629 Demeter Csaba német

700630 Kovács Adrienn német

700631 Zeisky Tamás angol
orosz

700632 Szikszainé
Boncz Tünde Emese

német

700633 Asonitisné Kósa Gabriella spanyol

700636 Szeder Katalin angol
német

700637 Bátorkeszi-Kiss Ákos angol
francia

700638 Soós Brigitta angol
spanyol

700639 Guzmits Viktória angol

700640 Marton László Pál angol

700641 Molnár Anita angol

700642 Nagy Anna Alexandra angol

700643 Dr. Tihanyi Dóra angol
francia

700645 Nagy Lajos orosz

700646 Horváth-Szegõ Csilla
Szegõ Csilla

angol
olasz

700647 Lengyel Zoltán francia

700648 Halász Levente angol

700649 Csuhai Evelin német

700650 Izsó István angol

700651 Hanuscsák Mihály német

700652 Machlik Péter német

700653 Tóth Adrienn angol

700654 Hegedûs Zoltán angol

700655 Kántor Dóra angol
német

700656 Kovács Katalin német

700657 Kajtár Tamás angol

700658 Kupcsik Helga Lívia angol

700659 Zaharia Etelka
Dobsa Etelka

német
román

700661 Hegyi Anita angol
orosz

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

ADRIATICA Utazási Iroda
1055 Budapest, Nagy Ignác u. 14.
Tel.: 269-1426
Fax: 412-1750
U-000883
ADRIATICA Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 13.

BELSPED TRAVEL Utazási Iroda
1107 Budapest, Fogadó u. 3.
Tel.: 260-3683
Fax: 261-6376
U-000880
Belsped Team Logistic
Nemzetközi Szállítmányozási Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 06.

Enter Travel Utazási Iroda
1072 Budapest, Király u. 53.
Tel.: 373-0442
Fax: 373-0443
U-000881
Enter Travel Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 10.

Frankoford Bt.-Hello Tourisat.net Utazási Iroda
7621 Pécs, Teréz u. 15. fszt. 2.
Tel.: (72) 510-730
Fax: (72) 243-805
U-000884
Frankford Fordító, Tanácsadó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Bejegyzés: 2007. 12. 19.

Golf Travel Hungary Utazási Iroda
1089 Budapest, Orczy út 32/A
Tel.: 299-8787
Fax: 299-8719
U-000869
Golf Travel Hungary Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 10.

LOVASI TOURIST Utazási Iroda
8200 Veszprém, Ady E. u. 7/C
Tel.: (88) 422-912
Fax: (88) 405-200
U-000882
LOVASI és TÁRSAI TOURIST Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 11.
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Nagy Világ Utazási Iroda
2092 Budakeszi, Fõ u. 43–45.
Tel.: (23) 457-278
Fax: (23) 457-279
U-000879
Nagy Világ Utazási Iroda Kft.
Bejegyzés: 2007. 12. 05.

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

Baranya Utazási Iroda
7754 Bóly, Ady Endre u. 11.
Tel.: (69) 568-068
Fax: (69) 568-068
R-1793/1998.
Baranya-Vad Vadászatszervezõ Kft.
Törlés: 2007. 12. 29.

CIKLON Utazási Iroda
2800 Tatabánya, Turul u. 1.
Tel.: (34) 522-911
Fax: (34) 522-912
U-000737
CIKLON – TOURS Utazásszervezõ és Társközvetítõ Kft.
Törlés: 2007. 12. 05.

Global Utazási Iroda
1013 Budapest, Krisztina krt. 13.
Tel.: 212-1039
Fax: 212-1038
U-000701
Global Contact Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 12. 13.

LOVASI és TÁRSAI TOURIST Utazási Iroda
8200 Veszprém, Ady E. u. 7/C fszt. 1.
Tel.: (88) 422-912
Fax: (88) 405-200
R-01130/1995/2000.
LOVASI és TÁRSAI TOURIST Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2007. 12. 11.

Planet Utazási Iroda
1165 Budapest, Thököly út 10.
Tel.: 402-0886
Fax: 402-0887
U-000339
Planet 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Törlés: 2007. 12. 12.

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett
hivatalból történt törlések

Bell House ITB Utazási Iroda
1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.
Tel.: 318-5096
Fax: 266-3565
R-01041/94/1999.
Bell House Hungary Kereskedelmi
és Utazásszervezési Kft.
Törlés: 2007. 11. 13.
Jogerõs: 2007. 12. 27.

E.C.B. Utazási Iroda
1145 Budapest, Törökõr u. 75.
Tel.: 252-8230
Fax: 252-2744
R-00974/1994.
E.C.B. Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Törlés: 2007. 07. 06.
Jogerõs: 2007. 10. 05.

MALDA TOURS Utazási Iroda
1092 Budapest, Ráday u. 14. I/1.
Tel.: 323-1568
Fax: 216-7452
U-000796
Malda Tours Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2007. 11. 19.
Jogerõs: 2007. 12. 05.

ROBINSON-CROUSOE Utazási Iroda
1075 Budapest, Dohány u. 1/C.
Tel.: 268-0745
Fax: 268-0745
R-1562/1997.
ROBINSON-TRAVEL Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2007. 06. 27.
Jogerõs: 2007. 08. 13.

TRE TOUR Utazási Iroda
1125 Budapest, Kútvölgyi út 55.
Tel.: 200-6357
Fax: 200-6352
R-00748
TRE TOUR Kereskedelmi Utazásszervezõ
és Közvetítõ Idegenforgalmi Kft.
Törlés: 2007. 06. 29.
Jogerõs: 2007. 10. 30.

20 TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 2008/1. szám



2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
névváltoztatás miatt

FORST Vadászatszervezõ Utazási Iroda
1023 Budapest, Rómer Flóris u. 39.
Tel.: 336-1374
Fax: 336-1377
U-000093
FORST Vadászatszervezõ és Kereskedelmi Zrt.
Elõzõ név: FORST Vadászatszervezõ és Kereskedelmi Rt.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 19.

Szikra Tours Utazási Iroda
1053 Budapest, Múzeum krt. 5.
Tel.: 266-8371
Fax: 337-0177
R-1829-98/1999.
Szikra Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ név: Bella-Tours Utazási Ügynökség

Bella-Line Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

Változásbejegyzés: 2007. 12. 29.

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

BONO Utazási Központ – Skandináv Utazási
Központ Utazási Iroda
1051 Budapest, Nádor u. 8.
Tel.: 312-8623
Fax: 312-8623
U-000577
BONO Utazási Központ Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 17.
(charter járat igénybevételével való bõvítés)

SOL TOURS Utazási Iroda
2481 Velence, Ország u. 25/A
Tel.: (22) 470-497
Fax: (22) 470-497
R-02030/2000.
SOL TOURS Idegenforgalmi, Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 17. (belföld)

Szikra Tours Utazási Iroda
1053 Budapest, Múzeum krt. 5.
Tel.: 266-8371
Fax: 337-0177
R-1829-98/1999.
Szikra Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 12.
(kiutaztatás és belföld)

2007. december 1. és 2007. december 31. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

Excursor Utazási Iroda
1073 Budapest, István út 8.
Tel.: 322-4111
Fax: 322-4111
U-000386
Excursor Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 06. (kiutaztatás)

Home & Holiday Utazási Iroda
4026 Debrecen, Péterfia u. 4.
Tel.: (52) 526-448
Fax: (52) 526-448
U-000589
Home & Holiday Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 04. (kiutaztatás)

Hotel Reservations Utazási Iroda
1024 Budapest, Tátra u. 26. fszt. 2.
Tel.: 237-0313
Fax: 237-0314
R-02002/2000.
Hotel Reservations Utazásszervezõ
és Szállodafoglalási Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 13. (belföldi)

Inter Focus Tours Utazási Iroda
1039 Budapest, Zsirai Miklós u. 1.
Tel.: 243-3049
Fax: 243-3049
U-000267
Inter Focus Tours Utazási, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 27.
(kiutaztatás és belföld)
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Karnevál Utazási Iroda
4025 Debrecen, Piac u. 38.
Tel.: (52) 449-559
Fax: (52) 415-631
R-01528
Karnevál Utazási Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 04.
(kiutaztatás és belföld)

NEFERTITI 25 Tours Utazási Iroda
1066 Budapest, Dessewffy u. 25.
Tel.: 302-7337
Fax: 302-7337
R-000778
NEFERTITI 25 Idegenforgalmi, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 11. 29.
(kiutaztatás és belföld)

Rettó Travel Utazási Iroda
3400 Mezõkövesd, Szent László tér 8.
Tel.: (49) 505-057
Fax: (49) 412-673
U-000753
Rettó Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 20.
(kiutaztatás és belföld)

Riviera – Tours Utazási Iroda
4400 Nyíregyháza, Új út 35.
Tel.: (42) 311-763
Fax: (42) 311-763
R-0413/1992/1999.
Riviera – Tours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 17. (kiutaztatás)

TRIO TOURS Utazási Iroda
8380 Hévíz, Tavirózsa út 1.
Tel.: (83) 540-182
Fax: (83) 340-845
R-00346
„TRIO II” Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 07. (kiutaztatás)

VAMANA Tours Utazási Iroda
1035 Budapest, Vörösvári út 31.
Tel.: 266-6434
Fax: 266-7692
U-000500
VAMANA Tours Utazási és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 07. (kiutaztatás)

ZENDRA TOURS Utazási Iroda
4700 Mátészalka, Szalkay L. u. 15.
Tel.: (44) 502-568
Fax: (44) 502-569
U-000824
ZENDRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2007. 12. 20. (belföldi)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket érintõ

határozatok
2007. december 1. és 2007. december 31. között

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:

AÁB Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1025 Budapest; Szépvölgyi út 2/B 5. em. 17.
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-876674
adószáma: 13852931-2-41
nyilvántartási száma: X-000076/2007.
Módosított határozat kelte: 2007. december 20. (Áru-

alap bõvülése a 2. számú ingatlannal)

A jogosult

1. a Kõkapu Vadászkastély és Hotel 3994 Nagyhuta,
Kõkapu u. 2. szám alatti ingatlan (hrsz.: 073/4.) szobái-
nak,

2. a Hotel Napsugár 4200 Hajdúszoboszló, József
Attila u. 14. szám alatti ingatlan (hrsz.: 2391.) apart-
manjainak, illetve szállodai szobáinak

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.

Interval Holidays Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
székhelye: 2049 Diósd, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
cégjegyzékszáma: Cg.13-09-110342
adószáma: 13833783-2-13
határozat száma: X-000086/2007.
Módosított határozat kelte: 2007. december 10. (Az áru-

alap bõvült a 2. számú ingatlannal)
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A jogosult

1. a Hotel Vital**** 8749 Zalakaros, Üdülõ sor 6/B
szám alatti ingatlan (hrsz.: 276/1/A/2.) 11 db szállodai
szobájának és 4 db apartmanjának, valamint

2. a Triász Aparthotel 8784 Kehidakustány, Petõfi
utca 10. szám alatti ingatlan (hrsz.: 545.) 18 db apart-
manjának

idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.
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tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
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Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


