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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi XLI.
törvény
a vámeljárások egyszerûsítésérõl és összehangolásáról
szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi
egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án
létrehozott Módosító Jegyzõkönyvének
kihirdetésérõl*
1. § Az Országgyûlés a vámeljárások egyszerûsítésérõl
és összehangolásáról szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án
kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június
26-án létrehozott Módosító Jegyzõkönyvét és függelékeit
e törvénnyel kihirdeti. (A Magyar Köztársaság 2004. április hónapban csatlakozott a Módosító Jegyzõkönyvhöz, a
csatlakozási okiratot 2004. április 29-én letétbe helyezte, a
Módosító Jegyzõkönyv a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2006. február 3-án hatályba lépett.)
2. § A Módosító Jegyzõkönyv angol nyelvû szövege és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Protocol of Amendment to the International
Convention on the simplification and harmonisation
of customs procedures
(done at Brussels on 26 June 1999)
The Contracting Parties to the International Convention
on the simplification and harmonisation of customs
procedures (done at Kyoto on 18 May 1973 and entered
into force on 25 September 1974), hereinafter „the
Convention”, established under the auspices of the
Customs Cooperation Council, hereinafter „the Council”,
considering that to achieve the aims of:
– eliminating divergence between the customs
procedures and practices of Contracting Parties that can
hamper international trade and other international
exchanges,
– meeting the needs of international trade and the
customs for facilitation, simplification and harmonisation
of customs procedures and practices,
– ensuring appropriate standards of customs control,
and
– enabling the customs to respond to major changes in
business and administrative methods and techniques,
the Convention must be amended,
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.
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considering also that the amended Convention:
– must provide that the core principles for such
simplification and harmonisation are made obligatory on
Contracting Parties to the amended Convention,
– must provide the customs with efficient procedures
supported by appropriate and effective control methods,
and
– will enable the achievement of a high degree of
simplification and harmonisation of customs procedures
and practices which is an essential aim of the Council, and
thus make a major contribution to facilitation of
international trade,
have agreed as follows:
Article 1
The Preamble and the Articles of the Convention are
amended as set out in the text contained in Appendix I
hereto.

Article 2
The Annexes of the Convention are replaced by the
General Annex contained in Appendix II and by the
specific annexes contained in Appendix III hereto.
Article 3
1. Any Contracting Party to the Convention may
express its consent to be bound by this Protocol, including
Appendices I and II, by:
(a) signing it without reservation of ratification;
(b) depositing an instrument of ratification after
signing it subject to ratification; or
(c) acceding to it.
2. This Protocol shall be open until 30 June 2000 for
signature at the Headquarters of the Council in Brussels by
the Contracting Parties to the Convention. Thereafter, it
shall be open for accession.
3. This Protocol, including Appendices I and II, shall
enter into force three months after 40 Contracting Parties
have signed this Protocol without reservation of
ratification or have deposited their instrument of
ratification or accession.
4. After 40 Contracting Parties have expressed their
consent to be bound by this Protocol in accordance with
paragraph 1, a Contracting Party to the Convention shall
accept the amendments to the Convention only by
becoming a party to this Protocol. For such a Contracting
Party, this Protocol shall come into force three months
after it signs this Protocol without reservation of
ratification or deposits an instrument of ratification or
accession.
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Article 4

Any Contracting Party to the Convention may, when it
expresses its consent to be bound by this Protocol, accept
any of the specific annexes or chapters therein contained in
Appendix III hereto and shall notify the Secretary-General
of the Council of such acceptance and of the recommended
practices in respect of which it enters reservations.

Article 5
After the entry into force of this Protocol, the
Secretary-General of the Council shall not accept any
instrument of ratification or accession to the Convention.

Article 6
In relations between the Parties hereto, this Protocol
with its appendices shall supersede the Convention.

Article 7
The Secretary-General of the Council shall be the
depositary of this Protocol and shall perform the functions
as provided for in Article 19 contained in Appendix I to
this Protocol.

Article 8
This Protocol shall be open for signature by the
Contracting Parties to the Convention at the Headquarters
of the Council in Brussels from 26 June 1999.

Article 9
In accordance with Article 102 of the Charter of the
United Nations, this Protocol and its Appendices shall be
registered with the Secretariat of the United Nations at the
request of the Secretary-General of the Council.
In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Protocol.
Done at Brussels, this twenty-sixth day of June nineteen
hundred and ninety-nine, in the English and French
languages, both texts being equally authentic, in a single
original which shall be deposited with the
Secretary-General of the Council who shall transmit
certified copies to all the entities referred to in paragraph 1
of Article 8 contained in Appendix I to this Protocol.
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Appendix I.

International Convention on the simplification
and harmonisation of customs procedures
(as amended)
Preamble
The Contracting Parties to the present Convention
established under the auspices of the customs Cooperation
Council,
endeavouring to eliminate divergence between the
customs procedures and practices of Contracting Parties
that can hamper international trade and other international
exchanges,
desiring to contribute effectively to the development of
such trade and exchanges by simplifying and harmonising
customs procedures and practices and by fostering
international cooperation,
noting that the significant benefits of facilitation of
international trade may be achieved without
compromising appropriate standards of customs control,
recognising that such simplification and harmonisation
can be accomplished by applying, in particular, the
following principles:
– the implementation of programmes aimed at
continuously modernising customs procedures and
practices and thus enhancing efficiency and effectiveness,
– the application of customs procedures and practices
in a predictable, consistent and transparent manner,
– the provision to interested parties of all the necessary
information regarding customs laws, regulations,
administrative guidelines, procedures and practices,
– the adoption of modern techniques such as risk
management and audit-based controls, and the maximum
practicable use of information technology,
– cooperation wherever appropriate with other national
authorities, other customs administrations and the trading
communities,
– the implementation of relevant international
standards,
– the provision to affected parties of easily accessible
processes of administrative and judicial review,
convinced
that
an
international
instrument
incorporating the above objectives and principles that
Contracting Parties undertake to apply would lead to the
high degree of simplification and harmonisation of
customs procedures and practices which is an essential aim
of the customs Cooperation Council, and so make a major
contribution to facilitation of international trade,
have agreed as follows:
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Chapter I
Definitions
Article 1

For the purposes of this Convention:
(a) ,,standard” means a provision the implementation
of which is recognised as necessary for the achievement of
harmonisation and simplification of customs procedures
and practices;
(b) ,,transitional standard” means a standard in the
General Annex for which a longer period for
implementation is permitted;
(c) ,,recommended practice” means a provision in a
specific annex which is recognised and practices, the
widest possible application of which is considered to be
desirable;
(d) ,,national legislation” means laws, regulations and
other measures imposed by a competent authority of a
Contracting Party and applicable throughout the territory
of the Contracting Party concerned, or treaties in force by
which that Party is bound;
(e) ,,General Annex” means the set of provisions
applicable to all the customs procedures and practices
referred to in this Convention;
(f) ,,specific annex” means a set of provisions
applicable to one or more customs procedures and
practices referred to in this Convention;
(g) ,,Guidelines” means a set of explanations of the
provisions of the General Annex, specific annexes and
chapters therein which indicate some of the possible
courses of action to be followed in applying the standards,
transitional standards and recommended practices, and in
particular describing best practices and recommending
examples of greater facilities;
(h) ,,Permanent Technical Committee” means the
Permanent Technical Committee of the Council;
(i) ,,Council” means the organisation set up by the
Convention establishing a Customs Cooperation Council,
done at Brussels on 15 December 1950;
(j) ,,customs or economic union” means a union
constituted by, and composed of States which has
competence to adopt its own regulations that are binding
on those States in respect of matters governed by this
Convention, and has competence to decide, in accordance
with its internal procedures, to sign, ratify or accede to this
Convention.
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and, to that end, to conform, in accordance with the
provisions of this Convention, to the standards,
transitional standards and recommended practices in the
annexes to this Convention. However, nothing shall
prevent a Contracting Party from granting facilities greater
than those provided for therein, and each Contracting
Party is recommended to grant such greater facilities as
extensively as possible.
Article 3
The provisions of this Convention shall not preclude the
application of national legislation with regard to either
prohibitions or restrictions on goods which are subject to
customs control.
Structure of the Convention
Article 4
1. The Convention comprises a body, a General Annex
and specific annexes.
2. The General Annex and each specific annex to this
Convention consist, in principle, of chapters which
subdivide an annex and comprise:
(a) definitions; and
(b) standards, some of which in the General Annex are
transitional standards.
3. Each specific annex also contains recommended
practices.
4. Each Annex is accompanied by Guidelines, the texts
of which are not binding upon Contracting Parties.

Article 5
For the purposes of this Convention, any specific
annex(es) or chapter(s) therein to which a Contracting
Party is bound shall be construed to be an integral part of
the Convention, and in relation to that Contracting Party
any reference to the Convention shall be deemed to
include a reference to such annex(es) or chapter(s).
Chapter III

Chapter II

MANAGEMENT OF THE CONVENTION

SCOPE AND STRUCTURE

Management Committee

Scope of the Convention

Article 6

Article 2
Each Contracting Party undertakes to promote the
simplification and harmonisation of customs procedures

1. There shall be established a Management Committee
to consider the implementation of this Convention, any
measures to secure uniformity in the interpretation and
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application thereof, and any amendments proposed
thereto.
2. The Contracting Parties shall be members of the
Management Committee.
3. The competent administration of any entity qualified
to become a Contracting Party to this Convention under
the provisions of Article 8 or of any Member of the World
Trade Organisation shall be entitled to attend the sessions
of the Management Committee as an observer. The status
and rights of such observers shall be determined by a
Council Decision. The aforementioned rights cannot be
exercised before the entry into force of the Decision.
4. The Management Committee may invite the
representatives of international governmental and
non-governmental organisations to attend the sessions of
the Management Committee as observers.
5. The Management Committee:
(a) shall recommend to the Contracting Parties:
(i) amendments to the Body of this Convention,
(ii) amendments to the General Annex, the specific
annexes and chapters therein and the incorporation of new
chapters to the General Annex, and
(iii) the incorporation of new specific annexes and new
chapters to specific annexes;
(b) may decide to amend recommended practices or to
incorporate new recommended practices to specific
annexes or chapters therein in accordance with Article 16;
(c) shall consider implementation of the provisions of
this Convention in accordance with Article 13(4);
(d) shall review and update the Guidelines;
(e) shall consider any other issues of relevance to this
Convention that may be referred to it;
(f) shall inform the Permanent Technical Committee
and the Council of its decisions.
6. The competent administrations of the Contracting
Parties shall communicate to the Secretary-General of the
Council proposals under paragraph 5(a), (b), (c) or (d) of
this Article and the reasons therefor, together with any
requests for the inclusion of items on the agenda of the
sessions of the Management Committee. The
Secretary-General of the Council shall bring proposals to
the attention of the competent administrations of the
Contracting Parties and of the observers referred to in
paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
7. The Management Committee shall meet at least once
each year. It shall annually elect a Chairman and
Vice-Chairman. The Secretary-General of the Council
shall circulate the invitation and the draft agenda to the
competent administrations of the Contracting Parties and
to the observers referred to in paragraphs 2, 3 and 4 of this
Article at least six weeks before the Management
Committee meets.
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8. Where a decision cannot be arrived at by consensus,
matters before the Management Committee shall be
decided by voting of the Contracting Parties present.
Proposals under paragraph 5(a), (b) or (c) of this Article
shall be approved by a two-thirds majority of the votes
cast. All other matters shall be decided by the Management
Committee by a majority of the votes cast.
9. Where Article 8(5) of this Convention applies, the
customs or economic unions which are Contracting Parties
shall have, in case of voting, only a number of votes equal
to the total votes allotted to their Members which are
Contracting Parties.
10. Before the closure of its session, the Management
Committee shall adopt a report. This report shall be
transmitted to the Council and to the Contracting Parties
and observers mentioned in paragraphs 2, 3 and 4.
11. In the absence of relevant provisions in this Article,
the Rules of Procedure of the Council shall be applicable,
unless the Management Committee decides otherwise.

Article 7
For the purpose of voting in the Management
Committee, there shall be separate voting on each specific
annex and each chapter of a specific annex.
(a) Each Contracting Party shall be entitled to vote on
matters relating to the interpretation, application or
amendment of the body and General Annex of the
Convention.
(b) As regards matters concerning a specific annex or
chapter of a specific annex that is already in force, only
those Contracting Parties that have accepted that specific
annex or chapter therein shall have the right to vote.
(c) Each Contracting Party shall be entitled to vote on
drafts of new specific annexes or new chapters of a specific
annex.

Chapter IV
CONTRACTING PARTY
Ratification of the Convention
Article 8
1. Any Member of the Council and any Member of the
United Nations or its specialised agencies may become a
Contracting Party to this Convention:
(a) by signing it without reservation of ratification;
(b) by depositing an instrument of ratification after
signing it subject to ratification; or
(c) by acceding to it.
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2. This Convention shall be open until 30 June 1974 for
signature at the Headquarters of the Council in Brussels by
the Members referred to in paragraph 1 of this Article.
Thereafter, it shall be open for accession by such Members.
3. Any Contracting Party shall, at the time of signing,
ratifying or acceding to this Convention, specify which if
any of the specific annexes or chapters therein it accepts. It
may subsequently notify the depositary that it accepts one
or more specific annexes or chapters therein.
4. Contracting Parties accepting any new specific annex or any new chapter of a specific annex shall notify the
depositary in accordance with paragraph 3 of this Article.
5. (a) Any customs or economic union may become, in
accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, a
Contracting Party to this Convention. Such customs or
economic union shall inform the depositary of its competence with respect to the matters governed by this Convention. Such customs or economic union shall also inform
the depositary of any substantial modification in the extent
of its competence.
(b) A customs or economic union which is a Contracting Party to this Convention shall, for the matters within
its competence, exercise in its own name the rights, and
fulfil the responsibilities, which the Convention confers on
the members of such a union which are Contracting Parties
to this Convention. In such a case, the members of such a
union shall not be entitled to individually exercise these
rights, including the right to vote.
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Application of the Convention
Article 10
1. Any Contracting Party may, at the time of signing
this Convention without reservation of ratification or of
depositing its instrument of ratification or accession, or at
any time thereafter, declare by notification given to the
depositary that this Convention shall extend to all or any of
the territories for whose international relations it is
responsible. Such notification shall take effect three
months after the date of the receipt thereof by the
depositary. However, this Convention shall not apply to
the territories named in the notification before this
Convention has entered into force for the Contracting
Party concerned.
2. Any Contracting Party which has made a notification
under paragraph 1 of this Article extending this
Convention to any territory for whose international
relations it is responsible may notify the depositary, under
the procedure of Article 19 of this Convention, that the
territory in question will no longer apply this Convention.

Article 11
For the application of this Convention, a customs or
economic union that is a Contracting Party shall notify to
the Secretary-General of the Council the territories which
form the customs or economic union, and these territories
are to be taken as a single territory.
Acceptance of the provisionsand reservations

Article 9
Article 12
1. Any Contracting Party which ratifies this Convention or accedes thereto shall be bound by any amendments
to this Convention, including the General Annex, which
have entered into force at the date of deposit of its instrument of ratification or accession.
2. Any Contracting Party which accepts a specific annex or chapter therein shall be bound by any amendments
to the standards contained in that specific annex or chapter
which have entered into force at the date on which it notifies its acceptance to the depositary. Any Contracting
Party which accepts a specific annex or chapter therein
shall be bound by any amendments to the recommended
practices contained therein, which have entered into force
at the date on which it notifies its acceptance to the depositary, unless it enters reservations against one or more of
those recommended practices in accordance with Article
12 of this Convention.

1. All Contracting Parties are hereby bound by the
General Annex.
2. A Contracting Party may accept one or more of the
specific annexes or one or more of the chapters therein. A
Contracting Party which accepts a specific annex or
chapter(s) therein shall be bound by all the standards
therein. A Contracting Party which accepts a specific
annex or chapter(s) therein shall be bound by all the
recommended practices therein unless, at the time of
acceptance or at any time thereafter, it notifies the
depositary of the recommended practice(s) in respect of
which it enters reservations, stating the differences
existing between the provisions of its national legislation
and those of the recommended practice(s) concerned. Any
Contracting Party which has entered reservations may
withdraw them, in whole or in part, at any time by
notification to the depositary specifying the date on which
such withdrawal takes effect.
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3. Each Contracting Party bound by a specific annex or
chapter(s) therein shall examine the possibility of withdrawing any reservations to the recommended practices entered under the terms of paragraph 2 and notify the Secretary-General of the Council of the results of that review at
the end of every three-year period commencing from the
date of the entry into force of this Convention for that
Contracting Party, specifying the provisions of its national
legislation which, in its opinion, are contrary to the withdrawal of the reservations.

Implementation of provisions
Article 13
1. Each Contracting Party shall implement the standards in the General Annex and in the specific annex(es) or
chapter(s) therein that it has accepted within 36 months after such annex(es) or chapter(s) have entered into force for
that Contracting Party.
2. Each Contracting Party shall implement the transitional standards in the General Annex within 60 months of
the date that the General Annex has entered into force for
that Contracting Party.
3. Each Contracting Party shall implement the recommended practices in the specific annex(es) or chapter(s)
therein that it has accepted within 36 months after such
specific annex(es) or chapter(s) have entered into force for
that Contracting Party, unless reservations have been entered as to one or more of those recommended practices.
4. (a) Where the periods provided for in paragraph 1 or
2 of this Article would, in practice, be insufficient for any
Contracting Party to implement the provisions of the General Annex, that Contracting Party may request the Management Committee, before the end of the period referred
to in paragraph 1 or 2 of this Article, to provide an extension of that period. In making the request, the Contracting
Party shall state the provision(s) of the General Annex
with regard to which an extension of the period is required
and the reasons for such request.
(b) In exceptional circumstances, the Management
Committee may decide to grant such an extension. Any decision by the Management Committee granting such an extension shall state the exceptional circumstances justifying
the decision and the extension shall in no case be more
than one year. At the expiry of the period of extension, the
Contracting Party shall notify the depositary of the implementation of the provisions with regard to which the extension was granted.
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Settlement of disputes
Article 14

1. Any dispute between two or more Contracting
Parties concerning the interpretation or application of this
Convention shall so far as possible be settled by
negotiation between them.
2. Any dispute which is not settled by negotiation shall
be referred by the Contracting Parties in dispute to the
Management Committee which shall thereupon consider
the dispute and make recommendations for its settlement.
3. The Contracting Parties in dispute may agree in
advance to accept the recommendations of the
Management Committee as binding.

Amendments to the Convention
Article 15
1. The text of any amendment recommended to the
Contracting Parties by the Management Committee in
accordance with Article 6(5)(a)(i) and (ii) shall be
communicated by the Secretary-General of the Council to
all Contracting Parties and to those Members of the
Council that are not Contracting Parties.
2. Amendments to the body of the Convention shall
enter into force for all Contracting Parties twelve months
after deposit of the instruments of acceptance by those
Contracting Parties present at the session of the
Management Committee during which the amendments
were recommended, provided that no objection is lodged
by any of the Contracting Parties within a period of 12
months from the date of communication of such
amendments.
3. Any recommended amendment to the General
Annex or the specific annexes or chapters therein shall be
deemed to have been accepted six months after the date the
recommended amendment was communicated to
Contracting Parties, unless:
(a) there has been an objection by a Contracting Party
or, in the case of a specific annex or chapter, by a
Contracting Party bound by that specific annex or chapter;
or
(b) a Contracting Party informs the Secretary-General
of the Council that, although it intends to accept the
recommended amendment, the conditions necessary for
such acceptance are not yet fulfilled.
4. If a Contracting Party sends the Secretary-General of
the Council a communication as provided for in paragraph
3(b) of this Article, it may, so long as it has not notified the

2016

MAGYAR KÖZLÖNY

Secretary-General of the Council of its acceptance of the
recommended amendment, submit an objection to that
amendment within a period of 18 months following the
expiry of the six-month period referred to in paragraph 3 of
this Article.
5. If an objection to the recommended amendment is
notified in accordance with the terms of paragraph 3(a) or
4 of this Article, the amendment shall be deemed not to
have been accepted and shall be of no effect.
6. If any Contracting Party has sent a communication in
accordance with paragraph 3(b) of this Article, the
amendment shall be deemed to have been accepted on the
earlier of the following two dates:
(a) the date by which all the Contracting Parties which
sent such communications have notified the
Secretary-General of the Council of their acceptance of the
recommended amendment, provided that, if all the
acceptances were notified before the expiry of the period
of six months referred to in paragraph 3 of this Article, that
date shall be taken to be the date of expiry of the said
six-month period;
(b) the date of expiry of the 18-month period referred to
in paragraph 4 of this Article.
7. Any amendment to the General Annex or the specific
annexes deemed to be accepted shall enter into force either
six months after the date on which it was deemed to be
accepted or, if a different period is specified in the
recommended amendment, on the expiry of that period
after the date on which the amendment was deemed to be
accepted.
8. The Secretary-General of the Council shall, as soon
as possible, notify the Contracting Parties to this Convention of any objection to the recommended amendment
made in accordance with paragraph 3(a), and of any communication received in accordance with paragraph 3(b), of
this Article. The Secretary-General of the Council shall
subsequently inform the Contracting Parties whether the
Contracting Party or Parties which have sent such a communication raise an objection to the recommended amendment or accept it.
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upon shall be communicated by the Secretary-General of
the Council to the Contracting Parties and those Members
of the Council that are not Contracting Parties to this Convention.
2. Any amendment or incorporation of new
recommended practices decided upon under paragraph 1
of this Article shall enter into force six months after their
communication by the Secretary-General of the Council.
Each Contracting Party bound by a specific annex or
chapter therein forming the subject of such amendments or
incorporation of new recommended practices shall be
deemed to have accepted those amendments or new
recommended practices unless it enters a reservation under
the procedure of Article 12 of this Convention.

Duration of accession
Article 17
1. This Convention is of unlimited duration but any
Contracting Party may denounce it at any time after the
date of its entry into force under Article 18 thereof.
2. The denunciation shall be notified by an instrument
in writing, deposited with the depositary.
3. The denunciation shall take effect six months after
the receipt of the instrument of denunciation by the
depositary.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article
shall also apply in respect of the specific annexes or
chapters therein, for which any Contracting Party may
withdraw its acceptance at any time after the date of the
entry into force.
5. Any Contracting Party which withdraws its
acceptance of the General Annex shall be deemed to have
denounced the Convention. In this case, the provisions of
paragraphs 2 and 3 also apply.

Chapter V
Article 16

FINAL PROVISIONS

1. Notwithstanding the amendment procedure laid
down in Article 15 of this Convention, the Management
Committee in accordance with Article 6 may decide to
amend any recommended practice or to incorporate new
recommended practices to any specific annex or chapter
therein. Each Contracting Party shall be invited by the Secretary-General of the Council to participate in the deliberations of the Management Committee. The text of any such
amendment or new recommended practice so decided

Entry into force of the Convention
Article 18
1. This Convention shall enter into force three months
after five of the entities referred to in paragraphs 1 and 5 of
Article 8 thereof have signed the Convention without
reservation of ratification or have deposited their
instruments of ratification or accession.
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2. This Convention shall enter into force for any
Contracting Party three months after it has become a
Contracting Party in accordance with the provisions of
Article 8.
3. Any specific annex or chapter therein to this
Convention shall enter into force three months after five
Contracting Parties have accepted that specific annex or
that chapter.
4. After any specific annex or chapter therein has
entered into force in accordance with paragraph 3 of this
Article, that specific annex or chapter therein shall enter
into force for any Contracting Party three months after it
has notified its acceptance. No specific annex or chapter
therein shall, however, enter into force for a Contracting
Party before this Convention has entered into force for that
Contracting Party.
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– notifications received in accordance with Articles 8,
10, 11, 12 and 13 of this Convention,
– withdrawals of acceptances of annexes/chapters by
Contracting Parties,
– denunciations under Article 17 of this Convention,
and
– any amendment accepted in accordance with Article
15 of this Convention and the date of its entry into force.
3. In the event of any difference appearing between a
Contracting Party and the depositary as to the performance
of the latter’s functions, the depositary or that Contracting
Party shall bring the question to the attention of the other
Contracting Parties and the signatories or, as the case may
be, the Management Committee or the Council.

Registration and authentic texts
Article 20

Depositary of the Convention
Article 19
1. This Convention, all signatures with or without
reservation of ratification and all instruments of
ratification or accession shall be deposited with the
Secretary-General of the Council.
2. The depositary shall:
(a) receive and keep custody of the original texts of this
Convention;
(b) prepare certified copies of the original texts of this
Convention and transmit them to the Contracting Parties
and those Members of the Council that are not Contracting
Parties and the Secretary-General of the United Nations;
(c) receive any signature with or without reservation of
ratification, ratification or accession to this Convention
and receive and keep custody of any instruments,
notifications and communications relating to it;
(d) examine whether the signature or any instrument,
notification or communication relating to this Convention
is in due and proper form and, if need be, bring the matter
to the attention of the Contracting Party in question;
(e) notify the Contracting Parties, those Members of
the Council that are not Contracting Parties, and the
Secretary-General of the United Nations of:
– signatures, ratifications, accessions and acceptances
of annexes and chapters under Article 8 of this
Convention,
– new chapters of the General Annex and new specific
annexes or chapters therein which the Management
Committee decides to recommend to incorporate in this
Convention,
– the date of entry into force of this Convention, of the
General Annex and of each specific annex or chapter
therein in accordance with Article 18 of this Convention,

In accordance with Article 102 of the Charter of the
United Nations, this Convention shall be registered with
the Secretariat of the United Nations at the request of the
Secretary-General of the Council.
In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Convention.
Done at Kyoto, this eighteenth day of May nineteen
hundred and seventy-three in the English and French
languages, both texts being equally authentic, in a single
original which shall be deposited with the
Secretary-General of the Council who shall transmit
certified copies to all the entities referred to in paragraph 1
of Article 8 of this Convention.

Appendix II
General Annex
Chapter 1:
Chapter 2:
Chapter 3:
Chapter 4:

Chapter 5:
Chapter 6:
Chapter 7:
Chapter 8:
Chapter 9:

General principles
Definitions
Clearance and other customs formalities
Duties and taxes
A. Assessment, collection and payment of
duties and taxes
B. Deferred payment of duties and taxes
C. Repayment of duties and taxes
Security
Customs control
Application of information technology
Relationship between the customs and third
parties
Information, decisions and rulings supplied
by the customs
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A. Information of general application
B. Information of a specific nature
C. Decisions and rulings
Chapter 10: Appeals in customs matters
A. Right of appeal
B. Form and grounds of appeal
C. Consideration of appeal

E5./F9.

„Clearance” means the accomplishment of the
customs formalities necessary to allow goods to
enter home use, to be exported or to be placed
under another customs procedure;

E6./F10.

„Customs” means the Government Service which
is responsible for the administration of customs
law and the collection of duties and taxes and
which also has the responsibility for the
application of other laws and regulations relating
to the importation, exportation, movement or
storage of goods;

E7./F3.

„Customs control” means measures applied by
the customs to ensure compliance with customs
law;

E8./F11.

„Customs duties” means the duties laid down in
the customs tariff to which goods are liable on
entering or leaving the customs territory;

E9./F16.

„Customs formalities” means all the operations
which must be carried out by the persons
concerned and by the customs in order to comply
with the customs law;

E10./F18.

„Customs law” means the statutory and
regulatory provisions relating to the. importation,
exportation, movement or storage of goods, the
administration and enforcement of which are
specifically charged to the customs, and any
regulations made by the customs under their
statutory powers;

E11./F2.

„Customs office” means the customs
administrative unit competent for the
performance of customs formalities, and the
premises or other areas approved for that purpose
by the competent authorities;

E12./F25.

„Customs territory” means the territory in which
the customs law of a Contracting Party applies;

E13./F6.

„Decision” means the individual act by which the
customs decide upon a matter relating to customs
law;

E14./F7.

„Declarant” means any person who makes a
goods declaration or in whose name such a
declaration is made;

E15./F5.

„Due date” means the date when payment of
duties and taxes is due;

E16./F12.

„Duties and taxes” means import duties and taxes
and/or export duties and taxes;

E17./F27.

„Examination of goods” means the physical
inspection of goods by the customs to satisfy
themselves that the nature, origin, condition,
quantity and value of the goods are in accordance
with the particulars furnished in the goods
declaration;

E18./F13.

„Export duties and taxes” means customs duties
and all other duties, taxes or charges which are
collected on or in connection with the exportation
of goods, but not including any charges which
are limited in amount to the approximate cost of
services rendered or collected by the customs on
behalf of another national authority;

Chapter 1
GENERAL PRINCIPLES
1.1. Standard
The definitions, standards and transitional standards in
this Annex shall apply to customs procedures and practices
specified in this Annex and, insofar as applicable, to
procedures and practices in the specific annexes.
1.2. Standard
The conditions to be fulfilled and customs formalities to
be accomplished for procedures and practices in this
Annex and in the specific annexes shall be specified in
national legislation and shall be as simple as possible.
1.3. Standard
The customs shall institute and maintain formal
consultative relationships with the trade to increase
cooperation and facilitate participation in establishing the
most effective methods of working commensurate with
national provisions and international agreements.

Chapter 2
DEFINITIONS
For the purposes of the annexes to this Convention:
E1./F23.

„Appeal” means the act by which a person who is
directly affected by a decision or omission of the
customs and who considers himself to be
aggrieved thereby seeks redress before a
competent authority;

E2./F19.

„Assessment of duties and taxes” means the
determination of the amount of duties and taxes
payable;

E3./F4.

„Audit-based control” means measures by which
the customs satisfy themselves as to the accuracy
and authenticity of declarations through the
examination of the relevant books, records,
business systems and commercial data held by
persons concerned;

E4./F15.

„Checking the goods declaration” means the
action taken by the customs to satisfy themselves
that the goods declaration is correctly made out
and that the supporting documents required fulfil
the prescribed conditions;
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E20./F14.

E21./F1.

E22./F21.
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„Goods declaration” means a statement made in
the manner prescribed by the customs, by which
the persons concerned indicate the customs
procedure to be applied to the goods and furnish
the particulars which the customs require for its
application;
„Import duties and taxes” means customs duties
and all other duties, taxes or charges which are
collected on or in connection with the
importation of goods, but not including any
charges which are limited in amount to the
approximate cost of services rendered or
collected by the customs on behalf of another
national authority;
„Mutual administrative assistance” means actions
of a customs administration on behalf of or in
collaboration with another customs
administration for the proper application of
customs law and for the prevention, investigation
and repression of customs offences;
„Omission” means the failure to act or give a
decision required of the customs by customs law
within a reasonable time on a matter duly
submitted to them;

E23./F22.

„Person” means both natural and legal persons,
unless the context otherwise requires;

E24./F20.

„Release of goods” means the action by the
customs to permit goods undergoing clearance to
be placed at the disposal of the persons
concerned;

E25./F24.

„Repayment” means the refund, in whole or in
part, of duties and taxes paid on goods and the
remission, in whole or in part, of duties and taxes
where payment has not been made;

E26./F17.

E27./F26.

„Security” means that which ensures to the
satisfaction of the customs that an obligation to
the customs will be fulfilled. Security is
described as „general” when it ensures that the
obligations arising from several operations will
be fulfilled;
„Third party” means any person who deals
directly with the customs, for and on behalf of
another person, relating to the importation,
exportation, movement or storage of goods.
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3.2. Standard
At the request of the person concerned and for reasons
deemed valid by the customs, the latter shall, subject to the
availability of resources, perform the functions laid down
for the purposes of a customs procedure and practice
outside the designated hours of business or away from
customs offices. Any expenses chargeable by the customs
shall be limited to the approximate cost of the services
rendered.
3.3. Standard
Where customs offices are located at a common border
crossing, the customs administrations concerned shall
correlate the business hours and the competence of those
offices.
3.4. Transitional standard
At common border crossings, the customs
administrations concerned shall, whenever possible,
operate joint controls.
3.5. Transitional standard
Where the customs intend to establish a new customs
office or to convert an existing one at a common border
crossing, they shall, wherever possible, cooperate with the
neighbouring customs to establish a juxtaposed customs
office to facilitate joint controls.

The declarant
(a) Persons entitled to act as declarant
3.6. Standard
National legislation shall specify the conditions under
which a person is entitled to act as declarant.
3.7. Standard
Any person having the right to dispose of the goods
shall be entitled to act as declarant.
(b) Responsibilities of the declarant

Chapter 3
CLEARANCE AND OTHER CUSTOMS FORMALITIES
Competent customs offices
3.1. Standard
The customs shall designate the customs offices at
which goods may be produced or cleared. In determining
the competence and location of these offices and their
hours of business, the factors to be taken into account shall
include in particular the requirements of the trade.

3.8. Standard
The declarant shall be held responsible to the customs
for the accuracy of the particulars given in the goods
declaration and the payment of the duties and taxes.
(c) Rights of the declarant
3.9. Standard
Before lodging the goods declaration the declarant shall
be allowed, under such conditions as may be laid down by
the customs:
(a) to inspect the goods; and
(b) to draw samples.
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3.10. Standard
The customs shall not require a separate goods
declaration in respect of samples allowed to be drawn
under customs supervision, provided that such samples are
included in the goods declaration concerning the relevant
consignment.
The goods declaration
(a) Goods declaration format and contents
3.11. Standard
The contents of the goods declaration shall be
prescribed by the customs. The paper format of the goods
declaration shall conform to the UN-layout key.
For automated customs clearance processes, the format
of the electronically lodged goods declaration shall be
based on international standards for electronic information
exchange as prescribed in the Customs Cooperation
Council Recommendations on information technology.
3.12. Standard
The customs shall limit the data required in the goods
declaration to only such particulars as are deemed
necessary for the assessment and collection of duties and
taxes, the compilation of statistics and the application of
customs law.
3.13. Standard
Where, for reasons deemed valid by the customs, the
declarant does not have all the information required to
make the goods declaration, a provisional or incomplete
goods declaration shall be allowed to be lodged, provided
that it contains the particulars deemed necessary by the
customs and that the declarant undertakes to complete it
within a specified period.
3.14. Standard
If the customs register a provisional or incomplete
goods declaration, the tariff treatment to be accorded to the
goods shall not be different from that which would have
been accorded had a complete and correct goods
declaration been lodged in the first instance.
The release of the goods shall not be delayed provided
that any security required has been furnished to ensure
collection of any applicable duties and taxes.
3.15. Standard
The customs shall require the lodgment of the original
goods declaration and only the minimum number of copies
necessary.
(b) Documents supporting the goods declaration
3.16. Standard
In support of the goods declaration the customs shall
require only those documents necessary to permit control
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of the operation and to ensure that all requirements relating
to the application of customs law have been complied
with.
3.17. Standard
Where certain supporting documents cannot be lodged
with the goods declaration for reasons deemed valid by the
customs, they shall allow production of those documents
within a specified period.
3.18. Transitional standard
The customs shall permit the lodgment of supporting
documents by electronic means.
3.19. Standard
The customs shall not require a translation of the
particulars of supporting documents except when
necessary to permit processing of the goods declaration.

Lodgment, registration and checking of the goods
declaration
3.20. Standard
The customs shall permit the lodging of the goods
declaration at any designated customs office.
3.21. Transitional standard
The customs shall permit the lodging of the goods
declaration by electronic means.
3.22. Standard
The goods declaration shall be lodged during the hours
designated by the customs.
3.23. Standard
Where national legislation lays down a time limit for
lodging the goods declaration, the time allowed shall be
sufficient to enable the declarant to complete the goods
declaration and to obtain the supporting documents
required.
3.24. Standard
At the request of the declarant and for reasons deemed
valid by the customs, the latter shall extend the time limit
prescribed for lodging the goods declaration.
3.25. Standard
National legislation shall make provision for the
lodging and registering or checking of the goods
declaration and supporting documents prior to the arrival
of the goods.
3.26. Standard
When the customs cannot register the goods
declaration, they shall state the reasons to the declarant.
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3.27. Standard
The customs shall permit the declarant to amend the
goods declaration that has already been lodged, provided
that when the request is received they have not begun to
check the goods declaration or to examine the goods.
3.28. Transitional standard
The customs shall permit the declarant to amend the
goods declaration if a request is received after checking of
the goods declaration has commenced, if the reasons given
by the declarant are deemed valid by the customs.
3.29. Transitional standard
The declarant shall be allowed to withdraw the goods
declaration and apply for another customs procedure,
provided that the request to do so is made to the customs
before the goods have been released and that the reasons
are deemed valid by the customs.
3.30. Standard
Checking the goods declaration shall be effected at the
same time or as soon as possible after the goods
declaration is registered.
3.31. Standard
For the purpose of checking the goods declaration, the
customs shall take only such action as they deem essential
to ensure compliance with customs law.
Special procedures for authorised persons
3.32. Transitional standard
For authorised persons who meet criteria specified by
the customs, including having an appropriate record of
compliance with customs requirements and a satisfactory
system for managing their commercial records, the
customs shall provide for:
– release of the goods on the provision of the minimum
information necessary to identify the goods and permit the
subsequent completion of the final goods declaration,
– clearance of the goods at the declarant’s premises or
another place authorised by the customs,
– and, in addition, to the extent possible, other special
procedures such as:
= allowing a single goods declaration for all imports
or exports in a given period where goods are
imported or exported frequently by the same
person,
= use of the authorised persons’ commercial records
to self-assess their duty and tax liability and,
where appropriate, to ensure compliance with
other customs requirements,
= allowing the lodgment of the goods declaration by
means of an entry in the records of the authorised
person to be supported subsequently by a
supplementary goods declaration.
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Examination of the goods

(a) Time required for examination of goods
3.33. Standard
When the customs decide that goods declared shall be
examined, this examination shall take place as soon as
possible after the goods declaration has been registered.
3.34. Standard
When scheduling examinations, priority shall be given
to the examination of live animals and perishable goods
and to other goods which the customs accept are urgently
required.
3.35. Transitional standard
If the goods must be inspected by other competent
authorities and the customs also schedules an examination,
the customs shall ensure that the inspections are
coordinated and, if possible, carried out at the same time.
(b) Presence of the declarant at examination of goods
3.36. Standard
The customs shall consider requests by the declarant to
be present or to be represented at the examination of the
goods. Such requests shall be granted unless exceptional
circumstances exist.
3.37. Standard
If the customs deem it useful, they shall require the
declarant to be present or to be represented at the
examination of the goods to give them any assistance
necessary to facilitate the examination.
(c) Sampling by the customs
3.38. Standard
Samples shall be taken only where deemed necessary by
the customs to establish the tariff description and/or value
of goods declared or to ensure the application of other
provisions of national legislation. Samples drawn shall be
as small as possible.

Errors
3.39. Standard
The customs shall not impose substantial penalties for
errors where they are satisfied that such errors are
inadvertent and that there has been no fraudulent intent or
gross negligence. Where they consider it necessary to
discourage a repetition of such errors, a penalty may be
imposed but shall be no greater than is necessary for this
purpose.
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Release of goods

3.40. Standard
Goods declared shall be released as soon as the customs
have examined them or decided not to examine them,
provided that:
– no offence has been found,
– the import or export license or any other documents
required have been acquired,
– all permits relating to the procedure concerned have
been acquired, and
– any duties and taxes have been paid or that
appropriate action has been taken to ensure their
collection.
3.41. Standard
If the customs are satisfied that the declarant will
subsequently accomplish all the formalities in respect of
clearance they shall release the goods, provided that the
declarant produces a commercial or official document
giving the main particulars of the consignment concerned
and acceptable to the customs, and that security, where
required, has been furnished to ensure collection of any
applicable duties and taxes.
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under customs control, as the customs may decide. Any
costs involved shall be borne by the person concerned,
– when such goods are destroyed or irrecoverably lost
by accident or force majeure, provided that such
destruction or loss is duly established to the satisfaction of
the customs,
– on shortages due to the nature of the goods when such
shortages are duly established to the satisfaction of the
customs.
Any waste or scrap remaining after destruction shall be
liable, if taken into home use or exported, to the duties and
taxes that would be applicable to such waste or scrap
imported or exported in that state.
3.45. Transitional standard
When the customs sell goods which have not been
declared within the time allowed or could not be released
although no offence has been discovered, the proceeds of
the sale, after deduction of any duties and taxes and all
other charges and expenses incurred, shall be made over to
those persons entitled to receive them or, when this is not
possible, held at their disposal for a specified period.

Chapter 4

3.42. Standard
When the customs decide that they require laboratory
analysis of samples, detailed technical documents or
expert advice, they shall release the goods before the
results of such examination are known, provided that any
security required has been furnished and provided they are
satisfied that the goods are not subject to prohibitions or
restrictions.
3.43. Standard

DUTIES AND TAXES
A. Assessment, collection and payment of duties
and taxes
4.1. Standard
National legislation shall define the circumstances
when liability to duties and taxes is incurred.

When an offence has been detected, the customs shall
not wait for the completion of administrative or legal
action before they release the goods, provided that the
goods are not liable to confiscation or forfeiture or to be
needed as evidence at some later stage and that the
declarant pays the duties and taxes and furnishes security
to ensure collection of any additional duties and taxes and
of any penalties which may be imposed.

The time period within which the applicable duties and
taxes are assessed shall be stipulated in national
legislation. The assessment shall follow as soon as
possible after the goods declaration is lodged or the
liability is otherwise incurred.

Abandonment or destruction of goods

The factors on which the assessment of duties and taxes
is based and the conditions under which they are
determined shall be specified in national legislation.

3.44. Standard
When goods have not yet been released for home use or
when they have been placed under another customs
procedure, and provided that no offence has been detected,
the person concerned shall not be required to pay the duties
and taxes or shall be entitled to repayment thereof:
– when, at his request, such goods are abandoned to the
revenue or destroyed or rendered commercially valueless

4.2. Standard

4.3. Standard

4.4. Standard
The rates of duties and taxes shall be set out in official
publications.
4.5. Standard
National legislation shall specify the point in time to be
taken into consideration for the purpose of determining the
rates of duties and taxes.
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4.6. Standard
National legislation shall specify the methods that may
be used to pay the duties and taxes.
4.7. Standard
National legislation shall specify the person(s)
responsible for the payment of duties and taxes.
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4.16. Standard
Deferred payment shall be allowed without interest
charges to the extent possible.
4.17. Standard
The period for deferred payment of duties and taxes
shall be at least 14 days.

4.8. Standard
National legislation shall determine the due date and the
place where payment is to be made.
4.9. Standard
When national legislation specifies that the due date
may be after the release of the goods, that date shall be at
least 10 days after the release. No interest shall be charged
for the period between the date of release and the due date.
4.10. Standard
National legislation shall specify the period within
which the customs may take legal action to collect duties
and taxes not paid by the due date.
4.11. Standard
National legislation shall determine the rate of interest
chargeable on amounts of duties and taxes that have not
been paid by the due date and the conditions of application
of such interest.
4.12. Standard
When the duties and taxes have been paid, a receipt
constituting proof of payment shall be issued to the payer,
unless there is other evidence constituting proof of
payment.
4.13. Transitional standard
National legislation shall specify a minimum value
and/or a minimum amount of duties and taxes below which
no duties and taxes will be collected.
4.14. Standard

C. Repayment of duties and taxes
4.18. Standard
Repayment shall be granted where it is established that
duties and taxes have been overcharged as a result of an
error in their assessment.
4.19. Standard
Repayment shall be granted in respect of imported or
exported goods which are found to have been defective or
otherwise not in accordance with the agreed specifications
at the time of importation or exportation and are returned
either to the supplier or to another person designated by the
supplier, subject to the following conditions:
– the goods have not been worked, repaired or used in
the country of importation, and are re-exported within a
reasonable time,
– the goods have not been worked, repaired or used in
the country to which they were exported, and are
re-imported within a reasonable time.
Use of the goods shall, however, not hinder the
repayment if such use was indispensable to discover the
defects or other circumstances which caused the
re-exportation or re-importation of the goods.
As an alternative to re-exportation or re-importation, the
goods may be abandoned to the revenue or destroyed or
rendered commercially valueless under customs control,
as the customs may decide. Such abandonment or
destruction shall not entail any cost to the revenue.
4.20. Transitional standard

If the customs find that errors in the goods declaration or
in the assessment of the duties and taxes will cause or have
caused the collection or recovery of an amount of duties
and taxes less than that legally chargeable, they shall
correct the errors and collect the amount underpaid.
However, if the amount involved is less than the minimum
amount specified in national legislation, the customs shall
not collect or recover that amount.

Where permission is given by the customs for goods
originally declared for a customs procedure with payment
of duties and taxes to be placed under another customs
procedure, repayment shall be made of any duties and
taxes charged in excess of the amount due under the new
procedure.

B. Deferred payment of duties and taxes

Decisions on claims for repayment shall be reached, and
notified in writing to the persons concerned, without
undue delay, and repayment of amounts overcharged shall
be made as soon as possible after the verification of claims.

4.15. Standard
Where national legislation provides for the deferred
payment of duties and taxes, it shall specify the conditions
under which such facility is allowed.

4.21. Standard

4.22. Standard
Where it is established by the customs that the
overcharge is a result of an error on the part of the customs
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in assessing the duties and taxes, repayment shall be made
as a matter of priority.

Chapter 6
CUSTOMS CONTROL

4.23. Standard
Where time limits are fixed beyond which claims for
repayment will not be accepted, such limits shall be of
sufficient duration to take account of the differing
circumstances pertaining to each type of case in which
repayment may be granted.
4.24. Standard
Repayment shall not be granted if the amount involved
is less than the minimum amount specified in national
legislation.

Chapter 5
SECURITY
5.1. Standard
National legislation shall enumerate the cases in which
security is required and shall specify the forms in which
security is to be provided.
5.2. Standard
The customs shall determine the amount of security.
5.3. Standard
Any person required to provide security shall be
allowed to choose any form of security provided that it is
acceptable to the customs.
5.4. Standard
Where national legislation provides, the customs shall
not require security when they are satisfied that an
obligation to the customs will be fulfilled.
5.5. Standard
When security is required to ensure that the obligations
arising from a customs procedure will be fulfilled, the
customs shall accept a general security, in particular from
declarants who regularly declare goods at different offices
in the customs territory.
5.6. Standard
Where security is required, the amount of security to be
provided shall be as low as possible and, in respect of the
payment of duties and taxes, shall not exceed the amount
potentially chargeable.
5.7. Standard
Where security has been furnished, it shall be
discharged as soon as possible after the customs are
satisfied that the obligations under which the security was
required have been duly fulfilled.

6.1. Standard
All goods, including means of transport, which enter or
leave the customs territory, regardless of whether they are
liable to duties and taxes, shall be subject to customs control.
6.2. Standard
Customs control shall be limited to that necessary to ensure compliance with the customs law.
6.3. Standard
In the application of customs control, the customs shall
use risk management.
6.4. Standard
The customs shall use risk analysis to determine which
persons and which goods, including means of transport,
should be examined and the extent of the examination.
6.5. Standard
The customs shall adopt a compliance measurement
strategy to support risk management.
6.6. Standard
Customs control systems shall include audit-based controls.
6.7. Standard
The customs shall seek to cooperate with other customs
administrations and seek to conclude mutual administrative assistance agreements to enhance customs control.
6.8. Standard
The customs shall seek to cooperate with the trade and
seek to conclude memoranda of understanding to enhance
customs control.
6.9. Transitional standard
The customs shall use information technology and
electronic commerce to the greatest possible extent to enhance customs control.
6.10. Standard
The customs shall evaluate traders’ commercial systems
where those systems have an impact on customs
operations to ensure compliance with customs
requirements.
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Chapter 7

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY
7.1. Standard
The customs shall apply information technology to
support customs operations, where it is cost-effective and
efficient for the customs and for the trade. The customs
shall specify the conditions for its application.
7.2. Standard
When introducing computer applications, the customs
shall use relevant internationally accepted standards.
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8.4. Standard
A person designated as a third party shall have the same
rights as the person who designated him in those matters
related to transacting business with the customs.
8.5. Standard
The customs shall provide for third parties to participate
in their formal consultations with the trade.
8.6. Standard
The customs shall specify the circumstances under
which they are not prepared to transact business with a
third party.
8.7. Standard

7.3. Standard
The introduction of information technology shall be
carried out in consultation with all relevant parties directly
affected, to the greatest extent possible.

The customs shall give written notification to the third
party of a decision not to transact business.

7.4. Standard

Chapter 9

New or revised national legislation shall provide for:
– electronic commerce methods as an alternative to
paper-based documentary requirements,
– electronic as well as paper-based authentication
methods,
– the right of the customs to retain information for their
own use and, as appropriate, to exchange such information
with other customs administrations and all other legally
approved parties by means of electronic commerce
techniques.

INFORMATION, DECISIONS AND RULINGS
SUPPLIED BY THE CUSTOMS
A. Information of general application
9.1. Standard
The customs shall ensure that all relevant information of
general application pertaining to customs law is readily
available to any interested person.
9.2. Standard

Chapter 8
RELATIONSHIP BETWEEN THE CUSTOMS
AND THIRD PARTIES
8.1. Standard
Persons concerned shall have the choice of transacting
business with the customs either directly or by designating
a third party to act on their behalf.

When information that has been made available must be
amended due to changes in customs law, administrative
arrangements or requirements, the customs shall make the
revised information readily available sufficiently in
advance of the entry into force of the changes to enable
interested persons to take account of them, unless advance
notice is precluded.
9.3. Transitional standard
The customs shall use information technology to
enhance the provision of information.

8.2. Standard
National legislation shall set out the conditions under
which a person may act for and on behalf of another person
in dealing with the customs and shall lay down the liability
of third parties to the customs for duties and taxes and for
any irregularities.
8.3. Standard
The customs transactions where the person concerned
elects to do business on his own account shall not be
treated less favourably or be subject to more stringent
requirements than those customs transactions which are
handled for the person concerned by a third party.

B. Information of a specific nature
9.4. Standard
At the request of the interested person, the customs shall
provide, as quickly and as accurately as possible,
information relating to the specific matters raised by the
interested person and pertaining to customs law.
9.5. Standard
The customs shall supply not only the information
specifically requested but also any other pertinent
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information which they consider the interested person
should be made aware of.
9.6. Standard
When the customs supply information, they shall ensure
that they do not divulge details of a private or confidential
nature affecting the customs or third parties unless such
disclosure is required or authorised by national legislation.
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10.5. Standard
Where an appeal to the customs is dismissed, the
appellant shall have the right of a further appeal to an
authority independent of the customs administration.
10.6. Standard
In the final instance, the appellant shall have the right of
appeal to a judicial authority.

9.7. Standard
When the customs cannot supply information free of
charge, any charge shall be limited to the approximate cost
of the services rendered.

B. Form and grounds of appeal
10.7. Standard
An appeal shall be lodged in writing and shall state the
grounds on which it is being made.

C. Decisions and rulings
9.8. Standard
At the written request of the person concerned, the
customs shall notify their decision in writing within a
period specified in national legislation. Where the decision
is adverse to the person concerned, the reasons shall be
given and the right of appeal advised.
9.9. Standard
The customs shall issue binding rulings at the request of
the interested person, provided that the customs have all
the information they deem necessary.

10.8. Standard
A time limit shall be fixed for the lodgment of an appeal
against a decision of the customs and it shall be such as to
allow the appellant sufficient time to study the contested
decision referred to in Chapter 10.2. and to prepare an
appeal.
10.9. Standard
Where an appeal is to the customs they shall not, as a
matter of course, require that any supporting evidence be
lodged together with the appeal but shall, in appropriate
circumstances, allow a reasonable time for the lodgment of
such evidence.
C. Consideration of appeal

Chapter 10
APPEALS IN CUSTOMS MATTERS

10.10. Standard
The customs shall give its ruling upon an appeal and
written notice thereof to the appellant as soon as possible.
10.11. Standard

A. Right of appeal
10.1. Standard
National legislation shall provide for a right of appeal in
customs matters.
10.2. Standard
Any person who is directly affected by a decision or
omission of the customs shall have a right of appeal.
10.3. Standard
The person directly affected by a decision or omission
of the customs shall be given, after having made a request
to the customs, the reasons for such decision or omission
within a period specified in national legislation. This may
or may not result in an appeal.
10.4. Standard
National legislation shall provide for the right of an
initial appeal to the customs.

Where an appeal to the customs is dismissed, the
customs shall set out the reasons therefor in writing and
shall advise the appellant of his right to lodge any further
appeal with an administrative or independent authority and
of any time limit for the lodgement of such appeal.
10.12. Standard
Where an appeal is allowed, the customs shall put their
decision or the ruling of the independent or judicial
authority into effect as soon as possible, except in cases
where the customs appeal against the ruling.

Módosító Jegyzõkönyv a vámeljárások
egyszerûsítésérõl és összehangolásáról szóló
nemzetközi egyezményhez
(Kelt Brüsszelben, 1999. június 26-án)
A vámeljárások egyszerûsítésérõl és összehangolásáról
szóló (Kiotóban, 1973. május 18-án megkötött és 1974.
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szeptember 25-én hatályba lépett), a Vámegyüttmûködési
Tanács (a továbbiakban: a Tanács) égisze alatt létrehozott
nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény)
Szerzõdõ Felei,
figyelembe véve, hogy az alábbi célok elérése érdekében, vagyis:
– a vámeljárások és a gyakorlat tekintetében a Szerzõdõ Felek között fennálló eltérések kiküszöbölése, melyek
akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet és a nemzetközi forgalmat egyéb területeken,
– a nemzetközi kereskedelem és a vámszervek részérõl
a vámeljárások és a gyakorlat könnyítése, egyszerûsítése
és összehangolása iránti igény megvalósítása,
– a vámellenõrzésre vonatkozó megfelelõ normák biztosítása, és
– a vámszervek alkalmassá tétele a kereskedelemben és
az adminisztratív módszerekben, az eljárásokban bekövetkezõ jelentõsebb változásokra történõ válaszadásra,
az Egyezményt módosítani kell,
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b) a megerõsítés fenntartásával, az aláírást követõen
megerõsítõ okirat letétbe helyezésével; vagy
c) csatlakozással.
(2) E jegyzõkönyv a Tanács székhelyén, Brüsszelben az
Egyezmény Szerzõdõ Felei számára 2000. június 30-ig
aláírásra nyitva áll. Ezen idõpontot követõen csatlakozásra
áll nyitva.
(3) E jegyzõkönyv az I. és a II. függeléket is beleértve
három hónappal azt követõen lép hatályba, miután negyven Szerzõdõ Fél az utólagos megerõsítés fenntartása nélkül aláírta a jegyzõkönyvet, vagy a megerõsítõ, illetve a
csatlakozási okiratot letétbe helyezte.
(4) Miután az 1. bekezdésnek megfelelõen negyven
Szerzõdõ Fél kifejezte egyetértését azzal, hogy a jegyzõkönyvet magára nézve kötelezõ érvényûnek elfogadja, az
Egyezmény egyes Szerzõdõ Felei már csak e jegyzõkönyv
részeseiként fogadhatják el az Egyezmény módosításait.
E Szerzõdõ Felek számára a jegyzõkönyv három hónappal
azt követõen lép hatályba, miután azt a megerõsítés fenntartása nélkül aláírták, illetve a megerõsítõ vagy a csatlakozási okiratot letétbe helyezték.

figyelembe véve továbbá, hogy a módosított Egyezménynek
– biztosítania kell az egyszerûsítésre és összehangolásra vonatkozó alapelvek kötelezõ érvényét a módosított
Egyezmény Szerzõdõ Felei tekintetében,
– biztosítania szükséges a megfelelõ és eredményes ellenõrzési módszerekkel támogatott hatékony eljárást a
vámszervek részére,
– lehetõvé kell tennie a vámeljárások és a gyakorlat
magas fokú egyszerûsítését és összehangolását, amely a
Tanács egyik legfontosabb célja, és amely jelentõs mértékben hozzájárul a nemzetközi kereskedelem egyszerûsítéséhez,
a következõkben állapodtak meg:

Az Egyezmény bármelyik Szerzõdõ Fele, ha magára
nézve e jegyzõkönyvet kötelezõ érvényûnek elismeri, a
III. függelék bármely speciális mellékletét, vagy bármelyik fejezetét is elfogadhatja, és a Tanács fõtitkárát értesítenie kell az elfogadásról, a fenntartásairól az egyes eljárások tekintetében.

1. cikk

5. cikk

Az Egyezmény preambuluma és cikkei az e jegyzõkönyv I. függelékében rögzített szövegnek megfelelõen
módosulnak.

E jegyzõkönyv hatálybalépését követõen a Tanács fõtitkára nem fogad el semmilyen megerõsítõ vagy az Egyezményhez való csatlakozásról kiállított okiratot.

2. cikk
Az Egyezmény mellékleteinek helyébe az e jegyzõkönyv II. függelékében található általános melléklet és a
III. függelékében szereplõ speciális mellékletek lépnek.

3. cikk
(1) Az Egyezmény mindegyik Szerzõdõ Fele bejelentheti, hogy e jegyzõkönyvet – beleértve az I. és a II. függelékeket is – magára nézve kötelezõ érvényûnek elfogadja:
a) aláírással, a megerõsítés fenntartása nélkül;

4. cikk

6. cikk
E jegyzõkönyv Szerzõdõ Felei viszonylatában e jegyzõkönyv és függelékei az Egyezmény helyébe lépnek.

7. cikk
E jegyzõkönyv letéteményese a Tanács fõtitkára, aki
e jegyzõkönyv I. függeléke 19. cikkének megfelelõen teljesíti feladatát.
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8. cikk

E jegyzõkönyv 1999. június 26. napjától nyitva áll aláírásra az Egyezmény Szerzõdõ Felei elõtt a Tanács
brüsszeli székhelyén.

9. cikk
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya
102. cikkének megfelelõen a Tanács fõtitkárának felkérésére e jegyzõkönyvet és függelékeit az Egyesült Nemzetek
Titkárságánál nyilvántartásba kell venni.
Fentiek hiteléül az erre kellõen feljogosított meghatalmazottak aláírták az Egyezményt.
Kelt Brüsszelben, az 1999. év június havának huszonhatodik napján, francia és angol nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles, egy eredeti példányban, melyet a Tanács
fõtitkáránál letétbe helyeznek, aki e jegyzõkönyv I. függeléke 8. cikkének 1. bekezdése szerint valamennyi érintettnek hiteles másolatot küld.
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– a vámeljárások és a gyakorlat kiszámítható, következetes és áttekinthetõ módon történõ alkalmazása,
– az érdekelt feleknek minden – a vámot érintõ törvényekre, rendeletekre, adminisztratív irányelvekre, vámeljárásokra és a gyakorlatra vonatkozó – szükséges információval való ellátása,
– a korszerû technikák, úgymint a kockázatelemzés és
az auditált ellenõrzés, valamint az informatikai technológiák lehetõ legszélesebb körû alkalmazásának elfogadása,
– szükség szerint más nemzeti hatóságokkal, a vámigazgatással és a kereskedelmi szervezetekkel történõ
együttmûködés,
– a megfelelõ nemzetközi elõírások alkalmazása,
– könnyen elérhetõ adminisztratív és jogi felülvizsgálati eljárások biztosítása az érintett felek részére,
meggyõzõdve arról, hogy a fenti célkitûzéseket és alapelveket magába foglaló nemzetközi okmány, amelynek alkalmazását a Szerzõdõ Felek vállalják, a vámeljárások és a
gyakorlat nagyfokú egyszerûsítéséhez és összehangolásához vezet, amely a Vámegyüttmûködési Tanács alapvetõ
célja, nagymértékben hozzájárul ezzel a nemzetközi kereskedelem könnyítéséhez,
megállapodtak az alábbiakban:

I. Függelék

I. Fejezet

Nemzetközi Egyezmény a vámeljárások
egyszerûsítésérõl és összehangolásáról

Meghatározások

(módosított)

1. cikk

Preambulum
A Vámegyüttmûködési Tanács égisze alatt létrehozott
ezen Egyezmény Szerzõdõ Felei,
törekedve a Szerzõdõ Felek vámeljárásai és gyakorlata
között fennálló, a nemzetközi kereskedelmet és egyéb
nemzetközi csereforgalmat akadályozó eltérések kiküszöbölésére,
attól a szándéktól vezérelve, hogy a vámeljárások és a
gyakorlat egyszerûsítésével és összehangolásával, valamint a nemzetközi együttmûködés elõsegítésével hatékonyan hozzájáruljanak a kereskedelem és a kereskedelmi
forgalom fejlõdéséhez,
megállapítva, hogy a nemzetközi kereskedelem egyszerûsítése révén jelentõs elõnyök érhetõk el a vámellenõrzésre vonatkozó normák veszélyeztetése nélkül,
felismerve, hogy ezen egyszerûsítés és összehangolás
különösen az alábbi alapelvek alkalmazásával valósítható
meg:
– a vámeljárások és a gyakorlat folyamatos korszerûsítését célzó programok megvalósítása és a hatékonyság, valamint a hatásfok növelése,

Ezen Egyezmény alkalmazásában:
a) ,,kötelezõ rendelkezés”: rendelkezés, amelynek a
bevezetése elismerten szükséges a vámeljárások és a gyakorlat egyszerûsítésének és összehangolásának eléréséhez;
b) ,,átmeneti kötelezõ rendelkezés”: rendelkezés az általános mellékletben, amelynek bevezetéséhez hosszabb
idõ engedélyezett;
c) ,,ajánlott gyakorlat”: elismert rendelkezés a speciális
mellékletek egyikében, és az a gyakorlat, amelynek a lehetõ legszélesebb körû alkalmazása kívánatos;
d) ,,nemzeti jogszabályok”: a Szerzõdõ Fél illetékes
hatóságai által megállapított törvények, rendeletek és
egyéb intézkedések, amelyeket az érintett Szerzõdõ Fél
egész területén alkalmazni kell vagy olyan hatályos szerzõdések, amelyek e Félre nézve kötelezõek;
e) ,,általános melléklet”: jogi rendelkezések azon csoportja, amely ezen Egyezményben említett minden vámeljárásra és gyakorlatra alkalmazható;
f) ,,speciális melléklet”: jogi rendelkezések azon csoportja, amely ezen Egyezményben említett egy vagy több
vámeljárásra és gyakorlatra alkalmazható;
g) ,,iránymutatások”: az általános mellékletben, a speciális mellékletekben és fejezeteiben szereplõ rendelkezé-
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b) a kötelezõ rendelkezéseket, amelyek közül néhány
az általános mellékletben átmeneti kötelezõ rendelkezés.

sek magyarázatai, amelyek a kötelezõ rendelkezések, az
átmeneti kötelezõ rendelkezések és az ajánlott gyakorlat
alkalmazásánál követendõ lehetséges irányokat tüntetnek
fel, és amelyek különösen a javasolt gyakorlat leírását, illetve a jelentõsebb egyszerûsítési példák ajánlását tartalmazzák;
h) ,,állandó technikai bizottság”: a Tanács állandó
technikai bizottsága;
i) ,,Tanács”: az a szervezet, amelyet a Vámegyüttmûködési Tanácsot létrehozó, 1950. december 15-én,
Brüsszelben kötött egyezmény hozott létre;
j) ,,vám- vagy gazdasági unió”: államok által létrehozott és azokból álló unió, amely illetékes ezen államokra
kötelezõ érvényû jogszabályt elfogadni az Egyezmény tárgyát képezõ ügyekben és illetékes ezen Egyezmény aláírásáról, megerõsítésérõl, illetve az ahhoz történõ csatlakozásról belsõ eljárási szabályainak megfelelõen dönteni.

Ezen Egyezmény alkalmazásában a Szerzõdõ Fél által
kötelezõen elfogadott speciális mellékletek és azok fejezetei ezen Szerzõdõ Fél tekintetében az Egyezmény szerves
részét képezik, és a Szerzõdõ Felet érintõ, az Egyezményre
történõ bármely hivatkozást úgy kell tekinteni, mint egyúttal e mellékletekre és fejezetekre történõ hivatkozást.

II. Fejezet

III. Fejezet

HATÁLY ÉS SZERKEZET

AZ EGYEZMÉNY KEZELÉSE

Az Egyezmény hatálya

Intézõbizottság

2. cikk

6. cikk

A Szerzõdõ Felek vállalják a vámeljárások egyszerûsítésének és összehangolásának elõmozdítását, és ennek érdekében ezen Egyezmény által elõírt keretek között igazodnak az Egyezmény mellékleteiben szereplõ kötelezõ
rendelkezésekhez, átmeneti kötelezõ rendelkezésekhez és
az ajánlott gyakorlathoz. Mindazonáltal semmi sem gátolja a Szerzõdõ Feleket az Egyezményben elõírtnál nagyobb
kedvezmény nyújtásában; ajánlatos, hogy mindegyik
Szerzõdõ Fél a lehetõ legnagyobb mértékben nyújtson
ilyen kedvezményeket.

(1) Intézõbizottság alakul ezen Egyezmény végrehajtásának vizsgálata és minden, az értelmezés és alkalmazás
egységének biztosítása érdekében tett intézkedés, valamint minden javasolt módosítás tanulmányozása céljából.

3. cikk
Ezen Egyezmény rendelkezései nem zárják ki a nemzeti
jogszabályok alkalmazását a vámellenõrzés tárgyát képezõ árukra vonatkozó tilalmak, korlátozások tekintetében.

Az Egyezmény szerkezete
4. cikk
(1) Az Egyezmény a törzsrészbõl, az általános mellékletbõl és a speciális mellékletekbõl áll.
(2) Jelen Egyezmény általános melléklete és minden
egyes speciális melléklete fõszabályként fejezetekre tagolódik, amelyek az alábbiakat tartalmazzák:
a) a fogalommeghatározásokat, és

(3) Valamennyi speciális melléklet az ajánlott gyakorlatot is tartalmazza.
(4) Valamennyi melléklethez iránymutatások tartoznak,
amelyek szövege a Szerzõdõ Felekre nézve nem kötelezõ.

5. cikk

(2) A Szerzõdõ Felek tagjai az intézõbizottságnak.
(3) A 8. cikknek megfelelõen ezen Egyezmény Szerzõdõ Felévé válás feltételeit teljesítõ Fél részérõl vagy a Kereskedelmi Világszervezet bármelyik tagja részérõl az illetékes adminisztratív szervezet jogosult megfigyelõi minõségben részt venni az intézõbizottság ülésein. A megfigyelõk státuszát és jogait a Tanács határozatban állapítja meg.
Ezek a jogok a határozat hatálybalépését megelõzõen nem
gyakorolhatók.
(4) Az intézõbizottság felkérheti bármely nemzetközi,
kormányzati és nem kormányzati szervezet képviselõjét az
intézõbizottság ülésein megfigyelõi minõségben történõ
részvételre.
(5) Az intézõbizottság:
a) a Szerzõdõ Felek számára ajánlást fogalmaz meg
(i) ezen Egyezmény törzsrészének módosítására,
(ii) az általános melléklet, a speciális mellékletek és
azok fejezetei módosítására, az általános mellékletbe új fejezetek felvételére, és
(iii) új speciális mellékletek csatolására, valamint új fejezetek felvételére a speciális mellékletekbe;
b) határozhat az ajánlott gyakorlat módosításáról vagy
a 16. cikknek megfelelõen új ajánlott gyakorlat felvételérõl a speciális mellékletekbe vagy azok fejezeteibe;
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c) figyelemmel kíséri az Egyezmény rendelkezéseinek
végrehajtását a 13. cikk (4) bekezdésének megfelelõen;
d) felülvizsgálja és korszerûsíti az iránymutatásokat;
e) figyelemmel kísér minden egyéb, az Egyezménnyel
kapcsolatos és hatáskörébe tartozó kérdést;
f) határozatairól tájékoztatja az állandó technikai bizottságot és a Tanácsot.
(6) A Szerzõdõ Felek illetékes adminisztratív szervei
közlik a Tanács fõtitkárával e cikk (5) a), b), c) vagy d) bekezdéseire vonatkozó javaslataikat és azok indokát, valamint az intézõbizottság üléseinek napirendi pontjai közé
felvenni javasolt téma iránti kérést. A Tanács fõtitkárának
a javaslatokat a Szerzõdõ Felek illetékes szervei és e cikk
(2), (3) és (4) bekezdéseiben említett megfigyelõk tudomására kell hoznia.
(7) Az intézõbizottság évente legalább egyszer ülésezik.
Évente elnököt és elnökhelyettest választ. A Tanács fõtitkára küldi el a meghívót, valamint a tervezett napirendi
pontokat az intézõbizottság ülése elõtt legalább hat héttel a
Szerzõdõ Felek illetékes szerveihez és e cikk (2), (3) és
(4) bekezdéseiben említett megfigyelõkhöz.
(8) Amennyiben a határozat megegyezéssel nem jön létre, az intézõbizottság elé terjesztett ügyeket a jelen lévõ
Szerzõdõ Felek szavazással döntik el. E cikk (5) bekezdés
a), b) vagy c) pontjaira vonatkozó javaslatok esetében kétharmados szavazati többség szükséges. Minden egyéb
ügyben az intézõbizottság egyszerû szótöbbséggel dönt.
(9) Az ezen Egyezmény 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazása esetén a vám- vagy gazdasági unió, mint Szerzõdõ Fél, szavazás esetén csak annyi szavazattal rendelkezik, amennyi a Szerzõdõ Félnek tekintendõ tagjait megilleti.
(10) Az ülés lezárása elõtt az intézõbizottság beszámolót fogad el. Ezt a beszámolót el kell juttatni a Tanácshoz, a
Szerzõdõ Felekhez és a (2), (3) és (4) bekezdésekben említett megfigyelõkhöz.
(11) Az e cikkben nem szabályozott kérdésekben a
Tanács eljárási szabályait kell alkalmazni, kivéve, ha az
intézõbizottság másképp határoz.

7. cikk
Az intézõbizottságban a szavazás minden egyes speciális mellékletrõl és a speciális mellékletben szereplõ minden egyes fejezetrõl külön-külön történik.
a) A Szerzõdõ Felek jogosultak szavazni az Egyezmény törzsrészének és általános mellékletének értelmezését, alkalmazását vagy módosítását érintõ kérdésekben.
b) A már hatályba lépett speciális mellékletet vagy a
speciális melléklet valamely fejezetét érintõ ügyekben
csak az adott speciális mellékletet vagy annak fejezetét
már elfogadó Szerzõdõ Felek jogosultak szavazni.
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c) Valamennyi Szerzõdõ Fél jogosult szavazni az új
speciális mellékletek vagy a speciális mellékletek új fejezeteinek tervezetérõl.

IV. Fejezet
SZERZÕDÕ FELEK
Az Egyezmény megerõsítése
8. cikk
(1) A Tanács tagjai és az Egyesült Nemzetek Szervezete
vagy szakosított intézményeinek bármelyik tagja ezen
Egyezmény Szerzõdõ Felévé válhat:
a) aláírással, megerõsítés fenntartása nélkül;
b) a megerõsítés fenntartásával, az aláírást követõen
megerõsítõ okirat letétbe helyezésével; vagy
c) csatlakozással.
(2) Ezen Egyezmény 1974. június 30-ig nyitva áll aláírásra Brüsszelben, a Tanács székházában, az e cikk (1) bekezdésében hivatkozott tagok számára. Ezen idõpontot
követõen pedig a tagok csatlakozására áll nyitva.
(3) Ezen Egyezmény aláírásakor, megerõsítésekor vagy
ahhoz történõ csatlakozáskor valamennyi Szerzõdõ Félnek meg kell jelölnie, mely speciális mellékleteket vagy
fejezeteket fogadja el. Ezt követõen bejelentheti a letéteményesnél további egy vagy több speciális melléklet vagy
annak fejezetei elfogadását.
(4) E cikk (3) bekezdésének megfelelõen minden új speciális melléklet vagy annak egy új fejezete elfogadása esetén a Szerzõdõ Felek értesítik a letéteményest.
(5) a) Bármelyik vám- vagy gazdasági unió e cikk
(1), (2) és (3) bekezdéseinek megfelelõen ezen Egyezmény Szerzõdõ Felévé válhat. A vám- vagy gazdasági
uniók tájékoztatják a letéteményest az ezen Egyezmény
hatálya alá tartozó ügyekben rájuk ruházott hatáskörükrõl.
Továbbá kötelesek a letéteményest tájékoztatni a hatáskörükben bekövetkezõ minden lényeges módosulásról.
b) Az a vám- vagy gazdasági unió, amely ezen Egyezménynek Szerzõdõ Fele, a hatáskörébe tartozó ügyekben
saját nevében gyakorolja azokat a jogokat és teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyeket az unió azon tagjaira ró,
amelyek az Egyezmény Szerzõdõ Felei. Ilyen esetben az
unió tagjai nem jogosultak egyedileg gyakorolni e jogokat,
ideértve a szavazati jogot is.

9. cikk
(1) Valamennyi Szerzõdõ Félre, amely megerõsíti az
Egyezményt vagy csatlakozik hozzá, az Egyezmény – beleértve az általános mellékletet is – bármely módosítása,
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amely a megerõsítõ, illetve a csatlakozási okirat letétbe helyezésnek napjáig hatályba lépett, kötelezõ hatállyal bír.
(2) Valamennyi Szerzõdõ Félre, amely elfogad egy speciális mellékletet vagy annak fejezetét, kötelezõ érvényû
minden, a speciális mellékletben vagy ennek fejezetében
szereplõ kötelezõ rendelkezésre vonatkozó módosítás,
amely a melléklet vagy fejezet elfogadásáról a letéteményes értesítésének napjáig hatályba lépett. Valamennyi
Szerzõdõ Félre, amely elfogad egy speciális mellékletet
vagy annak fejezetét, kötelezõ érvényû bármilyen ezekben
szereplõ ajánlott gyakorlat módosítása, amely a melléklet
vagy fejezet elfogadásáról a letéteményesnek küldött értesítés napjáig lépett hatályba, amennyiben egy vagy több
ajánlott gyakorlattal kapcsolatban ezen Egyezmény
12. cikkének megfelelõen nem jelentett be fenntartást.

Az Egyezmény alkalmazása
10. cikk
(1) Bármelyik Szerzõdõ Fél az Egyezmény megerõsítés
fenntartása nélküli aláírása, vagy a megerõsítõ, illetve a
csatlakozási okirat letétbe helyezése idõpontjában, vagy
ezt követõen bármikor ezen Egyezmény letéteményesének
bejelentheti, hogy az Egyezmény kiterjed mindazon területekre, vagy mindazon területek bármelyikére, amelyek
nemzetközi kapcsolataiért felelõs. Az ilyen bejelentés három hónappal azt követõen lép hatályba, hogy azt a letéteményes kézhez vette. Mindazonáltal az Egyezmény mindaddig nem hatályos a bejelentésben megjelölt területek vonatkozásában, amíg ezen Egyezmény a vonatkozó Szerzõdõ Fél tekintetében hatályba nem lépett.
(2) Bármelyik Szerzõdõ Fél, amely e cikk (1) bekezdése
értelmében bejelentette az Egyezmény kiterjesztését valamely olyan területre, melynek nemzetközi kapcsolataiért
felelõs, értesítheti a letéteményest az Egyezmény 19. cikkében lefektetett eljárás szerint, hogy az érintett területre
többé nem alkalmazza ezen Egyezményt.

11. cikk
Ezen Egyezmény alkalmazásában, a vám- vagy gazdasági unió tájékoztatni köteles a Tanács fõtitkárát a vámvagy gazdasági uniót alkotó területekrõl, és arról, hogy
e területeket egységes területnek kell tekinteni.

A rendelkezések elfogadása és fenntartások
12. cikk
(1) Az általános melléklet kötelezõ valamennyi Szerzõdõ Fél számára.
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(2) Bármelyik Szerzõdõ Fél elfogadhat egy vagy több
speciális mellékletet, vagy azok egy vagy több fejezetét.
Azon Szerzõdõ Fél számára, amely elfogad egy speciális
mellékletet, vagy annak egy fejezetét (fejezeteit), az abban
foglalt valamennyi kötelezõ rendelkezés kötelezõvé válik.
Azon Szerzõdõ Fél számára, amely elfogad egy speciális
mellékletet, vagy annak egy fejezetét (fejezeteit), annak
(azoknak) valamennyi ajánlott gyakorlata kötelezõvé válik, kivéve, ha az elfogadás idõpontjában, illetve azt követõen bejelenti fenntartását az Egyezmény letéteményesénél az ajánlott gyakorlat tekintetében, amellyel szemben
fenntartással kíván élni, bemutatva a nemzeti jogszabályainak rendelkezései és a szóban forgó ajánlott gyakorlat
között fennálló különbséget. Bármelyik Szerzõdõ Fél,
amelyik fenntartást jelentett be a letéteményesnél, azokat
értesítéssel bármikor visszavonhatja részben vagy egészben, a visszavonás hatálybalépése idõpontjának megjelölésével.
(3) Valamennyi Szerzõdõ Fél, amelyre valamely speciális melléklet, vagy annak fejezete(i) kötelezõ érvényû, köteles minden három éves idõszak végén – amelynek kezdete az Egyezménynek a Szerzõdõ Fél részére történõ
hatálybalépése idõpontja –, megvizsgálni a 2. bekezdésben meghatározott feltételekkel összhangban tett fenntartások visszavonásának lehetõségét, és értesíteni a Tanács
fõtitkárát a vizsgálat eredményérõl, részletesen ismertetve
a nemzeti jogszabályok rendelkezéseit, melyek alapján véleménye szerint a fenntartások visszavonása ellentmondáshoz vezetne.

A rendelkezések végrehajtása
13. cikk
(1) A Szerzõdõ Feleknek az általános mellékletben és az
általuk elfogadott speciális melléklet(ek)ben, és a fejezet(ek)ben szereplõ kötelezõ rendelkezéseket az e melléklet(ek)nek vagy fejezet(ek)nek a szóban forgó Szerzõdõ
Fél viszonylatában történõ hatálybalépése idõpontjától
számított 36 hónapon belül végre kell hajtania.
(2) A Szerzõdõ Feleknek az általános mellékletben szereplõ átmeneti kötelezõ rendelkezéseket az általános mellékletnek a szóban forgó Szerzõdõ Fél viszonylatában történõ hatálybalépésének idõpontjától számított 60 hónapon
belül végre kell hajtania.
(3) A Szerzõdõ Feleknek az általuk elfogadott speciális
melléklet(ek)ben vagy fejezet(ek)ben szereplõ ajánlott
gyakorlatokat az e melléklet(ek)nek vagy fejezet(ek)nek a
szóban forgó Szerzõdõ Fél viszonylatában történõ
hatálybalépése idõpontjától számított 36 hónapon belül
végre kell hajtania, kivéve, ha az érintett egy vagy több
ilyen ajánlott gyakorlattal szemben fenntartást jelentett be.
(4) a) Amennyiben e cikk (1) vagy (2) bekezdésében
meghatározott idõszak valamelyik Szerzõdõ Fél számára

2032

MAGYAR KÖZLÖNY

elégtelennek bizonyul a gyakorlatban az általános melléklet rendelkezéseinek végrehajtására, a Szerzõdõ Fél e cikk
(1) vagy (2) bekezdésében említett idõszak lejárta elõtt
kérheti meghosszabbítását az intézõbizottságtól. A kérés
elõterjesztésekor a Szerzõdõ Félnek fel kell tüntetnie az általános melléklet azon rendelkezését (rendelkezéseit),
amely(ek)re vonatkozóan az idõtartam meghosszabbítását
kéri, valamint a kérés indokát.
b) Az intézõbizottság kivételes esetben engedélyezhet
ilyen hosszabbítást. Az intézõbizottságnak minden ilyen
hosszabbítást engedélyezõ határozatában fel kell tüntetnie
a határozatot igazoló kivételes körülményt és a hosszabbítás semmilyen esetben sem lehet egy évnél hosszabb. A
hosszabbítás lejárta után a Szerzõdõ Félnek értesítenie kell
a letéteményest azon rendelkezések végrehajtásáról, amelyekre a hosszabbítás vonatkozott.

Vitás kérdések rendezése
14. cikk
(1) Ezen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása során két vagy több Szerzõdõ Fél között felmerülõ vitás kérdést, amennyiben lehetséges, tárgyalás útján kell rendezni.
(2) Minden vitás kérdést, amelyet tárgyalás útján nem
sikerült rendezni, a vitában álló Szerzõdõ Felek az intézõbizottság elé terjesztenek, amely megvizsgálja azt és javaslatot tesz a rendezésre.
(3) A vitában álló Szerzõdõ Felek elõre megegyezhetnek abban, hogy az intézõbizottság javaslatait kötelezõ érvényûnek fogadják el.

Az Egyezmény módosításai
15. cikk
(1) A 6. cikk (5) bekezdése a) pontja (i) és (ii) alpontjának megfelelõen az intézõbizottság részérõl a Szerzõdõ
Feleknek javasolt módosítások szövegét a Tanács fõtitkára
közli valamennyi Szerzõdõ Féllel és a Tanács azon tagjaival, amelyek nem Szerzõdõ Felek.
(2) Az Egyezmény törzsrészének módosításai tizenkét
hónappal azután lépnek hatályba valamennyi Szerzõdõ Fél
tekintetében, miután az intézõbizottság a módosításokat
ajánló ülésén részt vett Szerzõdõ Felek letétbe helyezték
az elfogadásról szóló okirataikat, és ha a módosítások közlésének idõpontját követõ tizenkét hónapon belül egyik
Szerzõdõ Fél sem él fenntartással.
(3) Az általános mellékletre vagy a speciális mellékletekre vagy ez utóbbiak fejezeteire vonatkozó ajánlott módosításokat a Szerzõdõ Felek számára a kihirdetést követõ
hat hónapon belül elfogadottnak kell tekinteni, kivéve:
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a) ha az egyik Szerzõdõ Fél fenntartással él, vagy ha
speciális melléklet vagy fejezet esetében egy olyan Szerzõdõ Fél, amely számára kötelezõ érvényû az adott speciális melléklet vagy fejezet, fenntartással él, vagy
b) ha egyik Szerzõdõ Fél tájékoztatja a Tanács fõtitkárát arról, hogy bár az ajánlott módosítást szándékában áll
elfogadni, de az elfogadás szükséges feltételei még nem
teljesültek.
(4) Amennyiben valamelyik Szerzõdõ Fél e cikk (3) bekezdése b) pontjának megfelelõ értesítést küld a Tanács
fõtitkárának mindaddig, amíg nem közli az ajánlott módosítás elfogadását a Tanács fõtitkárával, e cikk (3) bekezdésében említett hat hónapos idõtartam lejárta után tizennyolc hónapon belül a módosítással szemben fenntartással
élhet.
(5) A javasolt módosítással kapcsolatban az e cikk
(3) bekezdése a) pontjának vagy (4) bekezdésének megfelelõen közölt fenntartás esetén a módosítás el nem fogadottnak számít és semmilyen hatállyal nem bír.
(6) Amennyiben bármelyik Szerzõdõ Fél e cikk (3) bekezdése b) pontjának megfelelõen értesítést küld, a módosítást az alábbi két idõpont közül a korábbitól számítva elfogadottnak kell tekinteni:
a) az az idõpont, amikor az értesítést küldõ összes Szerzõdõ Fél közölte a Tanács fõtitkárával az ajánlott módosítások elfogadását, feltéve, hogy ha valamennyi elfogadás
az e cikk (3) bekezdésében említett hat hónapos idõszak
lejárta elõtt történt, ez az idõpont tekinthetõ az említett hat
hónapos idõszak lejárati idõpontjának;
b) az e cikk (4) bekezdésében szereplõ tizennyolc hónapos idõszak lejárati idõpontja.
(7) Az elfogadottnak tekintett, az általános mellékletre
vagy a speciális mellékletekre vonatkozó valamennyi módosítás vagy hat hónappal az elfogadás idõpontját követõen lép hatályba, vagy, amennyiben az ajánlott módosításban eltérõ idõszak szerepel, ezen idõszak lejártával,
azon idõponttól számítva, amikor a módosítást elfogadottnak tekintik.
(8) A Tanács fõtitkára haladéktalanul közli az Egyezmény Szerzõdõ Feleivel e cikk (3) bekezdése a) pontjának
megfelelõen az ajánlott módosításra beérkezett fenntartást, és a (3) bekezdés b) pontja alapján kapott értesítést. A
Tanács fõtitkára ezt követõen tájékoztatja a Szerzõdõ Feleket arról, hogy az ilyen értesítést küldõ Szerzõdõ Fél
vagy Felek fenntartással élt(ek), vagy elfogadta (elfogadták) az ajánlott módosítást.

16. cikk
(1) Ezen Egyezmény 15. cikkében meghatározott módosítási eljárástól függetlenül, az intézõbizottság a 6. cikk
értelmében határozhat bármelyik ajánlott gyakorlat módosításáról vagy új ajánlott gyakorlat beépítésérõl bármelyik
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speciális mellékletbe vagy annak fejezetébe. A Tanács fõtitkára mindegyik Szerzõdõ Felet meghívja az intézõbizottság tanácskozásaira. Az ilyen módon elhatározott módosítások vagy ajánlott gyakorlat szövegét a Tanács fõtitkára közli a Szerzõdõ Felekkel és a Tanács azon tagjaival,
amelyek ezen Egyezménynek nem Szerzõdõ Felei.
(2) Azok az ajánlott gyakorlatra vonatkozó módosítások
vagy kiegészítések, amelyek e cikk (1) bekezdésének alkalmazásával kapcsolatos határozat tárgyát képezik, hat
hónappal a Tanács fõtitkára közlését követõen lépnek hatályba. Mindazok a Szerzõdõ Felek, amelyekre nézve a
módosítások vagy kiegészítések tárgyát képezõ speciális
melléklet vagy a melléklet egyik fejezete kötelezõ érvényû, e módosítások vagy az új ajánlott gyakorlat elfogadottnak tekinthetõk, kivéve, ha ezen Egyezmény 12. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelõen fenntartást
jelentettek be.
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(2) Ezen Egyezmény bármelyik Szerzõdõ Fél tekintetében három hónappal azt követõen lép hatályba, hogy a
8. cikk értelmében Szerzõdõ Féllé vált.
(3) Ezen Egyezmény bármely speciális melléklete vagy
utóbbiak bármely fejezete három hónappal azt követõen
lép hatályba, hogy azt öt Szerzõdõ Fél elfogadta.
(4) Amennyiben e cikk (3) bekezdésének megfelelõen
valamely speciális melléklet vagy annak fejezete hatályba
lépett, e speciális melléklet vagy ennek fejezete további
Szerzõdõ Fél számára három hónappal azt követõen lép
hatályba, amint jelezte ezek elfogadását. Jelen Egyezménynek valamelyik Szerzõdõ Fél számára történõ
hatálybalépését megelõzõen azonban egyetlen speciális
melléklet vagy annak egyetlen fejezete sem léphet hatályba ugyanezen Szerzõdõ Fél vonatkozásában.

Az Egyezmény letétbe helyezése
A csatlakozás idõtartama
19. cikk
17. cikk
(1) Ezen Egyezmény határozatlan idõre szól, azonban
bármelyik Szerzõdõ Fél az Egyezmény hatálybalépése
után bármikor felmondhatja a 18. cikk értelmében.
(2) Az Egyezmény felmondását írásban, okirat letétbe
helyezésével kell bejelenteni a letéteményesnél.
(3) A felmondás hat hónappal a felmondási okirat letétbe helyezésének idõpontját követõen lép hatályba.
(4) E cikk (2) és (3) bekezdésének rendelkezései vonatkoznak a speciális mellékletekre, illetve azok fejezeteire
is, amelyekre vonatkozóan a Szerzõdõ Felek a hatálybalépést követõ bármely idõpontban az elfogadó nyilatkozatukat visszavonhatják.
(5) Ha bármelyik Szerzõdõ Fél visszavonja egyetértését
az általános melléklet elfogadásáról, úgy kell tekinteni,
mintha az Egyezményt mondta volna fel. Ebben az esetben
a (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit is alkalmazni kell.

V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Egyezmény hatálybalépése
18. cikk
(1) Ezen Egyezmény három hónappal azt követõen lép
hatályba, hogy a 8. cikk (1) és (5) bekezdésében említett
államok közül öt aláírta az Egyezményt a megerõsítés
fenntartása nélkül, vagy a megerõsítõ, illetve a csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

(1) Ezen Egyezmény megerõsítés fenntartásával vagy a
nélküli aláírásáról szóló, valamint minden megerõsítõ, illetve csatlakozási okiratot a Tanács fõtitkáránál kell letétbe helyezni.
(2) A letéteményes
a) átveszi és megõrzi ezen Egyezmény eredeti szövegét,
b) elkészíti és eljuttatja ezen Egyezmény eredeti szövegének hitelesített másolatát a Szerzõdõ Felekhez, a Tanács
azon tagjaihoz, amelyek nem Szerzõdõ Felek, valamint az
Egyesült Nemzetek Fõtitkárához,
c) átvesz minden megerõsítés fenntartásával vagy a
nélkül tett aláírást, és minden megerõsítõ, illetve csatlakozási okiratot, valamint átvesz és megõriz valamennyi ezekkel kapcsolatos okiratot, bejelentést és közlést,
d) megvizsgálja, hogy az Egyezménnyel kapcsolatos
okirat aláírása, a bejelentés vagy a közlés érvényes és helyes formában történt-e, és ha szükséges, az ügyet az adott
Szerzõdõ Fél tudomására hozza,
e) értesíti a Szerzõdõ Feleket, a Tanács azon tagjait,
amelyek nem Szerzõdõ Felek, és az Egyesült Nemzetek
Fõtitkárát
– ezen Egyezmény 8. cikke értelmében történt aláírásokról, megerõsítésekrõl és csatlakozásokról, illetve a
mellékletek és a fejezetek elfogadásáról,
– az intézõbizottság határozata szerint ezen Egyezménybe beépíteni javasolt, az általános melléklet új fejezeteirõl és új speciális mellékletekrõl vagy azok új fejezeteirõl,
– az ezen Egyezmény 18. cikkében foglaltaknak megfelelõen az Egyezmény, az általános melléklet és minden
egyes speciális melléklet és az abban szereplõ fejezetek
hatálybalépésének napjáról,
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– az ezen Egyezmény 8., 10., 11., 12. és 13. cikkében
foglaltak értelmében kapott bejelentésekrõl,
– a Szerzõdõ Felek mellékleteket/fejezeteket elfogadó
nyilatkozatainak visszavonásáról,
– az ezen Egyezmény 17. cikkében foglaltaknak megfelelõen tett felmondásokról, és
– minden, ezen Egyezmény 15. cikkének megfelelõen
elfogadottnak tekintendõ módosításról, valamint a
hatálybalépések idõpontjáról.

9. fejezet

10. fejezet

(3) Amennyiben nézeteltérés merül fel valamelyik Szerzõdõ Fél és a letéteményes között az utóbbi feladatainak
végrehajtását illetõen, a letéteményesnek, vagy a szóban
forgó Szerzõdõ Félnek a kérdést a többi Szerzõdõ Fél és az
aláírók, vagy ha szükséges, az intézõbizottság és a Tanács
tudomására kell hoznia.
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A vámhatóság által nyújtott információk, valamint az általa hozott határozatok és rendelkezések
A. Általános felhasználói információk
B. Egyedi információk
C. Határozatok és rendelkezések
Jogorvoslat vámügyekben
A. Jogorvoslathoz való jog
B. A jogorvoslat formája és indokai
C. A jogorvoslat iránti kérelem vizsgálata

1. Fejezet
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
1.1. Kötelezõ rendelkezés

Nyilvántartás és hiteles szövegek
20. cikk
Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. cikkének
megfelelõen a Tanács fõtitkárának kérésére ezen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Titkárságánál nyilvántartásba veszik.
Ennek hiteléül a kellõen meghatalmazott alulírottak aláírták az Egyezményt.
Kelt Kiotóban, az 1973. év május havának tizennyolcadik napján angol és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles, egy eredeti példányban, mely a Tanács fõtitkáránál kerül letétbe helyezésre, aki ezen Egyezmény
8. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi érintett
részére hiteles másolatot küld.

II. Függelék

Ezen melléklet meghatározásai, kötelezõ rendelkezései
és átmeneti kötelezõ rendelkezései a mellékletben meghatározott vámeljárásokra és gyakorlati alkalmazásukra vonatkoznak, továbbá – amennyiben alkalmazhatóak – a speciális mellékletben szereplõ eljárásokra és gyakorlati alkalmazásukra is.
1.2. Kötelezõ rendelkezés
E melléklet és a speciális mellékletek eljárásai és gyakorlati alkalmazása tekintetében teljesíteni szükséges feltételeket és vámalakiságokat a nemzeti jogszabályokban
kell meghatározni, és ezeknek a lehetõ legegyszerûbbeknek kell lenniük.
1.3. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság hivatalos párbeszédes kapcsolatot alakít
ki és tart fenn a kereskedelem képviselõivel, az együttmûködés megerõsítése és a nemzeti rendelkezésekkel és a
nemzetközi egyezményekkel összhangban lévõ leghatékonyabb munkamódszerek kialakításában való részvétel
elõsegítése céljából.

Általános melléklet

2. Fejezet

Tartalomjegyzék
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. fejezet
2. fejezet
3. fejezet
4. fejezet

5. fejezet
6. fejezet
7. fejezet
8. fejezet

Általános alapelvek
Fogalommeghatározások
A vámkezelés és egyéb vámalakiságok
Vámok és adók
A. A vámok és adók kiszabása, beszedése és
megfizetése
B. vámok és adók halasztott megfizetése
C. A vámok és adók visszafizetése
Biztosíték
Vámellenõrzés
Az informatika alkalmazása
A vámhatóság és harmadik felek kapcsolata

Ezen Egyezmény mellékleteinek alkalmazásában:
E1./F23

„jogorvoslat”: az a cselekmény, amellyel a
közvetlenül érintett személy, aki a vámhatóság döntése vagy mulasztása által sértve
érzi magát, annak orvoslása céljából az illetékes hatósághoz fordul;

E2./F19

„vámok és adók kiszabása”: a megfizetendõ
vámok és adók összegének meghatározását jelenti;
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„auditált ellenõrzés”: azon intézkedés, amely
alkalmazásával a vámhatóság meggyõzõdik a
nyilatkozatok pontosságáról és hitelességérõl
az érintett személyek birtokában levõ minden
vonatkozó üzleti könyv, nyilvántartás, könyvelési rendszer és kereskedelmi adat vizsgálata révén;
„árunyilatkozat ellenõrzése”: a vámhatóság
intézkedése annak érdekében, hogy meggyõzõdjön az árunyilatkozat helyes kiállításáról,
és arról, hogy a kívánt bizonylatok az elõírt
feltételeknek megfelelnek;
„vámkezelés”: az áruk kiviteléhez, belföldi
forgalomba bocsátásához vagy más vámeljárás alá vonásához szükséges vámalakiságok
teljesítését jelenti;

E6./F10

„vámhatóság”: állami szakszolgálat, amely
felelõs a vámjog végrehajtásáért, a vámok és
adók beszedéséért, valamint az áruk behozatalára, kivitelére, átvitelére vagy raktározására
vonatkozó egyéb törvények és rendeletek alkalmazásáért;

E7./F3

„vámellenõrzés”: a vámhatóság azon intézkedései, amelyeket a vámjog betartásának biztosítása érdekében hajt végre;

E8./F11

„vámok”: azok a Vámtarifában meghatározott
tételek, amelyeket az áruk után – a vámterületre belépéskor vagy annak elhagyásakor – meg
kell fizetni;

E9./F16

„vámalakiságok”: az érintett személy és a
vámhatóság részérõl elvégezni szükséges mûveletek összessége a vámjog betartása érdekében;

E10./F18

„vámjog”: az áruk behozatalára, kivitelére, átvitelére vagy raktározására vonatkozó, törvényben és egyéb jogszabályokban rögzített
rendelkezések összessége, amelyek végrehajtása és érvényre juttatása kifejezetten a vámhatóság feladata, továbbá minden olyan elõírás, amelyet a vámhatóság törvényi felhatalmazásánál fogva kiad;

E11./F2

„vámhivatal”: vámigazgatási egység, amely
illetékes eljárni a vámalakiságok végrehajtásában, továbbá azok a helyiségek vagy területek, amelyeket e célra az arra illetékes hatóság
jóváhagyott;

E12./F25

„vámterület”: az a terület, melyen a Szerzõdõ
Fél vámjogát alkalmazzák;

E13./F6

„határozat”: a vámhatóság döntése a vámjog
alapján egy adott ügyben;
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E14./F7

„nyilatkozattevõ”: személy, aki árunyilatkozatot tesz, vagy akinek a nevében azt megteszik;

E15./F5

„esedékesség”: idõpont, amelytõl kezdve a
vámok és adók megfizetésére vonatkozó kötelezettség életbe lép;

E16./F12

„vámok és adók”: behozatali vámok és adók
és/vagy kiviteli vámok és adók;

E17./F27

„áruvizsgálat”: az áruk fizikai vizsgálata,
amellyel a vámhatóság meggyõzõdik arról,
hogy az áruk jellege, származása, állapota,
mennyisége és értéke megegyezik az árunyilatkozaton feltüntetett adatokkal;

E18./F13

„kiviteli vámok és adók”: vámok és minden
más olyan adók, díjak és egyéb befizetési kötelezettségek, amelyeket az áru kivitelekor
vagy azzal kapcsolatban szednek be, kivéve
azokat a költségeket, amelyek összege a nyújtott szolgáltatások megközelítõ költségére
korlátozódik, vagy amelyeket a vámhatóság
más nemzeti hatóság megbízásából szed be;

E19./F8

„árunyilatkozat”: a vámhatóság által elõírt
módon tett nyilatkozat, amelyben az érintett
személyek megjelölik az árukra alkalmazni
kért vámeljárást, és amelyen megadják azokat
az adatokat, amelyeket a vámhatóság ezen eljárás alkalmazásához elõír;

E20./F14

„behozatali vámok és adók”: azok a vámok és
minden más olyan adók, és egyéb befizetési
kötelezettségek, amelyeket a vámáru behozatalakor vagy azzal kapcsolatban szednek be,
kivéve azokat a költségeket, amelyek összege
a nyújtott szolgáltatások megközelítõ költségére korlátozódik, vagy amelyeket a vámhatóság más nemzeti hatóság megbízásából szed
be;

E21./F1

„kölcsönös adminisztratív segítségnyújtás”: a
vámhatóságnak egy másik vámhatóság részére vagy azzal együttmûködésben tett intézkedései a vámjog megfelelõ alkalmazása, továbbá a vámjog megsértésének megelõzése, felderítése és visszaszorítása érdekében;

E22./F21

„mulasztás”: a vámhatósághoz megfelelõen
elõterjesztett ügyben az ésszerû idõn belüli, a
vámjogszabályok által elõírt intézkedés vagy
határozathozatal elmulasztását jelenti;

E23./F22

„személy”: egyaránt jelent természetes és jogi
személyt, hacsak a szövegösszefüggés másként nem kívánja;

E24./F20

„áru kiadása”: az a mûvelet, amellyel a vámhatóság a vámkezelés tárgyát képezõ árukat az
érintett rendelkezésére bocsátja;
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E25./F24

„visszafizetés”: az áru után fizetett vámok és
adók részben vagy egészen történõ visszatérítése, illetve, ha a fizetés még nem történt meg,
a vám és adó részben vagy egészen történõ elengedése;

E26./F17

„biztosíték”: biztosítja a vámhatóságot, hogy
egy vele szemben fennálló fizetési kötelezettség teljesítve lesz. A biztosíték „általános”, ha
számos mûveletbõl eredõ kötelezettség teljesítését biztosítja;

E27./F26

„harmadik fél”: valamennyi személy, aki az
áruk behozatalára, kivitelére, átvitelére vagy
raktározására vonatkozóan egy másik személy
érdekében és nevében közvetlenül eljár a
vámhatóságnál.

3. Fejezet
A VÁMKEZELÉS ÉS EGYÉB VÁMALAKISÁGOK
Illetékes vámhivatalok
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egymás mellé helyezésében a közös vámvizsgálatok megkönnyítése érdekében.

A nyilatkozattevõ
a) Nyilatkozattevõként eljárni jogosult személyek
3.6. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabálynak kell meghatározni azokat a
feltételeket, amelyek alapján egy személy nyilatkozattevõként jogosult eljárni.
3.7. Kötelezõ rendelkezés
Bármely személy, akinek az áru felett rendelkezési joga
van, jogosult nyilatkozattevõként eljárni.
b) A nyilatkozattevõ felelõssége
3.8. Kötelezõ rendelkezés
A nyilatkozattevõ felelõsséggel tartozik a vámhatósághoz benyújtott árunyilatkozaton feltüntetett adatok pontosságáért, valamint a vámok és adók megfizetéséért.

3.1. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság kijelöli azokat a vámhivatalokat, ahol az
áruk bemutathatók vagy vámkezelhetõk. Meghatározza a
vámhivatalok illetékességét és helyét, valamint a hivatalos
nyitvatartási idõt, a kereskedelem követelményeit figyelembe véve.
3.2. Kötelezõ rendelkezés
Az érintett személy kérelmére, a vámhatóság által elfogadató indokok esetén – amennyiben a szükséges források
rendelkezésre állnak –, a vámhatóság a megjelölt hivatalos
nyitvatartási idõn és a vámhivatali helyiségen kívül is elvégezheti a vámeljáráshoz kapcsolódó és a gyakorlati alkalmazás által megkövetelt feladatokat. A vámhatóság által felszámított minden költségnek a teljesített szolgáltatások megközelítõ költségére kell korlátozódnia.
3.3. Kötelezõ rendelkezés
Ha a vámhivatalok közös határátkelõhelyen helyezkednek el, az illetékes vámigazgatások összehangolják a hivatalos nyitvatartási idõt, továbbá a hivatalok illetékességét.
3.4. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
Közös határátkelõhelyeken az illetékes vámigazgatások, amikor csak lehetséges, közös vámellenõrzést tartanak.
3.5. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatóság új vámhivatalt szándékozik
létesíteni vagy egy már mûködõ vámhivatalt kíván átalakítani közös határátkelõhelyen, együttmûködik, amennyire
lehetséges, a szomszédos vámhatósággal, a vámhivatalok

c) A nyilatkozattevõ jogai
3.9. Kötelezõ rendelkezés
Az árunyilatkozat benyújtása elõtt – a vámhatóság által
megállapított feltételekkel – a nyilatkozattevõ jogosult
arra, hogy:
a) az árut megvizsgálja, és
b) mintát vegyen.
3.10. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság nem követelhet külön árunyilatkozatot a
mintákról a felügyelete mellett történõ mintavétel esetén,
feltéve, ha ezek a minták a megfelelõ szállítmányra vonatkozó árunyilatkozatban benne foglaltatnak.

Az árunyilatkozat
a) Az árunyilatkozat formája és tartalma
3.11. Kötelezõ rendelkezés
Az árunyilatkozat tartalmát a vámhatóság írja elõ. A papíron kiállított árunyilatkozatoknak az Egyesült Nemzetek
formátumának kell megfelelnie.
A számítógépesített vámkezelési eljárások esetében az
elektronikus úton benyújtott árunyilatkozat formátumának
az elektronikus adatszolgáltatásra vonatkozó nemzetközi
szabványnak kell megfelelnie, amint azt a Vámegyüttmûködési Tanács informatikára vonatkozó ajánlásaiban leírja.
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3.12. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóságnak csak a legszükségesebbekre kell korlátoznia az árunyilatkozaton feltüntetni igényelt adatokat a
vámok és adók kivetéséhez és beszedéséhez, a statisztikák
összeállításához és a vámjog alkalmazásához.
3.13. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatóság által elismert okok miatt a
nyilatkozattevõnek nem áll rendelkezésére az árunyilatkozat kiállításához megkívánt összes információ, akkor
ideiglenes vagy hiányos árunyilatkozat benyújtása megengedhetõ, feltéve, ha tartalmazza a vámhatóság által szükségesnek ítélt adatokat és a nyilatkozattevõ vállalja, hogy
meghatározott idõn belül kiegészíti azt.
3.14. Kötelezõ rendelkezés
Ha a vámhatóság ideiglenes vagy hiányos árunyilatkozatot vesz nyilvántartásba, az árura megállapított tarifális
elbánás nem különbözhet attól, ami a teljes és helyes árunyilatkozat alapján eredetileg került volna megállapításra.
Az áru kiadását nem lehet késleltetni, ha a szükséges
biztosítékot az alkalmazandó vámok és adók beszedésének garantálására benyújtották.
3.15. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság az árunyilatkozat eredeti példányának és
csak minimális számban szükséges másolati példányának
benyújtását írhatja elõ.
b) Árunyilatkozatot alátámasztó okmányok
3.16. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság az árunyilatkozat alátámasztására csak
azokat az okmányokat követeli meg, amelyek lehetõvé teszik az eljárás ellenõrzését, biztosítják a vámjog alkalmazásával kapcsolatos valamennyi elõírás teljesülését.
3.17. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben bizonyos alátámasztó bizonylatok a vámhatóság által elfogadott okok miatt nem nyújthatók be az
árunyilatkozattal együtt, a vámhatóság engedélyezi ezen
okmányok meghatározott idõn belül történõ bemutatását.
3.18. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság engedélyezi a bizonylatok elektronikus
úton történõ benyújtását.
3.19. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság nem követelheti meg a bizonylatok adatainak lefordítását, kivéve, ha ezt az árunyilatkozat feldolgozása szükségessé teszi.
Az árunyilatkozat benyújtása, nyilvántartásba vétele
és ellenõrzése
3.20. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság az árunyilatkozat benyújtását valamennyi kijelölt vámhivatalban engedélyezi.
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3.21. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság engedélyezi az árunyilatkozat elektronikus úton történõ benyújtását.
3.22. Kötelezõ rendelkezés
Az árunyilatkozatot a vámhatóság által meghatározott
nyitvatartási idõben kell benyújtani.
3.23. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a nemzeti jogszabályok határidõt állapítanak meg az árunyilatkozat benyújtására, az engedélyezett
idõnek elegendõnek kell lennie a nyilatkozattevõ számára
az árunyilatkozat kitöltéséhez és az elõírt bizonylatok beszerzéséhez.
3.24. Kötelezõ rendelkezés
A nyilatkozattevõ kérelmére a vámhatóság az általa elfogadott okokból meghosszabbíthatja az árunyilatkozat
benyújtására elõírt határidõt.
3.25. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok állapítják meg az árunyilatkozatnak és bizonylatoknak az áru megérkezése elõtti benyújtásának és nyilvántartásba vételének vagy ellenõrzésének feltételeit.
3.26. Kötelezõ rendelkezés
Ha a vámhatóság nem tudja az árunyilatkozatot nyilvántartásba venni, ennek okait a nyilatkozattevõ tudomására
hozza.
3.27. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság engedélyezi, hogy a nyilatkozattevõ módosíthassa a már benyújtott árunyilatkozatot, feltéve, hogy
a kérelem beadásakor a vámhatóság még nem kezdte meg
az árunyilatkozat ellenõrzését vagy az áru vizsgálatát.
3.28. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság engedélyezi a nyilatkozattevõnek az árunyilatkozat módosítását, még ha az erre irányuló kérelmet
az árunyilatkozat ellenõrzésének megkezdését követõen
adták is be, amennyiben a nyilatkozattevõ indokai a vámhatóság részérõl elfogadhatók.
3.29. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
A nyilatkozattevõ jogosult az árunyilatkozat visszavonására és egy másik vámeljárás alkalmazását indítványozni, feltéve, ha az erre irányuló kérelmet az áru kiadása elõtt
nyújtja be a vámhatósághoz és annak indokait a vámhatóság elfogadja.
3.30. Kötelezõ rendelkezés
Az árunyilatkozat ellenõrzését a nyilvántartásba vétellel
egy idõben, vagy azt követõen a lehetõ legrövidebb idõn
belül kell végrehajtani.
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Különleges eljárások meghatalmazott személyek számára
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b) A nyilatkozattevõ jelenléte az áru vizsgálatánál
3.36. Kötelezõ rendelkezés

3.32. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
Azon meghatalmazott személyeknek, akik/amelyek eleget tesznek a vámhatóság részérõl meghatározott feltételeknek, többek között a vámjogi követelményeknek való
megfelelés szempontjából megfelelõ múlttal rendelkeznek
és saját kereskedelmi könyvelésük vezetésére hatékony
rendszert alkalmaznak, a vámhatóság biztosítja:
– az áru kiadását, az áru azonosításához és a végleges
árunyilatkozat utólagos kiállításának lehetõvé tételéhez
szükséges minimális információ nyújtása alapján;
– az áru vámkezelését a nyilatkozattevõ helyiségeiben
vagy területén vagy a vámhatóság által jóváhagyott egyéb
helyen;
– és ezen kívül más különleges eljárások nyújtását a lehetséges mértékig, mint például:
= egy meghatározott idõszak összes behozatalára
vagy kivitelére egyetlen árunyilatkozat benyújtásának engedélyezését, amennyiben az áruk kivitelét vagy behozatalát ugyanaz a személy gyakran
végzi,
= a meghatalmazott személyek kereskedelmi könyveléseinek alkalmazását a vámok és adók önkivetéssel történõ kiszabásához és adott esetben az
egyéb vámelõírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében,
= lehetõvé tenni az árunyilatkozat benyújtását a
meghatalmazott személy könyvelésébe történõ
bejegyzés útján, amelyet késõbb egy kiegészítõ
árunyilatkozattal kell kiegészíteni.

Az áru vizsgálata

A vámhivatal figyelembe veszi a nyilatkozattevõ kérelmét arra vonatkozóan, hogy részt vehessen, illetve képviseltethesse magát az áru vizsgálatánál. Az ilyen kérelmeket elfogadják, hacsak kivételes körülmények nem merülnek fel.
3.37. Kötelezõ rendelkezés
Ha a vámhatóság hasznosnak ítéli, elõírja, hogy a nyilatkozattevõ jelen legyen, vagy képviseltesse magát az áru
vizsgálatánál annak érdekében, hogy a vizsgálat elõsegítéséhez minden szükséges segítséget megadjon.
c) Mintavétel a vámhatóság által
3.38. Kötelezõ rendelkezés
Mintavételre csak akkor kerülhet sor, amikor arra a
vámhatóság megítélése szerint a bejelentett áru tarifális
besorolásához és/vagy a vámérték megállapításához, vagy
a nemzeti jog más rendelkezéseinek alkalmazásához szükség van. A mintavétel alkalmával a lehetõ legkisebb minta
vételére kerülhet sor.

Hibák
3.39. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság nem szab ki jelentõs bírságot a hibákért,
ha meggyõzõdött arról, hogy a hibák figyelmetlenségbõl
adódtak és azokat nem csalás szándékával vagy súlyos
gondatlanságból követték el. Amennyiben úgy ítéli meg,
hogy az ilyen hibák ismétlõdését szükséges megelõzni,
bírságot szabhat ki, amely azonban nem lehet nagyobb,
mint amekkora a cél érdekében szükséges.

a) Az áru vizsgálatához elõírt idõ
3.33. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatóság úgy dönt, hogy a bejelentett
árut megvizsgálja, ezt a vizsgálatot az árunyilatkozat nyilvántartásba vétele után a lehetõ leghamarabb elvégzi.
3.34. Kötelezõ rendelkezés
Az áruvizsgálatok ütemezése során elsõbbséget kell
adni az élõ állatok, a romlandó áruk és egyéb olyan áruk ellenõrzésének, melyek sürgõs elvégzését a vámhatóság indokoltnak elfogadja.
3.35. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
Ha az árut más illetékes hatóságnak is meg kell vizsgálnia és a vámhatóság szintén vizsgálat lefolytatását irányozza elõ, a vámhatóság biztosítja, hogy a vizsgálatokat
egyeztessék, és ha lehetséges, azonos idõben hajtsák
végre.

Áru kiadása
3.40. Kötelezõ rendelkezés
A bejelentett árut kiadják, amint a vámhatóság megvizsgálta azt, vagy úgy döntött, hogy nem vizsgálja meg, feltéve, hogy:
– semmilyen szabály megsértését nem tapasztalta,
– a behozatali vagy kiviteli engedélyt, illetve bármilyen egyéb elõírt okmányt bemutatták,
– az adott eljárással kapcsolatos minden engedélyt bemutatták, és
– minden vámot és adót megfizettek, vagy azok beszedésének biztosításához a megfelelõ intézkedés megtörtént.
3.41. Kötelezõ rendelkezés
Ha a vámhatóság meggyõzõdött arról, hogy a nyilatkozattevõ utólag a vámkezeléssel kapcsolatos minden alakiságnak eleget fog tenni, az árut kiadja, feltéve, ha a nyilat-
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kozattevõ bemutat a vámhatóság számára elfogadható, az
adott szállítmány lényeges adatait tartalmazó kereskedelmi vagy hivatalos okmányt, és feltéve, hogy – adott esetben – biztosítékot nyújt, bármely alkalmazható vám és adó
beszedésének biztosítása érdekében.
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észlelték, az értékesítés bevételét, minden vám, adó valamint minden egyéb felmerült teher és költség levonása
után az átvételre jogosult személy(ek)nek kell átadni, vagy
ha ez nem lehetséges, meghatározott ideig rendelkezésükre kell tartani.

3.42. Kötelezõ rendelkezés
Ha a vámhatóság úgy dönt, hogy a minták laboratóriumi
elemzését, részletes mûszaki dokumentáció benyújtását,
vagy szakértõi vélemény bekérését írja elõ, az árut még a
vizsgálat eredményének megérkezése elõtt kiadja, feltéve,
ha a megkövetelt biztosítékot benyújtották, és feltéve,
hogy meggyõzõdött arról, hogy az árura vonatkozóan
nincs korlátozó vagy tiltó rendelkezés.
3.43. Kötelezõ rendelkezés
A szabályok megsértésének észlelése esetén a vámhatóság nem vár a közigazgatási vagy jogi eljárás rendezéséig
az áru kiadásával, feltéve, ha az áru nem esik lefoglalás
vagy elkobzás alá és nem várható azok tárgyi bizonyítékként való felhasználása, és feltéve, hogy a nyilatkozattevõ
megfizeti a vámokat és adókat, valamint biztosítékot nyújt
bármilyen további vám és adó, és esetleg pótlólagosan kiszabásra kerülõ bírság beszedésének biztosítására.

4. Fejezet
VÁMOK ÉS ADÓK
A. A vámok és az adók kiszabása, beszedése
és megfizetése
4.1. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok állapítják meg azokat a körülményeket, amelyek esetén vám- és adófizetési kötelezettség keletkezik.
4.2. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok állapítják meg azt az idõtartamot, amelyen belül az esedékes vámokat és adókat ki kell
szabni. A kiszabásnak az árunyilatkozat benyújtását, vagy
a fizetési kötelezettség keletkezését követõen minél hamarabb kell bekövetkeznie.
4.3. Kötelezõ rendelkezés

Az áru felajánlása vagy megsemmisítése
3.44. Kötelezõ rendelkezés
Ha az árut még nem adták ki belföldi felhasználásra,
vagy más vámeljárás alá vonták, és feltéve, hogy a szabályok semmilyen megsértését nem észlelték, az érintett személytõl nem követelhetõ meg a vámok és adók megfizetése, illetve jogosult azok visszatérítésének igénybevételére:
– ha kérelmére és a vámhatóság döntése alapján, az árut
felajánlották az államkincstár javára, vagy megsemmisítették, vagy kereskedelmi szempontból értéktelennek nyilvánították. Minden ezzel kapcsolatos költséget az érintett
személynek kell viselnie;
– ha az áru baleset következtében, illetve vis maior
folytán megsemmisült vagy visszavonhatatlanul elveszett,
feltéve, hogy az ilyen megsemmisülés vagy elvesztés megállapításáról a vámhatóság megfelelõen meggyõzõdött,
– ha az áru egy része a jellegénél fogva hiányzik, feltéve, ha a hiányzó rész megállapításáról a vámhatóság megfelelõen meggyõzõdött.
A megsemmisítés után maradt valamennyi hulladék
vagy maradék, ha belföldi felhasználásra vagy kivitelre
kerül, vám- és adóköteles, az ilyen állapotban behozott
vagy kivitt maradékra vagy hulladékra alkalmazható vámoknak és adóknak megfelelõen.
3.45. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
Ha a vámhatóság értékesíti azokat az árukat, amelyeket
az elõírt határidõn belül nem jelentettek be, vagy amelyeket nem lehetett kiadni, bár a szabályok megsértését nem

A nemzeti jogszabályok állapítják meg a vámok és adók
kiszabásának alapjául szolgáló adatokat és azokat a körülményeket, ahogyan ezek meghatározásra kerülnek.
4.4. Kötelezõ rendelkezés
A vám- és adótételek mértékét hivatalosan közzé kell
tenni.
4.5. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok rögzítik a vám- és adótételek
meghatározásának figyelembevételéhez szükséges idõpontot.
4.6. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok határozzák meg a vámok és
adók megfizetésének módjait.
4.7. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok határozzák meg azt a személyt
(azokat a személyeket), aki(k) a vámok és adók megfizetéséért felelõs(ek).
4.8. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok határozzák meg a fizetés esedékességének napját és helyét.
4.9. Kötelezõ rendelkezés
Ha a nemzeti jogszabályok szerint az esedékesség napja
az áru kiadását követõen is lehetséges, e napnak legalább
tíz nappal az áru kiadása után kell lennie. A kiadás dátuma
és az esedékesség napja között eltelt idõszakra kamat nem
számítható fel.
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4.10. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok határozzák meg azt az idõszakot, amelyen belül a vámhatóság jogi lépéseket tehet az
esedékesség napjáig meg nem fizetett vámok és adók beszedésére.
4.11. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok határozzák meg az esedékesség
napjáig meg nem fizetett vámok és adók összege után kiszabható kamat mértékét, valamint a kamat alkalmazásának feltételeit.
4.12. Kötelezõ rendelkezés
A vámok és adók megfizetésekor a befizetésrõl igazolást kell kiállítani a befizetõ részére kivéve, ha más bizonyíték is van a befizetés igazolásáról.
4.13. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok határozzák meg azon minimális értéket és/vagy a vámok és adók azon minimális összegét, amely alatt azok beszedésére nem kerül sor.
4.14. Kötelezõ rendelkezés
Ha a vámhatóság úgy találja, hogy az árunyilatkozaton
vagy a vámok és adók kiszabásában a hibák a jogosan kiszabható vámok és adók összegénél kisebb összeg beszedését vagy behajtását okozzák vagy okozták, kijavítja ezeket a hibákat és beszedi a meg nem fizetett összeget. Ha
azonban a kérdéses összeg kevesebb, mint a nemzeti jogszabályokban meghatározott minimális összeg, a vámhatóság nem szedi vagy hajtja be az összeget.
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4.19. Kötelezõ rendelkezés
Az áruk kivitele vagy behozatala esetén visszafizetésre
kerül sor, amennyiben az árukat a behozatal vagy kivitel
idõpontjában hibásnak találták, vagy más szempontból
nem feleltek meg a megállapodott jellemzõknek, és visszaküldik az eladó, vagy egy általa megjelölt más személy
számára, feltéve, ha
– az áruk a behozatali országban még nem kerültek feldolgozásra, javításra vagy használatba és ésszerû idõn belül újra kivitelre kerülnek,
– az áruk a kiviteli országban még nem kerültek feldolgozásra, javításra vagy használatba és ésszerû idõszakon
belül újra behozatalra kerülnek.
Az áruk használata azonban nem akadályozza meg a
visszafizetést, ha a használat a hiba vagy az áru újrakivitelét, illetve újrabehozatalát eredményezõ egyéb körülmények kiderítéséhez elengedhetetlenül szükséges volt.
Az újrakivitel vagy újrabehozatal helyett, a vámhatóság
döntésétõl függõen, lehetséges az áru államkincstár javára
történõ felajánlása, vagy az áru megsemmisítése, illetve
kereskedelmileg értéktelenné nyilvánítása vámellenõrzés
mellett. A felajánlás vagy megsemmisítés nem róhat semmilyen költséget az államkincstárra.
4.20. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatóság engedélyezi valamely vámés adófizetéssel járó vámeljárás alá eredetileg bejelentett
áru más vámeljárás alá vonását, minden, az új eljárás után
kiszabott összegnél magasabb, már befizetett vámot és
adót vissza kell fizetni.
4.21. Kötelezõ rendelkezés

B. A vámok és az adók halasztott megfizetése
4.15. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a nemzeti jogszabályok megengedik a vámok és adók halasztott megfizetését, meghatározzák azokat a feltételeket is, amelyek mellett ilyen könnyítés megengedhetõ.
4.16. Kötelezõ rendelkezés
A halasztott fizetést a lehetséges mértékig kamatteher
nélkül kell engedélyezni.
4.17. Kötelezõ rendelkezés
A vámok és adók megfizetésére adott halasztás idõtartama legalább tizennégy nap.

C. A vámok és az adók visszafizetése
4.18. Kötelezõ rendelkezés
A vámot és az adót visszafizetik, ha megállapítást nyert,
hogy hiba következtében nagyobb összeg került kiszabásra.

A visszafizetésre irányuló kérelemrõl a vámhatóság határozatot hoz és az érintett személyt késedelem nélkül írásban értesíti, és a túlfizetés összegét a kérelem jogosságának elfogadása után a lehetõ leghamarabb visszafizeti.
4.22. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatóság megállapítja, hogy a túlfizetés a vámhatóságnak a vámok és adók kiszabásakor elkövetett hibájából származik, a visszafizetést soron kívül elvégzi.
4.23. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben határidõt állapítanak meg, amelyen túl a
visszafizetés iránti kérelmek már nem fogadhatók el, az
ilyen határidõnek elegendõnek kell lennie ahhoz, hogy
számításba vegye azokat a különbözõ körülményeket,
amelyek minden olyan esettípushoz tartoznak, amelyekben a visszafizetést engedélyezni lehet.
4.24. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság nem teljesíti a visszafizetést, ha annak
összege kevesebb, mint a nemzeti jogszabályokban meghatározott legkisebb összeg.
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5. Fejezet
BIZTOSÍTÉK

5.1. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok felsorolják a biztosíték nyújtás
megkövetelésének eseteit és határozzák meg annak formáit.
5.2. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság állapítja meg a biztosíték összegét.
5.3. Kötelezõ rendelkezés
Minden olyan személynek, akitõl/amelytõl biztosítékot
követelnek meg, engedélyezni kell, hogy a vámhatóság által elfogadott biztosítékformák közül a számára legmegfelelõbbet válassza.
5.4. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a nemzeti jogszabályok megengedik, a
vámhatóság nem írja elõ biztosíték nyújtását, ha meggyõzõdött arról, hogy az érintett a vámhatóság felé fennálló
kötelezettségét teljesíteni fogja.
5.5. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben vámeljárásból származó kötelezettségek
teljesítésének garantálására biztosíték nyújtását írják elõ, a
vámhatóság elfogadja az általános biztosítékot, különösen
azoktól a nyilatkozattevõktõl, akik rendszeresen nyújtanak be árunyilatkozatot a vámterület különbözõ vámhivatalaiban.
5.6. Kötelezõ rendelkezés
Ha biztosíték nyújtását írják elõ, a biztosíték összegének a lehetõ legalacsonyabbnak kell lennie és – a vámok és
az adók megfizetése tekintetében – nem haladja meg a
várhatóan kiszabásra kerülõ összeget.
5.7. Kötelezõ rendelkezés
Ha biztosítékot nyújtottak és a vámhatóság meggyõzõdött arról, hogy megfelelõen teljesítették azokat a kötelezettségeket, melyek a biztosítéknyújtást szükségessé tették, azt a lehetõ leghamarabb fel kell szabadítani.

6. Fejezet
VÁMELLENÕRZÉS
6.1. Kötelezõ rendelkezés
Minden árut, ideértve a szállítóeszközöket is, amely a
vámterületre belép vagy onnan kilép, vámellenõrzés alá
kell vonni, tekintet nélkül arra, hogy keletkezik-e vámvagy adófizetési kötelezettség.
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6.2. Kötelezõ rendelkezés
A vámellenõrzést a legszükségesebbre kell korlátozni,
úgy, hogy a vámjog teljesítésének biztosításához elégséges legyen.
6.3. Kötelezõ rendelkezés
A vámellenõrzés során a vámhatóság kockázatelemzést
alkalmaz.
6.4. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság kockázatelemzést alkalmaz annak meghatározásához, hogy mely személyeket és árukat – ideértve a szállítóeszközöket is – vizsgálja meg, és milyen mértékben.
6.5. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság a kockázatelemzés alátámasztásához a
vámjog teljesítése érdekében értékelési-mérési stratégiát
fogad el.
6.6. Kötelezõ rendelkezés
A vámellenõrzési rendszernek tartalmaznia kell az auditált ellenõrzéseket is.
6.7. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság keresi az együttmûködést más vámigazgatásokkal, és a vámellenõrzés elõsegítése érdekében kölcsönös adminisztratív együttmûködési megállapodások
kötésére törekszik.
6.8. Kötelezõ rendelkezés
A vámellenõrzés elõsegítése érdekében a vámhatóság
törekszik a gazdálkodókkal való együttmûködésre és
együttmûködési jegyzõkönyvek megkötésére.
6.9. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság a vámellenõrzés elõsegítése érdekében
az elérhetõ legnagyobb mértékben használja az informatikát és az elektronikus kereskedelmet.
6.10. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság elemzi a gazdálkodók kereskedelmi
rendszereit – amennyiben ezek a rendszerek hatást gyakorolnak a vámhatóság eljárásaira – a vámjogban rögzített
követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében.

7. Fejezet
AZ INFORMATIKA ALKALMAZÁSA
7.1. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság a vámeljárások támogatására alkalmazza
az informatikát, amennyiben az költséghatékony és eredményes mind a vámhatóság mind a kereskedelem számára.
A vámhatóság állapítja meg az alkalmazás feltételeit.
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7.2. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatóság számítógépes eljárás alkalmazását vezeti be, a vonatkozó nemzetközileg elfogadott
szabványokat használja.
7.3. Kötelezõ rendelkezés
Az informatika bevezetésekor a lehetõ legnagyobb mértékben véleményt kell cserélni minden közvetlenül érintett
féllel.
7.4. Kötelezõ rendelkezés
Új vagy felülvizsgált nemzeti jogszabályokban kell rendelkezni:
– a papír alapú okmányok helyett alkalmazható elektronikus kereskedelem módszereirõl,
– az elektronikus, valamint a papír alapú hitelesítési
módszerekrõl,
– a vámhatóság saját használatra történõ információ
visszatartási jogáról és amennyiben szükséges, ezen információk elektronikus kereskedelmi eszközök útján történõ
cseréjérõl más vámhatóságokkal és minden más jogilag jóváhagyott féllel.
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8.5. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság biztosítja a részvételt a harmadik felek
számára a gazdálkodókkal folytatott hivatalos szakmai tanácskozásokon.
8.6. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság meghatározza azokat a körülményeket,
amelyek esetén az ügyintézés harmadik fél igénybevételével nem megengedett.
8.7. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság írásban közli a harmadik féllel az ügyintézésben való közremûködését elutasító határozatot.

9. Fejezet
A VÁMHATÓSÁG ÁLTAL NYÚJTOTT INFORMÁCIÓK
ÉS AZ ÁLTALA HOZOTT HATÁROZATOK
ÉS RENDELKEZÉSEK
A. Általános információk
9.1. Kötelezõ rendelkezés

8. Fejezet
A VÁMHATÓSÁG ÉS HARMADIK FELEK
KAPCSOLATA
8.1. Kötelezõ rendelkezés
Az érintett személyeknek joguk van ügyeiket a vámhatósággal közvetlenül, vagy a nevükben eljáró harmadik fél
közvetítésével intézni.
8.2. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek alapján valamely személy egy másik személy nevében és érdekében vámügyekben eljárhat, és határozza meg azt a felelõsséget, amelyet a harmadik fél a
vámhatóság felé a vám- és adófizetési kötelezettségeket illetõen bármilyen szabálytalanság esetén visel.
8.3. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben az érintett személy úgy dönt, hogy vámügyeit saját nevében intézi, a vámügyeket nem lehet kevésbé kedvezõen kezelni, vagy szigorúbb elõírásoknak
alávetni, mint azokat, amelyeket az érintett személy nevében harmadik fél intéz.
8.4. Kötelezõ rendelkezés
A harmadik félként megjelölt személy számára a vámügyek intézésében az õt felhatalmazó személlyel azonos
jogokat kell biztosítani.

A vámhatóság biztosítja, hogy a vámjog általános alkalmazására vonatkozó információk minden érintett személy
számára könnyen hozzáférhetõek legyenek.
9.2. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámjogban vagy az adminisztratív intézkedésekben, illetve követelményekben történt változások
következtében az információkat módosítani kell, a vámhatóság a módosított információkat a változtatások hatálybalépése elõtt könnyen hozzáférhetõvé teszi, elegendõ idõt
hagyva, hogy az érintett személyek azokat tudomásul vehessék, kivéve, ha az elõzetes értesítés lehetõsége kizárt.
9.3. Átmeneti kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság alkalmazza az informatikát az információ rendelkezésre bocsátásának elõsegítése érdekében.

B. Egyedi információk
9.4. Kötelezõ rendelkezés
Az érintett személy kérelmére a vámhatóság, amilyen
gyorsan és pontosan lehetséges, biztosítja az információt
az érintett személy által felvetett és a vámjogszabályokkal
kapcsolatos egyedi ügyekben.
9.5. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság nem csak a kifejezetten kért információkat adja meg, hanem minden egyéb, az ügyhöz tartozó információt is – amelyet belátása szerint az érintett személy
tudomására kell hozni – rendelkezésre bocsát.

2006/25. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

9.6. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatóság információt ad, biztosítania
kell, hogy ne tárjon fel a vámhatóságot vagy egy harmadik
felet érintõ magán vagy bizalmas természetû részletet, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatalukat a nemzeti jogszabályok elõírják vagy arra feljogosítják.
9.7. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatóság nem tud térítésmentesen információt nyújtani, minden költséget a teljesített szolgáltatások megközelítõ költségeire kell korlátozni.
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10.5. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatósághoz intézett jogorvoslati kérelem elutasításra kerül, a jogorvoslatot kérõnek jogot kell
biztosítani arra, hogy a vámigazgatástól független hatósághoz újabb jogorvoslat iránti kérelmet terjesszen be.
10.6. Kötelezõ rendelkezés
Végsõ esetben a jogorvoslatot kérõ félnek jogában áll az
igazságügyi hatósághoz fordulni jogorvoslatért.

B. A jogorvoslat formája és indokai
C. Határozatok és döntések
10.7. Kötelezõ rendelkezés
9.8. Kötelezõ rendelkezés
Az érintett személy írásbeli kérelmére a vámhatóság
írásban tájékoztatást küld határozatáról a nemzeti jogszabályokban meghatározott határidõn belül. Amennyiben a
vámhatóság határozata az érintett személyre nézve kedvezõtlen, az okokat fel kell tüntetni és a jogorvoslat iránti jogáról az érintett személyt tájékoztatni kell.
9.9. Kötelezõ rendelkezés
Az érintett személy kérelmére a vámhatóság kötelezõ
érvényû rendelkezéseket bocsát ki, feltéve, hogy a vámhatóságnak az összes általa szükségesnek ítélt információ
rendelkezésére áll.

10. Fejezet

A jogorvoslat iránti kérelmet írásban kell benyújtani és
fel kell tüntetni az indokokat.
10.8. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság határozata elleni jogorvoslat benyújtására határidõt kell megszabni, és e határidõnek elegendõ idõt
kell hagynia a jogorvoslatot kérõ számára a vitatott határozat tanulmányozására ezen fejezet 10.2. pontjával összhangban és a jogorvoslat iránti kérelem elõkészítésére.
10.9. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a jogorvoslat iránti kérelmet a vámhatósághoz nyújtják be, a vámhatóság hivatalból nem követelheti meg az alátámasztó bizonyíték egyidejû benyújtását,
hanem erre, megfelelõ körülmények esetén, ésszerû idõt
engedélyez.

JOGORVOSLAT VÁMÜGYEKBEN
A. A jogorvoslathoz való jog
10.1. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok határozzák meg a jogorvoslathoz való jogot vámügyekben.
10.2. Kötelezõ rendelkezés
Minden személyt, akit/amelyet a vámhatóság határozata
vagy mulasztása közvetlenül érint, megillet a jogorvoslat
joga.
10.3. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóság határozatával vagy mulasztásával közvetlenül érintett személynek, a vámhatósághoz intézett kérelmére – a nemzeti jogszabályokban meghatározott határidõn belül – meg kell küldeni a vonatkozó rendelkezést és
a határozat alapjául szolgáló indokolást. Ez alapján dönthet, hogy kíván-e élni jogorvoslattal, vagy sem.
10.4. Kötelezõ rendelkezés
A nemzeti jogszabályok biztosítják a jogorvoslat iránti
jogot a vámhatóságok intézkedéseivel szemben.

C. A jogorvoslati kérelem vizsgálata
10.10. Kötelezõ rendelkezés
A vámhatóságnak a jogorvoslat iránti kérelemmel kapcsolatos döntését írásban a lehetõ legrövidebb idõn belül
kell eljuttatnia a kérelmet benyújtó személyhez.
10.11. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben a vámhatósághoz intézett jogorvoslat iránti kérelem elutasításra kerül, a vámhatóság a döntésében
feltünteti annak indokait és értesíti a jogorvoslatkérõt
arról, hogy joga van közigazgatási vagy független hatósághoz további jogorvoslati kérelmet benyújtani, valamint
közli a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó határidõt.
10.12. Kötelezõ rendelkezés
Amennyiben jogorvoslatnak helye van, a vámhatóság,
amilyen hamar lehetséges, foganatosítja a független hatóság határozatát vagy az igazságügyi hatóság ítéletét, kivéve azokat az eseteket, ahol a vámhatóság fellebbez a döntés ellen.”
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3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik
napon lép hatályba.
(2) A vámeljárások egyszerûsítésérõl és összehangolásáról szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi
egyezményt kihirdetõ l982. évi 11. törvényerejû rendelet
rendelkezéseit a Magyar Köztársaságban azon államok
tekintetében kell alkalmazni, amelyek nem részes felei a
jelen törvénnyel kihirdetett, Brüsszelben, 1999. június
26-án létrehozott Módosító Jegyzõkönyvnek.
(3) A Módosító Jegyzõkönyvben foglaltak végrehajtásáról a pénzügyminiszter gondoskodik.
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conscious that the promotion and reciprocal protection
of investments, according to the present Agreement,
stimulates the business initiatives in this field,
have agreed as follows:

Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi XLII.
törvény
a Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös
védelmérõl Szánában, 2004. január 18-án aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl*
1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl Szánában, 2004. január 18-án aláírt Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.
2. § Az Országgyûlés a megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
3. § A megállapodás hiteles angol és magyar szövege a
következõ:
„Agreement
between the Republic of Hungary
and the Republic of Yemen
for the Promotion and Reciprocal Protection of
Investments
The Republic of Hungary and the Republic of Yemen
(hereinafter referred to as the „Contracting Parties”),
desiring to intensify economic cooperation to the
mutual benefit of both Contracting Parties,
intending to create and maintain favourable conditions
for investments of investors of one Contracting Party in the
territory of the other Contracting Party, and

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.

1. The term „investment” shall comprise every kind of
asset invested in connection with economic activities by
an investor of one Contracting Party in the territory of the
other Contracting Party in accordance with the laws and
regulations of the latter and shall include, in particular,
though not exclusively:
(a) movable and immovable property as well as any
other property rights in rem such as mortgages, liens,
pledges and similar rights;
(b) shares, stocks and debentures of companies or any
other form of participation in a company;
(c) claims to money or to any performance having an
economic value associated with an investment;
(d) intellectual property rights, including copyrights,
trade marks, patents, industrial designs, technical
processes, know-how, trade secrets, trade names and
goodwill associated with an investment;
(e) concessions under public law, as well as other rights
given by law, by contract or by decision of the authority.
Concessions to search for, extract or exploit mineral
resources are included in accordance with the national law
of the Contracting Party host of the investment.
Any alteration of the form in which assets are invested
shall not affect their character as investment.
2. The term „investor” shall mean any natural or legal
person who invests in the territory of the other Contracting
Party.
(a) The term „natural person” shall mean any natural
person having the nationality of either Contracting Party in
accordance with its laws.
(b) The term „legal person” shall mean with respect to
either Contracting Party, any entity incorporated or
constituted in accordance with, and recognized as legal
person by its laws. In the case of the Republic of Hungary,
this term also includes the unlimited partnership
(közkereseti társaság) and the limited partnership (betéti
társaság).
3. The term „returns” shall mean amounts yielded by an
investment and in particular, though not exclusively,
includes profits, interest, capital gains, dividends, royalties
or fees.
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4. The term „territory” shall mean:
a) in the case of the Republic of Hungary, when used in
a geographical sense, the territory of the Republic of
Hungary;
b) in the case of the Republic of Yemen, the territory of
the Republic of Yemen which comes under its sovereignty
including in addition to the zones contained within the
land boundaries, the islands and territorial sea and
exclusive economic zone, and also the continental shelf
and other maritime areas over which it has sovereignty and
jurisdiction according to international law.
5. The term „freely convertible currency” means the
currency that is widely used to make payments for
international transactions and widely exchanged in
principal international exchange markets provided it is not
contrary to the regulations of either of the Contracting
Parties.

Article 2
Promotion and Protection of Investments
1. Each Contracting Party shall encourage and create
favourable conditions for investors of the other
Contracting Party to make investments in its territory and,
shall admit such investments in accordance with its laws
and regulations.
2. Investments of investors of either Contracting Party
shall at all times be accorded fair and equitable treatment
and shall enjoy full protection and security in the territory
of the other Contracting Party.

Article 3
National and Most-Favoured-Nation Treatment
1. Each Contracting Party shall in its territory accord
investments and returns of investors of the other
Contracting Party treatment which is fair and equitable and
not less favourable than that which it accords to
investments and returns of its own investors or to
investments and returns of investors of any third State
whichever is more favourable.
2. Each Contracting Party shall in its territory accord to
investors of the other Contracting Party, as regards
management, maintenance, use, enjoyment or disposal of
their investment, treatment which is fair and equitable and
not less favourable than that which it accords to its own
investors or of any third State, whichever is more
favourable.
3. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article
shall not be construed so as to oblige one Contracting Party
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to extend to the investors of the other the benefit of any
treatment, preference or privilege, which may be extended
by the former Contracting Party by virtue of:
(a) any customs union or free trade area or a monetary
union or similar international agreements leading to such
unions or institutions or other forms of regional
cooperation to which either of the Contracting Parties is or
may become a party;
(b) any international agreement or arrangement relating
wholly or mainly to taxation;
(c) any multilateral agreements on investments to which
either of the Contracting Parties is or may become a party.

Article 4
Compensation for Losses
1. When investments by investors of either Contracting
Party suffer losses owing to war, armed conflict, a state of
national emergency, revolt, insurrection, riot or other
similar events in the territory of the other Contracting
Party, they shall be accorded by the latter Contracting
Party treatment, as regards restitution, indemnification,
compensation or other settlement, not less favourable than
that which the latter Contracting Party accords to its own
investors or to investors of any third State.

Article 5
Expropriation
1. Investments of investors of either Contracting Party
shall not be nationalised, expropriated or subjected to
measures having effect equivalent to nationalisation or
expropriation (hereinafter referred to as „expropriation”)
in the territory of the other Contracting Party except for a
public purpose. The expropriation shall be carried out
under due process of law, on a non-discriminatory basis
and shall be accompanied by provisions for the payment of
prompt, adequate and effective compensation. Such
compensation shall amount to the market value of the
investment expropriated immediately before expropriation
or impending expropriation became public knowledge,
and shall be made within three months from the date on
which the decision concerning the expropriation becomes
non appealable, and be effectively realizable and be freely
transferable in freely convertible currency.
2. The investor affected shall have a right, to prompt
review, by a judicial or other independent authority of that
Contracting Party, of his or its case and of the valuation of
his or its investment in accordance with the principles set
out in this Article.
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3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall
also apply where a Contracting Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its own territory, and in
which investors of the other Contracting Party own shares.

Article 6
Transfers
1. The Contracting Parties shall guarantee the transfer of
payments related to investments and returns. The transfers
shall be made in a freely convertible currency, without any
restriction and undue delay. Such transfers shall include in
particular, though not exclusively:
(a) capital and additional amounts to maintain or increase the investment;
(b) profits, interest, dividends and other current income;
(c) funds in repayment of loans;
(d) royalties or fees;
(e) proceeds of the total or partial sale or liquidation of
the investment;
(f) the earnings of natural persons subject to the laws
and regulations of the Contracting Party, in which investments have been made.
2. For the purpose of this Agreement, exchange rates
shall be the official rates effective for the current transactions at the date of transfer, unless otherwise agreed.
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Article 8

Settlement of Investment Disputes between a Contracting
Party and an Investor of the other Contracting Party
1. Any dispute which may arise between an investor of
one Contracting Party and the other Contracting Party in
connection with an investment on the territory of that other
Contracting Party shall be subject to negotiations between
the parties in dispute.
2. If any dispute between an investor of one Contracting
Party and the other Contracting Party can not be thus
settled within a period of six months, the investor shall be
entitled to submit the case either to:
(a) the competent court of the Contracting Party in the
territory of which the investment has been made; or
(b) the International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) having regard to the
applicable provisions of the Convention on the Settlement
of Investment Disputes between States and Nationals of
other States opened for signature at Washington D.C. on
18 March 1965, in the event both Contracting Parties shall
have become a party to this Convention; or
(c) an arbitrator or international ad hoc arbitral tribunal
established under the Arbitration Rules of the United
Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in
writing to modify these Rules. The arbitral awards shall be
final and binding on both Parties to the dispute.

Article 9
Settlement of Disputes between the Contracting Parties

Article 7
Subrogation
1. If a Contracting Party or its designated agency makes
payment to its own investors under a guarantee it has accorded in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:
(a) the assignment, whether under the law or pursuant to
a legal transaction in that country, of any right or claim by
the investor to the former Contracting Party or its designated agency, as well as,
(b) that the former Contracting Party or its designated
agency is entitled by virtue of subrogation to exercise the
rights and enforce the claims of that investor and shall assume the obligations related to the investment.
2. The subrogated rights or claims shall not exceed the
original rights or claims of the investor.

1. Disputes between the Contracting Parties concerning
the interpretation or application of this Agreement shall, if
possible, be settled through consultation or negotiation.
2. If the dispute cannot be thus settled within six
months, it shall upon the request of either Contracting
Party, be submitted to an Arbitral Tribunal in accordance
with the provisions of this Article.
3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each
individual case in the following way. Within two months
of the receipt of the request for arbitration, each
Contracting Party shall appoint one member of the
Tribunal. These two members shall then select a national
of a third State who on approval of the two Contracting
Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal
(hereinafter referred to as the „Chairman”). The Chairman
shall be appointed within three months from the date of
appointment of the other two members.
4. If within the periods specified in paragraph 3 of this
Article the necessary appointments have not been made, a
request may be made to the President of the International
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Court of Justice to make the appointments. If he happens to
be a national of either Contracting Party, or if he is
otherwise prevented from discharging the said function,
the Vice-President shall be invited to make the
appointments. If the Vice President also happens to be a
national of either Contracting Party or is prevented from
discharging the said function, the member of the
International Court of Justice next in seniority who is not a
national of either Contracting Party shall be invited to
make the appointments.
5. The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a
majority of votes. Such decision shall be binding. Each
Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator
and its representation in the arbitral proceedings; the cost
of the Chairman and the remaining costs shall be borne in
equal parts by both Contracting Parties. The Arbitral
Tribunal shall determine its own procedure.

Article 10
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2. This Agreement shall remain in force for a period of
ten years and shall continue in force thereafter unless, one
year before the expiry of the initial or any subsequent
periods, either Contracting Party notifies the other in
writing of its intention to terminate the Agreement.
3. In respect of investments made prior to the
termination of this Agreement, the provisions of this
Agreement shall continue to be effective for a period of ten
years from the date those investments were established.
In witness whereof, the undersigned duly authorized
have signed this Agreement.
Done in duplicate at Sana’a, this 18 day of January,
2004, in the Hungarian, Arabic and English languages, all
texts being equally authentic. In case of any divergence of
interpretation, the English text shall prevail.
For the Republic of
Hungary

For the Republic of
Yemen

Application of Other Rules and Special Commitments

Protocol

1. Where a matter is governed simultaneously both by
this Agreement and by another international agreement to
which both Contracting Parties are parties, nothing in this
Agreement shall prevent either Contracting Party or any of
its investors who own investments in the territory of the
other Contracting Party from taking advantage of
whichever rules are more favourable to his case.

On signing the Agreement between the Republic of
Hungary and the Republic of Yemen for the Promotion
and Reciprocal Protection of Investments, the undersigned
duly authorized have in addition agreed on the following
provision, which shall form an integral part of the said
Agreement.

2. If the treatment to be accorded by one Contracting
Party to investors of the other Contracting Party in
accordance with its laws and regulations or other specific
provisions of contracts is more favourable than that
accorded by the Agreement, the more favourable shall be
accorded.
Article 11
Applicability of this Agreement
This Agreement shall apply to investments made in the
territory of one of the Contracting Parties in accordance
with its laws by investors of the other Contracting Party
prior to as well as after the entry into force of this
Agreement, but shall not apply to any dispute concerning
an investment which arose, or any claim which was settled
before its entry into force.
Article 12
Entry into Force, Duration and Termination
1. The Contracting Parties shall notify each other that
their constitutional requirements for the entry into force of
this Agreement have been complied with. This Agreement
shall enter into force on the date of the second notification.

Addendum to Article 1 Paragraph 1 Subparagraph e):
If the definition of investments in any international
agreement for the promotion and reciprocal protection of
investments applicable in the Republic of Yemen covers
concessions to search for, extract or exploit mineral
resources then such definition shall be applicable for the
purposes of this Agreement to the investors of the other
Contracting Party.
Done in duplicate at Sana’a, this 18 day of January,
2004 in the Hungarian, Arabic and English languages, all
texts being equally authentic. In case of any divergence of
interpretation, the English text shall prevail.
For the Republic of
Hungary

For the Republic of
Yemen

Megállapodás
a Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös
védelmérõl
A Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság
(a továbbiakban „Szerzõdõ Felek”),
attól az óhajtól vezetve, hogy a gazdasági együttmûködést mindkét Szerzõdõ Fél javára erõsítsék,
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azzal a szándékkal, hogy kedvezõ feltételeket teremtsenek és tartsanak fenn az egyik Szerzõdõ Fél beruházóinak
beruházásaihoz a másik Szerzõdõ Fél területén, és
annak tudatában, hogy a beruházásoknak a jelen Megállapodással összhangban történõ elõmozdítása és kölcsönös védelme ösztönzi az üzleti kezdeményezéseket ezen a
területen,
megállapodtak a következõkben:

1. Cikk
Meghatározások
A Megállapodás alkalmazásában:
1. A „beruházás” kifejezés magában foglal mindenfajta
olyan vagyoni értéket, melyet az egyik Szerzõdõ Fél valamely beruházója gazdasági tevékenységgel összefüggõen
fektetett be a másik Szerzõdõ Fél területén ez utóbbi törvényeivel és jogszabályaival összhangban, és különösen
– de nem kizárólag – a következõket jelenti:
a) az ingó és ingatlan tulajdont, valamint minden egyéb
jogot, mint például a jelzálogot, a zálogjogot, egyéb zálogot és hasonló jogokat;
b) a részvényeket, üzletrészeket és vállalati kötvényeket, illetve a társasági érdekeltség egyéb formáit;
c) olyan pénzköveteléseket vagy gazdasági értékkel
bíró teljesítés nyújtására vonatkozó követeléseket, amelyek beruházáshoz kapcsolódnak;
d) a szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogokat, ideértve a beruházáshoz kapcsolódó szerzõi jogokat, védjegyeket, szabadalmakat, ipari mintákat, technológiákat, know-how-t,
kereskedelmi titkokat, kereskedelmi neveket és goodwill-t;
e) a törvényben meghatározott koncessziókat, továbbá
egyéb, jogszabály, szerzõdés vagy hatósági döntés által
biztosított jogokat, beleértve a beruházást befogadó Szerzõdõ Fél jogszabályaival összhangban az ásványi erõforrások kutatására, kitermelésére, vagy kiaknázására vonatkozó koncessziókat is.
A vagyoni érték beruházási formájának késõbbi megváltozása nem érinti annak beruházás jellegét.
2. A „beruházó” kifejezés minden olyan természetes
vagy jogi személyt jelent, aki a másik Szerzõdõ Fél területén beruházást eszközöl.
a) A „természetes személy” kifejezés minden olyan természetes személyt jelent, aki bármelyik Szerzõdõ Fél állampolgára annak jogszabályai értelmében;
b) a „jogi személy” kifejezés jelenti bármely Szerzõdõ
Fél tekintetében azt a jogalanyt, amely törvényeivel összhangban jött létre, illetve került bejegyzésre, továbbá törvényei jogi személynek ismerik el. A Magyar Köztársaság
tekintetében a kifejezés a közkereseti társaságra és a betéti
társaságra is kiterjed.
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3. A „hozam” kifejezés a beruházásból származó eredményt jelenti és magában foglalja – különösen, de nem kizárólagosan – a nyereséget, kamatot, tõkenyereséget, osztalékot, jogdíjakat vagy egyéb díjakat.
4. A „terület” kifejezés jelenti:
a) a Magyar Köztársaság tekintetében, földrajzi értelemben használva, a Magyar Köztársaság területét;
b) a Jemeni Köztársaság tekintetében a Jemeni Köztársaság területét, amely a fennhatósága alá tartozik, továbbá
a földi határok által körülzárt területet, a szigeteket, a parti
tengert, a kizárólagos gazdasági övezetet, valamint a kontinentális talapzatot és egyéb tengeri területeket, amely
fölött felségjogokat és fennhatóságot gyakorol a nemzetközi joggal összhangban.
5. A „szabadon átváltható pénznem” kifejezés azt a
pénznemet jelenti, amelyet széles körben használnak fizetésre nemzetközi üzleti tranzakciók esetében és széles körben forgalmaznak a vezetõ nemzetközi devizapiacokon,
amennyiben ez nem ellentétes egyik Szerzõdõ Fél jogszabályaival sem.

2. Cikk
A beruházások ösztönzése és védelme
1. Mindkét Szerzõdõ Fél ösztönzi a másik Szerzõdõ Fél
beruházóit, és kedvezõ körülményeket teremt számukra
annak érdekében, hogy területén beruházásokat eszközöljenek, továbbá törvényeivel és jogszabályaival összhangban lehetõvé teszi az ilyen beruházások létrehozását.
2. Bármelyik Szerzõdõ Fél beruházói által eszközölt
beruházások a másik Szerzõdõ Fél területén mindenkor
igazságos és méltányos bánásmódban részesülnek, továbbá teljes körû védelmet és biztonságot élveznek.

3. Cikk
Nemzeti és legnagyobb kedvezményes elbánás
1. Mindkét Szerzõdõ Fél a területén a másik Szerzõdõ
Fél beruházóinak a beruházásait és hozamait olyan bánásmódban részesíti, amely igazságos és méltányos és nem
kedvezõtlenebb, mint a saját beruházói beruházásainak és
hozamainak, illetve bármely harmadik állam beruházói
beruházásainak és hozamainak biztosított bánásmód közül
a kedvezõbb.
2. Mindkét Szerzõdõ Fél a területén a másik Szerzõdõ
Fél beruházóit olyan bánásmódban részesíti a beruházásaik irányítása, fenntartása, használata, élvezete vagy a velük való rendelkezés tekintetében, amely igazságos és méltányos és nem kedvezõtlenebb, mint a saját beruházói
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vagy bármelyik harmadik állam beruházói számára biztosított bánásmód közül a kedvezõbb.
3. E Cikk 1. és 2. bekezdésének rendelkezései nem értelmezhetõk úgy, hogy az egyik Szerzõdõ Felet arra kötelezik, hogy kiterjessze a másik Szerzõdõ Fél beruházóira
bármilyen olyan bánásmódnak, preferenciának vagy kiváltságnak az elõnyeit, amelyet az elõbbi Szerzõdõ Fél a
következõk alapján nyújthat:
a) hogy tagja vagy tagjává válik valamely vámuniónak,
szabadkereskedelmi övezetnek vagy pénzügyi uniónak,
vagy részese, vagy részesévé válik az ilyen uniók, intézmények létrehozásához vezetõ hasonló nemzetközi megállapodásnak, vagy a regionális együttmûködés más formáinak;
b) bármely nemzetközi megállapodás vagy megegyezés, amely egészben vagy nagyrészt az adózással kapcsolatos;
c) hogy tagja vagy tagjává válik valamely többoldalú
nemzetközi beruházásvédelmi megállapodásnak.

4. Cikk
Kártalanítás veszteségekért
1. Ha bármelyik Szerzõdõ Fél beruházóinak a beruházásai háború, fegyveres összeütközés, országos szükségállapot, felkelés, lázadás, zavargás, vagy egyéb hasonló esemény miatt a másik Állam területén veszteséget szenvednek, az utóbbi Szerzõdõ Fél a helyreállítás, kártalanítás,
kárpótlás vagy egyéb rendezés tekintetében olyan bánásmódban részesíti azokat, amely nem kedvezõtlenebb annál, mint amit az utóbbi Állam a saját beruházóinak vagy
bármelyik harmadik állam beruházóinak biztosít.

5. Cikk
Kisajátítás
1. Egyik Szerzõdõ Fél beruházóinak beruházásait sem
államosíthatják, sajátíthatják ki vagy vethetik olyan intézkedések alá a másik Szerzõdõ Fél területén, melyek hatása
megegyezik az államosítással vagy kisajátítással (a továbbiakban: „kisajátítás”), kivéve ha az közérdekbõl történik.
A kisajátítást hátrányos megkülönböztetésektõl mentesen,
megfelelõ törvényes eljárás keretében kell végrehajtani és
egyidejûleg rendelkezni kell az azonnali, megfelelõ és
tényleges kárpótlás megfizetésérõl. A kárpótlásnak egyenértékûnek kell lennie a beruházásnak a kisajátítást, illetve
a közelgõ kisajátítás közismertté válását közvetlenül megelõzõ idõpontban érvényes piaci értékével, és a kisajátításról hozott döntés megfellebbezhetetlenné válásától számított három hónapon belül teljesíteni kell, oly módon, hogy
az ténylegesen hozzáférhetõ és szabadon átváltható pénznemben szabadon átutalható legyen.

2049

2. Az érintett beruházónak joga van a kisajátító Szerzõdõ Fél bírói vagy egyéb független hatósága által az ügyét,
és beruházásának az e Cikkben rögzített elvekkel összhangban történõ értékelését azonnal felülvizsgáltatni.
3. A jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései megfelelõen alkalmazandók, amikor valamelyik Szerzõdõ Fél
egy olyan társaság vagyonát sajátítja ki, amely ezen Állam
területének bármely részén az érvényes jogszabályok alapján jött létre, illetve került bejegyzésre, és amelyben a másik Szerzõdõ Fél beruházói üzletrészekkel bírnak.

6. Cikk
Átutalások
1. A Szerzõdõ Felek biztosítják a beruházásokkal és
hozamokkal kapcsolatos kifizetések átutalhatóságát. Az
átutalásoknak szabadon átváltható pénznemben kell történniük, bármely korlátozás és indokolatlan késedelem
nélkül. Az ilyen átutalások különösen – de nem kizárólag –
a következõket foglalják magukban:
a) a tõkét és a beruházás fenntartására vagy növelésére
fordított pótlólagos összegeket;
b) a nyereséget, kamatot, osztalékot és egyéb folyó bevételt;
c) a hitelek visszafizetésére szolgáló összegeket;
d) a jogdíjakat vagy egyéb díjakat;
e) a beruházás részleges vagy teljes eladásából vagy
felszámolásából befolyó összegeket;
f) természetes személyeknek azt a keresetét, amely
azon Szerzõdõ Fél törvényeinek és jogszabályainak hatálya alá tartozik, ahol a beruházást létrehozták.
2. A jelen Megállapodás tekintetében árfolyamoknak
– eltérõ megegyezés hiányában – az átutalás idõpontjában
az adott tranzakcióra érvényes hivatalos árfolyamok tekintendõk.

7. Cikk
Jogátruházás
1. Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél vagy annak kijelölt ügynöksége a másik Szerzõdõ Fél területén megvalósult beruházására vonatkozóan nyújtott garancia alapján
saját beruházóinak kifizetést teljesít, az utóbbi Szerzõdõ
Fél elismeri:
a) a beruházó bármilyen jogának vagy követelésének
átszállását az elõbbi Szerzõdõ Félre vagy annak kijelölt
ügynökségére az annak országában érvényes valamely
jogszabály vagy jogügylet útján, valamint,
b) hogy az elõbbi Szerzõdõ Fél vagy annak kijelölt
ügynöksége a jogutódlás címén jogosult a beruházó jogai-
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nak gyakorolására és követeléseinek érvényesítésére, és
átvállalja a beruházással kapcsolatos kötelezettségeket.

kijelölni. A bíróság elnökét a két másik tag kijelölésének
idõpontjától számított három hónapon belül ki kell jelölni.

2. Az átruházott jogok és követelések nem haladhatják
meg a beruházó eredeti jogait és követeléseit.

4. Amennyiben a jelen Cikk 3. bekezdésében meghatározott határidõkön belül a szükséges kijelölések nem történtek meg, úgy a Nemzetközi Bíróság elnökét lehet felkérni kijelölések megtételére. Ha a Nemzetközi Bíróság
elnöke valamelyik Szerzõdõ Fél állampolgára, vagy valamilyen más ok akadályozza az említett tisztség ellátásában, az alelnököt kell felkérni a szükséges kijelölések
megtételére. Ha az alelnök valamelyik Szerzõdõ Fél állampolgára, vagy õ is akadályoztatva van az említett tisztség ellátásában, a Nemzetközi Bíróságnak azt a rangidõs
tagját kell felkérni a szükséges kijelölések megtételére, aki
egyik Szerzõdõ Félnek sem állampolgára.

8. Cikk
Az egyik Szerzõdõ Fél és a másik Szerzõdõ Fél
beruházója közötti beruházási viták rendezése
1. Az egyik Szerzõdõ Fél beruházója és a másik Szerzõdõ Fél közötti, az utóbbi Szerzõdõ Fél területén lévõ beruházással kapcsolatos vitákat a vitában álló feleknek tárgyalások útján kell egymás közt rendezniük.
2. Ha az egyik Szerzõdõ Fél beruházója és a másik
Szerzõdõ Fél közötti vita hat hónapon belül nem rendezhetõ ily módon, az érintett beruházónak jogában áll az ügyet
beterjeszteni:
a) annak a Szerzõdõ Félnek az illetékes bíróságához,
amelyben a beruházás megvalósult; vagy
b) az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezésérõl szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény vonatkozó rendelkezései szerint a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjához (ICSID), amennyiben
mindkét Állam részesévé vált az Egyezménynek; vagy
c) olyan nemzetközi választott bíróhoz, illetve olyan
nemzetközi ad hoc választott bírósághoz, amely az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) Választott Bírósági Szabályai szerint
jött létre. A vitában álló felek írásban megállapodhatnak
ezen Szabályok módosításában. A döntés végleges és kötelezõ érvényû a vitában résztvevõ mindkét fél számára.

9. Cikk
A Szerzõdõ Felek közötti viták rendezése
1. A Szerzõdõ Felek között jelen Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatosan felmerült
vitákat lehetõség szerint konzultációk, illetve tárgyalások
útján kell rendezni.

5. A választott bíróság döntését egyszerû szavazattöbbséggel hozza. Ez a döntés kötelezõ érvényû. Mindkét Szerzõdõ Fél maga viseli az általa választott bírónak, valamint
a bírósági eljárásban való képviseletének a költségeit; az
elnök költségeit és a fennmaradó költségeket a Szerzõdõ
Felek egyenlõ arányban viselik. A bíróság eljárási szabályait maga határozza meg.

10. Cikk
Egyes szabályok és különleges kötelezettségek
alkalmazása
1. Amennyiben valamely ügyre egyaránt vonatkoznak
a jelen Megállapodás és valamely olyan más nemzetközi
egyezmény rendelkezései, melynek mindkét Szerzõdõ Fél
részese, úgy ezen Megállapodás rendelkezései nem akadályozhatják meg sem a Szerzõdõ Feleket, sem a másik Szerzõdõ Fél területén beruházással bíró beruházóikat abban,
hogy az ügyükre nézve a kedvezõbb szabályozás elõnyeit
élvezzék.
2. Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél törvényei és jogszabályai, vagy szerzõdéseinek egyéb különleges rendelkezései a másik Szerzõdõ Fél beruházói számára kedvezõbb bánásmódot biztosítanak, mint a jelen Megállapodás,
úgy a kedvezõbbet kell alkalmazni.

11. Cikk

2. Ha a vita ily módon hat hónapon belül nem rendezhetõ, azt bármelyik Szerzõdõ Fél kérésére a jelen Cikk rendelkezései szerint választott bíróság elé kell terjeszteni.

A Megállapodás alkalmazhatósága

3. A választott bíróságot minden egyes esetben a következõ módon kell megalakítani. A választott bírósági eljárás iránti kérelem kézhezvételétõl számított két hónapon
belül mindkét Szerzõdõ Fél kijelöli a bíróság egy-egy tagját. Ezen két tagnak azután egy harmadik állam állampolgárát kell kiválasztania, akit a két Szerzõdõ Fél jóváhagyása után a bíróság elnökévé (a továbbiakban: „elnök”) kell

A Megállapodást az egyik Szerzõdõ Fél területén, annak jogszabályaival összhangban a másik Szerzõdõ Fél
beruházói által a Megállapodás hatálybalépése elõtt vagy
azt követõen megvalósított beruházásra kell alkalmazni,
de nem alkalmazható olyan beruházással kapcsolatos jogvitára, amely a hatálybalépése elõtt merült fel, vagy olyan
követelésre, amelyet a hatálybalépés elõtt rendeztek.
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12. Cikk

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

Hatálybalépés, idõbeli hatály és felmondás

(2) E törvény 2–3. §-a a megállapodás 12. Cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

1. A Szerzõdõ Felek tájékoztatják egymást arról, hogy
a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos követelményeiknek eleget tettek. A jelen Megállapodás a második értesítés keltének napján lép hatályba.
2. A jelen Megállapodás tíz éves idõtartamra marad hatályban, és azt követõen is mindaddig hatályban marad,
amíg az egyik Szerzõdõ Fél az eredeti vagy bármelyik késõbbi idõtartam lejárta elõtt egy évvel írásban nem tájékoztatja a másikat arról a szándékáról, hogy fel kívánja
mondani a Megállapodást.
3. A jelen Megállapodás felmondása elõtti idõszakban
megvalósított beruházások tekintetében a Megállapodás
rendelkezései az ilyen beruházások létrehozását követõ további tíz évig érvényben maradnak.
Ennek hiteléül az arra kellõ felhatalmazással rendelkezõ
alulírottak a Megállapodást aláírták.
Készült két eredeti példányban, Szánában, 2004. január
hó 18. napján, magyar, arab és angol nyelven. Mindhárom
szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli eltérések esetén az
angol szöveg az irányadó.
A Magyar Köztársaság
nevében

A Jemeni Köztársaság
nevében

Jegyzõkönyv
A Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság között a
beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl létrejött Megállapodás aláírásakor az arra kellõ felhatalmazással rendelkezõ alulírottak ezen kívül a következõ rendelkezésrõl állapodtak meg, amely ezen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi:
Kiegészítés az 1. Cikk 1. bekezdésének e) pontjához:
Amennyiben a beruházás fogalmának meghatározása
bármely, a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl szóló nemzetközi megállapodás tekintetében kiterjed az ásványi erõforrások kutatására, kitermelésére, vagy
kiaknázására vonatkozó koncessziókra, úgy a szóban forgó meghatározás jelen Megállapodás vonatkozásában a
másik Szerzõdõ Fél beruházóira is alkalmazandó.
Készült két eredeti példányban, Szánában, 2004. január
hó 18. napján, magyar, arab és angol nyelven. Mindhárom
szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli eltérések esetén az
angol szöveg az irányadó.
A Magyar Köztársaság
nevében

A Jemeni Köztársaság
nevében”

(3) A megállapodás, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a pénzügyminiszter gondoskodik.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi XLIII.
törvény
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról*
1. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
15. §-ának (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Pénzbeli és természetbeni ellátások:]
„e) a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás.”
2. § (1) A Gyvt. 19. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult]
„b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak,”
[az igénybevételére.]
(2) A Gyvt. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A települési önkormányzat jegyzõje megállapítja a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja
meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 120%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülõ, illetve más törvényes képviselõ gondozza, vagy

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.
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ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. §
(3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110%-át
az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy
fõre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön
vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.”
3. § A Gyvt. 20/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„20/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje annak
a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2006. évben gyermekenként 5000 forint. A
2006. évet követõen a pénzbeli támogatás összegének
emelésérõl az Országgyûlés a költségvetésrõl szóló törvény elfogadásával egyidejûleg dönt.”
4. § A Gyvt. a következõ 20/B. §-sal és azt megelõzõen
a következõ alcímmel egészül ki:
„Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás
20/B. § (1) Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra az
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy
nyugdíjszerû rendszeres szociális pénzellátásban, vagy
idõskorúak járadékában részesül.
(2) A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakóhelye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzõje – határozatlan idõre – állapítja
meg.
(3) A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás havi összege – gyermekenként – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka.
(4) A települési önkormányzat jegyzõje annak a gyámul
kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága
a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában – a július hónapra járó kiegészítõ gyermekvédelmi
támogatás összege mellett –,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás összege mellett –
pótlékot folyósít.
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(5) A (4) bekezdés szerinti pótlék esetenkénti összege
2006. évben gyermekenként 7500 forint. A 2006. évet
követõen a pótlék összegének emelésérõl az Országgyûlés
a költségvetésrõl szóló törvény elfogadásával egyidejûleg
dönt.
(6) Ha a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatást jogerõsen megállapították, az a kérelem benyújtásától esedékes
azzal, hogy ha a kérelmet
a) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,
b) a tárgyhónap tizenötödikét követõen nyújtották be, a
támogatás ötven százalékát
kell kifizetni.
(7) A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételeit – az (1) bekezdésben meghatározottak
alapulvételével – a települési önkormányzat jegyzõje
évente legalább egyszer felülvizsgálja. Ha a kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megszûnik, az a jogosultság megszûnésének hónapjáig esedékes
azzal, hogy ha a megszûnés
a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát,
b) a tárgyhónap tizenötödikét követõen következik be,
a támogatás teljes összegét
kell kifizetni.”
5. § A Gyvt. 107. §-ának (1) bekezdése a következõ
l) ponttal egészül ki:
[A települési önkormányzat jegyzõje]
„l) az e törvényben meghatározott feltételek szerint a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozót kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásban részesíti.”
6. § A Gyvt. 162. §-ának (1) bekezdése a következõ
m) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg]
„m) a települési önkormányzat jegyzõjének hatáskörébe
utalt pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének,
megállapításának és folyósításának részletes szabályait.”
7. § (1) Ez a törvény 2006. április 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a Gyvt. 162. §-ának (3) bekezdése,
b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról rendelkezõ
2002. évi IX. törvény 105. §-ának (4) bekezdése.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi XLIV.
törvény
az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon
értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény
módosításáról*
1. § Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel mûködõ társaságok közül törlésre kerül a Zsolnay Porcelángyár Rt.
2. § E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi XLV.
törvény
a mozgóképrõl szóló
2004. évi II. törvény módosításáról**
1. § (1) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. filmalkotás: a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti filmalkotás, ide
nem értve a hírmûsort, az aktuális és szolgáltató magazinmûsort, a sportközvetítést, a beszélgetõ-mûsort (talkshow), a játék- és vetélkedõmûsort, és a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény hatálya alá
tartozó reklámfilmet.”
(2) A Tv. 2. §-ának 7. pontja az alábbi d) ponttal egészül
ki:
„d) egyéb filmalkotás: olyan filmalkotás, amelyben a
magyar részvétel a 3. § szerinti táblázat alapján nem éri el a
15 pontot.”
(3) A Tv. 2. §-ának 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. közvetlen támogatás: e törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott szervek által mozgóképszakmai célokra nyújtott pénzügyi juttatás.”
(4) A Tv. 2. §-ának 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„10. közvetett támogatás: mozgóképszakmai célok
megvalósítását szolgáló támogatás, amely után a támogató
külön jogszabályokban megállapított adó- és befektetési
kedvezményeket vehet igénybe, valamint az állam által
kamattámogatás útján támogatott, mozgóképszakmai célokat szolgáló hitelek.”
(5) A Tv. 2. §-ának 26. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. nemzeti filmvagyon: az államot a szerzõi jogról
szóló, hatályon kívül helyezett 1884. évi XVI. törvénycikk
3. §-a alapján megilletõ szerzõi jogok, a szerzõi jogról
szóló, hatályon kívül helyezett 1921. évi LIV. törvénycikk
3. §-a és 74. §-a alapján megilletõ szerzõi vagyoni jogok, a
szerzõi jogról szóló, hatályon kívül helyezett 1969. évi
III. törvény 41. § (3) bekezdése alapján megilletõ szerzõi
vagyoni jogok, a szerzõi jogról szóló, 1999. évi LXXVI.
törvény 64. §-a alapján megilletõ felhasználási jogok, továbbá a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
82. §-a alapján, mint szomszédos jogi jogosultat megilletõ
jogok összessége, valamint az érintett filmalkotások eredeti negatívjainak példányai, melyek a kincstári vagyoni
körbe tartoznak.”
2. § A Tv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A játékfilmalkotásokat az alábbi táblázat alapján elért pontszámoknak megfelelõen kell besorolni a magyar filmalkotás, a magyar részvételû koprodukciós filmalkotás, az egyéb magyar részvételû filmalkotás, és az
egyéb filmalkotás elnevezésû kategóriák valamelyikébe:
Magyar elemek

1. Szerzõk:
Rendezõ
Forgatókönyvíró
Zeneszerzõ
Összesen

12
8
4
24

2. Filmelõállító
Filmelõállító cég
Producer
Összesen
3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás

10
5
15
15

4. Szereplõk (képben vagy hangban megjelenõ):
Fõszereplõk
Mellékszereplõk
Összesen

10
5
15

5. a) Mûvészeti munkatársak:
Operatõr
Vágó
Díszlet- és látványtervezõ
Jelmeztervezõ

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.

Elérhetõ
pont

Maszkmester

3
2
2
2
1
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Magyar elemek

Elérhetõ
pont

b) Technikai munkatársak:
Hangmérnök
Szakalkalmazottak
Munkások
Összesen

2
2
1
15

a) A filmalkotás elkészítésének helye
Forgatási laboratórium (negatív hívás
és muszter készítés)

Magyar elemek

Elérhetõ
pont

6. Utómunkák

6. Forgatási és utómunka:
Forgatási helyszínek
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3
2

Vágó

4
4
8

Hangmérnök
Összesen

(3) A dokumentumfilm-alkotásokat és a tudományos ismeretterjesztõ filmalkotásokat az alábbi táblázat alapján
elért pontszámoknak megfelelõen kell besorolni a magyar
filmalkotás, a magyar részvételû koprodukciós filmalkotás, az egyéb magyar részvételû filmalkotás, és az egyéb
filmalkotás elnevezésû kategóriák valamelyikébe:

b) A forgatás céljára igénybe vett technika
Kép
Világítás
Technikai szerkezetek
c) Hangi utómunka (keverés)
d) Laboratóriumi munkák és elektronikus képi
utómunka
Összesen

2
1
1
3
4
16

(2) Az animációs filmalkotásokat az alábbi táblázat
alapján elért pontszámoknak megfelelõen kell besorolni a
magyar filmalkotás, a magyar részvételû koprodukciós
filmalkotás, az egyéb magyar részvételû filmalkotás, és az
egyéb filmalkotás elnevezésû kategóriák valamelyikébe:
Magyar elemek

Elérhetõ
pont

1. Szerzõk:
Irodalmi könyv szerzõje
Figuratervezõ
Képes-forgatókönyv író
Rendezõ
Zeneszerzõ
Összesen

6
4
7
10
3
30

Producer
Összesen
3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás
4. Szereplõk (figurák hangjai)

10
5
15
10
3

5. Mûvészeti és technikai munkatársak:
Képtervezõk és vezetõ képtervezõ
Háttértervezõ
Animátorok
Kifestõk
Kompozitáló
Összesen

Elérhetõ
pont

1. Szerzõk
Rendezõ

12

Forgatókönyvíró, szerkesztõ vagy dramaturg

8

Zeneszerzõ

4

Összesen

24

2. Filmelõállító
Filmelõállító cég

10

Producer

5

Összesen

15

3. Eredetileg magyar nyelven gyártott filmalkotás

13

4. Szereplõk (képben vagy hangban megjelenõ)

15

5. Mûvészeti és technikai munkatársak
Operatõr

10

Hangmérnök

4

Vágó

3

Összesen

17

6. Forgatási és utómunka

2. Filmelõállító
Filmelõállító cég

Magyar elemek

10
4
10
7
3
34

a) Forgatási helyszínek

6

b) A forgatás céljára igénybe vett technika

2

c) Hangi utómunka (keverés)

4

d) Laboratóriumi munkák (trükk, fényelés)
és elektronikus képi utómunka
Összesen

4
16

(4) A kísérleti filmek és az e törvényben nem szabályozott egyéb mûfajok esetében a (3) bekezdés szerinti táblázat az alábbi eltéréssel alkalmazandó: amennyiben a besorolandó filmalkotás által – a táblázat alapján értékelhetõ
tényleges alkotói részvétel, illetve feltételek alapján – elérhetõ legmagasabb pontszám 100 pontnál kevesebb, akkor
az elérhetõ pontszámot 100%-nak tekintve, a 2. § 7. pontja
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szerinti kategóriák valamelyikébe való besorolás feltétele,
hogy az adott filmalkotás elérje a 2. § 7. pontjában meghatározott pontszámoknak megfelelõ százalékot.
(5) Az e § szerinti pontszámok kiszámításakor a filmalkotás magyar elemeire adható egyes pontszámokat az
egyes elemeken belüli magyar részvétel arányához, a filmelõállító cég esetében a filmalkotás költségvetésébõl a magyar filmelõállítóra jutó hozzájáruláshoz, vagy – ha ez a
magasabb – a Magyarországon felmerülõ közvetlen filmgyártási költségnek a filmalkotás költségvetésén belüli
arányához kell igazítani. Ha a filmalkotás a filmelõállítón
kívül legalább három magyar elem tekintetében pontot ér
el, a filmelõállítónak az elérhetõ legmagasabb pontszámot
kell adni.”
3. § A Tv. 12. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Nem részesülhet az e törvény szerinti támogatásban
olyan tevékenység, amely a 21. § szerinti V. kategóriába
sorolandó film elõállítására, terjesztésére, archiválására
irányul. Nem részesülhet továbbá közvetett támogatásban
az olyan televíziós film vagy filmsorozat, amely valós szereplõk és események elsõdlegesen szórakoztató célú nyomon követésén alapul és kulturális értéket nem hoz létre
(valóság-show), továbbá az olyan fikciós filmsorozat,
amely heti többszöri televíziós bemutatásra készült, több
mint húsz epizódból áll, lezáratlan dramaturgiájából adódóan végtelenül folytatható, és kulturális értéket nem hoz
létre (szappanopera).”
4. § A Tv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a közvetlen és közvetett támogatás mértéke magyar filmalkotás
esetében a filmalkotás gyártási költségvetésének, magyar
részvételû koprodukciós filmalkotás esetében a filmalkotás költségvetésébõl a magyar filmelõállítót terhelõ hozzájárulásnak az 50%-áig terjedhet.
(2) A közvetlen és közvetett támogatás mértéke a filmalkotás gyártási költségvetésének, vagy a filmalkotás költségvetésébõl a magyar filmelõállítót terhelõ hozzájárulásnak a 100%-áig terjedhet, ha az eredetileg magyar nyelven
gyártott dokumentumfilm, animációs film, tudományos ismeretterjesztõ film, kísérleti film vagy rövidfilm mûfajba
tartozó, a kulturális sokszínûséghez hozzájáruló filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható, és magyar filmalkotás esetében annak gyártási
költségvetése, illetve magyar részvételû koprodukciós
filmalkotás esetében a magyar filmelõállítót terhelõ hozzájárulás nem haladja meg az 50 millió forintot.
(3) A közvetlen és közvetett támogatás mértéke a filmalkotás gyártási költségvetésének, illetve a filmalkotás
költségvetésébõl a magyar filmelõállítót terhelõ hozzájárulásnak a 90%-áig terjedhet, ha a filmalkotást eredetileg
magyar nyelven gyártják, és magyar filmalkotás esetében
annak gyártási költségvetése, illetve magyar részvételû
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koprodukciós filmalkotás esetében a magyar filmelõállítót
terhelõ hozzájárulás nem haladja az 500 millió forintot.
(4) A közvetlen és közvetett támogatás mértéke a filmalkotás gyártási költségvetésének, illetve a filmalkotás
költségvetésébõl a magyar filmelõállítót terhelõ hozzájárulásnak a 90%-áig terjedhet, ha a filmalkotást eredetileg
magyar nyelven gyártják, továbbá valószínûsíthetõ, hogy
a filmalkotás költségvetése a terjesztés során nem térül
meg, és a filmalkotás az alábbi feltételek valamelyikének
megfelel:
a) alapja a magyar irodalom valamely alkotása,
b) hozzájárul a magyar vagy az egyetemes kulturális,
illetve tudományos örökség széles körû megismertetéséhez,
c) a gyermekek kulturális fejlõdését, színvonalas szórakoztatását, illetve nevelését célozza,
d) mûvészi vagy eredeti technikai koncepciója alapján
a magyarországi audiovizuális kultúrát gazdagítja.
(5) A közvetlen és közvetett támogatás mértéke a filmalkotás gyártási költségvetésének, illetve a filmalkotás
költségvetésébõl a magyar filmelõállítót terhelõ hozzájárulásnak a 70%-áig terjedhet, ha a filmalkotást eredetileg
nem magyar nyelven gyártják, de témája és megvalósítása
alapján hozzájárul a magyar kultúra külföldi népszerûsítéséhez, és magyar filmalkotás esetében annak gyártási költségvetése, illetve magyar részvételû koprodukciós filmalkotás esetében a magyar filmelõállítót terhelõ hozzájárulás
nem haladja meg a (3) bekezdésben meghatározott mértéket.
(6) E törvény alapján közvetlen támogatás nyújtható a
magyar, valamint a magyar részvételû koprodukciós filmalkotásnak, valamint az olyan egyéb magyar részvételû
filmalkotásnak, és egyéb filmalkotásnak, amely magyar
filmelõállító kisebbségi pénzügyi hozzájárulását tartalmazza, és nemzetközi egyezmény alapján európai koprodukciónak minõsíthetõ. A támogató szervezet a jelen szakasz szerinti támogatási mérték megállapításakor figyelembe veszi a támogatott filmalkotásban a 3. § szerinti táblázatok alapján számítandó magyar részvétel arányát. A
magyar filmelõállító kisebbségi pénzügyi hozzájárulását
tartalmazó, és nemzetközi egyezmény alapján európai koprodukciónak minõsíthetõ filmalkotás részére nyújtott
közvetlen támogatás mértéke nem haladhatja meg a filmalkotás költségvetésébõl a magyar filmelõállítót terhelõ hozzájárulásnak a 3. § szerint számítandó magyar részvételi
aránynak megfelelõ hányadát.
(7) A közvetlen támogatás legalább 60%-át a támogatott
Magyarországon köteles elkölteni. A támogató szervezet
ennél magasabb arányt is elõírhat, de az nem haladhatja
meg a nyújtott támogatás 80%-át. Ha a filmalkotás forgatókönyve az eredeti helyszíneken való forgatást teszi szükségessé, a támogató szervezet hozzájárulhat ahhoz, hogy a
nyújtott támogatás legfeljebb 60%-át a támogatott Magyarországon kívül költse el.
(8) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a magyar
részvételû koprodukciós filmalkotás magyar filmelõállító-
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ját a magyar filmalkotás elõállítójával megegyezõ jogok és
kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.”
5. § A Tv. 14. §-ának (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban:)
„h) aki a rendezett munkaügyi kapcsolatok külön jogszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg.”
6. § A Tv. az alábbi új 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Nem nyújtható közvetlen támogatás a támogató szervezet támogatásokról döntõ tisztségviselõinek, valamint ezek a Ptk. 685. § b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozóinak, továbbá olyan pályázó szervezetnek, amelyben a fenti személyek képviseletre jogosult vezetõ tisztségviselõk, vagy abban a gazdasági társaságokról
szóló 1997. évi CXLIV. törvény szerint jelentõs befolyást
biztosító tulajdoni részesedéssel rendelkeznek.
(2) Nem nyújtható közvetlen támogatás olyan filmalkotásnak, amelynek az Szjt. szerinti szerzõje a támogató
szervezet támogatásokról döntõ vezetõ tisztségviselõje
vagy annak a Ptk. 685. § b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozója.
(3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a támogató
szervezet támogatásokról döntõ, vagy a támogatásra javaslatot tevõ tisztségviselõje nem vehet részt a támogatási kérelem elbírálásában, ha a pályázóval õ vagy a Ptk. 685. §
b) pontjában felsorolt közeli hozzátartozója munkaviszonyban, illetve személyesen, vagy az általa jegyzett gazdasági társaságon keresztül, munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll.
(4) A támogató szervezet támogatásokról javaslatot
tevõ tisztségviselõinek a pályázóval kapcsolatos személyi
érintettségére vonatkozó körülményt a döntési javaslattal
együtt közölni kell a támogató szervezet döntéshozóival.
(5) Az összeférhetetlenségrõl a pályázat elbírálását
megelõzõen az érintett tisztségviselõnek írásban nyilatkoznia kell. Ha az érintett vezetõ, vagy javaslattevõ tisztségviselõ az összeférhetetlenség kérdésében valótlanul
nyilatkozik, vagy valótlan adatot szolgáltat, megbízatása a
törvény erejénél fogva megszûnik.
(6) Ha törvény az adott támogató szervezetre eltérõ
összeférhetetlenségi szabályt állapít meg, a két szabály közül a szigorúbbat kell alkalmazni.”
7. § (1) A Tv. 19. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az Iroda az alábbi feladatokat látja el:)
„a) a filmalkotásokat a kiskorúak védelme érdekében e
törvény szerint besorolja, valamint a besorolási szabályok
megsértése esetén a törvényben meghatározott szankciót
alkalmazza,”
(2) A Tv. 19. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az Iroda az alábbi feladatokat látja el:)
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„d) azokat a filmalkotásokat, amelyek elõállításához
e törvény szerinti támogatást igényelnek, a magyar filmalkotás, a magyar részvételû koprodukciós filmalkotás, az
egyéb magyar részvételû filmalkotás, vagy az egyéb filmalkotás elnevezésû kategóriák szerint besorolja,”
(3) A Tv. 19. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Az Iroda az alábbi feladatokat látja el:)
„e) igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó
jogosultságot, valamint kiállítja az adókedvezményekre
jogosító, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 36. pontja szerinti támogatási igazolást,”
(4) A Tv. 19. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, egyúttal a jelenlegi h) pont jelölése i) pontra módosul:
(Az Iroda az alábbi feladatokat látja el:)
„h) kiadja a nemzetközi egyezményekben meghatározott koprodukciós igazolásokat az egyezményben meghatározott eljárás szerint,”
(5) A Tv. 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban foglalt eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A miniszter az
Iroda tekintetében a Ket. szerinti felügyeleti szervnek minõsül.”
8. § A Tv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § Az Iroda létrehozza és mûködteti a Korhatár
Bizottságot, amely az Irodának javaslatot tesz a filmalkotások kategóriákba sorolására.”
9. § A Tv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) A hét tagból álló Korhatár Bizottság összetétele a következõ:
a) kettõ, a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatására vonatkozóan szakmai tapasztalattal rendelkezõ
pszichológus végzettségû személy,
b) kettõ, a filmterjesztés vagy a mozgóképoktatás területén szakmai tapasztalattal rendelkezõ pedagógus végzettségû személy,
c) kettõ, a média gyermekek fejlõdésére gyakorolt hatására vonatkozóan szakmai tapasztalattal rendelkezõ felsõfokú végzettségû személy,
d) a filmterjesztõk egy képviselõje.
(2) Az Oktatási Minisztérium, az Ifjúsági, Szociális és
Családügyi Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma és az Országos Rádió és Televízió Testület
egy-egy, a gyermek- és ifjúságvédelem területén tapasztalattal rendelkezõ delegáltja a Korhatár Bizottság ülésein
szakértõként részt vehet.
(3) Az Iroda nyílt pályázati eljárás során választja ki az
(1) bekezdés a)–c) pontjaiban megjelölt tagokat, a d) pont-
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ban megjelölt tagot a filmterjesztõk delegálják a Korhatár
Bizottságba. A tagok megbízatása legfeljebb három évre
szól.”

„A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást a külön jogszabályban meghatározott módon a támogatást igénylõ jelenti be az Irodának.”

10. § A Tv. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) A filmterjesztõ köteles az Iroda által megállapított kategória szerinti jelzést a filmalkotás minden nyilvános vetítésén, minden általa forgalomba hozott adathordozó csomagolásán, illetve borítóján, továbbá a filmalkotással kapcsolatos minden közleményben és hirdetésben,
külön jogszabályban meghatározottak szerint, jól észlelhetõ módon feltüntetni.
(2) Ha a filmterjesztõ az Iroda korhatár besorolása nélkül terjeszti a filmalkotást, illetve, ha az Iroda döntése ellenére a korhatár szerinti jelzés hamis módon, vagy hiányosan kerül feltüntetésre, az Iroda a filmterjesztõt, illetve a
jogellenes helyzet kialakulásáért felelõs személyt vagy
szervezetet a 33/A. §-ban meghatározott mértékû bírság
megfizetésére kötelezi.”

14. § (1) A Tv. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Iroda nyilvántartásba vesz minden olyan filmalkotást, amelynek elõkészítéséhez vagy gyártásához állami
támogatást vesznek igénybe. A nyilvántartásba vételkor az
Iroda megvizsgálja a 13. §-ban meghatározott támogatási
arányok betartását, és azok túllépése esetén értesíti a filmelõállítót, és az érintett támogató szervezeteket.”

11. § A Tv. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Iroda „art” minõsítést ad valamennyi terjesztésre kerülõ filmalkotásnak,
a) amely mûvészeti értékével hozzájárul a magyar, az
európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fejlõdéséhez, vagy
b) amely nemzetközileg elismert, az Iroda által évente
közzétett jegyzékben meghatározott fesztiváldíjban részesült, vagy
c) amelyet a Filmszakmai Bizottság oktatási vagy kulturális szempontból jelentõsnek és magas mûvészi színvonalúnak ítél.”
12. § A Tv. 27. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(A közvetlen, illetve közvetett állami támogatásra való
jogosultság megállapíthatósága érdekében az Iroda nyilvántartást vezet)
„b) az elõkészítés, illetve gyártás alatt álló, támogatásban részesülõ filmalkotásokról, valamint a terjesztésre kerülõ filmalkotásokról.”
13. § (1) A Tv. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Nyilvántartásba vételét az Európai Gazdasági Térség tagállamának bármely állampolgára, a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel és ezzel egyidejûleg Magyarországon
telephellyel rendelkezõ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság kérheti,
amennyiben közvetlen vagy közvetett állami támogatást
kíván igénybe venni.”
(2) A Tv. 28. § (4) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:

(2) A Tv. 29. §-ának (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást a külön jogszabályban meghatározott módon a támogatást igénylõ jelenti be az Irodának.”
(3) A Tv. 29. § (4) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:
„Ezeket az adatokat külön jogszabályban meghatározott
módon a filmterjesztõ jelenti be az Irodának.”
15. § A Tv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § Az Iroda nyilvántartásának adatai, különösen az
államilag támogatott filmalkotások összköltségvetése, az
állami támogatásra vonatkozó adatok, valamint a filmterjesztésre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott
adatok közérdekû adatoknak minõsülnek és nyilvánosak,
kivéve a személyes adatokat.”
16. § A Tv. 31. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § (1) Az Iroda minden olyan filmalkotást, amelynek elõállításához közvetlen állami támogatást igényelnek, a filmelõállító kérelmére, a törvény alapján besorolja
az alábbi kategóriák alapján:
a) magyar filmalkotás,
b) magyar részvételû koprodukciós filmalkotás,
c) egyéb magyar részvételû filmalkotás,
d) egyéb filmalkotás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolást az Iroda a filmelõállító által az Irodához benyújtott, a külön jogszabályban felsorolt okiratok alapján végzi el. A nemzetközi
egyezmény által elõírt koprodukciós igazolást az Iroda állítja ki, az egyezményben meghatározott eljárás szerint.
(3) Az Iroda a filmelõállító kérelmére igazolja a filmalkotás gyártási költségvetésén belül a Magyarországon felmerülõ közvetlen filmgyártási költségek összegét. A támogatási igazolás kiadásakor ellenõrzi a 13. §-ban meghatározott támogatási arányok betartását, és azok túllépése
esetén a jogellenesen kifizetett támogatási többletet a támogatási igazolásban meghatározott összegbõl levonja.”
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17. § A Tv. a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) A 24. § (2) bekezdésében meghatározott
bírság összege tízezer forinttól hárommillió forintig terjedhet. Az Iroda a bírság megállapításakor figyelembe veszi, hogy a filmalkotás korhatárjelzés nélkül, vagy szabálytalan korhatárjelzéssel került-e meghirdetésre, illetve
bemutatásra, a jogszabálysértõ közlés milyen nyilvánosságot kapott, valamint azt, hogy a filmalkotást a kiskorúak
védelme érdekében melyik kategóriába kellett besorolni.
(2) A 28. § (4) bekezdésében, valamint a 29. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Iroda a támogatást igénylõvel szemben
háromezertõl harmincezer forintig terjedõ bírságot szabhat ki.
(3) A 29. § (4) bekezdésében meghatározott bejelentési
kötelezettség elmulasztása esetén az Iroda a filmterjesztõvel szemben tízezertõl százezer forintig terjedõ bírságot
szabhat ki.
(4) A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtható
köztartozásnak minõsül. A befolyt bírságot mozgóképszakmai célokra kell fordítani.”
18. § A Tv. 35. § (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások többcsatornás és hatékony terjesztésének részletes szabályait,
valamint a terjesztésbõl befolyt bevétel felosztásának
módját a Kormány rendeletben állapítja meg.”
19. § A Tv. 37. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg a nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások többcsatornás és hatékony terjesztésének szabályait,
valamint a terjesztésbõl befolyt bevétel felosztásának
módját.”
20. § A Tv. 38. §-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Létre kell hozni a MAFILM Rt.-nél 1 darab – a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény
185. § (2) bekezdése szerinti – szavazatelsõbbségi jogot
biztosító részvényt, a Magyar Filmlaboratórium Kft. esetében pedig 1 darab 100 ezer forint névértékû eltérõ tagsági
jogot biztosító üzletrészt, amelyek az állam tulajdonában
maradnak. E tagsági jogokat kivéve az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. pénzbeli térítés nélkül átadja a
MAFILM Rt. részvényeit, valamint a Magyar Filmlaboratórium Kft. üzletrészeit a Magyar Mozgókép Közalapítvány részére. A vagyonátadás részletes feltételeit és a szavazatelsõbbségi jog tartalmát a Kormány határozza meg.”

2006/25. szám

ugyanebben az idõpontban hatályát veszti a Tv. 35. §-ának
(3) bekezdése, valamint a 37. § (2) bekezdésének b) pontja.
22. § E törvény támogatási és besorolási szabályait a
törvény hatálybalépését követõen benyújtott támogatási és
besorolási kérelmek esetében kell alkalmazni.
23. § (1) E törvény hatálybalépésével a Tv. 14. §-ának
(5) bekezdése hatályát veszti.
(2) A Tv. e törvény 4. §-ával módosított 13. §-ának
(1)–(5) és (7) bekezdése 2007. június 30-án hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi XLVI.
törvény
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosításáról*
1. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: a felsõoktatásról szóló törvény)
77. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén – beleértve azt is, ha
az alapszabályának jóváhagyását megtagadják – a közléstõl számított harminc napon belül jogszabálysértésre vagy
intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat.
(6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz.
A határidõ jogvesztõ. A bíróság a döntést megváltoztathatja. Az eljárásra a Fõvárosi Bíróság az illetékes. A kérelem
benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya
van.”
2. § (1) A felsõoktatásról szóló törvény 79. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az
elnök jogosult. A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája jogosult a Magyar Köztársaság címerének
használatára.”
(2) A felsõoktatásról szóló törvény 79. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

21. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2006. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (5) bekezdése, a 18. §, a 19. § és a 20. § e törvény kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba,

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.
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„(3) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a hallgatói önkormányzatokból álló testület, amely
elfogadja alapszabályát. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának alapszabálya határozza meg azt
a rendet, amely alapján a hallgatói önkormányzatok képviseltetik magukat a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciáján.”
3. § A felsõoktatásról szóló törvény 106. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A regisztrációs központ megkeresésére a külföldi
felsõoktatási intézmények magyarországi mûködésének
engedélyezéséhez szakértõi véleményt készít a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság és a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ.”
4. § A felsõoktatásról szóló törvény 114. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A Magyar Rektori Konferencia jogosult a Magyar
Köztársaság címerének használatára.”
5. § (1) Ez a törvény 2006. március 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a felsõoktatásról szóló törvény
aa) 15. §-a (6) bekezdésének „e törvény 12. §-ának
(2)–(4) bekezdésében” szövegrésze helyébe az „a 12. §
(2)–(4) bekezdésében” szövegrész,
ab) 15. §-a (11) bekezdésének „az e törvény
106. §-ában” szövegrésze helyébe az „a 106. §-ban” szövegrész,
ac) 17. §-a (3) bekezdésének „az e törvény 106. §-ában”
szövegrésze helyébe az „a 106. §-ban” szövegrész,
ad) 28. §-a (3) bekezdésének harmadik mondatában
„az (1) bekezdés b) pontjában, 27. § (11) bekezdésében”
szövegrésze helyébe „az (1) bekezdés b) pontjában és a
27. § (11) bekezdésében” szövegrész,
ae) 35. §-a (10) bekezdésének „a diákigazolvány tulajdonosa megtekintse” szövegrésze helyébe „a diákigazolvány jogosultja megtekinthesse” szövegrész, a „kérje azok
helyesbítését” szövegrésze helyébe a „kérhesse azok helyesbítését” szövegrész,
af) 62. §-a (5) bekezdésének „illetõleg a vizsgaszabályzatban meghatározott” szövegrésze helyébe az „illetõleg a
tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott” szövegrész, „a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a vizsgaszabályzatban meghatározott vezetõ” szövegrész helyébe
„a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a tanulmányi és
vizsgaszabályzatban meghatározott vezetõ” szövegrész,
ag) 78. §-a (8) bekezdésének „A felsõoktatásban intézkedésre jogosult” szövegrésze helyébe „Az intézkedésre
jogosult” szövegrész,
ah) 115. §-a (9) bekezdésének „a (6)–(8) bekezdésben”
szövegrésze helyébe „az (5)–(8) bekezdésben” szövegrész,
ai) 140. §-a (5) bekezdésének „a (2) bekezdés c) pontjában, a (3) bekezdés b) pontjában” szövegrésze helyébe
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„a (2) bekezdés d) pontjában, a (3) bekezdés a)–b) pontjában” szövegrész,
aj) 143. §-a (2) bekezdésének „az e fejezet elõzõ évi fejezeti kezelésû elõirányzatainak” szövegrésze helyébe „az
agrár fejlesztésre jutó források” szövegrész,
ak) 147. §-a 8. pontjának „érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos” szövegrésze helyébe az „érzékszervi, beszédfogyatékos” szövegrész, a „(például: dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, mutizmus),” szövegrésze helyébe a „(például:
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia),” szövegrész,
al) 151. §-a (6) bekezdésének az „elektronikusan nem
lehet gyakorolni.” szövegrésze helyébe az „elektronikusan
lehet gyakorolni.” szövegrész,
am) 152. §-a (2) bekezdés elsõ mondatának a „2006.
január 1-jétõl a Magyar Akkreditációs Bizottság” szövegrésze helyébe „A Magyar Akkreditációs Bizottság” szövegrész,
an) 153. §-a (1) bekezdés 17. pontjának „93. § (5) bekezdés,” szövegrésze helyébe a „93. § (4) bekezdés,” szövegrész,
ao) 167. §-ának – a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 5. §-a (6) bekezdésének szövegét megállapító – c) pontjában az „e) és f) pontjában,” szövegrész
helyébe az „f) és g) pontjában” szövegrész,
ap) 1. számú mellékletében az Állami egyetemek alcímen belül a „Veszprémi Egyetem, Veszprém” szövegrész
helyébe a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje
szerint a „Pannon Egyetem, Veszprém” szövegrész,
b) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
13. § (1) bekezdésének második mondatában az „a)–c)
pontjában” szövegrész helyébe az „a)–d) pontjában” szövegrész
lép.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûileg nem lép
hatályba a felsõoktatásról szóló törvény
a) 106. §-a (1) bekezdésének negyedik mondatában „az
állami felsõoktatási intézménnyel kapcsolatos” szövegrésze,
b) 106. §-a (3) bekezdésének harmadik mondatában az
„elsõ fokon” szövegrésze, valamint
c) 164. §-ának második mondata.
(4) 2006. szeptember 30-ig a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája határozatot hoz, amelyben
dönt arról, hagy átalakul az e törvény 2. §-ával megállapított szabályok szerint mûködõ szervezetté. A határozattal
egyidejûleg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája dönt tisztségviselõinek megbízatásáról. Az
e törvény 2. §-ával meghatározott szabályok szerint létrejött jogi személyre a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának jogai és kötelezettségei átszállnak.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi XLVII.
törvény

(5) A KIH által hozott jogerõs és végrehajtható határozat alapján a kárpótlási összeg kifizetését a Hadigondozottak Közalapítványa végzi.

az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló
törvényben meghatározott határidõk ismételt
megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról*

3. § E törvény a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

Az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásának lezárása érdekében, a
kárpótlás határidejének ismételt megnyitására az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:
1. § (1) E törvény alapján a kárpótlás iránti kérelmét
minden olyan jogosult benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és az életüktõl és a szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Kpt.)
2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjai, illetve a 3. §
(1) bekezdésének c) pontja alapján egyébként erre jogosult
lett volna, továbbá akinek a Kpt. módosításáról szóló
1997. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján benyújtott kérelmét a Központi Kárrendezési Iroda azért utasította el, mert nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének.
(2) Az a jogosult, aki a Tv. alapján már nyújtott be kárpótlási kérelmet, de azt a határidõk elmulasztása miatt
jogerõsen elutasították, a 2. § (2) bekezdésben meghatározott idõn belül új kérelmet nyájthat be.
2. § (1) Az e törvény alapján lefolytatásra kerülõ eljárásra
a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanuk okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény
10–12. §-ában foglaltak az irányadók, a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.
(2) Az 1. §-ban meghatározott jogosult a törvény
hatálybalépését követõ 4 hónapon belül a Központi Igazságügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: KIH) nyújthatja be
kérelmét. A kérelmet a KIH bírálja el. A jogosult a kárpótlás iránti kérelmét sérelmet szenvedett személyenként külön-külön, e törvény végrehajtási rendeletének mellékletét
képezõ adatlapon nyújthatja be.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak
nincs helye.
(4) A KIH határozatának felülvizsgálata során eljáró bíróság illetékességére a Kpt. 14. §-ának d) pontját kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.

4. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény
alapján indult kárpótlási eljárások végrehajtási szabályait
rendeletben megállapítsa.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi XLVIII.
törvény
a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös
ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával
betelepített területek összeírásáról*
1. § (1) Magyarország területén a gyümölcsös ültetvényekre, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem
érõ, gyümölcsfával betelepített területekre és az ilyen ültetvények, valamint területek használóira vonatkozóan a
2007. év folyamán, majd azt követõen ötévenként statisztikai összeírást kell végrehajtani.
(2) Az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, illetve amely
Magyarország területén gyümölcsös ültetvényt, illetve
gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával
betelepített területet használ, köteles az összeíráshoz adatot szolgáltatni.
(3) Az összeírást a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
hajtja végre.
(4) Az összeírás során statisztikai céllal gyûjtött egyedi
adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel.
2. § E törvény alkalmazásában
a) gyümölcsös ültevény: az 1500 m2 vagy annál nagyobb méretû, gyümölcsfával (alma, körte, õszibarack,
kajszibarack), tiszta vagy vegyes állománnyal összefüggõen betelepített terület, amelyben a sor- és tõtávolság
meghatározása az adott gyümölcsfajra, fajtára az alkalmazott alany és koronaforma figyelembevételével történt;
b) gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített terület (a továbbiakban: ültetvényméret
alatti gyümölcsös terület): az a) pontban meghatározott területnagyságnál kisebb terület, amely az adott gyümölcsfajra jellemzõ sor- és tõtávolság mellett gyümölcsfával
egyenletesen betelepítésre került;
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.
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c) használó: az a természetes vagy jogi személy, illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, illetve amely bármilyen jogcímen gyümölcsös ültetvényt,
illetve ültetvényméret alatti gyümölcsös területet mûvel és
szedi annak hasznait.
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2. A véletlenszerûen kiválasztott minta alapján végrehajtott összeírás mintáját úgy kell meghatározni, hogy a
68 százalékos megbízhatósági szint mellett elõforduló
mintavételi hibák országosan legfeljebb 3 százalék körül
legyenek az egyes gyümölcsfajokkal betelepített terület
egészére nézve.

3. § (1) Az összeírás kiterjed a gyümölcsös ültetvény és
az ültetvényméret alatti gyümölcsös terület azonosító adataira (település, helyrajzi szám), illetve ezen területek
használójának azonosító adataira (név, lakcím, illetve
szervezet megnevezése, székhelye).
(2) A gyümölcsös ültetvényre vonatkozóan az összeírásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
1. az ültetvény területe,
2. a fák száma,
3. sor- és tõtávolság,
4. a telepítés ideje,
5. fajtamegoszlás,
6. termõképesség,
7. kezeltség.
(3) Az ültetvényméret alatti gyümölcsös területre vonatkozóan az összeírásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
1. a terület nagysága,
2. a fák száma,
3. faj- és fajtamegoszlás,
4. termõképesség.
4. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – az 1. §
(1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az
összeírások eszmei idõpontját, idõszakát, valamint – a
mellékletben foglalt kritériumok szerint – végrehajtásának
módját rendeletben határozza meg.
5. § E törvény – a 4. §-ban foglalt felhatalmazás alapján
kiadott kormányrendelettel együtt – az egyes gyümölcsfafajok ültetvényei termelési potenciáljának meghatározása
céljából a tagállamok által végzendõ statisztikai felmérésekrõl szóló, 2001. december 19-i 2001/109/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az irányelv 5. cikke kivételével.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Melléklet
a 2006. évi XLVIII. törvényhez
1. Véletlenszerû mintavétel esetén a mintának a gyümölcsfával betelepített terület legalább 95 százalékát kell
statisztikai összeírással lefedni.

2006. évi XLIX.
törvény
a lobbitevékenységrõl*
Az Országgyûlés attól a szándéktól vezérelve, hogy
meghatározza a lobbitevékenység, vagyis a megbízás
alapján folytatott érdekérvényesítés szabályait, biztosítsa
a közhatalmi döntések kapcsán megjelenített érdekek nyilvánosságát, ezzel erõsítve a döntéshozó szervek tevékenységébe vetett bizalmat, a következõ törvényt alkotja:

A törvény hatálya és célja
1. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a közhatalmi döntések tartalmának befolyásolására irányuló
megbízás alapján, ellenérték fejében (a továbbiakban: üzletszerûen) folytatott tevékenységre.
(2) E törvény célja, hogy biztosítsa a lobbitevékenység
nyilvánosságát, meghatározza a döntéshozó személyek és
a lobbisták kapcsolattartásának szabályait és megállapítsa
e tevékenység alapvetõ elõírásait.
(3) E törvény rendelkezései nem vonatkoznak azokra:
a) a gazdasági, társadalmi érdekek védelmére létrehozott szervezetekre, melyek tagságuk érdekeit képviselik a
közhatalmi döntéseket hozó szerveknél,
b) az érdekegyeztetési mechanizmusokra, amelyekre
az egyeztetés, a véleménykérés, a tájékoztatás, a konzultáció vagy a közhatalmi döntés befolyásolására vonatkozó
egyéb tevékenység lehetõségét a közhatalmi döntést hozó
szerv vagy jogszabály teremtette meg a gazdasági, társadalmi vagy egyéb érdekek megismerése céljából.
(4) E törvény nem érinti az Alkotmány 64. §-ában rögzített jogot, mely alapján mindenkinek joga van arra, hogy
egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet vagy
panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé.

* A törvényt az Országgyûlés 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.
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Alapelvek

vagy amely megfelel az e törvényben rögzített feltételeknek.

2. § E törvény alkalmazása során biztosítani kell az
egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését.

(2) A lobbisták nyilvántartásába olyan természetes személyt lehet felvenni, aki
a) cselekvõképes,
b) büntetlen elõéletû,
c) felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és
d) nem áll a nyilvántartásból való törlés hatálya alatt.

3. § A lobbistákról vezetett nyilvántartási rendszer nem
akadályozhatja a közhatalmat gyakorló szervek szabad és
nyílt elérhetõségét.
4. § Ez a törvény nem érinti más jogszabályoknak az érdekérvényesítésre, illetve érdekképviseletre vonatkozó
szabályait.

Értelmezõ rendelkezések
5. § E törvény alkalmazásában
a) lobbista: az a természetes személy, akit e törvény
elõírásai szerinti nyilvántartásba felvesznek, és lobbitevékenységet folytat;
b) lobbiszervezet: az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amelyet e törvény
elõírásai szerinti nyilvántartásba felvesznek, és lobbitevékenységet folytat;
c) lobbitevékenység: közhatalmi döntés befolyásolását
vagy érdekérvényesítést célzó minden olyan tevékenység
vagy magatartás, melyet megbízás alapján, üzletszerûen
folytatnak;
d) kapcsolatfelvétel: bármely szóbeli vagy írásbeli
kommunikáció, ideértve az elektronikus kommunikációt is;
e) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott személy;
f) közhatalmi döntés: az Országgyûlés, a Kormány, a
helyi önkormányzat, ezek szervei, tagjai vagy tisztségviselõi, továbbá az ezek irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek vagy személyek jogszabályban meghatározott
feladat- és hatáskörébe tartozó döntés;
g) közzététel: az adott szerv honlapján digitális formában, bárki számára azonosítás nélkül, ingyenesen történõ
hozzáférhetõvé tétel;
h) megbízás: lobbitevékenységre vonatkozó megbízási
vagy munkaszerzõdés megkötése.

(3) A lobbiszervezetek nyilvántartásába olyan jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetet lehet felvenni, amely
a) a rá vonatkozó jogszabályok szerint szabályosan
megalakult,
b) rendelkezik olyan taggal vagy alkalmazottal, aki a
(2) bekezdés szerinti lobbisták nyilvántartásában szerepel,
c) a nyilvántartásba vételre irányuló kérelem bejelentéséhez a 8. § (2) bekezdésében felsorolt adatokat mellékelte, és
d) nem áll a nyilvántartásból való törlés hatálya alatt.
8. § (1) A lobbisták nyilvántartásába felvételét kérõ természetes személy felvételi kérelmének tartalmaznia kell
a) a személy nevét,
b) lakcímét,
c) anyja nevét,
d) születési helyét, idejét,
e) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, és
f) a 7. § (2) bekezdés c) pont szerinti végzettséget igazoló diploma hitelesített másolatát, illetve külföldön szerzett diploma esetén annak hiteles magyar fordítását.

6. § Lobbitevékenységet az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet folytathat, aki vagy amely szerepel a 7. §-ban meghatározott nyilvántartásban.

(2) A lobbiszervezetek nyilvántartásába felvételét kérõ
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet felvételi kérelmének tartalmaznia kell
a) a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet nevét, székhelyét,
b) a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet képviseletére jogosultak nevét,
c) a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet képviseletére jogosultak lakcímét,
d) annak az okiratnak a hitelesített másolatát – külföldön alakult szervezet esetén az okirat hiteles magyar fordítását –, amely igazolja, hogy a szervezet a rá vonatkozó
jogszabályok alapján szabályszerûen megalakult, illetve
ha a mûködés megkezdéséhez nyilvántartásba vétel szükséges, annak megtörténtét,
e) azon lobbisták nevét, akik a lobbiszervezet megbízása alapján lobbitevékenységet folytatnak,
f) a lobbiszervezet képviseletére jogosult eredeti aláírási címpéldányát.

7. § (1) A nyilvántartást vezetõ szerv – kérelemre – nyilvántartásba veszi azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetet, aki

9. § Ha a nyilvántartásba való felvétel iránti kérelem a
nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat nem vagy
hiányosan tartalmazza, a nyilvántartást vezetõ szerv

Nyilvántartásba vétel
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tizenöt napos határidõ kitûzésével felhívja az igénylõt a
hiányzó adatok pótlására.
10. § Nem végezhet lobbitevékenységet
a) az országgyûlési képviselõ, az európai parlamenti
képviselõ, az állami vezetõ, a helyi önkormányzat, a helyi
önkormányzat képviselõ-testületének (közgyûlésének)
vagy bizottságának a tagja, továbbá a polgármester, a fõpolgármester és a közgyûlés elnöke,
b) az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési szerv, annak vezetõje, tisztségviselõje, tagja, valamint a velük közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírói vagy ügyészségi, illetõleg hivatásos szolgálati
viszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,
c) az a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik, e szervezet tagja,
vezetõ tisztségviselõje, valamint felügyelõbizottságának
tagja, illetve a helyi önkormányzatnál az a gazdálkodó
szervezet, amelyben a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik, e szervezet tagja, vezetõ
tisztségviselõje, valamint felügyelõbizottságának tagja,
d) a párt és annak tisztségviselõje,
e) a köztestület és annak tisztségviselõje,
f) a közalapítvány és kezelõszervének tisztségviselõje.
11. § (1) A 10. § a)–f) pontjában felsorolt személy
a) nem lehet lobbiszervezet személyes közremûködõ
tagja, tulajdonosa,
b) nem állhat szerzõdéses kapcsolatban lobbiszervezettel,
c) a 24. §-ban meghatározottakon kívül nem fogadhat
el lobbistától vagy lobbiszervezettõl semmilyen elõnyt.
(2) Amennyiben a 10. §-ban felsorolt személy közeli
hozzátartozója valósítja meg az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározottakat, a 10. §-ban felsorolt személy
köteles errõl haladéktalanul tájékoztatni az érintett közhatalmi döntést hozó szervet, amely gondoskodik ennek a
30. §-ban meghatározott tájékoztatóban való közzétételérõl.
12. § A nyilvántartást vezetõ szerv a 8. § (1) bekezdés
a) és d), valamint (2) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott adatokat, továbbá a lobbista és a lobbiszervezet
nyilvántartásba vételének, illetve törlésének idõpontját és
annak okát közzéteszi.
13. § (1) A nyilvántartásba vett lobbista és lobbiszervezet a 8. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt adataiban bekövetkezett változásokat 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a nyilvántartást vezetõ szervnek.
(2) Ha a nyilvántartást vezetõ szerv tudomást szerez
arról, hogy a nyilvántartásba vett lobbista és lobbiszervezet az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget, 8 napos határidõvel írásban felhívja a személyt beje-
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lentési kötelezettségének teljesítésére, valamint tájékoztatja a teljesítés elmaradásának következményeirõl. A határidõ eredménytelen eltelte esetén a 16. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A nyilvántartásból való törlés mellõzhetõ, ha a lobbista és lobbiszervezet az adatszolgáltatási kötelezettségének elsõ ízben nem tesz eleget, feltéve, ha valószínûsíti,
hogy kötelezettségének önhibáján kívül nem tudott határidõben eleget tenni, és mulasztását a (2) bekezdés szerinti
határidõ lejártát követõ 15 napon belül pótolta.
14. § (1) A nyilvántartást vezetõ szerv a lobbista részére
díjfizetés ellenében sorszámmal ellátott lobbiigazolványt
(a továbbiakban: igazolvány) állít ki. Az igazolvány – a
természetes személy arcképén kívül – tartalmazza a lobbista nevét, születési helyét és idejét, továbbá a nyilvántartást vezetõ szerv nevét és székhelyét, valamint a kiállítás
dátumát.
(2) Az igazolvány a személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt érvényes.
15. § (1) A nyilvántartást vezetõ szerv a lobbista igazolványát visszavonja, ha
a) a lobbistát a lobbitevékenységtõl jogerõsen eltiltották,
b) a lobbista a 7. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek már nem felel meg,
c) a lobbista a lobbitevékenységét megszünteti,
d) a lobbistát bármely okból törölték a nyilvántartásból.
(2) Igazolványának visszavonása vagy a lobbitevékenység megszüntetése esetén a vonatkozó határozat jogerõre
emelkedését, illetve a nyilvántartást vezetõ szerv értesítését követõen a lobbista az igazolványát 48 órán belül köteles leadni a nyilvántartást vezetõ szervnél.
(3) A lobbista igazolványa visszavonásának tényét a
nyilvántartást vezetõ szerv az igazolvány sorszámának és
a lobbista nevének megjelölésével közzéteszi.

A nyilvántartásból való törlés és jogkövetkezményei
16. § (1) A közhatalmi döntést hozó szerv – a tényállás
összefoglaló leírásával és a rendelkezésére álló bizonyítékok egyidejû csatolásával – haladéktalanul tájékoztatja a
nyilvántartást vezetõ szervet, ha azt észleli, hogy a lobbista az e törvényben foglaltakat eljárása során megsértette.
(2) A nyilvántartást vezetõ szerv határozatot hoz a lobbista nyilvántartásból való törlésérõl, és a 17. §-ban meghatározott idõre eltiltja a lobbitevékenység végzésétõl, ha
megállapítja, hogy a lobbista a tevékenysége során az
e törvényben foglalt rendelkezéseket megsértette.
(3) Törölni kell a lobbiszervezetek nyilvántartásából azt
a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
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szervezetet, amely nem felel meg a 7. § (3) bekezdésében
foglalt feltételeknek, vagy nem tesz eleget a 13. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének.
17. § (1) Ha az e törvényben meghatározott okok miatt a
lobbistát, illetve a lobbiszervezetet a nyilvántartásból törölték – ide nem számítva azt az esetet, ha az érintett a tevékenységét saját döntése alapján szünteti meg –, a lobbista, illetve a lobbiszervezet a nyilvántartásból történõ törlés
hatálybalépésétõl kezdõdõ egy évig nem vehetõ fel ismét a
nyilvántartásba.
(2) Ha a lobbistát az (1) bekezdésben megjelölt határidõ
leteltét követõen újból nyilvántartásba veszik, és ismételten megszegi e törvény rendelkezéseit, a nyilvántartást vezetõ szerv törli a nyilvántartásból. Ebben az esetben a lobbista a nyilvántartásból történõ törlés hatálybalépésétõl
kezdõdõ két évig nem vehetõ fel ismét a nyilvántartásba.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak megfelelõen irányadóak a második esetet követõ minden további, e törvény
szerinti jogszabálysértésre is azzal, hogy ebben az esetben
a lobbista a nyilvántartásból történõ törlés hatálybalépésétõl kezdõdõ három évig nem vehetõ fel ismét a nyilvántartásba.
18. § (1) A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásba
való felvételrõl, annak elutasításáról, illetõleg az onnan
való törlésrõl alakszerû határozatot hoz.
(2) A nyilvántartást vezetõ szerv gondoskodik a nyilvántartásból való törlésrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen annak közzétételérõl.
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c) nem használhat fel semmilyen, a megbízótól kapott
bizalmas vagy egyéb bennfentes információt megbízója
hátrányára,
d) a megbízók kellõ tájékoztatás mellett megadott beleegyezése nélkül nem képviselhet egymással ellentétes érdekeket vagy egymással versenyben álló megbízók érdekeit,
e) az ilyen tevékenységet végzõ személyektõl elvárható fokozott gondossággal járjon el annak érdekében, hogy
biztosítsa állítása, értesülése pontosságát, hitelességét és
valódiságát, amelyeket a megbízónak, illetve a megbízó
érdekében a közhatalmi döntést hozó szervnek szolgáltat,
f) köteles tudatni megbízójával, ha a megbízó célja jogellenes, etikátlan, vagy annak végrehajtása a lobbista hivatás alapvetõ szabályaival ellentétes, és vissza kell utasítania, hogy bármit tegyen a megbízó ilyen célja érdekében,
g) megtartja a közhatalmat gyakorló szerv mûködési
szabályainak rá vonatkozó rendelkezéseit,
h) tisztességtelen eszközökkel nem szerezhet információkat a közhatalmi döntést hozó szerv mûködésével kapcsolatban.
22. § Nem folytathat lobbitevékenységet a lobbista annál a közhatalmi döntést hozó szervnél, amelynél közeli
hozzátartozója vezetõ tisztséget tölt be.
23. § A lobbitevékenység nem irányulhat arra, hogy a
közhatalmi döntést hozó szerv jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek ne tegyen eleget.
24. § (1) A lobbista – az adott szervnél folytatott lobbitevékenység során vagy annak körén kívül – nem adhat,
nem ajánlhat fel és nem közvetíthet a közhatalmi döntést
hozó szerv vagy annak tagja, munkatársa részére semmilyen elõnyt.

19. § A nyilvántartást vezetõ szerv döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye,
azt felügyeleti eljárásban megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet, ellene azonban a közigazgatási döntésekre vonatkozó általános szabályok szerint bírósági felülvizsgálatnak helye van.

(2) Nem minõsül az (1) bekezdés szerinti elõnynek a
lobbista által a közhatalmi döntést hozó szerv számára egy
megbízáshoz kapcsolódóan egy alkalommal nyújtott, a kötelezõ legkisebb munkabér egytizedét meg nem haladó
összegû, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott reprezentáció.

20. § A nyilvántartást vezetõ szervnek a nyilvántartásból való törlést követõen – a törlés tényének és okának feltüntetésével – három évig gondoskodnia kell a lobbista, illetve a lobbiszervezet adatainak közzétételérõl.

25. § (1) A lobbista kezdeményezheti a közhatalmi döntést meghozó szervnél, hogy
a) az Országgyûlés döntésével kapcsolatos lobbitevékenység során az Országgyûlés kijelölt bizottsága elõtt a
bizottság által meghatározott idõkeretben,
b) a Kormány, illetõleg a kormánytagok döntésével
kapcsolatos lobbitevékenység során a hatáskörrel rendelkezõ miniszter által kijelölt vezetõ elõtt, a vezetõ által
meghatározott idõkeretben,
c) a helyi önkormányzat döntésével kapcsolatos lobbitevékenység során az önkormányzat illetékes bizottsága
elõtt, ennek hiányában a képviselõ-testület (a közgyûlés)
ülésén a bizottság vagy a képviselõ-testület (a közgyûlés)
által meghatározott idõkeretben

A lobbitevékenység alapvetõ szabályai
21. § A lobbista e tevékenysége során
a) köteles a közhatalmat gyakorló szerv képviselõjével
közölni megbízójának nevét és a kapcsolatfelvétel célját,
b) köteles e törvénybõl származó kötelezettségeirõl
– beleértve a nyilvántartások adattartalmát – tájékoztatni
megbízóját,
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legalább egy alkalommal személyesen is kifejthesse álláspontját.

A lobbitevékenységrõl szóló tájékoztató

(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés elfogadásáról az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban megjelölt szerv, illetve személy dönt.

30. § (1) A lobbista a nyilvántartásba való felvételét
követõen negyedévente tájékoztatót készít a lobbitevékenységérõl, és azt a naptári negyedévet követõ hónap
utolsó napjáig eljuttatja a nyilvántartást vezetõ szerv részére.

(3) Az (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti esetben lehetõség szerint biztosítani kell, hogy meghatározott idõkeretben a lobbista személyesen is kifejthesse álláspontját,
amennyiben a lobbista a jogszabály elõkészítése során
konkrét, érdemi javaslatait írásban eljuttatta a közhatalmi
döntés elõkészítõjéhez.
(4) A lobbista – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben bármely
országgyûlési képviselõnél, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az illetékes miniszter által kijelölt vezetõnél,
az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben bármely önkormányzati képviselõnél írásban személyes megbeszélést
kezdeményezhet. A kezdeményezés elfogadásáról a megkeresett személy dönt.
(5) Ha a lobbista vagy más személy a közhatalmi döntést hozó szervnél nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint
eljárva kísérli meg a kapcsolatfelvételt, vagy más módon
megszegi e törvény rendelkezéseit, a megkeresett személy
köteles errõl vezetõjét írásban tájékoztatni és a kapcsolatfelvételre irányuló kérést elutasítani. A szerv vezetõje a tájékoztatás alapján dönt a kapcsolatfelvétel engedélyezésérõl. A döntésrõl a lobbistát tájékoztatni kell.
26. § A személyes kapcsolatfelvételrõl a közhatalmi
döntést hozó szerv képviselõje emlékeztetõt készít, amely
röviden összefoglalja a találkozón elhangzottak lényegét.
A 25. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben az
Országgyûlés Házszabályában és a helyi önkormányzat
szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak irányadóak.
27. § A lobbitevékenység céljával összefüggõ tárgykörben a lobbista szakmai tanácskozáson való részvételre hívhatja meg a közhatalmi döntést hozó szerv tagját, képviselõjét. A tanácskozáson való részvétellel összefüggõ költségeket azonban nem térítheti meg a közhatalmi döntést
hozó szerv, illetõleg az annak képviseletében részt vett
személy részére.

(2) A lobbista tájékoztatásadási kötelezettségének elsõ
ízben annak a naptári negyedévet követõ hónapnak az
utolsó napján köteles eleget tenni, amely naptári negyedévben tevékenységét megkezdte.
(3) A tájékoztató tartalmazza
a) annak tételes felsorolását, hogy a lobbista mely közhatalmi döntések kapcsán végzett lobbitevékenységet,
b) az adott jogszabálytervezethez kapcsolódó lobbitevékenység konkrét célja (céljai) lényegének megjelölését,
c) a lobbitevékenység során az adott ügyben igénybe
vett eszközök felsorolását,
d) annak megjelölését, hogy a közhatalmi döntést hozó
szervnél kivel és hány esetben történt kapcsolatfelvétel,
e) a 24. § (2) bekezdése szerinti reprezentáció tényét,
alkalmankénti összegét, az abban érintett személyek nevének, valamint beosztásának megjelölését,
f) a lobbiszervezet és a lobbista megbízójának a megnevezését az a) pont szerinti bontásban.
(4) A lobbitevékenységgel érintett közhatalmi döntést
hozó szerv – az (1) bekezdés szerinti határidõben – negyedévente tájékoztatja a nyilvántartást vezetõ szervet
arról, hogy mely döntésekkel kapcsolatban, mely lobbisták folytattak nála lobbitevékenységet, és ennek során
mely eszközöket vették igénybe.
(5) A nyilvántartást vezetõ szerv a tájékoztatókat közzéteszi.
(6) Az (1) bekezdés és a (4) bekezdés szerinti tájékoztatóban szereplõ adatok – a tájékoztató közzétételét megelõzõen is – közérdekbõl nyilvánosak.
31. § Ha a tájékoztató a szükséges adatokat nem vagy
hiányosan tartalmazza, illetve a lobbista azt határidõre
nem készíti el, a nyilvántartást vezetõ szerv 15 napos határidõ megjelölésével felszólítja õket a hiányosságok, illetõleg a mulasztás pótlására. A határidõ eredménytelen eltelte esetén a nyilvántartást vezetõ szerv a lobbiszervezetet
vagy a lobbistát törli a nyilvántartásból.

28. § A lobbista a közhatalmi döntést hozó szerv részére
szakmai háttéranyagokat, tudományos kiadványokat, hatástanulmányokat küldhet, illetve rendelkezésére bocsáthatja saját kutatásainak, elemzéseinek eredményét is.

32. § (1) Ha a lobbiszervezet, illetve a lobbista úgy dönt,
hogy felhagy a lobbitevékenységgel, errõl haladéktalanul
értesíti a nyilvántartást vezetõ szervet.

29. § A lobbista – az igazolványa felmutatásával – a beés kiléptetés rendjére vonatkozó elõírásoknak megfelelõen
jogosult a lobbitevékenységgel érintett szervvel elõzetesen egyeztetett idõpontban a szerv helyiségeibe belépni.

(2) A lobbiszervezetnek, illetve a lobbistának az értesítéshez mellékelnie kell az arra az idõszakra vonatkozó lobbitevékenységrõl szóló tájékoztatót is, amely idõszakot a
tevékenységérõl legutóbb készített tájékoztató még nem
érintett.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a nyilvántartást vezetõ szerv a lobbiszervezetet, illetve a lobbistát törli a nyilvántartásból. Ha azonban a lobbista a tevékenységérõl
szóló tájékoztatási kötelezettségét nem vagy nem megfelelõen teljesíti, és a hiánypótlásra történõ felszólításnak annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül nem tesz eleget, a 16. § (2) bekezdésében foglaltak megfelelõen irányadók.

Bírság
33. § (1) Amennyiben valamely természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet nyilvántartásba vétel nélkül végez lobbitevékenységet, a nyilvántartást vezetõ szerv – határozattal – tízmillió
forintig terjedõ bírságot szabhat ki. A bírság többszörös
jogsértés esetén halmozottan is kiszabható.
(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire – így
különösen a jogsértés súlyára, céljára, idõtartamára, jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért, illetve elérni kívánt elõnyre – tekintettel kell
meghatározni.
(3) A bírságot a nyilvántartást vezetõ szerv számlájára
kell befizetni.
(4) A jogerõsen kiszabott és be nem fizetett bírságot
adók módjára és azokkal egy sorban kell behajtani.

2006/25. szám
Záró rendelkezések

36. § Ez a törvény 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.
Rendelkezéseit elsõ ízben azon közhatalmi döntésekkel
összefüggésben kell alkalmazni, amelyek elõkészítése a
törvény hatálybalépését követõen kezdõdött.
37. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
határozza meg
a) a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását vezetõ szervet,
b) az igazolvány kiadásával, cseréjével, visszaadásával
és visszavonásával kapcsolatos részletes szabályokat,
c) az igazolvány kiadásáért fizetendõ díj mértékét, valamint
d) a törvény rendelkezéseinek megsértése esetén kiszabható bírság megállapítására vonatkozó eljárási szabályokat.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

III. rész HATÁROZATOK

(5) A határozat hatálybalépésétõl számított egy évig
nem vehetõ nyilvántartásba a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amellyel szemben bírságot szabtak ki.

A Köztársasági Elnök
határozatai

(6) Amennyiben ismételten bírságot szabnak ki a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezettel szemben, két évig nem vehetõ
nyilvántartásba.

A Köztársasági Elnök
22/2006. (III. 1.) KE
határozata
dandártábornoki kinevezésrõl

Módosuló jogszabályok
34. § Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 5. §
(3) bekezdése a következõ új j) ponttal egészül ki, egyben
a bekezdés 2003. évi CXXIX. törvény által megállapított
h) pontjának jelölése i) pontra változik:
[Az ügyvéd az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül elláthatja a következõ tevékenységeket is:]
„j) külön törvényben meghatározott lobbitevékenység.”

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt jogkörömben Balajti László ezredest, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgató-helyettesét 2006.
március 1-jei hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. február 6.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
35. § A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény
5. §-ának (2) bekezdése az alábbi új f) ponttal egészül ki,
ezzel egyidejûleg az f) pont jelölése g) pontra változik:
(Az eltiltás ideje alatt a jogi személy)
„f) nem folytathat lobbitevékenységet,”

Budapest, 2006. február 10.
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

KEH ügyszám: V-5/0490/2006.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

egy évre
fél évre
negyedévre

95 760 Ft
50 400 Ft
26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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